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IEVADS 
 

Kokneses novada attīstības mērķis ir veicināt teritorijas līdzsvarotu un ilgspējīgu 
ekonomisko attīstību, lai veicinātu iedzīvotāju labklājību, nodrošinātu esošo resursu saprātīgu 
izlietošanu, vides kvalitātes saglabāšanu un uzlabošanu. 

Novads  ietilpst  Zemgales plānošanas reģionā. Tas robežojas ar Pļaviņu, Aizkraukles, 
Ogres, Ērgļu un Jaunjelgavas novadiem. Novada kopējā platība ir 360,66 kvadrātkilometri.  

Administratīvais centrs - Koknese - atrodas 100 km no Rīgas.  
Novada ekonomisko pamatu veido transporta ceļi: Rīga – Daugavpils, Koknese – Ērgļi, 

arī dzelzceļa līnija Rīga – Daugavpils. 
 Kokneses novadā uz 01.01.2013. savu dzīvesvietu bija deklarējušas  5901 persona.  
Diemžēl iedzīvotāju skaits  salīdzinājumā  ar iepriekšējo gadu ir samazinājies par 60 personām. 
 

Kokneses novada iedzīvotāju skaits un struktūra uz 01.01.2013. 
 

 Kokneses pagasts Bebru pagasts Iršu pagasts Kopā novadā 
(salīdz.ar 
2011.g.) 

Iedzīvotāju skaits 4093    (-52) 1269   (-2) 539  (-6) 5901   (-60) 

Bērni no 0-6 g. vecumā 193     (-15) 90      (0) 30   (-5) 313    (-20) 

7-18 g. vecumā 467      (-16) 194    (0) 87   (+2) 748    (-14) 

Līdz darbspējas 
vecumam 

532      (-17) 238    (-1) 89   (-3) 859    (-21) 

Darbspējas vecumā 2672    (-27) 844    (-7) 361 (-7) 3877   (-41) 

Pēc darbspējas vecuma 889    (-8) 187     (+6) 89  (+4) 1165   (+2) 
 

Iepriecina  tas, ka  bezdarbnieku skaits Kokneses novadā pamazām samazinās.  Ja pēc 
nodarbinātības  valsts aģentūras  informācijas reģistrēto bezdarbnieku skaits  2011.gadā  bija 
aptuveni  10,4% no darbspējīgajiem iedzīvotājiem, tad 2012.gada decembrī – 8,4%  no 
darbspējīgajiem iedzīvotājiem.  Ja ņem vērā, ka  ne visi  darbspējīgie iedzīvotāji, kuriem nav 
darba, ir reģistrējušies  nodarbinātības valsts aģentūrā.,  bezdarbnieku skaits varētu būt 
aptuveni  16-17 % no darbspējīgajiem  iedzīvotājiem.  Tātad  katram   piektajam   iedzīvotājam 
tomēr   nebija  regulāru  ienākumu. 

 

Datums Bezdarbnieku skaits t.sk. sievietes 

31.07.2009. 325 142 

31.01.2010. 483 220 

31.01.2011. 415 213 

31.01.2012. 321 180 

31.01.2013. 281 157 
 

Tomēr salīdzinājumā ar  2011.gadu bezdarbnieku skaits novadā  lēnām samazinās. Ja uz 
2012.gada 31.janvāri  Kokneses novadā bija reģistrēti  321 bezdarbnieks, tad  2013.gada 
31.janvārī – 281 bezdarbnieks. Tas liecina, ka  darba tirgus pamazām  tiek sakārtots. Darba 
devēji nedaudz  sāk palielināt  darbinieku skaitu un arī darba algas. 
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Daudzām ģimenēm  joprojām  bija nepieciešama palīdzība  no pašvaldības budžeta.  
2012.gadā atbilstība trūcīgas ģimenes statusam noteikta 204 ģimenēm, kurās kopā ir 640 
personas, tajā skaitā 291 bērns. 

 

1. KOKNESES NOVADA DOMES  DIVOS IEPRIEKŠĒJOS GADOS  IZPILDĪTAIS UN 
KĀRTĒJAM GADAM  PIEŅEMTAIS BUDŽETS, TAI SKAITĀ SAISITĪBU UN GARANTIJU 

APJOMI 
PAMATBUDŽETS 
Pašvaldības pamatbudžets 2013.gadam apstiprināts domes sēdē 2013.gada 30.janvārī: 
 -ieņēmumos Ls 3820065 

-izdevumos Ls 3899578 
Kokneses novada domes pamatbudžeta izpilde par  2012.gadu : 

- ieņēmumos Ls 4648507  
- izdevumos Ls 4518091 
2013. gada plāns ar iepriekšējo periodu nav objektīvi salīdzināms, jo valsts budžeta 

transferti, kas paredzēti kā mērķdotācijas izglītības iestādēm budžetā ir apstiprināti tikai  8 
mēnešiem pamatojoties uz likumu „ Par Valsts budžetu 2013.gadam” . 

 Kā redzams zemāk ievietotajā grafiskajā attēlā, kopējā Kokneses novada domes 
pamatbudžeta aina ir līdzīga ar vispārējo ekonomisko stāvokli valstī. 2012.gadā gan ieņēmumi 
gan izdevumi salīdzinot ar 2011.gadu ir palielinājušies par  11 %. 

 2008.  2009.  2010. 2011. 2012. 2013.

1.kredīti 1317135 451447 0 0 122348 0

2.ieņēmumi 5521415 4636512 4281319 4170353 4648507 3820065

3.izdevumi 6587638 5414176 3865282 4045665 4518091 3899578

4.aizņēmu atmaksa 101229 124786 241724 173207 179082 166938

5.ieguldījumi komersantu
 pašu kapitālā

4000 0 0 10000 122348 0

Pamatbudžets
2008.-2013. gada
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Pamatbudžeta ieņēmumi 
2012. gadā ieņēmumi salīdzinot ar 2011.gadu pa visām lielākajām ieņēmumu 

grupām ir pieauguši, bet joprojām nav sasnieguši 2008.gada ieņēmumu līmeni. Tai paša 
laikā pašvaldības funkcijas nesamazinās, bet gluži otrādi ar katru gadu pieaug. 
 

1.Nodokļu 
ieņēmumi

34%

2.Nenodokļu 
ieņēmumi

2%3.Maksas 
pakalpojumi un citi 

pašu ieņēmumi
6%

4.Pašvaldību 
budžeta transferti

4%

5.Valsts budžeta 
transferti

53%

Ieņēmumu struktūra 2012. gadā

Vērtī...

Summa no 20... Summa n...
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2012. gadā tāpat kā iepriekšējos gados lielākais īpatsvars Kokneses novada 
pamatbudžeta ieņēmumos ir valsts budžeta transferti Ls 2 479 108, kas ietver: 

- mērķdotācijas izglītības iestādēm  Ls 1536549  ,  
-mērķdotācija ģimenes krīzes centram Dzeguzīte 36000, 
-dotāciju no pašvaldību izlīdzināšanas fonda Ls 428255 , 
-dotāciju garantētajam minimālajam iztikas minimumam Ls 21083 ,  
-mērķdotācija kultūras kolektīvu vadītājiem Ls 2825, 
-investīcijas Ls 410232 : 
 - projektam „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana 
pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai”  Ls 35050, 
 - projektam „ Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas 
optimizācijas apstākļos” Ls 6401, 
 - projektam „ Meža ekonomiskās vērtības paaugstināšana” Ls 678,  
 -projektam „ Tautas tērpu iegāde Kokneses novada deju un folkloras 
kopu kolektīviem Ls 1368, 
 -projektam „Energoefektivitātes paaugstināšana Kokneses novada 
domes ēkā” Ls 12304; 
 -projektam „Teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde 
Kokneses novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšanai Ls 602, 
 -projektam „ Izglītības iestāžu informatizācija” Ls 4997, 
 -projektam „ projekta koordinatora un sociālā darbinieka piesaiste 
Kokneses novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšanai 9245 
Ls, 
 -Vecbebru Profesionālās vidusskolas un Bebru vispārizglītojošās 
internātpamatskolas optimizācija Vecbebru amatu internātvidusskolas 
izveidei 332511, 
 -bezmaksas interneta nodrošināšana bibliotēkās Ls 1500, 
 -Kokneses pilsdrupu rekonstrukcijai Ls 5500 , 
 -Bebru internātskolai ES projekta realizācijai Ls 44448. 

Tā kā valsts budžeta transferti (izņemt dotāciju no pašvaldību izlīdzināšanas fonda) ir 
izlietojami konkrētam mērķim, tad būtiskākie ieņēmumi  , kuri nepieciešami pārējo 
pašvaldības funkciju izpildei, ir nodokļu ieņēmumi un lielākais no tiem ieņēmumi no 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa. 

Nodokļu ieņēmumu struktūra 2008-2012.                                      (lati) 

  2008 2009 2010 2011 
 
2012  

Nodokļu ieņēmumi kopā 1875713 1360059 1512304 1483996 1583741 

Iedzīvotāju ienākuma 
nodoklis 1796026 1280521 1401687 1361924 

 
1452208 

Nekustamā īpašuma nodoklis 
par zemi 61361 67142 83747 88284 

 
94896 

Nekustamā īpašuma nodoklis 
par ēkām un būvēm 9856 11696 26870 33788 

 
36637 

Azartspēļu nodoklis 8470 700 0 0 0 
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Pamatbudžeta izdevumi 

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 
 

Funkcionālās kategorijas 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

KOPĀ izdevumi  6587638 5414176 3865282 4045665 4518091 3899578 

Vispārējie valdības 
dienesti 587906 470996 444181 505169 576102 615224 

Sabiedriskā kārtība un 
drošība 32899 28389 11501 12015 12620 12245 

Ekonomiskā darbība 
      
127232 80327 88371 103442 99334 105713 

Vides aizsardzība 129173 215644 63531 80748 23282 24735 

Pašvaldības teritoriju un 
mājokļu 
apsaimniekošana 498651 178154 169883 206220 258490 339184 

Veselība 6575 117 0 0  0 0 

Atpūta, kultūra un reliģija 1339978 1368284 452396 302759 332056 381827 

Izglītība 3444731 2696742 2194097 2397077 2832872 1993554 

Sociālā aizsardzība 420493 375523 441322 438235 383335 427096 

Arī  2012.gadā tāpat kā iepriekšējos gados pamatbudžeta  izdevumu struktūrā lielāko 
īpatsvaru sastādīja izglītība 62.7 %. 
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Sabiedriskā kārtība un 
drošība-0.3%

Vispārējie 
valdības dienesti 

-12,8%

Ekonomiskā 
darbība-2.2%

Vides 
aizsardzība-0,5%

Pašvaldības teritoriju 
un mājokļu 

apsaimniekošana-
5,7%

Atpūta, kultūra un 
reliģija-7,3%

Izglītība-62,7%

Sociālā 
aizsardzība-8,5%

Pamatbudžeta izdevumu struktūra pēc 
funkcionālajām kategorijām 2012.gadā (%)
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SPECIĀLAIS BUDŽETS  

Speciālā budžeta ieņēmumu struktūrā 2012.gadā tāpat kā iepriekš lielāko 
īpatsvaru veidoja autoceļu fonds – 63,6 %. 

                                      Speciālā budžeta struktūra 2010.-2013.*        (lati) 

  2010 2011 2012 2013 

KOPĀ ieņēmumi 75124 95267 70249 61504 

KOPĀ izdevumi 84762 75362 66753 70000 

Autoceļu fonds         

ieņēmumi 57204 66760 57116 51504 

izdevumi 64851 55318 52600 60000 

Dabas resursu 
nodoklis         

ieņēmumi 9920 21507 8633 10000 

izdevumi 8836 13044 9653 10000 

Līdzekļi pilsdrupām         

ieņēmumi 8000 7000 4500 0 

izdevumi 11075 7000 4500 0 

*Starpību starp ieņēmumiem un izdevumiem sedz kases atlikumu starpība 

 

Ziedojumi un dāvinājumi 

2012. gadā saņemti ziedojumi un dāvinājumi 5872 latu apmērā. Izdevumi ir par 6385 
latiem ,kur  1540 lati tērēti kultūrai un atpūtai , 1020 lati izglītībai un 3825 lati 
sociālajai aizsardzībai. 
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Pašvaldības saistības   
                                                                                                        
1. Aizņēmumi 

2012.gadā pašvaldība  ir   noslēgusi vienu aizņēmuma līgumu par 122347.99 latiem 
projekta  „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldības, II kārta, 
Kokneses novada Kokneses pagastā”  līdzfinansējumam. 

2012.gadā vidēja un ilgtermiņa aizņēmumu atmaksai izlietoti Ls 21157 (tai skaitā 
pamatsummu atmaksai Ls 179082), kas sastādīja  4.0  % no pamatbudžeta izdevumiem. 

2013. gadā plānots, ka aizņēmuma pamatsummas atmaksai būs nepieciešami 166938 lati. 
Kopā parādsaistības Valsts kasē uz 01.01.2013. Kokneses pašvaldībai ir 1 852 564 lati. 

Aizņēmumu procentu gada likme Valsts kasē 2013.gadam ir 0.889 %. 
Aizņēmu pamatsummas un procentu maksa 2013.gadā sastāda 199 586 latus, kas ir 5.6% 

no pašu ieņēmumiem (pieļaujams līdz 20%). 
 

 

2.Kokneses pašvaldības sniegtie galvojumi 
 

Kokneses pašvaldība no 2002.-2005.gadam ir sniegusi 4 galvojumus studējošo kredītiem, 
kopsummā par 7675 Ls. Šie galvojumi nav radījuši izdevumus pašvaldības budžetā. 

2011. gadā ir sniegts galvojums par 12631 latiem SIA.”Vidusdaugavas SPAAO” 
aizņēmumam projekta „Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 
projekts, SA poligona „Dziļā vāda” būvniecība Mežāres pagasta Krustpils novadā” īstenošanai. 

2012. gadā ir sniegts galvojums par 140000 latiem SIA „ Kokneses komunālie 
pakalpojumi” kredītam projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu 
pašvaldības, II kārta, Kokneses novada Kokneses pagastā”   īstenošanai. 

Uz 2012. gada sākumu atlikusī galvotā aizņēmuma summa bija Ls 17569, uz gada beigām 
atlika Ls 157986. 
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2. PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA  NOVĒRTĒJUMS  DIVOS 
IEPRIEKŠĒJOS GADOS 

 
 

Nekustamo īpašumu uzskaites vērtība 

Nosaukums Uzskaites  vērtība Ls  uz 31.12.2012. Bilances vērtība  
Ls  uz 31.12.2011. Kopā Reģistrēts 

zemesgrāmatā 

Dzīvojamās ēkas 644 137 631 254 647 134 

Nedzīvojamās ēkas 5 195 530 5 091 619 4 476 868 

Pārējais nekustamais 
īpašums 

1 774 162 1 117722 1 767 259 

Transporta būves  2 873 293 1 753 475 2 872 535 

Zeme 604 068 332 237 579 474 

Mežaudzes 151 888 151 888 145 847 

Pazemes aktīvi-karjers 354 452 354 452 360 073 

Kopā 11 597 530 9 432 647 10 849 190 

 
2012.gadā nozīmīgākie kapitālieguldījumi kas būtiski ietekmēja  bilances vērtību ir:  

         - Veicot datu salīdzināšanu ar Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas par 
Kokneses novada domes nekustamajiem īpašumiem un valdījumiem-ēkām, tika uzņemti, 
kontā 1211 „Dzīvojamās ēkas”,  līdz šim neuzskaitītie Kokneses novada domes  nekustamie  
īpašumi– dzīvojamās ēkas uzskaites vērtībā LVL 5464;  
       - konta 1211 „Dzīvojamās ēkas” uzskaites vērtību palielināja, no Valsts akciju sabiedrības 
„Privatizācijas aģentūra” bez atlīdzības nodotais nekustamais īpašums dzīvoklis „ Liepas 
dzīvoklis nr. 18”  Kokneses pagastā  Bormaņu ciemā, kas novērtēts kadastrālajā vērtība par 
LVL 2458; 
       - Vecbebru profesionālās vidusskolas mācību korpusa renovācija un pārejas no mācību 
korpusa uz dienesta viesnīcu izbūve  „Valsts Vecbebru profesionālajā vidusskolā Bebru 
pagastā ERAF līdzfinansētais projekts „ Vecbebru profesionālās vidusskolas un Bebru 
vispārizglītojošās internātpamatskolas optimizācijas Vecbebru  amatu internātvidusskolas 
izveidei” vienošanās Nr. 2010/0218/3DP/3.1.3.2.0/10/APIA/VIAA/001  palielināja konta 1212 
„Nedzīvojamās ēkas” uzskaites vērtību par LVL 547 714,31; 
       - Kokneses novada domes nekustamā īpašuma administrācijas ēkas jumta rekonstrukcija 
un logu nomaiņa palielināja konta 1212 „Nedzīvojamās ēkas” uzskaites vērtību par LVL 
120 463,72; 
       -   Kokneses novada domes nekustamā īpašuma Pērses pamatskolas aktu zāles remonts 
konta 1212 „Nedzīvojamās ēkas” uzskaites vērtību palielināja par LVL 41 255,91; 
       -   Kokneses novada domes nekustamā īpašuma „Noliktava ar garāžu” sanitārā mezgla un 
apkures sistēmas izbūve palielināja uzskaites konta 1212 „Nedzīvojamās ēkas” vērtību par LVL  
2 661,37; 
       -  Kokneses novada domes nekustamajā īpašumā „Sporta centra 2 kārta –peldbaseins” 
veikti apkures sistēmas rekonstrukcijas darbi palielināja konta 1212 „Nedzīvojamās ēkas” 
uzskaites vērtību par LVL 7 800,03; 



 13 

      -   Kokneses novada domes nekustamajā īpašumā „ Dzeguzīte 1”, kurā atrodas Kokneses 
novada domes ģimenes krīzes centrs „Dzeguzīte”, veiktie ēkas renovācijas darbi palielināja 
kontu 1212 „Nedzīvojamās ēkas” par LVL 21 827; 
       -  kontā 1213 „ Transporta būves” uzskaitīts līdz šim neuzskaitīts ceļa būve par LVL 8242. 
      -  uzskaitē iekļauti nekustamie īpašumi- zeme, kas atbilstoši „Valsts un pašvaldību īpašuma 
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšana” likuma 25.pantam, ir atsavināti zemes 
lietotājiem un uzskaitīti kontā 1214 „ Zeme zem ēkām un būvēm” par LVL 7338, kontā 1215 
„Kultivētā zeme” par LVL 18 841, kontā 1217 „Pārējā zeme” par LVL 1993; 
         -  Kokneses novadā Iršu pagastā tika veikti ielu apgaismojuma izbūves darbi, kas kontā 
1218 „Inženierbūves”  uzskaites vērtību palielināja par LVL 6 903.03; 
           
        Bilances posteni ietekmēja arī no uzskaites  izslēgtie nekustamie īpašumi:  
         - konta 1211 „Dzīvojamās ēkas” vērtību samazināja par LVL 10 863, no uzskaites izslēgta 
dzīvojamā ēka, kura pēc ugunsgrēka nebija atjaunojama un tika nojaukta, kā arī izslēgts 
dzīvokļa īpašums par LVL 56,  jo veikta tā atsavināšana.   
         - konta 1212 „Nedzīvojamās ēkas „  vērtību samazināja par LVL 1233, no uzskaites 
izslēgtās ēkas, jo veikta to atsavināšana; 
         - konta 1213 „Transporta būves” tika izslēgti servitūta ceļi par LVL 7484. 
         - konta 1214 „Zeme zem ēkām un būvēm” tika izslēgta zeme par LVL 2347, jo veikta tās 
atsavināšana; 
         - konta 1215 „Kultivētā zeme” tika izslēgta zeme par LVL 1601, jo veiktā tās atsavināšana. 
 
         Bilances postenī „Zemes, ēkas un būves” pārskata gadā kopējie  ieguldījumi sastāda LVL 
794 993. Izslēgti pamatlīdzekļi par LVL 23 584. 
 
         Bilances postenī „Zemes, ēkas un būves” pārskata gadā aprēķinātais nolietojums LVL 426 
605.   Uzkrātais nolietojums 2012.gada beigās  LVL 3 392 374.  
        No pašvaldības bilancē uzskaitītajiem  501 zemes gabaliem uz 2012.gada Zemesgrāmatā 
reģistrēti 179 zemes gabali 
                Pašvaldībai piederošo zemju kopējā kadastrālā vērtība LVL  541 069. 
  
      Kokneses novada domes zemes bilance salīdzināta ar Valsts zemes dienesta datiem uz 
2013.gada 1.janvāri. 
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Kokneses novada domes īpašumā un valdījumā esošās zemes 
sadalījums pa lietošanas veidiem  2012.gadā 

Lauks.izmant.zeme
31%

Meži
43%

Krūmāji
2%

Purvi
2%

Zem ūdeņiem
2%

Pagalmi
5%

Ceļi
10%

Pārējās zemes
5%

 

  Kokneses novada domes zemes bilance - pašvaldībai piederošās zemes kopā 
1165.5 ha, no tās: 

- Lauksaimniecības izmatojamā zeme          360.2 ha 
- Meža zeme                                                495.7 ha 
- Zeme zem krūmājiem                                  22.9 ha 
- Zeme zem purviem                                 20.0 ha 
- Zeme zem ūdeņiem                                20.0 ha 
- Zeme zem ēkām un pagalmiem              52.1 ha 
- Zeme zem ceļiem                                  119.0 ha 
- Pārējās zemes                                         75.6 ha 
 
Kokneses novada pašvaldības zemes sadalījums pa nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķu grupām: 
Lietošanā  kopā 176.5 ha, no tiem: 

1. Fizisko personu lietošanā esošā zeme    - 176.5 ha 
2. Juridisko personu lietošanā esošā zeme  -    0.0 ha 
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     Īpašumā   kopā 29588.3 ha, no tiem: 
1.  Fizisko personu īpašumā esošā zeme     - 17610.4 ha 
2. Juridisko personu īpašumā esošā zeme   -   5912.8 ha 
3. Pašvaldību īpašumā  esoša zeme            -     661.2 ha 
4. Valsts un valsts institūciju īpašumā         -   5313.5 ha 
5. Jaukta statusa kopīpašumā esošā zeme    -       90.4 ha 

      
     Pašvaldībai piekritīgā zeme                483.9 ha 
     Valstij piekritīgā zeme                       4771.4 ha 
     Zeme zemes reformas pabeigšanai     356.1 ha 
     Rezerves fonda zeme                           48.2 ha 
    Zeme zem publiskajiem ūdeņiem         641.9 ha 
           Kopā Kokneses novadā     36066.3 ha 
 

 

3.PAŠVALDĪBAS KAPITĀLA VĒRTĪBA  UN PAREDZĒTĀS TĀ IZMAIŅAS 
 

Pašvaldībai pieder 100% pašu kapitāla uzņēmumā SIA “Kokneses komunālie 
pakalpojumi”, kas  2011.gada 31. decembrī bija  340771.-Ls., bet 2012.gada 31. decembrī – 
535605,-Ls 

 

Kapitāl 

sabiedrības 

nosaukums 

Ieguldījums 
uz 

01.01.2010 

(Ls) 

Izmaiņas 
(+,-) 

(Ls) 

Ieguldījums 
uz 

01.01.2011 

(Ls) 

Izmaiņas 
(+,-) 

(Ls) 

 

Ieguldījums 
uz 

01.01.2012. 

(Ls) 

 

Izmaiņas 

(+,-) 

(Ls) 

Ieguldījums 
uz 

01.01.2013. 

(Ls) 

% no  
kopapjoma 

SIA 

„Kokneses 

komunālie 

pakalpojumi”  

 

215242 

 

+91437 
306679 +34092 340771 

 

+194834 

 

535605 
100.oo 

 

 

4.IEPRIEKŠĒJOS GADOS VEIKTIE , KĀ ARĪ KĀRTĒJĀ GADĀ PLĀNOTIE  
PASĀKUMI TERITORIJAS  ATTĪSTĪBAS PLĀNA  ĪSTENOŠANĀ 

 
Kokneses novada domes galvenie plānošanas dokumenti, uz kuriem balstās 

pašvaldības attīstība, ir Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija, Kokneses novada 
teritorijas plānojums (t.sk. apbūves noteikumi) un Kokneses novada attīstības programma.  

Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „Teritorijas plānojuma un attīstības 
programmas izstrāde Kokneses novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšanai” 
ietvaros tika izstrādāti plānošanas dokumenti -  Kokneses novada attīstības programma 2013. 
– 2019.gadam, Kokneses novada teritorijas plānojums 2013. – 2024.gadam,  Kokneses novada 
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ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2037.gadam un Vides pārskats laika posmā no 
2011.gada 17. maija līdz 2013.gada 28. martam. 

 Kokneses novada attīstības programma ir izstrādāta saskaņā ar Kokneses novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.–2037.gadam un Kokneses novada teritorijas plānojumu 
2013.–2024.gadam. Visi minētie teritorijas attīstības plānošanas dokumenti ir savstarpēji 
saistīti un kalpos par instrumentu Kokneses novada pašvaldības attīstībai.  
 

4.1. INVESTĪCIJAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ 
 

Pārskata periodā novadā tika realizēti  astoņi projekti  un  turpinās realizācija  
piecpadsmit projektiem. Iepriecina fakts, ka projektu iesniegumus  gatavo ne tikai pašvaldība, 
bet arī  biedrības un pašvaldības iestādes. 
 

Projekti, kuri tika realizēti 2012.gadā 

 

Nr. 
Fonda 
nosaukums 

Projektu 
īsteno 

Projekta nosaukums un Nr. 
Projekta 
kopējā 
summa 

ES 
finansēj
ums 

Pašval
dības 
finans
ējums 

1. ELFLA            
Kokneses 
novada 
dome 

Kokneses novada domes ēkas energoapgādes 
sistēmas rekonstrukcija,                                           
Nr.11-04-L32100-000069 

38 
873,77 

15 
379,34 

23 
494,43 

2. ESF         
Kokneses 
novada 
dome 

Projekta koordinatora un sociālā darbinieka 
piesaiste Kokneses novada pašvaldības 
administratīvās kapacitātes stiprināšanai, 
Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/069 

18 
490,00 

18 
490,00 

0 

3. ESF        
Kokneses 
novada 
dome 

Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības 
sistēmas optimizācijas apstākļos, 
Nr.2009/0196/IDP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001 

85 
191,00 

85 
191,00 

0 

4. ERAF 
Kokneses 
novada 
dome 

Izglītības iestāžu informatizācija, 
Nr.2009/0309/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/564 

47 
293,38 

45 
183,85 

2 
109,53 

5. 

Valsts 
kultūras 
pieminekļu 
aizsardzības 
inspekcija 

Kokneses 
novada 
dome 

Kultūras pieminekļa "Kokneses pilsdrupas" 
priekšpils nocietinājuma sienas fragmenta 
konservācijas darbi 

3 
000,60 

0 0 

6. 
Valsts 
Kultūrkapitāla 
fonds 

Kokneses 
novada 
dome 

"Kokneses pilsdrupu priekšpils nocietinājuma 
sienas konservācija" 

1 
500,00 

0 0 

7. 

Valsts 
kultūras 
pieminekļu 
aizsardzības 
inspekcija 

Kokneses 
novada 
dome 

"Priekšpils nocietinājuma sienas fragmentu 
konservācijas darbi unapmeklētāju drošības 
pasākumi" 

4 
000,00 

0 0 

8. 

Latvijas 
Kopienu 
iniciatīvu 
fonds  

Biedrība 
"Bites" 

”Nepaliec viens, nāc bariņā” 
2 
984,00 

0 300,00 

 
 
 



 17 

 
 
 
Projekti, kuri turpinās 2013.gadā 
 

Nr
. 

Fonda 
nosaukum
s 

Projektu 
īsteno 

Projekta nosaukums un Nr. 
Projekta 
kopējā 
summa 

ES 
finansēju
ms 

Pašvaldīb
as 
finansēju
ms 

1. ESF          
Kokneses 
novada 
dome 

Teritorijas plānojuma un attīstības 
programmas izstrāde Kokneses novada 
attīstības plānošanas kapacitātes 
paaugstināšanai, 
Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/063 

33 973,00 31 318,72 2 654,28 

2. ERAF    
Kokneses 
novada 
dome 

Vecbebru Profesionālās vidusskolas un 
Bebru vispārizglītojošās internātpamatskolas 
optimizācija Vecbebru amatu 
internātvidusskolas izveidei, 
Nr.2010/0218/3DP/3.1.3.2.0/10/APIA/VIAA/
001 

557 307,00 
554 
406,75 

2 900,25 

3. ELFLA  
Kokneses 
novada 
dome  

Tautas tērpu iegāde Kokneses novada deju 
un folkloras kopu kolektīviem,                                        
Nr.12-04-LL20-L413202-000011 

9 197,82 6 841,35 2 356,47 

4. ELFLA  
Kokneses 
novada 
dome  

Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana 
Kokneses novada Bebru pagasta "Šķibes 
mežā" un "Lokmenes mežā",                                                                          
Nr.12-04-L12200-001929 

2 360,87 1 170,67 1 190,20 

5. ERAF         

Kokneses 
novada 
dome / 
Ģimenes 
ārste Dace 
Grauda 

Primārās veselības aprūpes infrastruktūras 
uzlabošana Daces Graudas ģimenes ārsta 
praksē,                                                                    
Nr.3DP/3.1.5.1.1/10/APIA/VEC/099 

11 964,08 10 067,76 1 896,32 

6. ERAF         

Kokneses 
novada 
dome / 
Ģimenes 
ārste Anda 
Elste 

Primārās veselības aprūpes infrastruktūras 
uzlabošana Andas Elstes ģimenes ārsta 
praksē, Nr.3DP/3.1.5.1.1/10/APIA/VEC/151 

13 800,14 11 496,74 2 303,40 

7. ESF       
Kokneses 
novada 
dome 

Algotie pagaidu sabiedriskie darbi 
pašvaldībās, 
Nr.1DP/1.3.1.5.0./12/IPIA/NVA/001  

59 806,82 59 806,82 0,00 

8. 

Latvijas - 
Šveices 
sadarbības 
programm
a 

Kokneses 
novada 
dome  

Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem 
pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs 

88 303,86 79 473,47 8 830,39 

9. 
Valsts 
Kultūrkapit
āla fonds 

Kokneses 
novada 
dome  

„Kokneses amatierteātra jauniestudējums 
„Teika par Kokneses pili” 

1 000,00 700,00 300,00 

10
. 

INTERREG 
IVA  

Kokneses 
novada 
dome  

"Velomaršrutu tīkla attīstība un uzlabošana 
Centrālbaltijas teritorijā" 

- 0 0 
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Nr
. 

Fonda 
nosaukum
s 

Projektu 
īsteno 

Projekta nosaukums un Nr. 
Projekta 
kopējā 
summa 

ES 
finansēju
ms 

Pašvaldīb
as 
finansēju
ms 

11
. 

Biedrība 
"Daugavas 
Savienība" 

Kokneses 
novada 
domes 
aģentūra 
"Kokneses 
tūrisma 
centrs" 

"Kokneses pilsdrupu senlietu restaurācija" 685,00 0 0 

12
. 

KF 

SIA 
„Kokneses 
Komunālie 
pakalpoju
mi” 

Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas 
upju baseinu pašvaldībās, II kārta, Kokneses 
novada Kokneses pagastā,                                                          
Nr. 3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/031 

1 981 
285,31 

1301389,
65  + 
valsts 
budžeta 
dotācija 
79984,10 

122 
347,99 

13
. 

ESF          
Bebru 
internātvid
us-skola 

Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu 
sociālā riska mazināšanai un integrācijai 
izglītībā Bebru internātvidusskolā, Kokneses 
speciālajā internātskolā - attīstības centrā un 
I. Gaiša Kokneses vidusskolā, 
Nr.2011/0023/1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/
180 

146 232,00 
146 
232,00 

0,00 

14
. 

ELFLA          
Biedrība 
"Bites" 

"Bērnu rotaļu laukuma izveide Vecbebros" 3 633,03 2 700,00 933,03 

15
. 

ELFLA         
Biedrība 
"Koknesei" 

Aprīkojuma iegāde kultūras mantojuma 
popularizēšanai Kokneses novadā 

9 620,00 8 658,00 962,00 

 
Projekti, kuri ir izstrādāti un noraidīti 2012.gadā 
 

Nr. 
Fonda 
nosaukums 

Projektu 
īsteno 

Projekta nosaukums un 
Nr. 

Projekta 
kopējā 
summa 

ES 
finansējums 

1. 

VAS "Hipotēku un 
zemes banka" 
projekta Klieentu 
klubs "Mēs paši" 

Kokneses 
novada 
domes 
Sociālais 
dienests 

"Higiēnas pakalpojuma 
nodrošināšana Kokneses 
Ģimenes atbalsta dienas 
centrā" 

500,00 - 

2. 
Sorosa fonds-
Latvija 

Kokneses 
novada 
dome 

"Būsim aktīvi" 
EUR 19 
993,36 

- 

3. VKKF 
Kokneses 
novada 
dome 

Kultūras pieminekļa 
"Kokneses pilsdrupu 
priekšpils nocietinājuma 
sienas arheoloģiskā 
izpēte un konservācija" 

14 562,89  13562,89 

 

Iesniegtie un atbalstītie projekti  būtiski ietekmē  pašvaldības finanšu resursus, jo 
vairākumā projektu ir nepieciešams pašvaldības līdzfinansējums. Tomēr,  tas ir veids kā ar ES 
finanšu līdzekļiem un  pašvaldības līdzfinansējumu,  panākt  novada attīstību. 
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4.2.  IEDZĪVOTĀJU UN JURIDISKO PERSONU  LĪDZDALĪBA  PAŠVALDĪBAS 
TERITORIJAS  ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS UN TERITORIJAS PLĀNOJUMA  

APSPRIEŠANĀ UN PILNVEIDOŠANĀ 
 
 Kokneses novada attīstības programmas un Kokneses novada teritorijas plānojuma 
izstrādes laikā iedzīvotājiem bija dažādas iespējas paust savus viedokļus. Mājas lapā 
www.metrum.lv tika izveidota vietne par Kokneses novada teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentu (ilgtspējīgas attīstības stratēģijas, teritorijas plānojuma un attīstības programmas) 
izstrādi, kur plānošanas dokumentu izstrādes gaitā tika atspoguļota visa ar to izstrādi saistītā 
informācija. Kokneses novada pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv  tika izveidots 
„baneris” uz šo saiti. 

Lai iedzīvotājiem būtu ērti sniegt savus komentārus un ierosinājumus par Kokneses 
novada attīstības programmas izstrādi un pašu plānošanas procesu, tika izveidota e-pasta 
adrese planojamkoknesi@metrum.lv, uz kuru katram interesentam bija dota iespēja uzrakstīt 
sev interesējošu jautājumu, komentāru vai priekšlikumu, nodrošinot, ka uz atsūtīto e–pastu 3 
dienu laikā tiek sniegta atbilde vai komentārs. Jāatzīst gan, ka Kokneses novada attīstības 
programmas projekta izstrādes laikā netika saņemts neviens priekšlikums 

Kokneses novada attīstības programmas izstrādē, atspoguļojot Kokneses novada 
iedzīvotāju viedokli par atsevišķām tēmām, izmantots Kokneses novada domes Attīstības 
nodaļas sagatavotais kopsavilkums par 2011.gadā veiktās iedzīvotāju aptaujas rezultātiem. 
Savu viedokli par Kokneses novada attīstību izteica 183 Kokneses novada iedzīvotāji. Aptaujā 
visvairāk tika pārstāvēts Kokneses pagasta iedzīvotāju viedoklis (118 iedzīvotāji jeb 64% 
respondentu), otrajā vietā – Bebru pagasta (43 iedzīvotāji jeb 24% respondentu), bet trešajā – 
Iršu pagasta 22 iedzīvotāji jeb 12% respondentu no kopējā respondentu skaita. 
 

Kokneses novada attīstības programmas izstrādei tika izveidotas  3 darba grupas -
Uzņēmējdarbības un infrastruktūras attīstības darba grupa, Izglītības, kultūras un sporta 
attīstības darba grupa, Sabiedrības labklājības darba grupa. Darba grupās kopā piedalījās 32 
pašvaldības speciālisti, deputāti, novada iedzīvotāji, uzņēmēji un SIA „Metrum” pārstāvji. 
Tomēr jāsecina, ka Kokneses iedzīvotāju aktivitāte vērtējama zemu, jo darba grupās izteica 
vēlmi piedalīties tikai 4 iedzīvotāji (viens neieradās). Pēc darba grupu rezultātu apkopojuma 
sagatavošanas, tas tika publicēts pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv un vietējā laikrakstā 
„Kokneses Novada Vēstis”. 

Kokneses novada teritorijas plānojuma izstrādei tika organizētas oficiālas tikšanās un 
darba grupas. No Kokneses novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam izstrādes 
uzsākšanas (2011.25.maijs) līdz 1.redakcijai tika saņemti 8 rakstiski iesniegumi. 

No 2012.gada 17.septembra līdz 2012.gada 29.oktobrim tika organizēta Kokneses 
novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu 1.redakcijas publiskā apspriešana. 
Plānošanas dokumenti  bija pieejami Kokneses novada mājas lapā www.koknese.lv , SIA 
„Metrum”  mājas lapā www.metrum.lv , Kokneses novada domē, Bebru un Iršu pagastu 
pārvaldēs.  Iedzīvotāji tika aicināti sniegt savus priekšlikumus. Sabiedriskās apspriešanas 
sanāksmes tika organizētas  Iršos, Bebros, Bormaņos un Koknesē. Tajās piedalījās gan vietējie 
iedzīvotāji, gan deputāti, gan novada domes un iestāžu darbinieki, – kopā sabiedriskās 
apspriešanas sanāksmēs piedalījās 80 dalībnieki un kopumā izteikti 6 priekšlikumi. 
 

http://www.metrum.lv/
http://www.koknese.lv/
http://www.koknese.lv/
http://www.koknese.lv/
http://www.metrum.lv/
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 5.  ZVĒRINĀTA REVIDENTA ATZINUMS  PAR PAŠVALDĪBAS SAIMNIECISKO 
DARBĪBU, KĀ ARĪ PAŠVALDĪBAS  IEPRIEKŠĒJĀ GADA  SAIMNIECISKO PĀRSKATU 
 

 

 
 

Merķeļa ielā 11, Rīga, LV – 1050; tel.: 67503066; fakss: 67814021 

Reģ. Nr. 50003229711 

 

Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas laiks       

Nr. 13/13                                  

Rīgā                                                                                                                                                          

                                    NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS 

Kokneses novada domei 

Ziņojums par konsolidēto finanšu pārskatu 

 

Mēs esam veikuši KOKNESES NOVADA DOMES (turpmāk tekstā „Pašvaldība”) 2012. gada 

konsolidētā finanšu pārskata revīziju. Revidētais konsolidētais 2012. gada finanšu pārskats 

ietver: 

 2012. gada 31. decembra pārskatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli – veidlapa 

Nr.1 "Bilance",  

 2012. gada pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem – 

veidlapa Nr.4-3,  

 Pašvaldības pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2012. gadu – 

veidlapa Nr.4-1, 

 Pašvaldības naudas plūsmas pārskatu par 2012. gadu – veidlapa Nr.2-NP, 

 konsolidētā finanšu pārskata pielikumus, kas noteikti Latvijas Republikas 

Ministru Kabineta noteikumu Nr. 777 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 4.5. punktā, 

grāmatvedības uzskaites pamatprincipu aprakstu, pārskatu skaidrojumus, t.sk. skaidrojumus 

par budžeta izpildi.  

 

Šis konsolidētais finanšu pārskats ir sagatavots, apvienojot Pašvaldības struktūrvienību finanšu 

pārskatus, kā norādīts konsolidētā finanšu pārskata pielikumā. Pašvaldības radniecīgās 

sabiedrības nav konsolidētas šajā konsolidētajā finanšu pārskatā.  
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Vadības atbildība par konsolidētā finanšu pārskata sagatavošanu 

 

Vadība ir atbildīga par šī konsolidētā finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās 

informācijas patiesu atspoguļošanu saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010. 

gada 17. augusta noteikumu Nr. 777 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” nosacījumiem, kā 

arī par tādu iekšējo kontroli, kādu vadība uzskata par nepieciešamu, lai nodrošinātu konsolidētā 

finanšu pārskata, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas neatbilstības, 

sagatavošanu. 

 

Revidentu atbildība 

 

Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju, izsakām par šo 

konsolidēto finanšu pārskatu. Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas 

standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums jāievēro ētikas prasības un jāplāno un jāveic 

revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, ka konsolidētajā finanšu pārskatā nav 

būtisku neatbilstību. 

 

Revīzija ietver procedūras, kas tiek veiktas, lai iegūtu revīzijas pierādījumus par konsolidētajā 

finanšu pārskatā uzrādītajām summām un atklāto informāciju. Procedūras tiek izvēlētas, 

pamatojoties uz revidentu profesionālu vērtējumu, ieskaitot krāpšanas vai kļūdu izraisītu 

būtisku neatbilstību riska novērtējumu finanšu pārskatā. Veicot šo riska novērtējumu, revidenti 

ņem vērā iekšējo kontroli, kas izveidota, lai nodrošinātu konsolidētā finanšu pārskata 

sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu atspoguļošanu, ar mērķi noteikt apstākļiem 

piemērotas revīzijas procedūras, bet nevis lai izteiktu atzinumu par kontroles efektivitāti. 

Revīzija ietver arī pielietoto grāmatvedības uzskaites principu un vadības veikto grāmatvedības 

aplēšu pamatotības izvērtējumu, kā arī konsolidētā finanšu pārskata vispārējā izklāsta 

izvērtējumu. 

Uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši mūsu revidentu 

atzinuma izteikšanai. 

Atzinums 

Mūsuprāt, iepriekš minētais konsolidētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru 

priekšstatu par KOKNESES NOVADA DOMES finansiālo stāvokli 2012. gada 31. decembrī, 

kā arī par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2012. gadā, saskaņā ar Latvijas 

Republikas Ministru kabineta 2010. gada 17. augusta noteikumu Nr.777 „Gada pārskata 

sagatavošanas kārtība” nosacījumiem. 

 

Ziņojums par citu juridisko un regulējošo prasību izpildi 
 

Mēs esam iepazinušies arī ar vadības ziņojumu par 2012. gadu, kas atspoguļots konsolidētā 

gada pārskata sadaļā Vadības ziņojums - ZIŅOJUMS, un neesam atklājuši būtiskas 

neatbilstības starp šajā vadības ziņojumā un 2012. gada konsolidētajā finanšu pārskatā 

atspoguļoto finanšu informāciju. 

 

SIA „Rīgas Revidentu birojs” valdes locekle (LZRA licence nr.34),  

šis dokuments ir  elektroniski  parakstsīts ar elektronisko parakstu                                                                                                                  

un satur laika zīmogu                                                     Ināra Bula   

Sertificēta zvērināta revidente (LZRA sertifikāts nr. 15)        

 

Sagatavotājs: I.Bula,           Tel:29203858            e-apsts: inara@rrb.lv 
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6. KOKNESES NOVADA DOMES LĒMUMS PAR IEPRIEKŠSĒDĒTĀ SAIMNIECISKĀ 
GADA PĀRSKATU 

 
SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 
Kokneses novada Kokneses pagastā 

 

2013.gada 24. aprīlī                                                                                             Nr.6 

4.  

Par pašvaldības gada pārskatu 
____________________________________________________________________________  

 

 

Iepazinusies ar sagatavoto  Gada pārskatu par 2012.gadu, noklausījusies galvenās grāmatvedes 

Ivetas Mikālas  informāciju, pamatojoties uz Likuma par budžetu un finanšu vadību 30.panta 

pirmo daļu un 17.08.2010. Ministru kabineta noteikumiem Nr.777 „Gada pārskata 

sagatavošanas kārtība” , ņemot vērā  Finanšu pastāvīgās komitejas  17.04.2012..  ieteikumu, 

atklāti balsojot, par -12 (Mudīte Auliņa, Lauma Āre , Imants Balodis, Ēriks Cīrulis, Velga 

Feldmane, Dagmāra Isajeva, Gaļina Kraukle, Jānis Miezītis ,Edgars Mikāls,  Māris Reinbergs, 

Gita Rūtiņa, Dainis Vingris), PRET- nav, ATTURĀS- nav, Kokneses novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt  Kokneses  novada domes  kopsavilkuma  2012.gada  pārskatu  

 2. Apstiprināt  Kokneses  novada domes  konsolidēto 2012.gada  pārskatu,  kurā 

konsolidēti: 

- Kokneses novada domes kopsavilkuma pārskats; 

- pašvaldības aģentūras” Kokneses sporta centrs” pārskats; 

- pašvaldības aģentūras” Kokneses tūrisma centrs” pārskats; 

- Bebru  internātvidusskolas pārskats; 

- Kokneses  speciālās  internātpamatskolas- attīstības centra pārskats; 

- ģimenes krīzes centra  „ Dzeguzīte” pārskatu.  (konsolidētais pārskats pievienots pielikumā) 

  
 

Sēdes  vadītājs, 
domes priekšsēdētājs    ( personiskais paraksts)                                    D.Vingris 

 

 

7. PAŠVALDĪBAS LĪDZDARBĪBA  SADARBĪBAS PROJEKTOS 
 
Kokneses novada dome kā projektu partneris piedalās kopējo starptautisku un 

reģionālu Zemgales projektu iniciēšanā, apzināšanā, tālāk virzībā. 
2012.gadā   viens  no galvenajiem uzdevumiem ir  finanšu līdzekļu piesaistīšana, 

projektu  vadīšana  un investoru piesaiste  Kokneses novadam. 
 Kokneses novada pašvaldība  ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos): biedrībā 
„Pašvaldību savienība” , biedrībā  “Izpilddirektoru  asociācija” ,  nodibinājumā “Kokneses 
fonds” un sabiedriskā organizācijā – biedrībā “ Daugavas savienība” . 
 Ar nodibinājuma “ Kokneses Fonds”  iniciatīvu  Koknesē uz salas Daugavā  tiek veidots 
nacionālas nozīmes  kultūrvēsturisks piemineklis 20.gadsimtā  no dažādām politiskajām varām  
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cietušajiem latviešiem „ Likteņdārzs” . Tam jābūt izveidotam līdz  2018.gadam, kad Latvijas 
valsts  atzīmēs savas neatkarības  100. gadadienu. Projekts top par iedzīvotāju un uzņēmēju  
saziedotajiem līdzekļiem. Nākotnē tas kļūs  par īpaši  iecienītu objektu, ko  apmeklēs tūristi  un 
citas personas un tas dos  nozīmīgu pienesumu Kokneses attīstībā un atpazīstamībā. 
 2012.gadā  pašvaldība kā sadarbības partneris  piedalījās arī grāmatas „Atmiņu 
Daugava”  izdošanā. Šo projektu realizēja biedrība „ Koknesei”. 
 
 

8. VEIKTIE PASĀKUMI PAŠVALDĪBAS VADĪBAS PILNVEIDOŠANĀ 
 

Pašvaldības administrācijas darbs ir orientēts uz profesionāļiem, jo pašvaldībai  tiek 
nodotas aizvien jaunas funkcijas  un  to izpildes nodrošināšanai  nepieciešami zinoši un 
izglītoti darbinieki. Administrācijā pamatā strādā darbinieki ar augstāko izglītību. Neskatoties 
uz to,  viņiem tiek dota iespēja regulāri apmeklēt kursus un seminārus. Pašvaldība sedz kursu 
un ceļa izdevumus . 

Lai  uzlabotu pašvaldības sagatavoto un izdoto normatīvo aktu kvalitāti , domē strādā  
jurists, ar kuru ir jāsaskaņo līgumu projekti, saistošo noteikumu projekti, lēmumu projekti u.c.  
Jurista konsultāciju un palīdzību  dokumentu sagatavošanā  var saņemt pašvaldības  arī 
iestādes. 

No 2012.gada  decembra pašvaldības administrācijas darbu vada jauns izpilddirektors 
Ilmārs Klaužs.  Gan domes priekšsēdētājs, gan izpilddirektors  regulāri piedalās Latvijas 
Pašvaldību savienības, Zemgales plānošanas reģiona  u.c.   rīkotajos semināros, diskusijās, 
konferencēs. 
 Plānojot  kārtējā gada budžetu, visas iestādes un struktūrvienības ir paredzējušas 
līdzekļus  kursu un semināru apmeklēšanai. 
 
 

9.PASĀKUMI, LAI VEICINĀTU IEDZĪVOTĀJU  INFORMĒTĪBU  PAR PAŠVALDĪBAS 
DARBĪBU UN VIŅU IESPĒJĀM PIEDALĪTIES LĒMUMU APSPRIEŠANĀ 

 
Iedzīvotāju informētību  par pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem nodrošina 

pašvaldības laikraksts “Kokneses Novada Vēstis” , kas iznāk vienu reizi mēnesī. Bez maksas to 
var saņemt  Kokneses novada iedzīvotāji.  Laikrakstu veido divas redaktores. 

Ņemot vērā  normatīvo aktu prasības, pašvaldības mājas lapā ir  pieejami  novada 
domes sēžu protokoli, saistošie noteikumi, nolikumi. 

 Ar informāciju  par Kokneses novadu var iepazīties arī  pašvaldības mājas lapā 
internetā www.koknese.lv   Mājas lapa  tiek pilnveidota un regulāri  papildināta ar jaunu 
informāciju. 

Pašvaldībā pastāvīgi notiek darbs pie daudziem uzlabojumiem novadā, tāpēc ir svarīgi  
operatīvi uzzināt  iedzīvotāju viedokli , tāpēc Kokneses novada domes mājas lapā 
www.koknese.lv  2012.gadā tika uzstādīts interaktīvs līdzdalības rīks „City Ideas”, Ar tā 
starpniecību  ikviens novada iedzīvotājs  var izteikt savas idejas un viedokļus par dažādiem ar 
Kokneses novada attīstību un ikdienu saistītiem jautājumiem. 

Lai gatavotu dokumentus Kokneses un Ogres administratīvo teritoriju robežu iespējamai 
grozīšanai, tika organizēta novada iedzīvotāju aptauja, tās rezultātu apkopošana, gatavoti 
lēmuma projekti un vēstules VARAM, organizētas Ogres un Kokneses novadu tikšanās par 
Kokneses un Ogres administratīvo robežu grozīšanu 

http://www.koknese.lv/
http://www.koknese.lv/
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Materiāli par Koknesi tiek publicēti arī laikrakstos „ Staburags” un „ Latvijas Avīze” u.c. 
Arī Latvijas televīzijā   var  redzēt raidījumus par Koknesi. 

Likumdošanā noteiktajos gadījumos un arī pēc iedzīvotāju iniciatīvas tiek organizēta 
projektu publiskā apspriešana. 

Pašvaldības aģentūra “ Kokneses Tūrisma centrs” darbinieki  regulāri analizē un 
apkopo informāciju par tūristu  plūsmu novadā.  
 
 

10.KOKNESES NOVADA DOMES STRUKTŪRA 
 

Pašvaldība –Kokneses  novada dome ir vietējā pārvalde, kas ar pilsoņu vēlētas 
pārstāvniecības – Kokneses novada domes un tās izveidoto institūciju  un iestāžu starpniecību  
nodrošina likumos noteikto funkciju un pašvaldības brīvprātīgo  iniciatīvu  izpildi, ievērojot  
valsts un  Kokneses novada iedzīvotāju intereses. 

Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns –  
novada dome, kas pieņem lēmumus; nosaka pašvaldības institucionālo struktūru; lemj par 
autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina 
pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi; izstrādā un 
izpilda pašvaldības budžetu. Pašvaldības dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par 
pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.   

 Dome  atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam 
sastāv no  piecpadsmit deputātiem.   

Novada domes sēdes notiek katra mēneša pēdējā trešdienā.  2012.gada laikā ir  
notikušas divpadsmit  domes sēdes , kurās izskatīti  vairāk nekā divi simti  jautājumu un 
apstiprināti  septiņpadsmit saistošie noteikumi, kuru ievērošana ir obligāta ne tikai novada 
iedzīvotājiem, bet arī visām  personām, kuras  uzturas  novada administratīvajā teritorijā. 

Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, dome no 
pašvaldības deputātiem ievēlējusi:   

1) Finanšu pastāvīgo komiteju, ko vada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris; 
2) Kultūras, izglītības, sporta   un sabiedrisko  lietu pastāvīgo komiteju, ko vada domes 

deputāts Ēriks Cīrulis; 
3)Attīstības un tautsaimniecības pastāvīgo komiteju, ko vada domes deputāts Jānis 

Dzenis; 
4) Sociālo  jautājumu un veselības aprūpes  pastāvīgo komiteju, ko vada domes 

deputāte Velga Feldmane . 
Komiteju sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī. Komiteju sēdes ir atklātas.  Tajās 

var piedalīties ikviens domes deputāts un Kokneses novada iedzīvotājs.  

 
 

11. KOKNESES NOVADA DOMES ADMINISTRĀCIJAS DARBĪBA 
 

Kokneses novada domes administratīvā iestāde – “Kokneses novada dome” ir 
pašvaldības iestāde, kas nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba 
organizatorisko un tehnisko apkalpošanu un tā sastāv no  Komunālā nodaļas,  Grāmatvedības 
un finanšu nodaļas,  Dzimtsarakstu nodaļas,  Pašvaldības policijas,  Kancelejas,   Attīstības 
nodaļas,  Izglītības darba speciālista un  Jurista. 
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Dome ir izveidojusi šādas iestādes: I. Gaiša Kokneses vidusskola, Bebru pamatskola, 
Pērses pamatskola, Bebru  internātvidusskola, Kokneses  internātpamatskola – attīstības 
centrs, Kokneses mūzikas skola, pirmsskolas izglītības iestāde “Gundega”, pirmsskolas 
izglītības iestāde “Bitīte”, Kokneses kultūras nams, Kokneses bibliotēka, Kokneses bērnu 
bibliotēka, Ratnicēnu bibliotēka, Bebru bibliotēka, Iršu bibliotēka, Tēlnieka Voldemāra 
Jākabsona memoriālā māja – muzejs, Kokneses novada domes Sociālais dienests, Kokneses 
novada bāriņtiesa, Ģimenes krīzes centrs “Dzeguzīte”, Kokneses apvienotā pašvaldību 
būvvalde, Ģimenes atbalsta dienas centrs, Iršu kultūras nams. 

 Domes padotībā atbilstoši tās apstiprinātam nolikumam ir divas pašvaldības aģentūras: 
„Kokneses Sporta centrs” un  „Kokneses Tūrisma centrs”. 

 Dome ir kapitāldaļu turētāja divās  kapitālsabiedrībās :  SIA „Kokneses komunālie 
pakalpojumi” un  SIA “Vidusdaugavas SPAAO”. 

 Domes sniegto pakalpojumu pieejamību pašvaldības teritoriālajās vienībās nodrošina 
Bebru pagasta pārvalde un  Iršu pagasta pārvalde. 

 
Grāmatvedības un finanšu nodaļa 

Finanšu un grāmatvedības nodaļa tika izveidota 2009.gada 1.jūlijā pēc novadu 
reformas. Izveidojoties Kokneses novadam, tika apvienotas Kokneses, Bebru un Iršu pagasta 
padomju budžeta un grāmatvedības sistēmas, izveidojot kopēju budžetu un centralizēto 
grāmatvedību ar vienotu bilanci.  

Kokneses novada domes ietādes - Bebru vispārizglītojošā internātpamatskola,  
Kokneses speciālā internātpamatskola un  ģimenes krīzes centrs „ Dzeguzīte” grāmatvedību 
kārto pastāvīgi, tālāk veidojot konsolidētos  pārskatus ar Kokneses novada domi. 
 Pastāvīgi grāmatvedības dienesti un atsevišķa bilance ir arī aģentūrām “Kokneses 
sporta centrs”  un “ Kokneses tūrisma centrs” , kuru finanšu pārskati tiek konsolidēti ar 
Kokneses novada domes pārskatiem. 
 2012. gada Kokneses novada domes finanšu pārskats ir visu iepriekš minēto iestāžu 
konsolidētais pārskats. 
 Kokneses novada domes finanšu un grāmatvedības nodaļā strādā 9 speciālisti, kuru 
pārziņā ir novada domes vienotas grāmatvedības politikas izstrādāšana atbilstoši Latvijas 
valsts normatīvajiem aktiem, visu novada iestāžu un struktūrvienību gada budžeta un tā 
grozījumu datu apkopošana, grāmatvedības kārtošana un organizācija atbilstoši spēkā 
esošajai likumdošanai un atbilstoši Kokneses novada domes apstiprinātajam grāmatvedības 
nolikumam, mēneša, ceturkšņa, gada pārskatu konsolidācija. 

 
Attīstības nodaļa 

Kokneses novada domes Attīstības nodaļā strādā trīs speciālistes – Attīstības nodaļas 
vadītāja Anda Mikāla, nekustamā īpašuma speciāliste Elita Ģēģere un projektu vadītāja Māra  
Bitāne. 
 Nodaļas darbības mērķis – ar profesionālu, mērķtiecīgu un kompleksu darbību risināt 
jautājumus, kas saistīti ar Kokneses novada attīstību. 

Attīstības nodaļas galvenie uzdevumi: 

 organizēt novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi un aktualizāciju, 
koordinēt to ieviešanu; 
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 piedalīties nacionālā, reģionālā un cita veida attīstības plānu izstrādē un ieviešanā un 
līdzdarboties Zemgales plānošanas reģiona un citu institūciju rīkotajās aktivitātēs un 
izveidotajās darba grupās, pārstāvot novada intereses; 

 izstrādāt projektu iesniegumus, kas saistīti ar novada attīstību, vai organizēt to 
sagatavošanu finanšu institūcijām, sadarbojoties ar pašvaldības struktūrvienībām;  

 koordinēt un uzraudzīt apstiprināto projektu ieviešanu saskaņā ar attiecīgajiem 
programmu un finansēšanas līgumu nosacījumiem; 

 sagatavot grozījumus projektos, projektu progresa dokumentāciju, organizēt projektu 
publicitātes pasākumus; 

 apkopot informāciju par esošajiem un plānotajiem pašvaldības projektiem, kā arī par 
finansējuma avotiem to īstenošanai; 

 atbalstīt uzņēmējdarbību; 

 risināt nekustamā īpašuma jautājumus – sagatavot domes lēmumu projektus, kas 
saistīti ar nekustamajiem īpašumiem, dokumentus pašvaldības īpašumu reģistrācijai 
Zemesgrāmatā, ierādīt dabā zemi pašvaldības zemes nomniekiem, sagatavot un 
reģistrēt zemes nomas līgumus, izziņas, kas saistītas ar zemes jautājumiem un 
atzinumus par pašvaldības atteikumiem no pirmpirkuma tiesībām, sniegt konsultācijas 
klientiem par nekustamā īpašuma formēšanu un darījumiem ar nekustamo īpašumu, 
veikt datu uzturēšanu un to izmaiņas nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas 
programmā NINO. 

 
Prioritātes: 

 Eiropas Savienības struktūrfondu apguve finansējuma piesaistei novada attīstībai; 

 Kokneses novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam izstrāde; 

 Kokneses novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam izstrāde; 

 aktivitātes uzņēmējdarbības veicināšanai; 

 nekustamā īpašuma jautājumu risināšana. 
Darbības rezultāti un to izvērtējums 

 Veikts darbs pie Kokneses novada plānošanas dokumentu izstrādes -  Kokneses novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas, Kokneses novada attīstības programmas un Kokneses 
novada teritorijas plānojuma.   

 Veikts radošs darbs pie projektu konceptu, projektu iesniegumu un projektu progresa 
dokumentācijas sagatavošanas, organizēti projektu publicitātes pasākumi, sagatavoti 
grozījumi projektos. Nodrošināta apstiprināto projektu vadība, koordinēta un 
uzraudzīta projektu ieviešanas gaita, interesentiem sniegtas konsultācijas par projektu 
iesniegumu sagatavošanu.  

 Dalība informācijas sniegšanā dažādu projektu sagatavošanai un iesniegšanai. 

 Sagatavoti lēmumu projekti domes sēdēm, sniegti ziņojumi Attīstības un 
tautsaimniecības pastāvīgās komitejas un domes sēdēs.  

 Elektroniskā komunikācija, sadarbojoties ar dažādām institūcijām nodaļas kompetencē 
esošajos jautājumos. 

 Sagatavotas preses relīzes vietējai avīzei „Kokneses Novada Vēstis”, pašvaldības mājas 
lapai un pēc pieprasījuma – reģionālajiem un nacionālajiem laikrakstiem. 

 Apmeklētāju pieņemšana. Telefoniska komunikācija. Interviju sniegšana žurnālistiem. 

 Veikta sadarbība ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Izglītības un 
zinātnes ministriju, Valsts izglītības attīstības aģentūru, Valsts reģionālās attīstības 
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aģentūru, Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, Valsts Kultūrkapitāla fondu, Lauku 
atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālo lauksaimniecības pārvaldi, Vides pārraudzības 
valsts biroju, Aizkraukles rajona partnerību, Latvijas hipotēku un zemes bankas 
Jēkabpils filiāli, Valsts ieņēmumu dienestu, Nodarbinātības valsts aģentūru, Latvijas 
Pašvaldību savienību, Latvijas Darba devēju konfederācijas Zemgales reģionālo 
konsultāciju centru, Dobeles pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centru, 
Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas Aizkraukles klientu apkalpošanas 
centru, Aizkraukles zemesgrāmatu nodaļu, Zemgales plānošanas reģiona ES 
struktūrfondu informācijas centru. 

 Īpaši cieša sadarbība ir izveidojusies ar Zemgales plānošanas reģionu, kurš savas 
kompetences ietvaros nodrošina reģiona attīstības plānošanu, koordināciju, 
uzraudzību, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību. Kokneses novada 
dome kā projektu partneris piedalās kopējo starptautisku un reģionālu Zemgales 
projektu iniciēšanā, apzināšanā, tālāk virzībā. 

 Ikdienas darba procesā notiek regulāra sadarbība ar domes struktūrvienībām, Bebru 
pagasta pārvaldi un Iršu pagasta pārvaldi, pašvaldības iestādēm un aģentūrām. 

 Lai veiktu Kokneses un Ogres administratīvo teritoriju robežu grozīšanu, tika 
organizēta novada iedzīvotāju aptauja, tās rezultātu apkopošana, gatavoti lēmuma 
projekti un vēstules VARAM, organizētas Ogres un Kokneses novadu tikšanās par 
Kokneses un Ogres administratīvo robežu grozīšanu. 

 Sniegtas regulāras konsultācijas iedzīvotājiem nekustamā īpašuma formēšanas un 
darījumu ar nekustamo īpašumu jautājumos. 

 Dalība valsts līmeņa zemes reformas pabeigšanas komisijā. 

 Veikts darbs pie plānotās tūrisma takas izveidošanas no Kokneses pilsdrupām līdz 
Likteņdārzam. 

 Veikts darbs dažādu zemes strīdu risināšanā. Regulāri veikta datu uzturēšana un to 
izmaiņu aktualizēšana nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas programmā 
NINO. Organizēta nekustamo īpašumu vērtēšana pašvaldības īpašumu atsavināšanai.  

 Kopā ar administratīvo komisiju apsekoti dabā nekustamie īpašumi, kuri netiek 
uzturēti labā kārtībā. 

 Regulāri kārtoti Kokneses novada adrešu reģistra dati saskaņā ar Valsts zemes dienesta 
iesniegtajām datu atlasēm. 

 Nodrošināta uzņēmējiem saistošās aktuālās informācijas ievietošana pašvaldības 
mājas lapas jaunumos un uzņēmējdarbības sadaļā. 

 Sadarbība ar SIA „Metrum” speciālistiem un novada uzņēmējiem attīstības plānošanas 
dokumentu izstrādē. Veikta teritorijas attīstības plānošanas procesa koordinēšana, 
nodrošināta nepārtraukta informācijas apmaiņa, organizētas darba grupas. 

 Darbs ar anketām – Attīstības nodaļa no dažādām institūcijām regulāri saņem aptaujas 
anketas, kuru aizpildīšanai bieži ir nepieciešams iegūt un apkopot ievērojamu 
informācijas apjomu, organizēt apspriedes. 

 Veikta statistiskās informācijas vākšana, apkopošana, apstrāde un analīze. 

 Sadarbība ar kaimiņu novadu un Zemgales reģiona pašvaldību speciālistiem – 
informācijas apmaiņa, līdzdalība plānošanas procesā, pieredzes apmaiņas braucieni, 
dalība kvalifikācijas celšanas kursos projektu vadībā. 
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 Dalība Zemgales plānošanas reģiona, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas un citu institūciju rīkotajās sanāksmēs, semināros, apmācību ciklos, 
konferencēs, darba grupās un aptaujās, pārstāvot novada intereses. 

 
Plāni 2013.gadam 

 2013.gadā ir plānots darbs pie  Kokneses novada attīstības programmā noteikto 
stratēģisko mērķu sasniegšanas.  

 Veikt aktīvu darbu saistībā ar nekustamā īpašuma jautājumu risināšanu. 

 Turpināt darbu pie projekta „Vecbebru Profesionālās vidusskolas un Bebru 
vispārizglītojošās internātpamatskolas optimizācija Vecbebru amatu 
internātvidusskolas izveidei”.  

 Drīzumā iecerētie projekti ir saistīti ar bērnu rotaļu laukuma izveidi Koknesē, kapličas 
vienkāršotu renovāciju Bebru pagasta „Zutēnu” kapos, atbalstu ugunsdrošības 
pasākumiem pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs.  

 Ņemot vērā to, ka pašreizējā situācijā Eiropas Savienības struktūrfondi pamatā ir 
galvenā iespēja finansējuma piesaistei novada attīstībai, tad 2012.gadā Attīstības 
nodaļa turpinās darbu pie jaunu projektu apzināšanas un sagatavošanas.  

 
 

Dzimtsarakstu nodaļa 

Kokneses novada domes Dzimtsarakstu nodaļas ir pašvaldības struktūrvienība un tās 
galvenie uzdevumi ir civilstāvokļa aktu reģistrācija, valsts interešu, kā arī pilsoņu personisko 
un mantisko tiesību aizsargāšana. 
           2012. gada 19. decembrī Kokneses novada dome ir noslēgusi līgumu ar  Pilsonības 
un migrāciju lietu pārvaldi par informācijas sistēmas „Vienotā migrācijas informācijas sistēma” 
apakšsistēmas „Civilstāvokļa aktu reģistrācijas informācijas sistēma” un „Iedzīvotāju reģistrs” 
izmantošanu un ziņu aktualizēšanu.  
 
Kokneses novada Dzimtsarakstu nodaļā 2012.gadā ir reģistrētas: 
13 laulības – t.sk. 

7 - Kokneses ev. luterāņu baznīcā; 
1- Kokneses Romas katoļu draudzē; 
5 - dzimtsarakstu nodaļā. 
Pēc jaunlaulāto lūguma laulību ceremonijā tiek izmantota dzīvā mūzika un  dzejas 

deklamācija. 
 
Laulības noslēgšanas reģistra ieraksts papildināts ar ziņām par laulības šķiršanu – 10 

gadījumos. 
Ir reģistrētas 36 bērnu dzimšanas. 

No kurām 22 bērniem vecāki laulībā nesastāv, bet ir noteikta paternitāte, vienam 
bērnam dzimšana reģistrēta  bez ziņu aizpildīšanas par bērna tēvu un 13 bērniem dzimšana 
reģistrēta , kā dzimušiem laulībā. 
Tika veikti sekojoši reģistru ierakstu papildinājumi:  

- tiesa apmierinājusi prasību ar kuru apstrīdēts paternitātes pieņēmums – 1 ieraksts; 
- tiesa apmierinājusi pieteikumu par aizgādības tiesību atņemšanu – 1 ieraksts. 

Pamatojoties uz personas iesniegumu papildināti sekojoši reģistru ieraksti: 
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 - bērnam atzīta paternitāte jau pēc dzimšanas fakta reģistrēšanas – 2 gadījumos; 
 -  bērnam mainīts uzvārds un papildināts dzimšanas reģistrs sakarā ar vecāku laulību – 

1 gadījumā. 
 
Reģistrēti 63 miršanas gadījumi, tai skaitā  

4 miršanas fakta reģistrācijas gadījumos, netika nodoti personu apliecinoši dokumenti 
– pases. 

Izsniegtas 16 atkārtotas apliecības. 
Izsniegtas izziņas un izraksti no dzimšanas, laulību un miršanu reģistriem tiesām, 

zvērinātiem tiesu izpildītājiem, bāriņtiesām, citām Dzimtsarakstu nodaļām un policijas 
pārvaldei. 
  Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei sniegta informācija par reģistru sastādīšanu un 
papildinājumiem reģistros. 

Katru mēnesi sastādīta atskaite par stingrās uzskaites apliecību izsniegšanu un reģistru 
sastādīšanu. 

Pēc baznīcu paziņojumiem par laulību reģistrāciju, sastādīti laulību reģistri.  
 

Kokneses pagasta Komunālā nodaļa 
 
 Nodaļas galvenie uzdevumi : 

 izstrādāt priekšlikumus, organizēt un realizēt Kokneses pagasta  īpašuma publiskā 
sektora apsaimniekošanu un labiekārtošanu; 

 piedalīties Pašvaldības dabas pamatnes, parku, apstādījumu un ainavu saglabāšanā, 
uzturēšanā, plānošanā; 

 organizēt Pašvaldības ceļu, ielu, laukumu, ietvju apsaimniekošanu un uzturēšanu; 
plānot un koordinēt nepieciešamos ceļu remontdarbus, uzraudzīt to izpildi.; 

 Apsekot un sniegt atzinumus par koku ciršanas atļaujām ārpus meža zemēm; 

 Saskaņot kokmateriālu izvešanu pa Pašvaldības ceļiem un krautuvju vietas; 

 Saskaņot rakšanas darbus  Nodaļas kompetencē esošajos objektos, sniegt atzinumu 
par darbu izpildes kvalitāti; 

 Nodrošināt Pašvaldības iepirkuma rezultātā noslēgto līgumu kontroli - līgumsaistību 
un garantijas saistību izpildi. 

 Nodrošināt algoto pagaidu sabiedrisko darbu organizēšanu Kokneses novada 
teritorijā. 

 
Pārskata gadā notikušās būtiskas izmaiņas: 

2012.gadā, konkursa rezultātā, uzsāka darbu kvalificēts darbinieks, kas atbild par 
energoapgādes traucējumu novēršanu un ielu apgaismojumu Kokneses pagastā. Novērstas 
avārijas situācijas Paugu, Meliorātoru,1905. gada ielās. Pastāvīgi tiek apsekots un vajadzības 
gadījumā regulēts, ielu apgaismojuma laiks elektroenerģijas taupīšanas nolūkā.                                                                                                   
Uzsākts darbs pie dabas takas izveidošanas un labiekārtošanas gar Daugavas krastu posmā no 
Kokneses pilsdrupām līdz „Likteņdārzam”                                                     
 Kokneses parka atpūtas zonā  uzsākta teritorijas noformēšana ar koka skulptūrām. 2012.gada 
laikā komunālā nodaļa aktīvi piedalījās  saistošo noteikumu izstrādāšanā  par atkritumu 
apsaimniekošanu Kokneses novada teritorijā ,rezultātā Kokneses novads atteiksies no vairāku 
atkritumu apsaimniekotāju pakalpojumiem un pāries iepirkuma procedūras rezultātā uz vienu 
operatoru. 
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Struktūrvienības darbības rezultāti un to izvērtējums; 

Kokneses pagasta komunālā nodaļa, veicot visus nolikumā paredzētos darbus, 
sistematizējot tos un cenšoties tos salikt prioritārā secībā , saskaras ar jauniem, līdz šim 
nepildītiem pienākumiem .Par tādu var uzskatīt teritorijas meliorāciju. Kokneses ciemata 
teritorijā atrodas daudz neapzinātu meliorācijas sistēmu, kuras radušās iepriekšējos periodos 
un nav legalizētas. 
Plāni nākošajam gadam: 
 

Sistemātiski un apzinīgi veikt visus pašvaldības uzdotos pienākumus, veicinot 
sadarbību ar iedzīvotājiem.                                                                                      

Sadarbojoties ar jauno atkritumu apsaimniekotāju, izvēlēties zemes platību topošajam 
atkritumu šķirošanas laukumam, kopīgi izstrādāt un iepazīstināt iedzīvotājus ar atkritumu 
izvešanas maršrutiem un iespējām.                                                      

 Izveidot videonovērošanu Kokneses parka atpūtas zonā, lai novērstu demolēšanas 
iespējas.           

Tupināt teritorijas sakopšanu un labiekārtošanu. 
Budžeta iespēju robežās  remontēt pašvaldībai piederošas ielas un ceļus.                                                                                          

 
 

Pašvaldības policija 
 Pašvaldības policija izveidota  2008.gada maijā. Policijā  strādā viens darbinieks- 
vecākais inspektors Dainis Ginters, kurš organizē un vada  policijas  darbu. 

Pašvaldības policijas galvenie pienākumi ir kontrolēt, kā tiek izpildīti Kokneses pagasta 
padomes izdotie saistošie noteikumi, par kuru pārkāpšanu paredzēta administratīvā atbildība; 
savas kompetences ietvaros uzlikt un piedzīt naudas sodus par šo noteikumu pārkāpšanu, 
savas kompetences ietvaros novērst un pārtraukt sabiedriskās kārtības pārkāpumus, 
noskaidrot likuma pārkāpumus, sadarbībā ar valsts finanšu inspekciju, ugunsdzēsības un 
glābšanas dienestiem, autotransporta un pilsētas elektrotransporta kontroles dienestiem, arī 
vides aizsardzības, veselības aizsardzības, valsts veterināro dienestu, cietumu, muitas un citām 
iestādēm veikt profilaktiskus pasākumus, lai nepieļautu to noteikumu pārkāpšanu, par kuru 
neievērošanu Kokneses pagasta padome ir paredzējusi administratīvo atbildību. 

Reģistrēti 146 izsaukumi. Saņemti un izskatīti 17 iesniegumi un sastādīti divdesmit divi 
administratīvie protokoli. Sastādīti   46 apsekošanas akti. 

Ir  atklāti  vairāki noziedzīgi nodarījumi sadarbībā ar valsts policiju. Ir  izveidojusies laba 
sadarbība ar  Valsts Imigrācijas dienesta Aizkraukles rajona nodaļu un aizturētas personas, 
kuras  Koknesē dzīvo ar nederīgiem dokumentiem.   

Kopā ar pašvaldības sociālo dienestu un bāriņtiesu  regulāri  tiek  apsekotas sociāli 
nelabvēlības ģimenes. 

Tiek plānots, ka 2013.gadā  Pašvaldības policijā darbu uzsāks vēl viens inspektors, jo  
nepieciešams nodrošināt regulāras dežuras novada izglītības iestādēs. 
 

 

Kanceleja 
Pašvaldības kancelejā  strādā trīs darbinieki – domes sekretāre un lietvedības 

sekretāre , sabiedrisko attiecību speciālists , kura darba pienākumos ietilpst  laikraksta 
“Kokneses Novada Vēstis” veidošana  un darbs ar  pašvaldības mājas lapu.   
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Domes sekretāre veic  arī  darbu ar personālu.  
Kanceleja savas kompetences ietvaros sagatavo un kārto Kokneses novada domes   

lietvedību atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai. Nodrošina  Kokneses novada domes 
komiteju, komisiju  sēžu organizatorisko un tehnisko sagatavošanu. Savas kompetences 
ietvaros sagatavo un kārto Kokneses novada domes   lietvedību atbilstoši LR likumdošanai. 
Organizē personu  pieņemšanu  pie  novada domes priekšsēdētāja un izpilddirektora. Realizē 
Kokneses novada domes  funkcijas iedzīvotāju informēšanā par domes darbu un lēmumiem, 
veido sabiedrisko domu un popularizē Kokneses novada tēlu Latvijā un ārvalstīs. Organizē 
Kokneses novada pašvaldības interneta mājas lapas darbu. Nodrošina pastāvīgi un ilgtermiņa 
glabājamo lietu, tai skaitā personālsastāva, dokumentu sagatavošanu, saglabāšanu, uzskaiti 
un izmantošanu un nodošanu valsts arhīviem. 

Lai uzlabotu darbu  ar dokumentu apriti novada  domē, tās iestādēs un 
struktūrvienībās, beidzot būtu jāatrisina  jautājums par dokumentu elektronisko reģistrāciju, 
jo darbiniekiem  un arī  domes priekšsēdētājam un izpilddirektoram būtu  ērtāk un ātrāk 
izsekot dokumentu virzībai. 

 

Izglītības darba speciālists 
 
Galvenie uzdevumi un prioritātes: 

- savas kompetences ietvaros nodrošināt Kokneses novada pašvaldības izglītības iestāžu 

veiksmīgu darbību atbilstoši Izglītības likumam, izglītības iestāžu nolikumiem un 

citiem ar izglītību saistītajiem normatīvajiem aktiem; 

- koordinēt Kokneses novada pašvaldības pārziņā esošo izglītības iestāžu darbību; 

- pārraudzīt, koordinēt, nodrošināt metodisko darbu pašvaldības izglītības iestādēs; 
- nodrošināt informācijas apmaiņu starp LR IZM, novada domi un pašvaldības izglītības 

iestādēm; 
- organizēt un koordinēt valsts centralizēto pārbaudes darbu norisi, sertifikātu 

saņemšanu un analīzi pašvaldības izglītības iestādēs; 
- organizēt starpnovadu posma mācību priekšmetu  olimpiādes. 

 
Darbības rezultāti un to izvērtējums 

- Pamatojoties uz 2011.gada 10.janvārī noslēgto „Vienošanās par sadarbību izglītības 
jomā starp Kokneses novada domi un Pļaviņu novada domi” tika nodrošināta 
starpnovadu posma mācību priekšmetu olimpiāžu norise. 2012.gads izglītības jomā 
ietver 2011./2012.m.g. otro semestri  un 2012./2013.m.g. pirmo semestri. 2011./2012. 
mācību gada otrajā semestrī notikušas  septiņpadsmit mācību priekšmetu olimpiādes, 
kurās piedalījušies 217 Kokneses un Pļaviņu novadu izglītojamie. 2012./2013. mācību 
gada pirmajā semestrī   Kokneses un Pļaviņu starpnovadu četrās (2.posma) mācību 
priekšmetu olimpiādēs piedalījušies 17 izglītojamie. Olimpiādēs savas zināšanas 
parādījuši 4.-12. klašu skolēni no Kokneses un Pļaviņu novadu vispārizglītojošām 
skolām.  

- Lai nodrošinātu Izglītības likuma 17.panta 19.punktu, kur Pašvaldība „nodrošina 
pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas darbību un pieejamību bērniem ar 
speciālām vajadzībām”, ar Kokneses novada domes 2011.gada 23.februāra sēdes 
lēmumu Nr.8.8. (protokols Nr.2) ir apstiprināts Kokneses novada pašvaldības 
Pedagoģiski medicīniskā komisijas nolikums un izveidota komisija. Lēmums zaudē 
spēku ar 2012.gada 30.novembri, un spēkā stājas 2012.gada 28.novembrī Kokneses 
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novada domes sēdē  ( lēmums Nr.6.15, protokols Nr. 11 „Par Kokneses novada 
pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikumu un sastāvu”) apstiprinātais 
Kokneses novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikums. Komisija 
savas kompetences ietvaros veic bērnu pedagoģiski psiholoģisko un medicīnisko izpēti 
un attīstības traucējumu diagnosticēšanu, iesaka bērnam piemērotu izglītības 
programmu. 2012 gadā komisija izsniegusi atzinumu  ar ieteikumiem 23 Kokneses 
novada un Pļaviņu novada izglītojamajiem.  Par paveikto darbu un izsniegtajiem 
atzinumiem komisija ir sniegusi informāciju Valsts Pedagoģiski medicīniskajai komisijai.  

- Kokneses novada teritorijā darbojas Kokneses novada pašvaldības Pieaugušo 
neformālās izglītības un interešu izglītības programmu licencēšanas komisija Komisija 
2012.gadā nav izsniegusi nevienu licenci. 

- 2012. gada 8.februārī tika organizēts Kokneses un Pļaviņu starpnovadu publiskās runas 
konkurss „Es piedzimu laikā”, divi izglītojamie tika izvirzīti un piedalījās valsts konkursā. 

- Kokneses novada pedagogi 2012.gadā darbojās trīspadsmit metodiskajās apvienībās. 
Kopīgas tikšanās metodisko apvienību darbā tika organizētas 14.martā Kokneses 
novada pedagogu metodiskajā dienā, kurā piedalījās un metodiskajās apvienībās 
darbojās vairāk nekā 70 pedagogi, kā arī noklausījās Dr.Psych.( kand.) Aivja Dombroska 
lekciju „ Individuālo sistēmu nozīme un ietekme uz kopējo sistēmu, jeb skolotāja, 
skolēna un vecāku mijiedarbība un tās atspoguļojums pedagoga pašvērtējumā”. 2012. 
gada 28. augustā notika izglītības iestāžu 116 pedagogu augusta tikšanās, kad 
norisinājās darbs metodiskajās apvienībās un pedagogi noklausījās Ineses Prisjolkovas 
lekciju „ Es esmu savas dzīves autors”. Metodiskās apvienības organizējušas 
trīspadsmit dažādus konkursus un pasākumus izglītojamajiem. 

- 2012. gada  janvārī-aprīlī norisinājās projekta „ Pedagogu konkurētspējas veicināšana 
izglītības optimizācijas apstākļos 6.posms, kurā savas piedalījās 26 novada pedagogi, 
no kuriem 4 ieguva 4 pakāpi, bet pārējie- 3.pakāpi. 2012.gada otrajā pusē norisinājās 
aktivitātes, kas saistītas ar projekta turpinājumu. 

- 2012. gada 28.septembrī tika organizēta Olimpiskā diena visās izglītības iestādēs, kā arī 
vienojošais pasākums Kokneses Sporta centrā. Pirms pasākuma norises izglītojamie 
piedalījās zīmējumu konkursā un domrakstu konkursā. Kopējais dalībnieku skaits 
apmēram 700. 

- 2012. gadā no 26. jūnija līdz 3.jūlijam tika organizēts Kokneses novada izglītības iestāžu 
pedagogu pieredzes apmaiņas brauciens uz sadraudzības pilsētu Vitingenu ( Vācijā), 
kurā piedalījās 36 Kokneses novada pedagogi. Pedagogiem bija iespēja iepazīt izglītības 
darbu Vācijā- sākot ar pirmsskolu un noslēdzot ar vidusskolu. 

- 2012.gada 19.aprīlī tika organizēts Kokneses novada pirmsskolas izglītības iestāžu un 
Kokneses mūzikas skolas audzēkņu atskaites koncerts „ Saulīti gaidot”. Koncertu 
sagatavoja un organizēja Pirmsskolas skolotāju metodiskā apvienība sadarbībā ar 
Kokneses mūzikas skolu. 

- 2012.gada 10.maijā tika organizēts Kokneses novada izglītības iestāžu pašdarbības 
kolektīvu atskaites koncerts, kurā ar vispusīgu programmu piedalījās 16 pašdarbības 
kolektīvi. Konceru organizēja Mākslas skolotāju un tautisko deju kolektīvu vadītāju 
metodiskā apvienība. 

- Ziemassvētku ieskaņas koncertā Kokneses kultūras namā Mākslas skolotāju metodiskā 
apvienība pulcēja skatītājus 2012.gada 6.decembrī, kur piedalījās izglītojamie I.Gaiša 
Kokneses vidusskolas, Bebru internātvidusskolas, Bebru pamatskolas, Kokneses 
mūzikas skolas un Pērses pamatskolas. 
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- Mācību gada laikā norisēja stāstnieku konkurss „Teci, teci, valodiņa 2012”, kura 
dalībnieki startēja konkursā Rīgā 

- 05.10.2012. Kokneses novadu apmeklē 11. Saeimas deputāte (Reformu partija) Inita 
Bišofa. Deputāti pavada palīdze Irēna Hadaņonoka, RP senioru grupas vadītājs Roberts 
Dambergs. Notiek tikšanās Bebros, kur deputāte vada valstiskās audzināšanas stundu 
Vecbebru profesionālajā vidusskolā, tiekas ar Bebru internātvidusskolas audzēkņiem 
un pedagogiem. Deputāte un pavadošie viesojas krīzes centrā „Dzeguzīte” un Pērses 
pamatskolā, kā arī notiek viesošanās un tikšanās ar pedagogiem Kokneses speciālajā 
internātpamatskolā-attīstības centrā. Deputāti Kokneses novada apmeklējumā pavada 
un ar novadu iepazīstina domes priekšsēdētājs D.Vingris, izglītības darba speciāliste 
L.Āre, sabiedrisko attiecību speciāliste A. Šmite. 

- Notiek regulāras novada izglītības iestāžu vadītāju un vadītāju vietnieku tikšanās, kuru 
laikā tiek pārrunātas izglītības aktualitātes.  

- 2012. gadā organizētas novada izglītības iestāžu vadītāju, vadītāju vietnieku, Kokneses 
novada bāriņtiesas, sociālā dienesta un pašvaldības policijas tikšanās, kurās  pārrunāti 
izglītības iestāžu un dienestu savstarpējās sadarbības un tās uzlabošanas jautājumi. 

- 2012. gada 30.novembrī   Kokneses novada izglītības iestāžu vadītāju, vadītāju 
vietnieku, bāriņtiesas, sociālā dienesta, pašvaldības policijas, nepilngadīgo lietu 
inspekcijas ikgadējā tikšanās. Norises vieta: I.Gaiša Kokneses vidusskola. Tikšanās laikā 
tiek pārrunāti jaunumi likumdošanā un to realizācija ikdienas darbībā. Aktualitātes 
skolēnu mācību stundu kavējumu risināšanā, par skolēnu atkarībām, to cēloņiem, 
novēršanas sekām un sociālās rehabilitācijas piedāvātās iespējas, par bāriņtiesas 
iespējām iesaistīties jautājumu risināšanā, par sadarbību ar nepilngadīgo lietu 
inspekciju, par moduli „Rūpju bērns”. 

- Atbilstoši normatīvajiem aktiem tika organizēta 2011./2012.m.g. valsts pārbaudes 
darbu un centralizēto eksāmenu sesija. 

- Kokneses novada interešu izglītības licencēšanas komisija 2012.gada 18.jūnijā 
apstiprinājusi  49 interešu izglītības programmas 2012./2013.mācību gadam. 

- Lai nodrošinātu savlaicīgu informācijas apmaiņu un tālākizglītību, Izglītības darba 
speciālists ir apmeklējis  seminārus un tikšanās, ko rīko IZM,VISC, Zemgales plānošanas 
reģions, lai iegūto informāciju nodotu izglītības iestādēm.  

- Ir izveidots materiāls „Izglītības joma Kokneses novadā 2011./2012.mācību gadā”, kur 
atspoguļotas ar izglītības darbu saistītās norises novadā. Nākotnē paredzēts materiāls 
par izglītības jomu 2012./2013.mācību gadā. 

 
Plāni nākošajam gadam 

- Turpināt nodrošināt izglītības ieguves iespēju visās Kokneses novadā esošajās izglītības 
iestādēs. 

- Organizēt pedagogu novada pedagogu tikšanās divas reizes gadā. 
- Atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas nostādnēm turpināt darbu pie pedagogu 

profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas procesa. 
- Organizēt starpnovadu posma olimpiādes un konkursus, kā arī skates. 
- Pilnveidot Metodisko apvienību darbību. 
- Turpināt darboties pie Vecbebru profesionālas vidusskolas un Bebru 

internātvidusskolas apvienošanas norisēm. 
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Novada bāriņtiesa 
 
Kokneses novada bāriņtiesā, kuras pārziņā ir Kokneses, Bebru un Iršu pagasti, ir 62 aktīvas 
lietas, no kurām 2012. gadā ierosinātas – 11. Notikušas 16 sēdes, izskatītas 25 lietas un 
bāriņtiesā pieņemto lēmumu skaits saskaņā ar lietu sarakstu – 29 (divdesmit deviņi), : 
 

Lietas 

indekss 

Lietas nosaukums Lēmuma nosaukums Lēmumu skaits 

2-9 Lietas par bērna mantas 

pārvaldīšanu 
 Par atļauju pieņemt 

bērnu vārdā viņiem 

piekritušo mantojumu 

 Par bērnu mantisko 

interešu nodrošināšanu 

 

1 

 

 

2 

2-13 Lietas par vecāka aprūpē 

esoša bērna nodošanu citas 

personas aprūpē Latvijā vai 

ārvalstī 

 Par personas spējām 

pienācīgi aprūpēt 

nepilngadīgu bērnu 

 

1 

 

 

 

3-1 Lietas par valsts sociālo 

pabalstu, atbalstu ar 

celiakiju slimiem bērniem, 

kuriem nav noteikta 

invaliditāte un apgādnieka 

zaudējuma pensijas 

izmaksas pārtraukšanu vai 

atjaunošanu 

 Par bērna kopšanas 

pabalsta izmaksas 

pārtraukšanu mātei un 

izmaksu tēvam 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3-5 Lietas par bērna aprūpes 

tiesību atņemšanu un 

atjaunošanu, prasības 

sniegšanu tiesā par 

aizgādības tiesību 

atņemšanu un atjaunošanu 

 Par bērna aprūpes 

tiesību atņemšanu 

vecākiem 

 

 

 Par bērna aprūpes tiesību 

atjaunošanu vecākam 

 

6 ( no tiem-2 

vienpersoniskie 

lēmumi) 

 

 

1 

 

 

 

 

3-7 Lietas un lēmumi ( 

atzinumi) pēc tiesu 

pieprasījuma (atsevišķā 

aizgādība, aizgādības tiesību 

atņemšana pēc personas 

prasības, saskarsmes 

tiesības) 

 

 Par atzinuma sniegšanu 

tiesai personas spējām 

nodrošināt bērna 

atsevišķu aizgādību 

2 

5-1 Aizbildnības lietas 

 

 Par aizbildņa atlaišanu/ 

atcelšanu no pienākumu 

pildīšanas 

2 
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 Par atzinuma došanu par 

personas atbilstību 

aizbildņa pienākumu 

pildīšanai 

 Par aizbildņa iecelšanu 

bērnam 

 

4 

 

 

 

1 

5-4 Lietas par bāreņu un bez 

vecāku gādības palikušo 

bērnu ievietošanu ilgstošas 

sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūcijās 

 Par bērna ievietošanu 

sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas 

institūcijā 

 Par bērna ārpusģimenes 

aprūpes izbeigšanu 

institūcijā 

 Par bērnu interešu 

nodrošināšanu 

ārpusģimenes aprūpē 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

7-1 Lietas par aizgādņa 

iecelšanu pilngadīgām 

rīcībnespējīgām personām, 

aizgādņa atcelšanu vai 

atlaišanu no pienākumu 

pildīšanas 

 Par aizgādņa atlaišanu 

 Par aizgādņa iecelšanu 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

Ārpusģimenes aprūpes pakalpojumus saņem 12  Kokneses novada bērni, no tiem: 

 Ģimenes krīzes centrā “Dzeguzīte”- 4,  

 Aizbildnībā – 8   
 
Aizgādnībā esošo personu skaits novadā – 5 (pieci). 
Tiesās Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pārsūdzēto bāriņtiesas lēmumu, 
ieinteresēto personu iesniegto pieteikumu par bāriņtiesas rīcību apliecinājumu izdarīšanā un 
bāriņtiesas atteikumu izdarīt apliecinājumu vai pildīt citas darbības skaits: 

 neviens bāriņtiesas lēmums nav pārsūdzēts, bāriņtiesā nav saņemta informācija par 
ieinteresēto personu iesniegto pieteikumu par bāriņtiesas rīcību apliecinājumu 
izdarīšanā, bāriņtiesa nav atteikusies izdarīt nevienu apliecinājumu vai pildīt citas 
darbības. 

Bāriņtiesas izdarīto apliecinājumu skaits saskaņā ar apliecinājumu reģistros izdarītajiem 
ierakstiem- 220 (divi simti divdesmit), iekasētā valsts nodeva- LVL 1258,00 (viens tūkstotis divi 
simti piecdesmit astoņi lati). 
 
Dokumentu aprite bāriņtiesā ( saņemto un nosūtīto dokumentu skaits saskaņā ar reģistrācijas 
žurnāliem): 

 saņemtās korespondences/iesniegumu reģistrācijas žurnālā reģistrēto dokumentu skaits- 
182 (viens simts astoņdesmit divi); 

 nosūtītās korespondences reģistrācijas žurnālā ar lietas indeksu 1-19 reģistrēto 
dokumentu skaits – 196 ( viens simts deviņdesmit seši). 
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Sociālais dienests 
 

Kokneses novada domes Sociālais dienests ir novada domes izveidota iestāde, kas 
organizē sociālo darbu un ir atbildīga par sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanu 
Kokneses novada iedzīvotājiem. Sociālā dienesta darbu metodiski vada LR Labklājības 
Ministrija.  

Iedzīvotāju iesniegumus un iztikas līdzekļu deklarācijas pabalstu saņemšanai Sociālais 
dienests izskata 10 darba dienu laikā no iesniegšanas datuma. Sociālā dienesta sēdes tiek 
organizētas divas reizes mēnesī, lai pārrunātu aktualitātes, izskatītu iedzīvotāju iesniegumus 
un pieņemtu lēmumus par sociālās palīdzības vai sociālo pakalpojumu piešķiršanu. Dienesta 
sēdes tiek organizētas arī izbraukumā Iršu un Bebru pagastu pārvaldēs. 2012.gadā ir notikušas 
27 sociālā dienesta sēdes, kurās pieņemti 910 lēmumi, t.sk. 894 pozitīvi lēmumi, 16- negatīvi. 

2012.gadā atbilstība trūcīgas ģimenes statusam noteikta 204 ģimenēm, kurās kopā ir 
640 personas, tajā skaitā 291 bērns. 

Trūcīgo personu skaits tāpat kā visā valstī arī mūsu pašvaldībā ir samazinājies. 
2010.gadā novadā trūcīgas personas statuss bija 802 personām (273 ģimenes), 2011.gadā – 
700 personām (245 ģimenes), 2012.gadā – 640 personām (204 ģimenes). 
 

Sociālās palīdzības pabalstiem izlietotie līdzekļi 2012.gadā 

 

N.p.

k. 

Pabalsta veids Ģimeņu 

skaits 

Personu 

skaits 

Izlietoti 

līdzekļi 

(Ls) 

1. GMI (garantētā minimālās iztikas) līmeņa 

nodrošināšanai 

90 247 35 480 

2. Dzīvokļa pabalsts (sociālo dzīvokļu uzturēšanai, 

apkurei dzīvokļos vai malkas iegādei) 

242 638 21 051 

3. Pabalsts ārstēšanās un medikamentu iegādes 

izdevumu segšanai 

98 108 2 847 

4. Ēdināšana skolās 65 105 7 414 

5. Pabalsts bērnudārza maksas segšanai 37 44 3 480 

6. Pabalsts mācību līdzekļu iegādei un ceļa 

izdevumu segšanai arodskolu audzēkņiem 

94 157 2 805 

7. Pabalsts krīzes situācijā (taloni pārtikai) 10 12 125 

8. Ārkārtas situācijā 6 6 200 

9. Apbedīšanas pabalsts 16 16 1 912 

10. Bāreņiem patstāvīgas dzīves uzsākšanai  4 970 

11. Bāreņiem ikmēneša izdevumiem  13 4 320 

12. Atsevišķu situāciju risināšanai (dokumentu 

atjaunošanai u.tml.) 

15 17 430 

 KOPĀ   81 033 

 

Pabalstu garantētā minimālās iztikas (GMI) līmeņa nodrošināšanai 2012.gadā 
saņēmušas 90 ģimenes, šim nolūkam izlietoti līdzekļi Ls 35 480  apjomā. Salīdzinājumā ar 
2011.gadu pabalsta GMI līmeņa nodrošināšanai izmaksas samazinājušās 1,5 reizes. Dzīvokļa 
pabalstu (apkurei dzīvokļos vai malkas iegādei) 2012.gadā saņēmušas 242 ģimenes, šim 
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nolūkam izlietoti līdzekļi Ls 21 051 apmērā (2011.gadā- Ls 25 155). Kopumā vērtējot un 
salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir samazinājusies vidēji uz vienu ģimeni izmaksātā pabalsta 
summa. Vairākas ģimenes, kuras ir bijušas sociālā dienesta klienti, ir devušās projām no valsts, 
retāki ir gadījumi, kad klienti uzlabo savu materiālo situāciju, veiksmīgi atrodot darbu tepat 
Latvijā. Nākošajā gadā paredzams, ka varētu veikt grozījumus saistošajos noteikumos par 
sociālās palīdzības pabalstiem, tādējādi paplašinot dzīvokļa un veselības aprūpes pabalstu 
saņēmēju loku. Plānojot nākošā gada budžetu, sociālajai palīdzībai paredzami salīdzinoši 
lielāki līdzekļi nekā bijis iepriekšējā gada izlietojums. 

Novadā pašvaldības apmaksāts pakalpojums „aprūpe mājās” tika sniegts 5 personām (3 
personām- Kokneses pagastā, 2 personām- Bebru pagastā). Pakalpojuma sniegšanai izlietoti 
līdzekļi Ls 4 150. 

Pašvaldības apmaksātu ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu sociālās aprūpes centros 
saņēma 15 personas (Skrīveru SAC- 5 personas, Pļaviņu pansionātā- 2 personas, Valmieras 
pansionātā- 1 persona, Neretas pansionātā- 1 persona, ĢKC „Dzeguzīte” sociālajā pansijā- 6 
personas). Šim mērķim izlietoti Ls 20 489. Valsts apmaksātu ilgstošas sociālās aprūpes 
pakalpojumu saņēma 10 personas. 

ĢKC „Dzeguzīte” ārpusģimenes aprūpes pakalpojums tika sniegts 4 Kokneses novada 
bērniem, īslaicīgu krīzes centra pakalpojumu saņēma četri bērni. ĢKC pakalpojumu saņēmusi 
arī pilngadību sasniegusi bārene krīzes situācijā.  

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu Latgales reģionālajā atbalsta centrā „Rasas pērles” 
saņēma no emocionālas vardarbības cietis bērns. Šo pakalpojumu apmaksā Latvijas Bērnu 
Fonds no valsts budžeta līdzekļiem.  

360 personas Kokneses novadā saņēma atbalstu caur EK (Eiropas Komisija) programmu 
Vistrūcīgākajām personām, ko nodrošina saistībā ar Latvijas Sarkanā Krusta organizāciju 
(trūcīgie un maznodrošinātie novada iedzīvotāji saņem pārtikas pakas, kurās ir pilnpiena 
pulveris (0,4kg), makaroni (2x0,5kg), auzu pārslu biezputra ar ogām vai augļiem (2x 0,07kg), 
pankūku milti (0,4kg), kartupeļu biezputra (0,2kg), griķi (0,3kg), manna (0,5kg), kviešu milti a/l 
(1,0 kg), sautēta cūkgaļa (0,25kg). Saņēmēji Kokneses pagastā -150, Bebru pagastā -140, Iršu 
pagastā -70. 

Kokneses novada domes Sociālais dienests ir iesaistījies AS Latvenergo sociālā atbalsta 
2.kampaņā, kuras mērķis bija nodot trūcīgo un citu sociāli mazaizsargāto ģimeņu ar bērniem 
mājsaimniecībām dāvanu kartes „Elektrības norēķinu karte – 53,70 LVL”. Dāvinājuma kartes 
tika uzsākts nodot ģimenēm 2011.gada decembrī. Šajā laika posmā 105 ģimenes Kokneses 
novadā ir saņēmušas atbalstu 53,70 Ls vērtībā dāvinājuma kartes veidā. 

Veicot sociālo darbu ar ģimenēm, svarīgākie posmi ir problēmas izvērtēšana, prioritāšu 
izvirzīšana, mērķu noteikšana un virzīšanās uz noteikto mērķi, pildot konkrētus uzdevumus. 
Visas iepriekšminētās darbības tiek veiktas, lai sekmētu ģimenes sociālo lomu pildīšanu, lai 
veidotu ģimenes locekļiem izpratni par ģimenes būtību un vērtībām, kā arī palīdzēt apzināties 
katra ģimenes locekļa personīgos resursus un iespējas. Aktuāla problēma ir zināšanu un 
pieredzes trūkums par savstarpējās saskarsmes veidošanu, neiecietība vienam pret otru, 
bezatbildība un motivācijas trūkums. 2012.gada martā sociālajā dienestā darbu uzsāka 
psihologs. Tas ir būtisks atbalsts, risinot dažādus gadījumus, kad sociālajam darbiniekam ir 
jāpalīdz ģimenēm vai personām pārvarēt grūtības un savstarpējās saskarsmes šķēršļus. Tiek 
veikts arī preventīvais darbs ar grupām.  

Transporta pakalpojumu iespēju robežās sociālais dienests cenšas nodrošināt trūcīgajām 
ģimenēm ar bērniem, pensionāriem un invalīdiem aizvešanai un atvešanai no ārstniecības 
iestādēm. 
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Kokneses Ģimenes atbalsta dienas centrā tiek nodrošināts bezmaksas dušas un veļas 
mazgāšanas pakalpojums trūcīgajām ģimenēm un personām, kurām nav iespēju to veikt 
mājās. Ģimenes atbalsta dienas centrā tiek veikts darbs ar ģimenēm un bērniem, kuras ir 
sociālā dienesta uzraudzībā kā riska ģimenes. Bērni tiek iesaistīti dienas centra pasākumos, lai 
mazinātu bērnu nepieskatīšanas un klaiņošanas riskus.  

 

Kokneses apvienotā  pašvaldību būvvalde 
 
Kokneses apvienotā pašvaldību būvvalde ir Kokneses novada domes  struktūrvienība, kas 
izveidota  saskaņā ar Jaunjelgavas novada domes, Pļaviņu novada domes, Neretas novada 
domes un Skrīveru novada domes lēmumiem un  deleģēšanas līgumiem, lai veiktu Pašvaldību 
kompetencē esošās funkcijas būvniecības jomā. Būvvalde ir pakļauta Kokneses novada domei. 
Kokneses apvienotās pašvaldību būvvaldes darbību reglamentē nolikums. 

Kokneses apvienotā pašvaldību būvvalde apkalpo un pārrauga būvniecības procesu 
Kokneses, Jaunjelgavas, Pļaviņu, Neretas un Skrīveru novadu teritorijās:  

 sagatavo un izsniedz būvprojektēšanai pieprasītos dokumentus – būvvaldes lēmumus, 

plānošanas un arhitektūras uzdevumus; 

 izskata un kontrolē saņemto būvniecības iesniegumu atbilstību novadu teritorijas 

plānojumiem; 

 izskata, saskaņo un akceptē iesniegtos būvprojektus; 

 izsniedz vai reģistrē būvatļaujas; 

 nozīmē plānojumu un būvniecības ieceru publisku apspriešanu; 

 pārrauga un kontrolē būvniecības procesu atbilstību likumu, MK noteikumu, saistošo 

noteikumu un citu normatīvo aktu prasībām; 

 organizē būvobjektu pieņemšanu ekspluatācijā; 

 kārto un saglabā arhīvā ar būvvaldes darbību saistītos dokumentus un būvprojektus. 

Pārskats par būvvaldes darbu 2012.gadā 

 

Skaits 

Jaunjelgavas novads Kokneses novads Neretas novads Pļaviņu novads Skrīveru novads  

KOPĀ 

Izsniegts plānošanas 

arhitektūras uzdevums  
47 35 20 34 29 165 

Akceptēts projekts 46 44 44 48 38 220 

Izsniegta būvatļauja 25 19 17 14 11 91 

Pieņemts ekspluatācijā 24 13 13 16 9 75 

 

1. Akceptētas 34 vienkāršotās renovācijas un rekonstrukcijas apliecinājuma kartes. 
2. Izskatīti un sniegtas atbildes uz 38  iesniegumiem. 
3. Sastādīti  119 atzinumi par būves pārbaudi. 
4. Izsniegtas 94  izziņas par būves neesamību dabā.  
5. Apmeklēti semināri un apmācības profesionālās kvalifikācijas celšanai:  būvinspektors –  3 
semināri; arhitekte  - 3 semināri; teritorijas plānotāja-lietvede  - 2 semināri. 
6. Saskaņā  ar 1997.gada 01.aprīļa Noteikumu Nr. 112 grozījumu (spēkā no 28.05.2011.) 1181 
un 1182 pantiem – pirms būvatļaujas izsniegšanas būvinspektors veic paredzētās būves 
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īstenošanas vietas pārbaudi, lai pārliecinātos par patvaļīgas būvniecības neesamību, par to 
sastādot atzinumu.  
7. Par iecerēto būvniecību, izsniegtajām būvatļaujām un ekspluatācijā pieņemtajiem 
objektiem reizi mēnesī sniegta informācija LR Ekonomikas ministrijai un novadu domēm.  
 

 

 

12.KOKNESES NOVADA DOMES  IESTĀŽU, STATŪTSABIEDRĪBAS  UN 
AĢENTŪRU DARBĪBA 

 

Lai iedzīvotājiem  dzīves vietā būtu pieejami  pašvaldības sniegtie pakalpojumi un to 
kvalitāte  nepasliktinātos un apjoms nesamazinātos, ar domes lēmumu 2009.gadā tika 
izveidotas Bebru  un  Iršu pagastu pārvaldes. 

 
 

Bebru pagasta pārvalde 
 

Bebru pagasta raksturojums un vispārējā informācija par pagastu 
 

      Kopumā demogrāfiskā situācija Bebru pagastā ir pozitīva. Iedzīvotāju skaits samazinās uz 
migrācijas rēķina, papildus paliekot deklarētajai dzīves vietai pagastā, daudzi ir devušies 
darbā uz ārzemēm. Arī iedzīvotāju sadalījums pa vecuma grupām ir līdzsvarots, iedzīvotāju 
līdz darba spējas vecumam vairāk kā iedzīvotāju pensijas vecumā.  
 

Strādājošo skaits pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās 

Nr. 

p.k. 

Iestāde vai struktūrvienība Slodzes 

1. Administrācija 3.3 

2. Komunālā nodaļa 10.8 

3. Bibliotēka 1 

4. Pamatskola 28.0 

 *t.sk.  pedagoģiskās 17.1 

5. PII Bitīte 19.3 

 * t.sk. pedagoģiskās 10.67 

   

 Kopā 62.4 

 

No visām novada izglītības iestādēm pašvaldības teritorijā ir 4 mācību iestādes, ar 
kopējo izglītojamo skaitu ~ 450-470: 

PII „Bitīte” 
Bebru pamatskola 
Bebru internātvidusskola 
Vecbebru Profesionālā vidusskola 
Lai arī ik gadu ZG tiek ierakstīti daudzi nekustamie īpašumi, paliek vēl 10 ierakstāmi objekti, 

neskaitot pašvaldībai piederošos ceļus un ZG pārkārtošanu, ierakstītiem objektiem,  uz 
Kokneses novada vārda. 
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Bebru pagasta pārvalde 
Bebru pagasta pārvaldē ir iestādes:  

 Bebru pamatskola; 

 Pirmskolas izglītības iestāde „Bitīte”. 
Un struktūrvienības: 

 Bebru pagasta bibliotēka; 

 Komunālā nodaļa/ūdensapgāde, notekūdeņu apsaimniekošana, teritorijas 
apsaimniekošana, dzīvokļu saimniecība/; 

 V. Jākobsona memoriālā māja – muzejs; 

 klubs; 

 sports. 
 

Pagasta pārvaldes galvenie uzdevumi un prioritātes 
Mērķis – Nodrošināt pašvaldības stabilitāti un sniegt kvalitatīvus pakalpojumus pagasta 
iedzīvotājiem 
Uzdevumi: 
1. Kokneses novada domes pieņemto lēmumu izpilde; 
2. Pašvaldības kompetencē esošo izziņu izsniegšana un informācijas sniegšana par pašvaldības 
kompetencē esošajiem jautājumiem; 
3. Iesniegumu, priekšlikumu un sūdzību pieņemšana no fiziskām un juridiskām personām, to 
izskatīšana, atbildes sagatavošana vai virzīšana uz novada Domi; 
4. Pieņemt valsts noteiktos nodokļus un nodevas, kā arī maksājumus par sniegtajiem 
pakalpojumiem,  atbilstoši Kokneses novada saistošiem noteikumiem; 
5.  Nodrošināt pašvaldības sociālo palīdzību un sociālo pabalstu izmaksas likuma noteiktā 
kārtībā; 
6. Nodrošināt pieejamību novada Domē pieņemtajiem lēmumiem; 
7. Nodrošināt komunālos pakalpojumus iedzīvotājiem un iekasēt samaksu par tiem; 
8. Nodrošināt pagasta Pārvaldes pārziņā nodotās kustamās un nekustamās mantas 
apsaimniekošanu; 
9. Nodrošināt pagasta teritorijas uzturēšanu un labiekārtošanu; 
10. Organizēt kultūras un sporta pasākumus. 

Bebru pagasta pārvaldē sniegtie pakalpojumi 

Gads Saņemti 
dokumenti 

Saņemti fizisko 
un juridisko 

personu 
iesniegumi 

Izsniegtas 
izziņas 

Nosūtīti 
dokumenti 

2009. 
2.pusgads 

82 76 71 173 

2010. 105 110 97 266 

2011. 91 110 72 201 

2012. 85 119 69 180 

 
t.sk. LR Valsts Policijai pēc pieprasījuma sagatavoti raksturojumi 75 personām. 
Sniegti kopēšanas un faksa pakalpojumi 426 personām par Ls 110.67 
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Pārvaldē noslēgti un reģistrēti 153 zemes nomas līgumi laika periodā 01.07.2009 – 
31.12.2012 /t.sk. 2012. gadā – 59/. Pagastā sakārtoti zemes nomas jautājumi par platībām 
uz kurām izvietotas garāžas Vecbebru ciemā.  
Iedzīvotājiem tiek sniegtas konsultācijas l/s jautājumos un sadarbībai ar valsts institūcijām. 
Pašvaldības darbinieki aktīvi iesaistījās: teritorijas plānojuma un Attīstības plāna izstrādē 
nākošajam periodam, tika noorganizēta tikšanās ar iedzīvotājiem Vecbebros un Bebru 
pagasta pārstāvju līdzdalība darba grupās Koknesē. 
 
Pagastā aktīvi darbojas pensionāru padome “Mārtiņroze”, ko jau 15 gadus vada A. Bite. 
Pensionāriem notiek savi pasākumi – Sveču diena, Vecļaužu diena,  pensionāru Vecgada 
balle, kā arī ik gadu pensionāri brauc ekskursijās. 
Pagastā darbojas biedrība “Bites”, 2012. gadā tika realizēts KIF projekts par atpūtas telpas 
izveidi “Papardēs” iedzīvotājiem un iesniegts projekts LAD LEADER aktivitātēs “Rotaļu 
laukuma izbūve Vecbebros”, projekts guva atbalstu un tiks realizēts 2013. gadā ar Bebru 
pagasta pārvaldes līdzdalību. 

Komunālā nodaļa 

Dzīvokļu saimniecība 
1. Pašvaldībai apsaimniekošanā ir 13 nekustamie īpašumi, kopā 54 dzīvokļi un 2 dzīvojamās 
mājas. Izīrēto dzīvokļu kopplatība – 2809.2 m² . Brīvu dzīvokļu nav. 2012. gadā pārdoti 3 
dzīvokļi dzīvojamā mājā Dimanti. 2011. gadā dzīvojamā māja ”Pērses”. Tik procesā dzīvoklis 
dzīvojamā mājā „Avoti”. 
2. „Papardes” – administratīvā ēka, bibliotēka, VAS Pasts, IK „Drosmas”, frizētava, 
zobārstniecības kabinets, Sarkanā krusta istaba, veļas mazgātuve, biedrības „Bites” fitnesa 
centrs, brīvā laika pavadīšanas telpa un dzīvojamās istabas. 15 no tām izīrētas – 330m², 4 
istabas brīvas.  
3. Nedzīvojamās telpas – pagasta administratīvā ēka, I stāvu nomā ģimenes ārstes Graudas 
privātprakse, II stāvā 2 telpas nomā SIA „Timber Rosso”, 5 telpas tukšas. Ēkai nepieciešama 
renovācija.  
Zemieši – 197m², bijusī kolhoza kantora ēka, zāle II stāvā.  
2012. gadā sakārtota elektroinstalācija „Audējos”, „Senčos”. Veikta apkures sistēmas, 
skursteņu tīrīšana 6 pašvaldībai piederošās dzīvojamās mājās. Nomainīti logi – 9 gab. 
Skoliņās, Audējos, Blankās, Ataugās īrniekiem, kuri nekavē komunālos maksājumus, un logi 
bija kritiskā stāvoklī. Veikti ikdienas ēku uzturēšanas darbi – jumtu, skursteņu, 
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas remonti. 
2012. gadā sniegta palīdzība 4 ģimenēm dzīvokļu jautājuma risināšanā sakarā ar ugunsgrēku 
saimniekam piederošā dzīvojamā mājā. 
 
Ūdens apgāde 
Tiek nodrošināta kvalitatīva dzeramā ūdens apgāde Vecbebru ciemā. Atbilstoši higiēnas 
prasībām 2012. gadā veikta ūdenstorņa un ūdensvadu dezinfekcija. Veikti bojājumu 
novēršanas darbi ūdensapgādes sistēmā. Tarifs – 0.58 Ls, izmaksas 0.61Ls/ ekonomistes 
aprēķini/. 
Notekūdeņu novadīšana 
Turpināti darbi pie veco notekūdeņu attīrīšanas stacijas virszemes krātuvju aizbēršanas, bet 
nav pabeigti, baseinu aizbēršanai nepieciešama liela zemes kubatūra.  
 Problēma lielais filtrācijas ūdeņu daudzums sistēmā, attīrīšanas iekārtās nonāk 2.7 reizes 
vairāk notekūdeņu, kā tiek patērēts ūdens no ūdenstorņa, tas sadārdzina notekūdeņu 
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apsaimniekošanas izmaksas, kas patreizējā periodā veidojas nepamatoti augstas – 
1,55Ls/ekonomistes aprēķini/, tarifs – 0.82Ls. Uzdevums risināt šo jautājumu.  
Izbūvētajās attīrīšanas iekārtās problēmas – risinājums atspoguļots 25.01 2012. gada 
atzinumā.  
2012. gadā aktīvi līdzdarbojāmies TEP izstrādē, apdzīvotu vietu līdz 2000 iedzīvotāju 
ietvaros. TEP tika apstiprināts 2012. gada decembrī un 2012. gadā arī tika veikta cenu 
aptauja un noslēgts līgums par tehniskā projekta izstrādi, projekts jāiesniedz februāra 
mēnesī. Projekta izstrādei tiek sniegts visa veida atbalsts un palīdzība. Līdztekus tiek 
gatavots projekta pieteikums „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās 
ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta 7. kārtai, pēdējai 
šajā plānošanas periodā, kur paredzēts apgūt 30 miljonus ERAF naudas.. Projekta ietvaros 
paredzēts 2170 m ūdensvadu rekonstrukcija un izbūve un 2200 m kanalizācijas tīklu izbūve 
un rekonstrukcija. Tā ir iespēja, ieguldot pašvaldības līdzekļus, piesaistīt 248 tūkst. ERAF 
līdzekļu. 
 
Teritorijas labiekārtošana 

Tiek veikti pamatdarbi teritorijas uzturēšanai un sakopšanai. Labākie darbi šai jomā – 
atkritumu izgāztuves rekultivācija 2011. gadā un vienlaicīgi arī centra dīķu tīrīšana. 2012. 
gada ziemā veicām papeļu izzāģēšanu pagasta centrā un nokaltušo zaru lielajiem kokiem 
nozāģēšanu Zutēnu kapos, daļā Vecbebru parka un Mežaparkā. Ikdienas teritorijas 
uzturēšanas platība ir liela/V. Jākobsona muzejs, Mežaparks, pamatskola, stadions/, darbus 
varētu veikt kvalitatīvāk un ar mazākiem izdevumiem, ja veiktu platību mikroreljefa 
izlīdzināšanu un atjaunotu zālāju. 

Nodaļa veic pašvaldības ceļu un servitūtceļu ikdienas uzturēšanas darbus un iespēju 
robežās arī kapitālieguldījuma darbus – ceļu caurteku nomaiņa, ceļam pieguļošo grāvju 
tīrīšanu un padziļināšanu, apauguma novākšanu ceļam pieguļošā joslā utm.  Vismaz reizi 
sezonā veic ceļa malu daļēju appļaušanu. Ceļu kopgarums Bebru pagastā 63.71 km.  
Par tradīciju kļuvusi piedalīšanās „Lielajā talkā”, šogad sakopjot Mežaparka estrādes, katoļu 
baznīcas teritorijas, Ornicāna dīķa – vienīgās publiskās peldvietas Bebros apkārtni un Zutēnu 
kapsētu. 

Nepieciešams veikt celiņu izbūvi centrā un centra elektro apgaismojuma 
sakārtošanas darbus, kā arī lietus ūdens novadīšanas un savākšanas sistēmas izveidi. 
Protams, nevar neminēt komunālo maksājumu parādus. Divu gadu laikā tie palielinājušies 
par 3.7 tūkst Ls. Ar parādniekiem tiek regulāri strādāts, diemžēl nesekmīgi. Trīs gadu laikā 
parāds pa maksājumu pozīcijām – īre un apsaimniekošana un komunālie maksājumi katrā 
pieaudzis pa 1000 Ls. 

ESF projekta ”Algoti sabiedriskie darbi” ietvaros, Bebru pagastā vidēji vienlaicīgi 
strādā 6 bezdarbinieki, viņi tiek piesaistīti komunālās nodaļas ikdienas darbos teritorijas 
uzturēšanā un nepieciešamības gadījumā vienkāršos remontdarbos. Kopā gadā tas 
nodrošina darbu vismaz 24 cilvēkiem. 
 
Sports 

Janvārī notika ziemas sporta pasākums Mežaparkā „Ziemas prieki”, kas tiek organizēts 
sadarbībā ar V. Jākobsona muzeju, godinot cienījamo mākslinieku – sportistu, viņa dzimšanas 
dienā. Maija pēdējā sestdienā, jaunizveidotajos pludmales volejbola laukumos, notika 
sacensības pludmales volejbolā ar daudzu komandu piedalīšanos. Augustā sekmīgi tika 
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organizēti ikgadējie Bebru pagasta sporta svētki. Septembra beigās, skeitparka gada jubilejā, 
notika sacensības skeitparkā. 
Neskatoties uz to ka stadionu tikai nomājam no VPV, pagasta pārvaldes komunālā nodaļa 
pilnībā veic teritorijas uzturēšanas un sakopšanas darbus, kā arī rūpējas par sabiedriskās 
kārtības ievērošanu stadiona teritorijā. 2012. gadā iegādāti materiāli pārvietošanās celiņu 
izveidei uz skeitparku, pludmales volejbola laukumiem. 
Pagasta jaunieši izsaka velmi papildināt skeitparku ar sarežģītākām rampām. 
 

Kultūras darba galvenie uzdevumi un prioritātes Bebru pagastā 
1. Veicināt sabiedriskās aktivitātes un radošās darbības Bebru pagastā, turpināt 

popularizēt iedibinātās kultūras pasākumu tradīcijas, piedāvāt iedzīvotājiem 
kultūrizglītojošus un izklaides pasākumus, akcentējot kultūrvēsturisko mantojumu.  

2. Sadarboties ar novada kultūras un izglītības iestādēm, Kokneses tūrisma centru, 
nevalstiskajām organizācijām, īstenojot valsts kultūrpolitiku, atbilstoši visu paaudžu un 
sociālo grupu iedzīvotāju interesēm un vajadzībām. 

3. Organizēt un atbalstīt tautas mākslas un citu radošo amatieru kolektīvu darbību, 
iesaistot tos novada kultūras norisēs un tautas mākslas aktivitātēs valstī. 

4. Organizēt valsts svētku, kultūrvēsturisko un tradicionālo svētku norises, kā arī sadzīves 
tradīciju norisi: 

4.1.  Organizēt koncertu, izrāžu, izstāžu darbību. 
4.2.  Organizēt atpūtas un izklaides pasākumus visu paaudžu iedzīvotājiem. 
4.3.  Dokumentēt un analizēt kultūras aktivitāšu radošo darbību. 

 
     2012. gadā Bebru pagastā tika organizēti pasākumi iedzīvotājiem visās vecuma grupās. 
Nav izveidots neviens jauns pašdarbības kolektīvs. Bebru pagastā darbojas pagasta vokālais 
ansamblis „Bitītes” (vad. V. Feldmane) un pašdarbības kolektīvi mācību iestādēs. 2012. gadā 
Bebru pagastā notikuši 16  pasākumi, 6 balles. 
Vērienīgākais pasākums 2012. gadā bija Kokneses novada svētku svinības 14. jūlijā Bebru 
pagastā, kura norisi atzinīgi novērtēja gan pagasta, gan novada iedzīvotāji. 
Trešo reizi notika sportisks pasākums visiem pagasta iedzīvotājiem, sagaidot sportista, 
tēlnieka un skolotāja Voldemāra Jākobsona 113. dzimšanas dienu. Martā par tradīciju ir kļuvis 
pagasta vokālā ansambļa „Bitītes” dzimšanas dienas koncerts. 
 Bebru pagasta vecākā paaudze tikās pasākumus, kas kļuvuši jau par tradīciju: Sveču dienai 
veltītajā pasākumā februārī un Annas dienas svinībās jūlijā. 
Maijā brīvdabas estrādes sezonas atklāšana notika ar Vecbebru Profesionālās vidusskolas 
jauniešu deju kolektīva „Kāre” koncertu. Vasaras sezonā skatītājiem tika piedāvātas trīs 
amatieru teātru izrādes.  Par ilggadēju tradīciju ir kļuvuši pagasta sporta svētki augusta 
nogalē. 
Pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērni jau otro reizi piedalījās Miķeļdienas pasākumā 
muzejā „Galdiņi”.  
   Bebru pagasta iedzīvotāji uz kopīgu atceres brīdi pulcējās tautas sēru dienās 25. martā 
un 14. jūnijā.    Lāčplēša dienā, 11. novembrī, pagasta mācību iestādes kopīgā lāpu gājienā 
devās uz Zutēnu kapiem. Kopīgā svētku koncertā pagasta iestāžu pašdarbības kolektīvi satikās 
Latvijas valsts dzimšanas dienas pasākumā.  
   Decembrī notika Ziemassvētku tradicionālie pasākumi pirmsskolas vecuma bērniem, 
pensionāriem un represētajiem pagasta iedzīvotājiem. 
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        Izvērtējot kultūras darbu 2012. gadā, jāsecina, ka nākamajā gadā jāturpina veicināt 
iedzīvotāju atsaucība pasākumu apmeklēšanā, jāpiedāvā visām iedzīvotāju grupām 
daudzveidīgi kultūras pakalpojumi. 
 
Tēlnieka Voldemāra Jākobsona memoriālā māja – muzejs 
Galvenie uzdevumi un prioritātes: 

 nodrošināt muzeja ēkas un teritorijas uzturēšanu un apsaimniekošanu; 

 vākt, sistematizēt un saglabāt materiālās un nemateriālās liecības un ar tām saistīto 
informāciju par Voldemāra Jākobsona personību un viņa sasniegumiem tēlniecībā; 

 nodrošināt muzeja krājuma un ar to saistītās informācijas saglabāšanu nākamajām 
paaudzēm; 

 veidot informatīvo datu bāzi par muzeja krājumu Nacionālā muzeju krājuma 
kopkatalogam; 

 realizēt ekspozīcijas un izstāžu politiku, balstoties uz muzeja krājumu un 
deponējumiem; 

 ar patstāvīgās ekspozīcijas un izstāžu palīdzību nodrošināt muzeja krājuma pieejamību 
dažādām sabiedrības grupām; 

 sagatavot informatīvus izdevumus; 

 izstrādāt un realizēt projektus saskaņā ar muzeja darbības mērķiem; 

 atbilstoši kompetencei sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskām 
organizācijām, fiziskām un juridiskām personām, kā arī ar starptautiskām institūcijām 
muzeja darbības jautājumos; 

 nodrošināt muzeju pasākumu publicitāti; 

 pētīt sabiedrības pieprasījumu un analizēt muzeja sniegto pakalpojumu kvalitātes 
novērtējumu. 
Muzeja darbība 2012. gadā noritēja saskaņā ar muzeja krājuma komplektēšanas 
politiku – papildināts muzeja krājums, veikta krājuma uzskaite, nodrošināta tā 
saglabāšana. Saskaņā ar komunikācijas darba politiku, muzejs piedāvāja izglītojošus 
pasākumus dažādām mērķauditorijas grupām. Vadoties pēc pētnieciskā darba 
politikas, izmantojot muzeja krājumu, turpināts veidot zinātniskā apraksta kartotēku.  

      Tēlnieka Voldemāra Jākobsona memoriālā māja – muzejs ir sezonas muzejs, 
apmeklētājiem atvērts no 1. maija līdz 1. oktobrim. 
2012. gadā muzeju apmeklējuši 632 apmeklētāji, tai skaitā 196 – individuālie apmeklējumi, 
436 – apmeklējumi grupās, no tiem 286 skolēni. Muzejs apmeklētājiem piedāvājis 3 
pasākumus un 4 izstādes.       

 Muzeja sezona sākās ar Muzeja nakts pasākumu un tēlnieces Diānas Verneras izstādes 
atklāšanu. Pirmo reizi muzejā bija skatāma Kokneses novada  pirmsskolas izglītības iestāžu 
audzēkņu radošo darbu izstāde, Ogres mākslas skolas audzēkņu izstāde. Katru gadu muzejs 
sadarbojas ar Aizkraukles Vēstures un mākslas muzeju „Kalna Ziedi” – 2012. gadā muzeja 
apmeklētāji varēja iepazīties ar Jāņa Tālberga fotogrāfiju izstādi „Mana Latvija”.  
Izstāžu un muzeja ekspozīcijas iekārtošanai izgatavoti jauni podesti. 
2012. gadā muzejs turpinājis īstenot savus darbības mērķus un uzdevumus, saskaņā ar Muzeju 
likumu un LR MK „Noteikumiem par Nacionālo Muzeju Krājumu”.  
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Iršu pagasta pārvalde 
 

4. Pagasta pārvaldes struktūra un funkcijas 
          Kokneses novada Iršu pagasta pārvalde izveidota 2009. gada 1. jūlijā  (Kokneses novada 
domes 01.07. 2009. prot. Nr. 2 § 5) un darbojas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktām 
tiesībām un pienākumiem un Iršu pagasta pārvaldes  nolikumu. 
          Pārvaldes darbību nodrošina pārvaldes vadītāja Raina Līcīte. 
          Darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu veic: 
- sekretāre – lietvede; 
- kasiere – grāmatvede;  
- komunālā saimniecības nodaļa; 
- lauksaimniecības konsultants; 
- sociālās palīdzības organizators; 
- kluba vadītājs; 
- bibliotēkas vadītājs; 
          Iestādes un struktūrvienības: 
Pērses pamatskola 
Ģimenes krīzes centrs „Dzeguzīte” 
Lauku klubs 
Bibliotēka 
Komunālā nodaļa 
      Pagastā aktīvi darbojas pensionāru padome, kuru vada pensionāre Valentīna Meiere un 
biedrība „Irsis”, priekšsēdētāja Iveta Hveckoviča.    
 

5. Galvenie uzdevumi un prioritātes 
       Pagasta pārvaldes darbinieki un struktūrvienības nodrošina pašvaldības stabilitāti  un 
pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību pagasta iedzīvotājiem un citām personām. Veic: 

- Kokneses novada domes pieņemto lēmumu izpildi; 
- nodrošina pašvaldības kompetencē esošo izziņu izsniegšanu un sniedz pieprasīto 

informāciju par pašvaldības kompetencē  esošiem jautājumiem; 
- pieņem valsts noteikto nodokļu un nodevu maksājumus, kā arī pašvaldības noteiktās 

nodevu maksājumus, maksājumus par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem un 
komunālos maksājumus; 

- nodrošina komunālos pakalpojumus iedzīvotājiem un iestādēm pagasta teritorijā; 
- veic teritorijas sakopšanu un labiekārtošanu; 
- nodrošina pagasta pārvaldes pārziņā nodotās kustamās un nekustamās mantas 

apsaimniekošanu; 
- pieņem iesniegumu, sūdzības, priekšlikumus, sniedz atbildes uz tiem un iespēju 

robežās nodrošina to izpildi; 
- organizē kultūras un sporta pasākumus; 
- nodrošina pieejamību informācijai par novada domē pieņemtajiem lēmumiem. 

 
3. Dalība projektos 
     Biedrība “Irsis” 2012. gadā iesniedza  pieteikumu  VAS “Hipotēku un zemes banka” projekta 
Klientu klubs “Mēs paši” un realizēja  projektu  “Mēs neļausim savai vēsturei pazust 
nebūtībā”. Projekta mērķis Iršu muižas klēts – magazina ēkas saglabāšana un  teritorijas 
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labiekārtošana. Projekts tika atbalstīts, piešķirti 350,- lati, kuri izlietoti logu izgatavošanai un 
nomaiņai, kā arī ar no lolomītšķembām izveidots ciets grīdas segums. 
 
4. Pārskata gadā notikušās pārmaiņas 
     Ģimenes krīzes centrā “Dzeguzīte”   2012. gada 23. martā izveidota  jauna struktūrvienība – 
Sociālā pansija ar 12 vietām. 
 

6. Darbības rezultāti un to izvērtējums 
    Ikdienas darba procesā notiek regulāra sadarbība ar Kokneses novada domi un tās  
struktūrvienībām un Bebru pagasta pārvaldi. 
      Kopā ar SIA “Metrum”, pašvaldības speciālistiem, uzņēmējiem 2012. gadā strādāts darba 
grupās pie Kokneses novada attīstības  programmas 2013.-2019., Kokneses novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037. un teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam. 
Sagatavoti un iesniegti pieprasītie dati, kā arī pagasta pārvaldes priekšlikumi un ierosinājumi. 
       Kokneses novada Iršu pagasta pārvalde nodrošina Iršu pagasta iestādes un centra 
iedzīvotājus ar centralizēto apkuri, karsto un auksto ūdeni, notekūdeņu aizvadīšanu un 
attīrīšanu, veic māju apsaimniekošanas funkcijas. 
      Siltumenerģijas ražošanai tiek izmantota katlu māja ar kopējo jaudu 2 MW. 2012. gadā 
saražotas  2411 MWh siltumenerģijas, izlietojot 1471 m³ malkas. 1 MW izmaksa 18,1 lati. Ar 
siltumu nodrošinām iestādes 5210 m² platībā, kā arī dzīvojamo fondu 4335 m² . 
          Ūdens apgādei izmatoti 2 (divi) artēziskie urbumi.Lai nodrošinātu precizāku patērētā 
ūdens daudzumu pagājušajā gadā 24 dzīvokļos uzstādīti siltā un aukstā  ūdens skaitītāji. 
       Notekūdeņu attīrīšanai tiek darbināta bioloģiskā notekūdeņu attīrīšanas iekārta. Pārskata 
periodā vidējā diennakts slodze 29 m³, kopā ar virsūdeņiem 61 m³. 2012. gadā iegādāts gaisa 
pūtējs un filtra elementi par Ls 1350,26.   Attīrīšanas iekārtās nonāk 1,7 reizes vairāk ūdens 
nekā tiek izsūknēts no zemes, jo sistēmā ienāk daudz lietus un sniega ūdeņu. Lielākā daļa 
virsūdeņu sistēmā nonāk Līvānu māju rajonā, kādēļ jau tuvākajā nākotnē nepieciešams veikt 
kanalizācijas sistēmas rekonstrukciju. 
         Sekmīgi nodrošināta Iršu pagasta pārvaldes  pārziņā nodotās kustamās un nekustāmās 
mantas apsaimniekošana. 2012. gadā uz Kokneses novada domes vārda ierakstīti 5 īpašumi: 2 
Līvānu tipa viendzīvokļa mājas, zemes gabals “Pludmales vēji” – smilšu volejbola laukumu 
ierīkošanai, Iršu ūdenskrātuve ar tia pieguļošo zemesgabalu un kapsētas teritorija ar kapliču. 
Pārvaldes apsaimniekošanā ir 6 daudzdzīvokļu mājas, 2 Līvānu tipa mājas un 6 viendzīvokļa 
mājas.  Viendzīvokļa mājas ir kritiskā stāvoklī, nepieciešami lieli kapitālieguldījumu to 
remontam. 
     2012. gadā  Pērses pamatskolas aktu zālei uzklāts jauns jumta segums un veikts telpu 
kosmētiskais remonts, kurš izmaksāta Ls   41256,- . Turpināts izbūvēt ielu apgaismojumu  
pagasta centrā un darbi veikti  par Ls  1188,60. 
         Regulāri greiderēti pašvaldības ceļi, veikta ceļa profila labošana. Ziemas periodā ceļus, 
taciņas un laukumus attīrītas no sniega.  
        Vasaras periodā notiek regulāra Iršu pagasta teritorijas sakopšana un labiekārtošana. 
        Lai mazinātu nabadzības risku un spriedzi, Iršu pagastā  NVA īstenotajā aktīvās 
nodarbinātības pasākumā “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” 2012. gadā iesaistīti 19 
bezdarbnieki – 11 darba praktizēšanas vietās, kuri veica malkas sagatavošanu pie pagasta 
katlu mājas un pagasta teritorijas sakopšanas, apzaļumošanas un labiekārtošanas darbus.   
      2012. gadā Iršu pagastā organizēti pasākumi  dažādām iedzīvotāju grupām. Iršu klubā 
aizvadītajā gadā notikuši 15 tematiskie  kultūras pasākumi un 6 balles. Par tradicionāliem 
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pasākumiem, kas notiek Iršu pagastā ir: Barikāžu atceres pasākums, Valentīndienas koncerts, 
kurā piedalās dejotāji un dziedātāji no Kokneses novada, Pļaviņu, Ogres un Jaunjelgavas 
novadiem, Jāņu dienas ieskaņas koncerts (ikgadus pasākumu apmeklē Volfburgas-Gifhornas 
Baltvācu biedrība) , Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts pasākums un 
Ziemassvētku pasākumi. Aktīvi darbojas vidējās paaudzes deju kolektīvs „Irši” Intas Balodes 
vadībā. Iršu klubam iegādāta akustiskā pastiprināšanas iekārta par 500 latiem. 
       2012. gadā sekmīgi aizstāvēts Kokneses novada gods LSVS 49 sporta spēlēs. Iršu pagasta 
volejbola komanda Venspilī ieguva  otro  vietu. Iršu sporta hallē notika sacensības volejbolā 6 
reizes, kurās piedalījās 381 dalībnieks  no dažādiem Latvijas novadiem, bet Iršu volejbola 
komanda ārpus pagasta sacensībām piedalījās 16 reizes, kur  1. vieta iegūta  6 reizes, 2. -  6 
reizes, 3. vieta – 2 reizes.   Vasarā tika rīkotas  brīvdabas volejbola sacensības  Pērses 
pamatskolas sporta laukumā, kā arī tika uzsākti darbi zaļās zonas labiekārtošanā sportistu un 
skatītāju ērtībām un veikti pirmie darbi trīs smilšu volejbola laukumu ierīkošanai. 
     Pērses pamatskolas un pagasta bibliotēkās atrodas publiskais interneta pieejas punkts, kurš 
nodrošina iedzīvotājiem interneta pakalpojumu pieejamību. 
      Sociālās palīdzības organizators  sniedza palīdzību maznodrošinātām un sociāli 
mazaizsargātām personām, kā arī citiem pagasta iedzīvotājiem krīzes situācijās, pamatojoties 
uz klientu materiālo resursu – ienākumu un īpašuma novērtējumu. 
      Pagasta iedzīvotāji sociālās aprūpes centrā var saņemt maksas pakalpojumus: veļas 
mazgāšana (trūcīgie iedzīvotāji bez maksas), frizētavas, aptiekas pakalpojumus.  
         
6. Prognozes un plāni nākošajam gadam 
1. Uzlabot pašvaldības ceļu kvalitāti.  
2. Piesaistot finanšu līdzekļus, veikt pasākumus vēsturiskās celtnes Iršu muižas klēts 
saglabāšanai. 
3. Turpināt pagasta centra labiekārtošanas un apzaļumošanas darbus. 
4. Meklēt iespējas un veikt pasākumus pagasta iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai. 
 
 
 
KOKNESES NOVADA DOMES IESTĀDES 
 

 Kokneses pagasta bibliotēka 
                 

 Kokneses pagasta bibliotēka ir kultūras, izglītības un saskarsmes centrs, vieta, kur 

var apgūt un izmantot jaunās informācijas tehnoloģijas, pilnveidot sevi mūžizglītībā, saturīgi 

un interesanti pavadīt savu brīvo laiku, apskatot gleznu izstādes un apmeklējot bibliotēkas 

rīkotos pasākumus. 

Bibliotēka dibināta 1923. gadā 18. aprīlī un ir Kokneses novada pašvaldības iestāde. Bibliotēka 

atrodas Kokneses novada centrā, apmeklētājiem izdevīgā vietā . 

 Kokneses novada bibliotēka ir koordinators starp visām- 5 novada bibliotēkām, bibliotēkas 

aktīvi savā starpā sadarbojas risinot dažādus ar bibliotekāro darbu saistītus jautājumus un 

daloties pieredzē.       

 Kokneses pagasta bibliotēkas misija ir paplašināt bibliotēkas lomu sabiedrībā un sniegt 

universālu informācijas pakalpojumu             

          Bibliotēkas pakalpojumi aptver visas Kokneses pagastā dzīvojošās iedzīvotāju darbības 

jomas un visas iedzīvotāju vecuma grupas un nodrošina katram lietotājam brīvu pieeju 
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informācijai un zināšanām. Kokneses pagasta bibliotēka organizē bibliotēku, grāmatu un 

lasīšanas popularizēšanas pasākumus.  

        Bibliotēkā var iepazīties ar jaunāko informāciju no Kokneses novada domes. 

Kokneses pagastā dzīvo 4121 iedzīvotāji, no tiem 681 ir bibliotēkas lietotāji.  

Kokneses bibliotēkas lasītāji: studenti – 49, pensionāri – 87, bezdarbnieki – 27, strādājošie –

131 un pārējie- 387.. Bibliotēka ir kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un 

popularizēšanas vieta. 

 Viens no bibliotēkas darba virzieniem – jauno informācijas tehnoloģiju pielietošana un 

lietotāju apmācība . 

Bibliotēkai ir jākļūst par vietējās kopienas centru un jāstrādā , ieklausoties tās vēlmēs. 

 

Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība. 

 

          2010.gads       2011.gads      2012.gads 

Lietotāju skaits 487       592 

 

      681 

Apmeklējumu skaits        6698       8520     7805 

Grāmatu izsniegums       16429       11624     12484 

Vid. Grāmatu 

izsniegums 

         34         20        18 

Vid. Apmeklējums          14         14        12 

Fonda apgrozība                  1,6        1.6 

 

 Lietotāju skaits ir pieaudzis par 89 lietotājiem, arī datoru lietotāju grupa ir strauji 

pieaugusi – tie ir 335 lietotāji , salīdzinot ar 2011. gadu (+106). 

Pētot mūsu lietotāju intereses, tās liecina , ka brīvpieejas internets ir būtisks bibliotēkas 

pakalpojums. 

Pieaudzis arī grāmatu izsniegums., nedaudz samazinājies apmeklējumu skaits, jo bibliotēka 

grīdas remonta dēļ vienu mēnesi bija slēgta. Vidēji viens lietotājs bibliotēku apmeklējis 12 

reizes , izlasot 18 grāmatas. Apmeklētāju sastāvs nav mainījies. Nemainīga palikusi interneta 

izmantošana darba meklēšanai, pasūtot aviobiļetes, interneta bankas pakalpojumu izmantošana. 

Lietotājs aiztaupa laiku un naudu, apmaksājot rēķinus internetā. 

Kokneses pagasta bibliotēka strādā 44 stundas nedēļā, strādājam arī sestdienās.  

Katru gadu veicam lasītāju pieprasījumu un atteikumu analīzi. 

Atsauksmju un ierosinājumu grāmatā apmeklētāji var izteikt savas vēlmes un ierosinājumus. 

SBA- izmantojām 2 reizes no Nacionālās bibliotēkas un arī novadu bibliotēku starpā 

apmainoties iespieddarbiem, izsniegtas 5 grāmatas( Klintaines, Ratnicēnu Aizkraukles 

bibliotēkām.) 

 

Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika. 

 

 Eksemplāru skaits Summa 

Pagasta līdzekļi    154(+35)   1065,62 (+344,29) 

Dāvinājumi                     122                  377,05 

Lasītāju aizvietotās  8                  18,90 

KKF   24                 185,60 

Kopā                                                         308                                      1647,17 
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Kokneses pagasta bibliotēkas krājuma papildināšanas galvenais avots ir Kokneses novada 
budžets, šogad jauno grāmatu iegādei tas ir palielināts par 344 latiem.  
Sistemātiski , reizi divos mēnešos krājums tiek papildināts ar jauniznākušajiem iespieddarbiem 
no SIA” Latvijas grāmata. 

Mūsu bibliotēkas krājuma attīstības politika ir veidot universālu, dažādām iedzīvotāju 
vecumam un izglītības līmenim atbilstošu krājumu, lai varētu sniegt mūsdienīgus informācijas 
pakalpojumus un veicinātu sabiedrības mūžizglītību. Komplektēšanā izmantojam lasītāju 
pieprasījumus. Grāmatas galveno komplektējam pēc principa: 

 Labākā nozaru literatūra, uzziņu literatūra, 

  latviešu oriģinālliteratūra 

 Aktualitātes utt.  
Uzziņu literatūra ir 6% no visa krājuma. Kopumā bibliotēkas krājumu var novērtēt kā labu un 
stabilu. 
2012. gadā norakstītas 56 grāmatas par summu 59,12Ls 

Uz 2013. gada 1. janvāri Kokneses pagasta bibliotēkā ir 7370 vienības.  
 2013. gadam pasūtīti 19( +3) laikraksti un žurnāli par summu 527,47(+76,25)Ls.  
 
Kokneses pagasta bibliotēkas darbība vērsta uz nepārtrauktu plānveidīgu attīstību. 
Tātad finansiālais nodrošinājums ir attīstību veicinošs. 
 
 Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošinājums 
 
 Automatizētās apkalpošana ieviešana ir būtiski uzlabojusi bibliotēkas pakalpojumu 
pieejamību, kvalitāti un operativitāti. Automatizētā lietotāju apkalpošana dod iespēju 
automatizētiem bibliotēkas lietotājiem pasūtīt grāmatas, pagarināt termiņu, uzzināt, kurā 
bibliotēkā ir vajadzīgā grāmata. 
Apmeklētāji, kuri ierodas pirmo reizi tiek iepazīstināti ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem, 
pakalpojumu veidiem, apmeklētājs kļūst par reģistrētu bibliotēkas lietotāju. Grāmatu 
izsniegšanas termiņš ir viens mēnesis. 

Bibliotēkā ir arī tradicionālais alfabētiskais katalogs, pie kura turpinās darbs pie kartīšu 
savadīšanas un norakstīto kartīšu izņemšanas. 

Bibliotēkai ļoti svarīga funkcija – informācijas prasmju un iemaņu attīstība. 
Bibliotēka aktīvi iesaistījās” E- prasmju nedēļā” Šogad tajā iesaistījās 36 Eiropas valstis, 

par galveno izvirzot tematiku E – prasmes nodarbinātībai un personiskai izaugsmei. Kopumā 
šajā akcijā iesaistījās 41 pieaugušais un 17 bērni, pārbaudot savas zināšanas par 
datorprasmēm, izpildot īpašu barometru. 

Apmeklētāju apmācība un konsultēšana notiek ik dienas darba procesā, veiktas153 
datoriemaņu apmācības un konsultācijas. Šogad apmācījām 5 seniorus, jo svarīgi ir radīt 
viņiem vajadzības sajūtu. 

 
 Novadpētniecības darbs 
 
 Novadpētnieciskais darbs ir viena no bibliotekārā darba sastāvdaļām. Bibliotēka 
veic kultūrizglītojošās iestādes funkcijas, sava novada izpētē, izceļot svarīgākos notikumus un 
personības. Novadpētniecības darbs liek mums aktīvi sekot mūsdienu dzīves norisēm, atlasot 
materiālus par novadniekiem un notikumiem. Šogad turpinājām vākt un sistematizēt 
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materiālus par Kokneses vēsturi un kultūru. Elektroniski ir savadīti materiāli „Koknese kā 
kultūras novads” (kultūra, izglītība, vēsture, sporta dzīve, bibliotēkas vēsture u.c.) 
Turpinājām darbu arī pie materiālu sakārtošanas mapēs, papildinot šādas mapes : 

  Kokneses vēsture 

 Novadnieki 

 Kultūra Koknesē 

 Dažādi notikumi, sabiedriskā dzīve 

 Likteņdārzs 
Ir izveidotas 14 mapes par Koknesi 

Tika izlikta novadpētniecības materiālu un suvenīru izstāde, veltīta Kokneses novada svētkiem 
”Rit dienas un tālēs trauc gadi, 
 Mums Koknese mīļa arvien. 
 Lai zaigo Vidzemes vainagā tās 
 Skaistums , lepnums un gods”       
                                                  J. Āboliņš. 
 
Maijā rīkojām dzejas konkursu ”Mans dzejolis Koknesei” ar mērķi rosināt un atbalstīt radošo 
pašizpausmi dzejā un popularizēt Kokneses vārdu. Atsaucība bija ļoti liela, tika iesūtīti14 
autoru apmēram 100 dzejoļi. Radās ideja izdot grāmatu- veltījumu  
Koknesei. Tajā domāts apkopot dzejoļus, esejas, kurus rakstījuši paši koknesieši par Koknesi, 
papildinot to ar mākslas fotogrāfijām. Tā būs jauka dāvana katram koknesiešiem un arī 
Kokneses viesiem. 
Lūdzam, Kokneses novada domei atbalstīt šo ideju un palīdzēt šīs grāmatas tapšanas procesā- 
finansiāli. Izveidot reprezentatīvu materiālu – kā suvenīru, kā piemiņas grāmatu skolu 
absolventiem, kā dāvinājumu prezentācijās un svētkos. 
Izliekot izstādi, atzīmējām mūsu novadnieces – dzejnieces Ā. Ārei- 60 
„Ar rudens asaru vai prieku,  
 Es izeju rudens vējos un ziedu.” 
 

 

Pasākumi 2012. gadā : 

 

Pasākuma veids Skaits Pasākuma apraksts 

Informatīvs pasākums 

Dalība akcijā 

 

   

Diskusijas 

Bibliotēku nedēļa 

Helovīni bibliotēkā 

Radošās darbnīcas 

Konkurss 

4 

2 

 

 

1 

1 

1 

2 

1 

 Iepazīsties – Internets  

Monētu diena – krustvārdu mīklu 

minēšana 

Bibliotēkas diena dzīvē(LBB JSS 

Starptautiskā Dzimtās valodas diena 

Spēļu laiks bibliotēkā 

Kad Merlins Mensons ir sabiedrotais 

Ziemas restorāna putniem veidošana 

Mans dzejolis- Koknesei 

 Literārā pēcpusdiena  1 Tikšanās ar rakstnieci Ingunu Baueri 
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Gleznu izstādes atklāšana 

 

 

 

 

 

 

Radošo darbu izstādes 

6 

 

 

 

 

 

               

3 

 

*Velgas Aijas Podiņas zīmējumi un 

akvareļi 

*Agra Briģa , Kr. Paļska gleznas 

* Helmuta Sokolovska grafiti 

*Aivara Bites foto un Ā.Āres dzeja 

*Aizkraukles tautskolas fotostudijas 

darbu „Mirklis pelēkā ikdienā” izstāde 

Cimdu izstāde 

Eņģeļu izstāde 

Mārtiņdienas radošo darbu izstāde 

Mācību stunda bibliotēkā 

Kopā: 

Grāmatu izstādes 

4 

17 

23 

Skolēnu tikšanās ar izstādes autoriem  Kr. 

Paļski un A. Briģi 

 

 
Kokneses pagasta bērnu bibliotēka. 

 

Kokneses pagasta bērnu bibliotēka dibināta 1955. gada 1. oktobrī un tā ir Kokneses novada 
pašvaldības iestāde. Bibliotēkas ģeogrāfiskais izvietojums ir pašā novada centrā, kas ļauj 
lietotājiem ērti nokļūt bibliotēkā. Bibliotēka daļēji pieejama cilvēkiem ar kustību 
traucējumiem, ir uzbrauktuve pie bibliotēkas ārdurvīm. Bibliotēkas apkalpojamajā teritorijā 
atrodas gan Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola, gan pirmsskolas izglītības iestāde ”Gundega”, 
gan Kokneses mūzikas skola, gan Alda Dobenberga tēlotāju mākslas studija. 
Kokneses pagasta bērnu bibliotēka ir izglītības, kultūras, informācijas un sociālo kontaktu 
centrs novadā. Bibliotēka ir novada kultūrvides veidotāja un tai ir liela nozīme novada dzīvē. 
       Šogad bibliotēkas darbs tika plānots un organizēts ar mērķi piesaistīt jaunus 
lasītājus, iepazīstināt ģimenes ar bērniem ar bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem. Kokneses 
bērnu bibliotēkas viens no svarīgākajiem darba virzieniem ir – jauno informācijas tehnoloģiju 
pielietošana un lietotāju apmācība. 
      Bērnu bibliotēka turpina iesaistīties dažādos projektos, piem.: Ziemeļvalstu bibliotēku 
nedēļā, Bērnu/Jauniešu Žūrijā, konkursā „Radošais pasākums par interneta drošību manā 
bibliotēkā” u. C., tāpat arī radoši rīkojot bibliotekārās stundas un tematiskos pasākumus 
pirmsskolas izglītības iestādes „Gundega” un I.Gaiša Kokneses vidusskolas audzēkņiem, 
tādejādi piesaistot bērnus lasīšanai. Bērnu bibliotēkā bērni var iepazīties ar jaunajām grāmatā, 
presi, paspēlēt galda spēles, salikt mozaīkas, noskatīties animācijas filmas, darboties internetā 
un apskatīties gleznu izstādes. Bērnu bibliotēkas pakalpojumus var izmantot ikviens Kokneses 
pagastā dzīvojošais iedzīvotājs (4121), tai skaitā – 480 skolēni un 191 bērni līdz skolas 
vecumam un no tiem 63% ir bērnu bibliotēkas lasītāji. 
               Kokneses bērnu bibliotēkas misija ir radīt bērnos lasīt prieku un veicināt jauniešus kļūt 
par prasmīgiem informācijas lietotājiem.  
Bibliotēkas darbība vērsta uz nepārtrauktu plānveidīgu attīstību, 2013. gadā sāksim darbu pie 
bibliotēkas krājuma rekataloģizācijas, tas ir tā ievadīšanas elektroniskajā katalogā 
 

 

Svarīgākie darba rādītāji 
                               

          2010.gads       2011.gads      2012.gads 
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Lietotāju skaits         375       361 

 

      423 

Apmeklējumu skaits         6641        6645       5932 

Grāmatu izsniegums         6887        9078       7930 

Vid. Grāmatu 

izsniegums 

         18         20        19 

Vid. Apmeklējums          18         18        14 

Fonda apgrozība         1,2         1,12        1.07 

  Vidēji viens lasītājs apmeklējis bibliotēku 19 reizes un izlasījis 14 grāmatas un 5 žurnālus. 
Lietotāju skaits ir pieaudzis par 62 lasītājiem. 
63% Kokneses pagasta bērnu ir bibliotēkas lasītāji, tas ir sasniegts ar regulāru darbu vadot 
bibliotekārās stundas , ekskursijas uz bibliotēku. Konkursus un tikšanās vidusskolā un 
pirmsskolas izglītības iestādē.  
 Bibliotēkas uzdevums ir izglītotas, informētas un kulturālas sabiedrības radīšana. 
Uzskaitot apmeklētājus, izdalījām atsevišķi tos, kuri bibliotēku apmeklē, lai izmantotu datorus 
un tos, kuri ņem tikai grāmatas un presi. 

Izveidojusies jauna tikai datoru lietotāju grupa, tādu ir 68 bērni, tāpēc arī nākamajā 
gadā ir paredzētas vairākas bibliotekārās stundas par interneta drošību. Piedalījāmies 
konkursā „Radošais pasākums par drošību internetā manā bibliotēkā.” 

  Ja jauniešus pārsvarā aizrauj modernās tehnoloģijas, tad mazākos vēl var piesaistīt 
lasīšanai. 
 

Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika 
 
 
Finansējums Eks. Skaits Summa 

Pagasta līdzekļi 140                      626,71(-44,28) 

Dāvinājumi 3                      12,73  

Bērnu žūrija 34                       137,12 

Kkfonds                   15                       57,44 

Kopā                   192                      834(+84,92) 

 

Kokneses bērnu bibliotēkas krājuma papildināšanas galvenais avots ir Kokneses novada 
budžets, šogad jauno grāmatu iegādei finansējums ir samazinājies par 44,28Ls, bet kopumā ar 
dāvinājumiem , pieaudzis par 84.92Ls. 
Sistemātiski , reizi divos mēnešos krājums tiek papildināts ar jauniznākušajiem 
iespieddarbiem. Jaunās grāmata iepērkam SIA” Latvijas grāmata.” 
Daudz runājam ar bērniem par grāmatu saudzēšanu. Bibliotēkas krājums pamatā apmierina 
mūsu lietotājus. Uzziņu literatūra ir 6% no visa krājuma.   
Šajā gadā esam veikuši lielu darbu pie fonda izvērtēšanas, norakstītas 933 grāmatas. 
2013. gadā sāksim darbu ar programmu Alise, sāksim krājuma rekataloģizācijas. 
Uz 2013.gada 1. janvāri Kokneses bērnu bibliotēkā ir 7344 vienības. 
2013. gadam abonēti 6 žurnāli par summu 91,00 Ls, tikpat cik 2012. gadā. 
Kokneses novada dome izprot bērnu bibliotēkas uzdevumu nodrošināt sabiedrību ar jaunāko 
informāciju un katru gadu, iespēju robežās palielina bibliotēkas līdzekļus, līdz ar to uzlabojot 
bibliotēkas sniegtos pakalpojumus . 
Finansiālais nodrošinājums bibliotēkas attīstībai ir bijis apmierinošs. 
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Darbs ar bērniem un jauniešiem 
 

Pasākumu veids  Pasākumu 

skaits 

Pasākumu apraksts 

Bibliotekārās 

stundas 

11  Ko izteic grāmata 

 Mazie draugi un nedraugi-

Kukaiņi 

 Putni rudenī un ne tikai  

 Interesantā bibliotēka 

 

 

 

Ekskursijas pa 

bibliotēku 

3 Ģimenes atbalsta Dienas centra bērni 

 

Pirmskolas izglītības iestādes 

„Gundega”  

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas 

audzēkņi 

 

    Ekskursijas 

 

 

 

   Radošās darbnīcas  

   Grāmatu izstādes 

   Gleznu izstādes 

2 

 

 

 

2 

23 

2 

 Bērnu Žūrijas 2012 lielie lasīšanas 

svētki Ķīpsalā 

Bērnu Žūrijas eksperti viesojās Bebros 

 

Ziemassvētku apsveikumu darbnīca 

 

Helmuta Sokolova grafiti izstāde 

 

 

 

Iepazīsties – Internets! 
 

Visu februāri Latvijas bibliotēku bibliotekāri un darbinieki veidoja radošus pasākumus 
atbilstoši 2012. gada vispasaules drošāka interneta dienas tēmai „Atklāsim digitālo pasauli 
kopā... un droši!”  

22., 27., 28. un 29. februārī Kokneses pagasta bērnu bibliotēkā arī norisinājās informatīvi 
radošas stundiņas „Iepazīsties – Internets”, kurās piedalījās PII ”Gundega” grupiņas 
„Kamenīte” un „Sprīdītis” , kā arī I.Gaiša Kokneses vidusskolas 1.a un 1.b. klases.   

Informatīvajā stundiņā bērni iepazinās ar datoru un iemācījās, kā to lietot, lai tas kļūtu 
par draugu. Bērni uzzināja, kas ir internets, kādu profesijas pārstāvji lieto datoru un internetu, 
kā arī dalījās savā pieredzē, kādām darbībām un cik bieži, viņi izmanto datoru un internetu. 
Internetā var darīt daudz un dažādas lietas, bet ir arī noteikumi un priekšnosacījumi, kuri 
jāievēro, lai varētu droši un gudri darboties ar internetu.  
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Pasakā „Meža biezoknis” ( drudzigsinternets.lv) bērni sekoja līdzi Mežpilsētas 
notikumiem. Mežpilsētai apkārt ir Meža biezoknis, kurš ir kā īsts interneta tīkls. Klausītāji 
iepazinās ar pasakas galveno varoni Nikolaju, mācījās no viņa, un domāja līdzi Nikolaja 
darbībām, lai Nikolais spētu pasargāt sevi un izglābt pilsētas svētkus. Mums visiem kopā tas 
arī izdevās. 

Bērni arī paši pārbaudīja savas zināšanas un, sadaloties komandās, veidoja interneta 
lietotāja kokus. Viena komanda līmēja „Droša un gudra interneta lietotāja smaidīgo koku”, bet 
otra „Nedroša un muļķīga interneta lietotāja bēdīgo koku”. Visi bērni bija zinoši un ceram, ka 
pielietos iegūtās zināšanas, lietojot datoru un internetu patstāvīgi. Bērnu dārza bērni vēl 
noskatījās jautro un izglītojošo multfilmiņu „Čatiņš” (pasakas.net) un zīmēja paši savus 
interneta palīgus.  

Visi bērni arī parakstīja solījumu, kurā apsola atcerēties un ievērot lietas, kas pasargātu 
viņus internetā 
Sniedzam arī konsultācijas bērniem pirmo datoriemaņu apgūšanai. 
                                
     *Devīto gadu piedalāmies lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu/ Jauniešu Žūrija-2012” 
Šogad mums bija 38 eksperti, kuri izlasīja 5 grāmatas un par katru grāmatu uzrakstīja savu 
vērtējumu, atbildot uz 3 bibliotekāru sastādītiem jautājumiem un tikai pašās beigās aizpildīja 
anketu, tā novērtējot labāko grāmatu un tās autoru. Tādejādi, bērniem liekot vairāk pārdomāt 
par izlasītajām grāmatām, mācīties uzrakstīt katras grāmatas īsu grāmatas raksturojumu. 
Bijām ciemos Bebru bibliotēkas Bērnu Žūrijas ekspertiem. 

Šogad bibliotēkā tika atjaunots grīdas segums( slīpēta un lakota koka grīda) , 
pārkārtota lasītava, iegādāti 3 koši oranži pufi, lai bērni pēc skolas šeit justos vēl ērtāk un 
labāk pavadītu savu brīvo laiku lasot vai spēlējot galda spēles. 
Informāciju par saviem pasākumiem esam ievietojuši gan vietējā avīzē „ Kokneses Vēstis”, gan 
rajona laikrakstā „Staburags” un mājas lapās www.koknese.lv , www.biblioteka.lv. Kopš 2012. 
gada bibliotēka ir sastopama Twitterī un Facebook. 
 Savos pasākumos plaši izmantojam portālu www.filmas.lv.     
 

 Kokneses pagasta Ratnicēnu bibliotēka 
Bibliotēka ir Kokneses pagasta kultūras, izglītības un informācijas patstāvīga iestāde, un 

tās darbības mērķis ir iedzīvotāju bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informacionālā apkalpošana. 
Bibliotēkas misija ir būt par informācijas piegādātāju un padomdevēju apmeklētājiem. Tās 

galvenais uzdevums ir nodrošināt visiem bibliotēkas lietotājiem brīvu, neierobežotu 
literatūras un informācijas saņemšanu, sniedzot viņiem pieejamus bibliotekāros, 
bibliogrāfiskos un informacionālos pakalpojumus.  

Bibliotēka ir apmeklētājiem draudzīga un rosinoša sabiedriskās saskarsmes vide, tā 
atrodas ēkas pirmajā stāvā un pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem. 

Bibliotēkā tiek veikts darbs ar novadpētniecības materiāliem, strādāju pie tematisko 
mapju pilnveidošanas. 

Kokneses pagastā ir 4121 (2012.g.) iedzīvotāji, darbojas trīs bibliotēkas: Kokneses pagasta, 
Kokneses bērnu un Ratnicēnu bibliotēka atrodas apdzīvotā vietā Bormaņos. Bibliotēkas 
apkalpojamā teritorijā atrodas Kokneses speciālā internātskola- attīstības centrs, kurā mācās 
bērni ar īpašām vajadzībām un garīgās attīstības traucējumiem. Šie bērni bibliotēku apmeklē 
kopā ar skolotāju. Šajā atskaites gadā reģistrēti 132 bibliotēkas lasītāji, kuriem iespieddarbi 
izsniegti līdzi uz mājām, tai skaitā 23 bērni un skolnieki līdz 18 gadu vecumam. 
 

http://www.koknese.lv/
http://www.biblioteka.lv/
http://www.filmas/
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Bibliotēkas izmantošanas dinamika  gada laikā: 

 

 2012. gads Kopējā dinamika (+/-) 

Lietotāju skaits 132 +1 

Izsniegums 3498 -93 

Apmeklētāju skaits 
2561 

 
-400 
 

 
Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika. 

Ratnicēnu bibliotēkā jebkurš apmeklētājs var atrast savām vajadzībām un interesēm 
atbilstošo. Līdz ar jauno informācijas tehnoloģiju ienākšanu, pilnveidojušies bibliotēkas 
sniegtie pakalpojumi. Jaunās tehnoloģijas ir radījušas jauna tipa lasītāju – datorlietotāju. 
Bibliotēkas uzdevums ir mazināt plaisu starp sabiedrības daļu, kurai ir iespējas piekļūt 
elektroniskai informācijai un kuriem tās nav. 

Šajā atskaites gadā grāmatu krājums papildinājies par 134 iespieddarbiem 584 latu 
vērtībā. 

Bibliotēkas apmeklētāji arvien aktīvāk izmanto iespēju presi lasīt internetā. 2012.gadā 
bibliotēkas lietotājiem bija iespēja bez maksas izmantot datu bāzes Lursoft laikrakstu 
bibliotēku http://news.lv. 

2013.gadam abonēti 12 preses izdevumi par 223 latiem Ilustrētā Pasaules Vēsture, 
Ilustrētā Zinātne, Privātā Dzīve, National Geographic Latvija, Ieva, Ievas stāsti, Ievas Veselība, 
Lauku Avīzes Tematiskā Avīze, Santa, 36,6 C, Ievas Dārzs, Sīrups. 
 

 Krājumu attīstības dinamika pēdējo 2 gadu laikā 
 

Krājuma apjoms 2011. gads 2012. gads 

 izslēgts ienācis kopā izslēgts ienācis kopā 

grāmatas - 109 7742 540 134 7336 

prese 17 8 19 12 11 20 

audiovizuālie 
dokumenti 

- - 8 1 - 7 

 
Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība. 

Ratnicēnu bibliotēkā jebkurš apmeklētājs var atrast savām vajadzībām un interesēm 
atbilstošo. Līdz ar jauno informācijas tehnoloģiju ienākšanu, pilnveidojušies bibliotēkas 
sniegtie pakalpojumi. Jaunās tehnoloģijas ir radījušas jauna tipa lasītāju – datorlietotāju. 
Bibliotēkas uzdevums ir mazināt plaisu starp sabiedrības daļu, kurai ir iespējas piekļūt 
elektroniskai informācijai un kuriem tās nav. 

http://news/
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 Šajā atskaites gadā datorprasmju ,  un interneta apguvē lietotāji izmantoja  portāla 
www.biblioteka.lv  e-kursi. 

 Kokneses pagasta Ratnicēnu bibliotēka strādā 40 stundas nedēļā, 35 atvērta 
apmeklētājiem. Darba laika izkārtne ir izlikta pie ārējām durvīm.  

Bibliotēka apmeklētājiem atvērta sešas dienas nedēļā: 
 Darba laiks atbilst iedzīvotāju interesēm, jo parastu darba nedēļu strādājošie bibliotēkas 

pakalpojumus izmanto sestdienās.  
Grāmatas regulāri iegādājos Rīgā SIA ,, L Grāmata” un to apstrādāšanu veicu bibliotēkā. 

 
Galvenie pakalpojumi: 

Bezmaksas 
 Grāmatu un periodikas izsniegšana lasīšanai mājās; 
 Uz vietas bibliotēkā plašu uzziņu literatūras klāstu, kā arī 11nosaukumu periodiskajiem 

izdevumiem; 
 Bibliogrāfiskās uzziņas; 
 Tematiskās izstādes; 
 Literāri izglītojošie pasākumi; 
 Datorpakalpojumi; 
 Internets 

                      Maksas  
 Dažādu materiālu kopēšana 
 Printēšana 
 Skenēšana. 

Datori bibliotēkā pieejami bezmaksas informācijas meklēšanai un rakstīšanai, izklaidei. 
Lietotāju darbību bibliotēkā atvieglo pieejama informācija par bibliotēkas darba laiku, 

informācijas stends, kurā izvietota aktuāla informācija, vietējais laikraksts Kokneses vēstis, 
Kokneses pašvaldības gada pārskati. 

Lai lietotājus iesaistītu bibliotēkas pakalpojumu attīstībā, tiek ņemti vērā arī mutvārdu 
ieteikumi. 
 Bibliotēkā ir iekārtota apmeklētāju atsauksmju un ierosinājumu burtnīca. 
Apmeklētājiem tiek radīta patīkama vide, bezvadu internetu var izmantot bibliotēkas pagalmā 
visu diennakti, šim nolūkam ir iegādātas ekskluzīvas mēbeles vasaras sezonai. 
 Bibliotēka izvietota ēkas pirmajā stāvā un ir ērti pieejama cilvēkiem ar kustību 
traucējumiem.  

Bibliotēkā turpinu veidot alfabētisko kartīšu katalogu. Lietotāji kartīšu katalogu praktiski 
neizmanto nemaz. Līdz 2006.gadam regulāri strādāju arī ar sistemātisko kartīšu katalogu, bet 
tagad darbu pie tā pārtraucu, jo lietotāji to neizmantoja. Ir iespēja izmantot Aizkraukles 
pilsētas bibliotēkas elektronisko katalogu. 

2012.gadā no 26 līdz 31 martam bibliotēkā norisinājās E-prasmju nedēļa, kuras temats: 
Informācijas meklēšana internetā.  

Novadpētniecības materiālus vācu un apkopoju mapēs, un tieši ar novadpētniecības 
krājumu ikviena bibliotēka ir atšķirīga no citām un interesanta lietotājiem. Pēdējā laikā 
ievērojami palielinājusies interese par savas dzimtas vēsturi un saknēm. Bibliotēkas lietotājus 
individuāli iepazīstinu ar iespējām skatīt baznīcu grāmatu ierakstus digitālā formā. 

Bibliotēkas rīcībā ir senu fotogrāfiju kolekcija par Latvijas brīvvalsts laikiem. 

http://www.biblioteka.lv/
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Novadpētniecības materiāli ir izdalīti atsevišķi un pieejami ikvienam. Tiek apzināti jauni 
novadnieki, vākti un apkopoti materiāli. Ir nepieciešama nopietna savāktā materiāla 
klasifikācija un izvērtēšana. 

2012.gadā abonēta datu bāze Letonika līdz 31.12 2012.gadam. Datu bāze Letonika nav 
īpaši populāra. Bibliotēkas lietotāji informācijas meklēšanai visbiežāk izmanto Googli, dažādus 
citus ziņu portālus, iestāžu un institūciju mājas lapas. Uzziņu un informācijas sniegšanā 
izmantoju  šādus katalogus un datu bāzes: Aizkraukles galvenās bibliotēkas elektronisko 
katalogu,  okneses  s datu bāzi, tematiskās datu bāzes. 2012.gadā bibliotēkas lietotāju datoros ir 
iespējams skatīties latviešu mākslas un dokumentālās filmas portālā www.filmas.lv. 

 
Informācijas tehnoloģiju attīstība bibliotēkā   
 

 Darbiniekiem  
(skaits) 

Lietotājiem  
(skaits) 

Datori  1 4 

Printeri 1  

Multifunkcionālā iekārta  1 

 
Novadpētniecības darbs. 
Novadpētniecības materiālus vācu un apkopoju mapēs, un tieši ar novadpētniecības 

krājumu ikviena bibliotēka ir atšķirīga no citām un interesanta lietotājiem. Pēdējā laikā 
ievērojami palielinājusies interese par savas dzimtas vēsturi un saknēm. Bibliotēkas lietotājus 
individuāli iepazīstinu ar iespējām skatīt baznīcu grāmatu ierakstus digitālā formā. 

Bibliotēkas rīcībā ir senu fotogrāfiju kolekcija par Latvijas brīvvalsts laikiem. 
Novadpētniecības materiāli ir izdalīti atsevišķi un pieejami ikvienam. Tiek apzināti jauni 

novadnieki, vākti un apkopoti materiāli. Ir nepieciešama nopietna savāktā materiāla 
klasifikācija un izvērtēšana. 2012.gadā bibliotēkas lietotājus individuāli mācīju lietot portālu 
www.periodika.lv. 

Šajā atskaites gadā novadniekiem dzejniekiem Imantam Auziņam, Veltai Tomai, 
rakstniekiem Pērsietim un Jānim Jaunsudrabiņam, Lūcijai Ķuzānei, gleznotājam un mākslas 
kritiķim Oļģertam Saldavam ar tematiskām izstādēm atzīmējām viņu jubilejas. 

 
Finansiālais nodrošinājums. 
 Bibliotēkas krājuma papildināšanas galvenais avots ir Kokneses novada budžets. 
2012.gadā tas sastāda 454 latus grāmatām un 223 latus preses izdevumiem. Salīdzinot ar 
iepriekšējo gadu ir iegādās 25 grāmatas vairāk. 

  Finansējums 2010.gads 2011.gads 2012.gads Kopējā dinamika +/- 

Kopā 6887 7195 7472 +277 

Pašvaldības budžets 6521 6561 7120 +559 

Fondu piešķīrumi (VKKF)  - 48 +48 

Maksas pakalpojumi 30 36 35 -1 

Sponsorējumi un ziedojumi, dāvinājumi. 166 91 82 -9 

 
Pašvaldības piešķirtie līdzekļi krājuma komplektēšanai šajā atskaites gadā ir 

palielinājušies par 116 Ls. Nopirkto grāmatu skaits ir par 25 eksemplāriem lielāks. Reģistrēto 
lietotāju skaits 2012.gadā ir palielinājies par +1.  

 

http://www.filmas/
http://www.periodika.lv/
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Kopdarbība ar pašvaldības un citām institūcijām. Publicitāte.   
Sabiedrisko attiecību jomā bibliotēka pielieto sekojošus informācijas pasniegšanas 
instrumentus: 

 Informācija par Kokneses novada Ratnicēnu bibliotēku pieejama interneta adresēs 
www.koknese.lv; http://bibliotēka.aizkraukle.lv un www.biblioteka.lv kultūras kartē. 
Atsaucoties uz valsts mēroga un vietējām aktualitātēm bibliotēkā tiek veidotas un 

iekārtotas tematiskas, izglītojošas, informatīvas izstādes. Notika 2 ,,Jauno grāmatu dienas’’ un 
citi literatūru popularizējoši pasākumi. Šajā atskaites gadā bibliotēkā notika  tematiskās 
pārrunas: Lieldienas-pavasara svētki; 1.aprīlī smieklu un anekdošu diena. Rudens veltes 
ziemai. Izstāde un tematiskas pārrunas par dažādu dārzeņu saglabāšanu ziemai. Tematiskas 
pārrunas rakstniekam E. Lukjanskim 75 un Lijai Brīdakai 80. Rudens brīvdienās skolas vecuma 
bērniem tematiska pasākums: Latviešiem veļu laiks citas tautas svin helovīnus. Bērni ieradās 
maskās, sagatavojušies stāstīt pašu piedzīvotus vai izlasītus šausmu stāstus. Notika dažādas 
drosmes pārbaudes atrakcijas.  

Bibliotēkas apmeklētājiem visvairāk patika mākslas skolas audzēknes Alvīnes 
Reinicānes gleznu izstāde janvārī un februārī  

2012.gada oktobrī Ratnicēnu bibliotēku apmeklēja Kokneses pagasta bērnu bibliotēkas 
bērnu un jauniešu žūrijas dalībnieki.  

Bibliotēkas apkalpojamā teritorijā dzīvojošo bērnu skaits ir ļoti neliels. Šajā atskaites 
gadā bija tikai 23 lasītāji. 

2012.gadā bibliotēkā tika iekārtotas pavisam 41 tematiskas literatūras izstādes.  
Bērni un jaunieši prasmes un iemaņas darbam ar datoru labi apgūst skolā. Arvien 

vairāk palīdzību datora izmantošanas iemaņās nepieciešamas pašiem mazākajiem bērniem. 
Mājās datori ir visiem, bet jāpalīdz izzināt interneta iespējas. 

Jaunāko klašu skolniekiem un pirmskolas vecuma bērniem vēlme lasīt grāmatas 
nemazinās, bet pusaudžiem un jauniešiem vairāk interesē jaunās bibliotēku tehnoloģijas. 

2013.gadā darbs ar vietējā kultūras mantojuma apzināšanu un saglabāšanu. Šogad 
aprit 65 gadi kopš Bormaņos 13.jūlijā 1948.gadā tiek nodibināts pirmais kolhozs ar skaistu 
nosaukumu „Pērse”. Atzīmējot Bibliotēku nedēļu aprīlī, iesaistīti līdzcilvēki ar saviem atmiņu 
stāstiem, fotogrāfijām, tā laika apbalvojumiem un piemiņas lietām. Fotogrāfijās var aplūkot 
dažādu objektu agrāko izskatu un atpazīt konkrēto vietu. 
  
 

 Iršu pagasta bibliotēka 
 
Kokneses novada Iršu pagasta bibliotēka atrodas pagasta centrā – pagasta pārvaldes 

ēkā. Bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kuras bezmaksas un maksas 
pakalpojumus ir tiesības izmantot jebkuram bibliotēkas apmeklētājam (neatkarīgi no dzīves 
vietas, vecuma vai jebkādiem citiem nosacījumiem). Bibliotēkas darbības mērķis : ar 
inovatīvām metodēm veicināt vietējās sabiedrības intelektuālo un garīgo attīstību. Iršos 
bibliotēka ir galvenā informacionālo vajadzību nodrošinātāja, kurā lietotājiem ir iespēja 
saņemt nepieciešamo informāciju, izmantot grāmatu un citu dokumentu krājumu.   

Bibliotēka atrodas Iršu pagasta  pārvaldes telpās 1. stāvā. Ēka atrodas labā tehniskā 
stāvoklī, ir signalizācija, nodrošināta laba apkures sistēma, nav ierīkota pieeja cilvēkiem ar 
kustību traucējumiem. Bibliotēkai ir nepieciešama  logu nomaiņa. Bibliotēkas telpu kopplatība 
ir 63 m2. 

http://www.koknese.lv/
http://bibliotēka/
http://www.biblioteka.lv/
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 Izzinot vietējās sabiedrības vēlmes un vajadzības, bibliotēkā tiek gādāts par kvalitatīvu 
krājuma komplektēšanu un pakalpojumu sniegšanu, cenšoties nodrošināt lietotājiem brīvu 
literatūras un nepieciešamās informācijas saņemšanu, bezmaksas bibliotekāros, 
bibliogrāfiskos un informacionālos pakalpojumus. Datorpakalpojumi – internets ir bezmaksas, 
printēšana, skenēšana, kopēšana  par maksu. 
 Bibliotēka tās lietotājiem ir atvērta 40 stundas nedēļā un apkalpo sekojošas lasītāju 
grupas – pirmsskolas vecuma bērnus, skolēnus, jauniešus, strādājošos, pensionārus, 
uzņēmējus,  veicinot tālākizglītības un mūžizglītības iespējas. 

Bibliotēkas krājuma komplektēšanā noteicošais faktors ir apmeklētāju pieprasījumi.  
  
 Bibliotēkas krājuma komplektēšanas dinamika 

 
 

2010.g. 2011.g. 2012.g. 

Grāmatu 
skaits 

Ls Grāmatu 
skaits 

Ls Grāmatu 
skaits 

Ls 

Pašvaldības 
līdzekļi 

 
131 

 
382,21 

 
104 

 
395,11 

 
  111 

 
460,05 

Kultūrkapitāla 
Fonda līdzekļi 

 
 

    
   21 

 
107,43 

Dāvinājumi grāmatu svētkos  
10 

 
28,30 

 
13 

 
66,81 

 
    9 

 
31,74 

LNB attīstības 
Institūta dāvinājums 

 
23 

 
102,76 

 
17 

 
51,80 

 
    29 

 
65,98 

Lasītāju atvietotās  
grāmatas, privātie 
dāvinājumi 

 
16 

 
8,00 

   
   34 

 
112,50 

 
LNB Atbalsta biedrība 
(Bērnu žūrija) 

   
4 

 
16,58 

 
   2 

 
11,61 

Izdevniecību 
dāvinājumi 

     
  18 

 
62,50 

Kopā 180 521,27 138 530,30   224 851,81 
       

 
Krājums bibliotēkā pamatā tiek komplektēts no pašvaldības budžeta. Bērnu literatūras 

papildināšanai bibliotēka jau 9. gadus raksta projektu un  piedalās mērķprogrammā „Bērnu 
žūrija”. Krājuma attīstības politika ir pakārtota lasītāju pieprasījumam, interesēm un lasītāju 
grupām. Iztērētie līdzekļi grāmatām šogad ir krietni palielinājušies. Pašvaldības piešķirtie 
līdzekļi ir palikuši iepriekšējo gadu līmenī, bet  ir  piesaistīti dāvinājumi no privātpersonām, 
izdevniecībām un Valsts Kultūrkapitāla fonda.   

2013. gadam ir pasūtīti sekojoši laikraksti un žurnāli par summu 252 Ls.: „Ievas Stāsti”, 
„Privātā Dzīve”, „Praktiskais Latvietis”, „Auto Bild Latvija,” „Ieva”, „Ilustrētā Pasaules 
Vēsture”, „Ilustrētā Junioriem”, „Patiesā Dzīve”, „Zīlīte”, „Dari Pats”, „Staburags”, „Ievas 
veselība”, „Sīrups”, „Ezis”, „Ķepainītis”. 

Pasūtot preses izdevumus tiek ņemtas vērā visu lasītāju grupu -  bērnu, jauniešu un 
pieaugušo, vīriešu un sieviešu intereses.  
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Vidēji gadā bibliotēkā piereģistrējas 169 lasītāji – pieaugušie un bērni. 42% no 
bibliotēkas lietotājiem ir bērni un jaunieši. Bibliotēka apkalpo Pērses pamatskolas bērnus un 
krīzes centra „Dzeguzīte” audzēkņus un pansijas iedzīvotājus. Darbs ar bērniem tiek plānots 
un lielākie pasākumi atzīmēti bibliotēkas darba plānā. 

Darbs ar bērniem un jauniešiem: 
 Tiek vadītas bibliotekārās stundas; 
 Organizēti literārie masu pasākumi, pārrunas; 
 Izliktas izstādes visām vecuma grupām; 
 Organizēti konkursi, viktorīnas; 
 Veiktas pārrunas par dažādiem jautājumiem; 
 Organizēta individuāla datorapmācība jaunāko klašu skolēniem; 
 Izliktas zīmējumu izstādes; 
 Popularizētas jaunās grāmatas. 

Par bibliotēkas darbību var izlasīt Kokneses novada mājas lapā, Aizkraukles pilsētas 
bibliotēkas mājas lapā un Kultūras karte.lv. 
 Bibliotēka regulāri nodot informāciju par krājuma attīstības dinamiku Aizkraukles 
pilsētas bibliotēkai , kur tiek veidots Aizkraukles reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs, 
kurš internetā ir pieejams lasītājiem.  
 Bibliotēkā aprīkotas 5 datorvietas lasītājiem. Atsevišķi uzskaitāmas informācijas 
tehnoloģijas –2 multifunkcionālās iekārtas. (2011. gadā viena multifunkcionālā iekārta 
nopirkta par Kokneses novada domes budžeta līdzekļiem). 
Bibliotēkas lietotāju skaitam datoru daudzums ir pietiekošs, par interneta ātrumu  sūdzību 
nav.  
 Bibliotēkas galvenie virzieni novadpētniecības jomā saistīti ar pagasta vēstures un 
novadnieku apzināšanu, materiālu vākšanu un apkopošanu. 

Bibliotēkā ir izstrādāts novadpētniecības materiāls „Iršu pagasts laiku lokos”. Šis 
materiāls ir tapis sadarbībā ar vecākās paaudzes ļaudīm. Darba 1. daļā tiek aprakstīts par 
Iršiem Vācu kolonijas laikā , 2. daļā par kolhozu veidošanos pēckara gados. Izgriezumi no 
laikrakstiem ir apkopoti un iesieti. Darba nosaukums „Iršu pagasts Aizkraukles rajona 
laikrakstu slejās.” Ir iesieti 7  darbi un apkopoti materiāli no 1993. gada līdz 2007. gadam. 
Noformēti  materiāli par Iršu pagasta bibliotēku „Iršu pagasta bibliotēkas stāsts. „Barikāžu 
laiks” Pērses pamatskolas audzēkņu skatījumā. 

 Pagastā bibliotēkas sadarbības partneri ir kultūras klubs, Pērses pamatskola, ģimenes 
krīzes centrs  „Dzeguzīte” un pensionāru klubs „Vālodzīte” 

Iršu pagasta bibliotēka ir akreditēta līdz 2013. gada rudenim. Bibliotēkas  nolikums 
apstiprināts 2009. gadā, grozījumi veikti 2012. gadā. Kokneses novada bibliotēku lietošanas 
noteikumi, datortehnikas lietošanas noteikumi un maksas pakalpojumi bibliotēkās ir vienoti 
visām novada bibliotēkām un apstiprināti 2010. gadā. Iršu pagasta bibliotēkai ir izveidojusies 
laba sadarbība ar visām novada bibliotēkām. 

Bibliotēkā strādā viens darbinieks. 
 
2013. gadā bibliotēkā notikuši sekojoši pasākumi: 

 Bērnu, jauniešu un vecāku  žūrijas noslēguma pasākums. 
 Barikāžu laiku atceroties. 
 E -  prasmju nedēļa. 
 Piedalīšanās spēlē „Izzini Latvijas monētās iekaltās kultūrzīmes”  - Iršu pagasta 

bibliotēka ieguva pirmo vietu valsts mērogā  
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 Ieskandināsim Lieldienas ( radošā darbnīca – olu biķerīša gatavošana) 
 Bibliotēku nedēļa ( pasākumi pieaugušajiem un bērniem ) 
 Tikšanās ar rakstnieci Lindu Šmiti 

 
Novadpētniecības darbs: 

 Apkopots materiāls –Barikāžu laiks- Pērses pamatskolas audzēkņu skatījumā. 
 Noformēts materiāls „Iršu pagasts Aizkraukles reģiona laikraksta „Staburags” slejās” 

par 2008. gadu. 
 Noformēti albumi par pasākumiem bibliotēkā un pagastā. 

Gatavojamies: 
 Grāmatu svētkiem Jaunjelgavā, 
 Novada svētkiem, 
 Dzejas dienām, 
 Mošķīšu vakaram bibliotēkā, 
 Tematiskām radošām darbnīcām novada svētkos, 
 Rakstīt projektu un darboties „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā”. 

Jautājumi, kas risināmi bibliotēkas sekmīgai tālākai darbībai: 
 Projekta „TREŠAIS TĒVA DĒLS ” dāvinātajiem datoriem ir beidzies garantijas laiks, 

datoriem ir tehniskas problēmas- nepieciešama  plānveidīgu  datortehnikas nomaiņa. 
   

Bebru pagasta bibliotēka 
 

Bebru pagasta bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, un tās mērķis ir 
kvalitatīva iedzīvotāju bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informacionālā apkalpošana. Bibliotēkas 
bezmaksas un maksas pakalpojumus ir tiesības izmantot jebkuram bibliotēkas 
apmeklētājam. 

Bebru pagasta bibliotēka ir atvērta ikvienam un piedāvā brīvu piekļuvi informācijai gan 
elektroniski, gan tradicionāli, tādejādi nodrošinot iespēju katram sevi izglītot un pilnveidot 
visa mūža garumā. Bibliotēkas rīcībā esošais grāmatu un periodisko izdevumu krājums 
nodrošina lieliskas atpūtas iespējas visiem vecumiem un dažādām gaumēm. 

Bibliotēka strādā, lai saglabātu interesi par grāmatām, veicinot lasīšanu bērnu un 
jauniešu vidū, cenšas nodrošināt pieeju vietējās kultūras mantojumam, palīdz atrast 
noderīgu informāciju, uzklausa un cenšas atbildēt uz dotajiem jautājumiem. 

Šī gada laikā nekādas izmaiņas bibliotēkas darbībā nav notikušas. 
Bebru pagasta bibliotēkai padotībā nav citas iestādes. 
2012.gadā bibliotēkā ir reģistrēti 512 lasītāji, no tiem 203 bērni, apmeklējums 9012, no 

tiem 8113 reizes bibliotēku ir apmeklējuši bērni. Izsniegums 2012.gadā ir bijis 24075 
vienības, no, tām ,7321 izsniegums bērniem. 

2012.gadā bibliotēkas fonds papildinājies par 253 grāmatām. Par pašvaldības līdzekļiem 
iegādātas 147 grāmatas – par 602.19 latiem. Piedaloties KKF rīkotajam projektam „Bērnu 
žūrija” ir iegūtas visas kolekcijas grāmatas ( 18gb.) par 76.88 latiem. 

Tika pasūtīti arī 16 preses izdevumi par 401.00 latu. 
Bibliotēkā ir 7 datori un multifunkcionālā iekārta. 6 datorvietas ar bezvadu interneta 

pieslēgumu izmanto bibliotēkas lietotāji. 
Gada laikā bibliotēkā notiek dažādi pasākumi. Gan tikšanās ar autoriem, gan lasīšanas 

veicināšanas pasākumi. Reizi mēnesī no tiek radošās darbnīcas gan bērniem, gan 
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pieaugušajiem. Katru gadu bibliotēka piedalās bērnu žūrijā, un žūrijas ietvaros bibliotēkā 
notiek konkursi, diskusijas, zīmējumu izstādes. 

Tā kā plānotā akreditācija tika pārcelta tiek strādāts pie bibliotēkas pakalpojumu 
uzlabošanas, aktīvi iesaistīties piedāvātajos projektos un intensīvi gatavot bibliotēku 2014. 
gada akreditācijai. 

 

 

 

 

 

Kokneses kultūras nams 
 

1.Atbalsot un izveidojot materiālo un tehnisko bāzi , veicināt kultūras nama pašdarbības 
kolektīvu sagatavošanās darbu 2013.gada XXV Latviešu Vispārējiem Dziesmu svētkiem un XV 
deju svētkiem 

2.Izveidot daudzveidīgu kultūras un atpūtas pasākumu programmu, dažādām iedzīvotāju 
grupām un interesēm. 

 
  Darbības izvērtējums  
 
 1.Kokneses kultūras namā strādā divi kultūras darbinieki, pieci tehniskie darbinieki un 10 
kolektīvu vadītāji. 
  2.Pašdarbības kolektīvu dalībnieku skaits – 240. 
Darbojas: 

 Sieviešu koris „ANIMA”; 

 Senioru koris „LABĀKIE GADI”; 

 Pūtēju orķestris; 

 Jauniešu deju kolektīvs; 

 Vidējās paaudzes deju kolektīvs „LIEPAVOTS”; 

 Folkloras kopa „URGAS”; 

 Spēlmaņu kopa „SKUTELNIEKI”; 

  Kokneses amatieru teātris; 

 Flamenko deju grupa „EL CAMINO” 

 Dāmu deju kolektīvs „TIK UN TĀ”. 

 Līnijdeju grupa 

 Vēderdejotāju grupa 
 
Lielākie pasākumi KOKNESĒ 2012.gadā. 

 Jaungada balle 

 17.05. – Lielā sama modināšanas svētki 

 27.05. – Brīvdabas sezonas atklāšanas koncerts „Pasaule ,Pasaulīt” 

 23.06. – Kokneses amatieru teātra izrāde R.Blaumanis„No saldenās pudeles” 

 7.07. – Starptautiskā folkloras festivāla BALTICA novadu diena. 

 14.07. KOKNESES NOVADA SVĒTKI 
22.07. – Senās mūzikas koncerts pilsdrupās. 
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 4.08. . –  Vijolnieka  Raimonda Ozola koncerts pilsdrupās 

 9.08.    – Normunda Rutuļa koncerts 

 15.08. – izrāde „LAUVA ZIEMĀ „ Kokneses pilsdrupās. 

 17.11. – LR proklamēšanas dienas pasākums. 

 17.11. – koncerts „VĪNES  pilsētas un meža stāsti. 
 

2012. gadā notikuši arī 15 pašdarbības kolektīvu koncerti, atpūtas vakari. 
 
 
 
 
   Plāni 2013.gadam 
 

1.Turpināt pašdarbības kolektīvu sagatavošanos 2013.gada XXV Vispārējiem   latviešu 
Dziesmu svētkiem un XV Deju svētkiem, piedalīties republikas skatēs. 

2.Plānojot kultūras pasākumus akcentu likt uz Kokneses pilsdrupām, kā interesantu vietu 
izrāžu, koncertu organizēšanai. 

3.Piedalīties projektu konkursos, kultūras pasākumu atbalstam. 
 

   

I.Gaiša Kokneses vidusskola 
 

I.Gaiša Kokneses vidusskola ir Kokneses pašvaldības dibināta un tās pakļautībā esoša 
vidējās izglītības iestāde. 

Skolas pamatmērķis: veidot radošu, profesionālu, demokrātisku, iekļaujošu izglītības 
vidi un īstenot izglītības procesu pamatizglītības, speciālās pamatizglītības un vispārējās 
vidējās izglītības standartos noteikto mērķu sasniegšanai. 

Galvenie uzdevumi:  
1. Organizēt efektīvu, drošu un iekļaujošu mācīšanas un mācīšanās vidi, nodrošinot kvalitatīvu 
izglītību visiem. 
2. Radīt iespējas mācību un audzināšanas procesā izglītojamo pilsoniskās apziņas, valstiskās 
identitātes un patriotisma stiprināšanai. 
3. Turpināt veicināt izglītojamā atbildību un rīcību saskaņā ar saviem pienākumiem un 
tiesībām, akcentējot cieņpilnu saskarsmi un savstarpējo attiecību kultūru. 
4. Celt skolas prestižu ar aktivitātēm skolā un ārpus tās. 

 
Galvenās prioritātes: 

1. Plašāka interešu izglītības  okneses  klāsta piedāvāšana. 
2. Skolēnu zināšanu kvalitātes sistemātiska diagnosticēšana mācību procesa uzlabošanai. 
3. Efektīvu konsultāciju organizēšana, nodrošinot atbalstu gan skolēniem ar vājiem mācību 
sasniegumiem, gan talantīgajiem skolēniem. 
4. Skolēnu iesaistīšanās skolas, ārpusskolas un starptautiskos projektos, konkursos, sacensībās 
un citas aktivitātes veicināšana. 
5. Vienotu stingru un taisnīgu pedagogu prasību nodrošināšana skolēnu disciplīnas un 
uzvedības uzlabošanai. 
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6. Veicināt izpratni par veselības un cilvēkdrošības jautājumiem, sekmējot savai un cilvēku 
fiziskajai, garīgajai un sociālajai veselībai un drošībai labvēlīgu rīcību. 
7. Skolas telpu renovācijas un materiāli tehniskās bāzes atjaunošanas programmas īstenošana. 
8. E – vides sistēmas ieviešana un izmantošana skolas darba kvalitātes celšanā, skolas 
padomes un vecāku lomas skolas dzīvē palielināšana. 

 
Darbības rezultāti un to izvērtējums 
Skola īstenoja sekojošas izglītības programmas: 

1) pamatizglītības  okneses , kods 21011111,  
2) speciālās pamatizglītības  okneses  izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 
2101511, 
3) speciālās pamatizglītības  okneses  izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 
21015811, 
4) vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena  okneses , kods 31011011 (ar padziļinātu 
matemātikas un angļu valodas apguvi). 

2012./2013. mācību gadā skolā mācījās 430 izglītojamie 24 klašu komplektos, no tiem: 
1.-4. klasēs – 133 izglītojamie; 5.-9. klasēs – 187 izglītojamie; 10.-12. klasēs – 110 izglītojamie. 

2012. gada septembrī 1. klasēs mācības uzsāka 31 izglītojamais, 10. klasēs – 35 
izglītojami. 

2012./2013. mācību gadā apliecību par pamatizglītību ieguva visi 38 9. klašu 
izglītojamie, atestātu par vidējo izglītību ieguva 31 12. klašu izglītojamais. Uz otru gadu tika 
atstāti 2 izglītojamie, 1 – atskaitīts. 

Skolā strādā 45 pedagoģiskie darbinieki, no tiem 12 maģistri, un 20 tehniskie 
darbinieki. Visiem pedagogiem izglītība un profesionālā kvalifikācija atbilst MK noteikumiem. 
Pedagogu profesionālās darbības 

7. kvalitātes pakāpi ieguvuši 2, 2. kvalitātes pakāpi – 1, 3. kvalitātes pakāpi – 19, 4. 
kvalitātes pakāpi – 8 pedagogi. 2012./2013. mācību gadā 41 skolotājs pilnveidoja savu 
profesionalitāti dažādos kursos. 1 skolotājs profesionālās pilnveides programmā 
mentordarbības realizēšanai ieguva mentora kvalifikāciju. 
Skola nodrošināja palīgskolotāju darbu vairākos mācību priekšmetos (latviešu valodā, 

matemātikā, angļu valodā) skolēniem, kam ir speciālā izglītības programma. Skolā strādā 
psihologs, sociālais pedagogs, logopēds un medmāsa. 

Skolas piedāvātajās 20 interešu izglītības programmās darbojās 224 skolēni, daudzi no 
tiem piedalījās vairākās.  

 Tautisko deju kolektīvs „Kāpēc” 3.-4.kl., 5.-8.kl.; Tautisko deju kolektīvs 1.-2.kl., 10.-12.kl. 

 Zēnu koris 2.-7.kl.; Jauktais koris 8.-12.kl.; Vokālais ansamblis 1.-4.kl. 

 Folkloras kopa „Tīne” 1.-8.kl.; Baltās stundas 1.-4.kl. 

 Sarīkojumu deju pulciņš „No fokstrota līdz bačatai” 9.-12.kl. 

 Volejbola pulciņš 2.-5.kl., 7.-12.kl. meitenēm un 7.-12.kl. zēniem; Sporta spēļu pulciņš 2.-
8.kl. 

 Lietišķās mākslas pulciņš 3.-9.kl.; Kokapstrādes pulciņš 3.-9.kl.; Radošā darbnīca „Mazie 
prātnieki” 1.-4.kl. 

 Jauno matemātiķu klubs 1.-4.kl.; Datorzinību pulciņš „Antivīrusiņi” 1.-4.kl.; Dabaszinību 
pulciņš 1.-4.kl. 

 Angļu valodas pulciņš 1.-4.kl.; Vācu valodas pulciņš 6., 10.-12.kl.; Krievu valodas pulciņš 6., 
10.-12.kl. 
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8. – 4. klašu grupā darbojās 109 skolēni, 5. – 9. klašu grupā – 75 skolēni, 10. – 12. klašu 
grupā – 40 skolēni. Visi 2. klašu skolēni apmeklēja kādu no interešu izglītības 
pulciņiem. 
Skolā bija iespēja individuāli darboties informācijas tehnoloģiju jomā katru darbdienu 

līdz 18:00 skolas informācijas centrā un datorklasēs. Pagarinātās dienas grupas nodarbības 
apmeklēja 53 1. – 4. klašu audzēkņi. 32 skolēni dzīvoja bezmaksas dienesta viesnīcā – 
internātā, kurā pieejams bezvadu internets. 

Dalība projektos: 
1. ESF projekts „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās attīstības riska mazināšanai 
un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā”. 
2. Starptautiskais skolu sadarbības projekts „Comenius”. 
3. ES programmas „Jaunatne darbībā” erudīcijas konkursā piedalījās 10.b klases komanda. 

 
 
 
Mācību sasniegumi 
1.klasēs augstā un optimālā (AO) līmenī latviešu valodu apgūst 67% un matemātiku 

77% skolēnu, problemātiskais, ka nepietiekamā līmenī latviešu valodu apgūst 6%, matemātiku 
– 3%. 

Mācību sasniegumi gadā 2.-12.klasēs 2012./2013. m.g. labi, vērojama dinamika. 
Zemākais klases vidējais vērtējums 6.38 (2011./2012.m.g. – 6.20), bet augstākais – 7. 62 
balles. 
(2011./2012. m.g. – 7.48). 

Gada vidējais vērtējums virs 7.00 ballēm ir 2.a, 2.b, 5.a,5.b, 6.a, 6.b, 9.a, 10.b, 11.a, 
12.a, 12.b klasēs, bet virs 6.00 – 3.a, 3.b, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, 9.b, 10.a, 11.b. 

2. – 12. klašu grupu 13 (3.4%) skolēni mācību gadu beidza ar augsta, 144 (37.4%) 
skolēni – ar optimāla un 207 (53.6%) – ar pietiekama līmeņa vērtējumiem. 22 (5.6%) 
skolēniem noteikti papildus mācību pasākumi.  

2. – 12. klašu skolēnu mācību sasniegumi 2012./2013. m.g. pēc gada vidēja vērtējuma:  
1 skolēns – 10.00 (0.3%); 27 skolēni – 9.00 un vairāk (7%) 
71 skolēns – 8.00 un vairāk (18.4%); 97 skolēni – 7.00 un vairāk (25.2%) 
97 skolēni – 6.00 un vairāk (25.2%); 78 skolēni – 5.00 un vairāk (20%) 
14 skolēni – 4.00 un vairāk (3.6%) 

Kopā 293 (76.1%) skolēni ir beiguši mācību gadu ar vidējo vērtējumu no 6.00 līdz  
10.00, 92 (23.9%) skolēni – ar vidējo vērtējumu 4.00 līdz 6.00. 

Vidējais vērtējums 2.-4.klasēs virs 8.00 ir mājturībā un tehnoloģijās (8.45), sociālajās 
zinībās (8.36), sportā (8.27), vizuālajā mākslā (8.09); virs 7.00 – mūzikā (7.27); virs 6.00 – 
latviešu valodā (6.91), dabaszinībās (6.91),angļu valodā (6.45), literatūrā (6.36), viszemākais ir 
matemātikā (5.45). Vidējais vērtējums mācību priekšmetu apguvē 7,24. 

Vairākos mācību priekšmetos skolā 5.- 12.klasei gada vidējais vērtējumus ir no 6.00 
līdz 7.00: fizikā (6.00), krievu valodā (6.10), latviešu valodā (6.40), Latvijas un pasaules 
vēsturē, Latvijas vēsturē (6.50), dabaszinībās (6.50), ķīmijā (6.50), bioloģijā (6.60), vācu valodā 
(6.70), angļu valodā (6.70), literatūrā (6.80), ģeogrāfijā (6.80), bet no 7.00 līdz 8.00 un vairāk – 
informātikā (7.30), kulturoloģijā (7.30), ekonomikā (7.30), mūzikā (7.50), sportā (7.80), 
sociālās zinībās (8.10), vizuālā mākslā (8.10), mājturībā un tehnoloģijās (8.10), tehniskā grafikā 
(8.40). Matemātikā gada vidējais vērtējums ir 5.60. 

Valsts pārbaudes darbu rezultāti 
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VPD kārtoja 3., 6., 9., 12. klases skolēni. Skolēnu rezultāti bija atbilstoši viņu spējam un 
attīstībai. 

9. klases rezultāti  
Latviešu valodā 3.a klasē augstā un optimālā līmenī darbu izpildīja 90.5 % skolēnu, 3.b 

klasē – 87.5 %, nav nepietiekama līmeņa vērtējumu. Matemātikā 3.a klasē – augstā un 
optimālā līmenī darbu izpildīja 66.7%, 3.b – 68.7%, nav nepietiekama līmeņa vērtējumu 

Augstu līmeni VPD ieguva  
6. klasēs: matemātikā (kārtoja 31 sk.) – 5 (16.1%), dabaszinības (30 sk.) – 4 (12.9%) 

skolēni; 
9. klasēs: matemātikā (37 sk.) – 2 (5.4%), angļu valodā (33 sk.) – 10 (30.3%), krievu 

valodā (6 sk.) – 1 (16.7%), vēsturē (37 sk.) – 1 (2.7%) skolēni; 
12. klasēs: ekonomikā (6 sk.) – 1 (16.7%), kulturoloģijā (6 sk.) – 1 ( 16.7%) skolēni. 
Optimālu līmeni VPD ieguva: 
6. klasēs: latviešu valodā (kārtoja 31 sk.) – 19 (61.3%), matemātikā – 17 (54.8%), 

dabaszinības – 22 ( 73.3%) skolēni, tikai viens skolēns latviešu valodā ieguva vērtējumu zemāk 
par 4 ballēm. 

9. klasēs: latviešu valodā (37 sk.) – 25 (67.6%), matemātikā (37 sk.) – 18 (48.6%), angļu 
valodā (33 sk.) – 14 (42.4%), krievu valodā (4 sk.) – 3 (75%), vēsturē (37 sk.) – 26 (70.3%) 
skolēni; 

12. klasēs: ekonomikā (6 sk.) – 5 (83.3%), ģeogrāfijā (6 sk.) – 4 (66.7%), kulturoloģijā (3 
sk.) – 2 (66.6%) skolēni. 

Mācību priekšmetu olimpiāžu rezultāti 
1) Skolēni guva labus rezultātus starpnovadu olimpiādēs: 
1.vietas – 20; 2.vietas – 10; 3.vietas – 16; Atzinības – 2. 
2) Reģionā iegūta 1.vieta un Atzinība vācu valodas olimpiādē, Atzinība angļu valodas 
olimpiādē. 
3) Uz valsts olimpiādēm izvirzīti 9 skolēni, piedalījās – 8. Iegūta 3. vieta valsts olimpiādē 
vēsturē. 
4) Atklātajā valsts olimpiādē ķīmijā izcīnīta I vieta, bet matemātikā – II vieta.  
5) Iegūta I vieta Dabaszinātņu un matemātikas konkursā. 
1 skolnieks, balstoties uz mācību priekšmetu olimpiāžu rezultātiem, ārpus konkursa uzņemts 
Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 10.klasē. 
6) Skolēni veiksmīgi piedalījās starpnovadu ZPD konferencē: 
I vietas – 3; II vietas – 3; III vietas – 2; Atzinības – 4. 
7) Reģionālajā skolēnu ZPD konferencē Jelgavā: 
I vietas – 2; II vietas – 1; Atzinības – 5. 
1 skolniece ieguva tiesības ārpus konkursa studēt LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības 
fakultātē budžeta grupā. 
8) 3 skolēni piedalījās valsts ZPD konferencē, izcīnīta viena III vieta. 

Konkursu rezultāti 
10. Stāstnieku konkursā novadā 5 skolēni ieguva titulu „Lielais stāstnieks”  

Stāstnieku konkursā valstī: 
„Lielais stāstnieks” – 1; „Mazais stāstnieks” – 2. 
2) „Anekdošu virpulī” valstī 4 skolnieces ieguva „Mazās smīdinātājas” titulu. 
3) Skatuves runas konkursā: 
I vieta – 2; II vieta – 1; III vieta – 1; Atzinība – 1. 
4) Zīmējumu konkursā „Kā es kļūšu par Latvijas olimpieti” iegūta III vieta.  
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5) Konkursā „Zemes meita, zemes dēls” 2 skolēni ieguva Atzinību. 
6) E-prasmju Tildes Biroja konkursā iegūta I vieta. 
7) XXII Starptautiskais vizuāli plastiskās mākslas konkurss „Es dzīvoju pie jūras” iegūta 
Atzinība. 
8) Starptautiskā Comenius projekta „ARTE” logo konkursā iegūta I vieta.  
9) R.Blaumaņa literārās prēmijas konkursā 2 skolnieces ieguva Atzinību. 
10) „Finanšu Guru” konkursā iegūta I vieta. 
11) „Jaunatne darbībā” erudīcijas konkursā iegūta III vieta. 

Sasniegumi sportā 
Audzēkņi apmeklēja sporta nodarbības sporta hallē, stadionā un peldbaseinā, nodarbības 

sporta skolas Kokneses treniņgrupās. 65 skolēni ir guvuši labus panākumus dažāda līmeņa 
sacensībās: 
1) Starptautiskās volejbola sacensības „Baltijas kauss” – I vieta 9.kl. zēniem 
2) „Lāses” kausa atlases sacensībās – I vieta, „Lāses” kausa izcīņā volejbolā – II vieta 8.-9.kl. 

zēniem 
3) „Lāses” kausa atlases sacensībās volejbolā – III vieta 8.-12.kl. meitenēm 
4) Latvijas VF kausa izcīņā volejbolā – III vieta 4.-5.kl. zēniem 
5) Starpnovadu volejbola sacensībās – I un II vieta 5.-9.kl. zēniem 
6) Starpnovadu volejbola sacensībās – II un III vieta 5.-11.kl. meitenēm 
7) Starpnovadu basketbola sacensības – I vieta 8.-11.kl. zēniem 
8) Starpnovadu basketbola sacensības – II vieta 9.-12.kl. meitenēm 
9) Kross: I vieta -1; II vieta – 2; III vieta -1. 
10) Eiropas Jaunatnes sporta spēles, šķēpmešana – III vieta 
11) Baltijas valstu čempionāts: šķēpmešana I vieta – 1; 10 000 m soļošana III vieta -1 
12) Latvijas čempionāts: šķēpmešana II vieta -1; 10 000 m skrējiens I vieta -1; II vieta -1 

5 000 m soļošana II vieta -1; 10 000 m soļošana II vieta – 2 
13) Latvijas Ziemas čempionāts: 60 m/b II vieta -1 
14) J.Lūša kausa izcīņa šķēpmešana – II vieta 
15) Metēju dienas Aizkrauklē: šķēpmešana I vieta – 1; II vieta – 2; lodes grūšana III vieta – 1 
16) Metēju dienas Rokišķos: šķēpmešana I vieta – 2; II vieta – 1 
17) Starpnovadu vieglatlētikas sacensības  

5 000 m soļošana I vieta – 1; II vieta – 1; III vieta – 1 
3 000 m soļošana I vieta – 2; II vieta – 1; III vieta – 1 
1 000 m soļošana III vieta – 1; tāllēkšana II vieta – 1; III vieta – 2 
100 m/b II vieta – 1; 110 m/b III vieta – 1; 4x100 m stafete I vieta; III vieta 
400 m skrējiens I vieta – 1; II vieta – 1; 1 000 m skrējiens II vieta – 1 
1 500 m skrējiens I vieta – 2; II vieta – 2; 3 000 m skrējiens III vieta – 1 

18) 5 zelta, 2 sudraba un 1 bronzas godalgas vesera mešanā dažāda līmeņa vieglatlētikas 
sacensībās, kā, Kokneses kauss, Latvijas Ziemas čempionāts, Metēju dienās Aizkrauklē un 
Rokišķos 

19) Latvijas jaunatnes vasaras olimpiādē „Ventspils 2013” – III vieta 
 
Ārpusskolas aktivitāšu rezultāti 

1) Septembrī skolas audzēkņi piedalījās olimpiskajai dienai veltītajā zīmējumu konkursā, 
stafetēs un masu vingrojumos „Pa Vingro sim”. 



 68 

2) Skola piedalījās Comenius projektā „ARTE” kopā ar dalībvalstīm Vāciju, Itāliju, Spāniju, 
Holandi, Somiju, un Ungāriju. Laikā no 16. – 20. aprīlim skola uzņēma visu minēto valstu 
delegācijas projekta Kokneses konferences norisei. 

3) Skolēni visa mācību gada garumā piedalījās Uzdevumi.lv konkursā „Kuram ir vairāk?” 
4) Skolas Līdzpārvaldes audzēkņi visa mācību gada garumā sadarbojas ar citu skolu SP. 
5) Lietišķās mākslas pulciņa dalībnieku zīmējumi piedalījās konkursā „Bite kā brīnums”. 
6) Klašu kolektīvi piedalījās „ZZ čempionātā”. 
7) 10. klases piedalījās fotokonkursā „Mūsu skolotājs!” 
8) 29. aprīlī Jelgavā zēnu koris piedalījās Zemgales novada Zēnu koru skatē un ieguva I 

pakāpi (40,13 punkti). 
9) 24. un 25. maijā Cēsīs zēnu koris piedalījās IX Latvijas zēnu koru salidojumā ,,Nāc ar 

puikām!”  
10) Folkloras kopas „Tīne ” dalībnieki piedalījās dažādos tradicionālās kultūras konkursos un 

radošās nometnēs. 
11) Visi deju kolektīvi piedalījās novada interešu izglītības kolektīvu koncertā – skatē, kur 

ieguva I pakāpi. 
 
 
 
Pasākumi skolā 

1) Zinību diena 
2) Adaptācijas diena 
3) Olimpiska diena! „Pa Vingro sim!” 
4) Izstāde „Rudentiņš – brīnumdaris!” 
5) Skolotāju dienai veltīta pēcpusdiena 
6) Dīķa svētku pasākums 
7) Neptūna vakars 
8) Miķeļtirgus lustes 
9) Svinēsim Latvijas dzimšanas dienu!  
10) Svinīgā līnija veltīta Lāčplēša dienai un Valsts svētkiem 
11) Ziemassvētku pasākums 
12) Žetona vakars 
13) Valentīndienas pasākums „Sauciens pēc Amora” 
14) „Dziedi ar skolotāju” 
15) COMENIUS projekta „ARTE” jeb „Māksla rullē pa visu Eiropu” konference 
16) Piedalīšanās Likteņdārza rīkotajā projektā 
17) Mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu, sporta sacensību un projektu darba laureātu 

godināšana 
18) SL sanāksme gada noslēguma sanāksme 
19) Klašu mācību ekskursijas vai pārgājieni 
20) Kokneses novada skolu interešu izglītības pulciņu kolektīvu koncerts  
21) 4. klašu izlaidums, sākumskolas audzēkņu koncerts 
22) Skolas pēdējā zvana svētki 
23) Izlaidums 9. klasēm un 12. klasēm 

 
Pārskata gadā notikušās pārmaiņas 

1) 1., 2. un 4. klašu mācību plānā iekļauta papildus sporta stunda peldēšanā. 

http://koknesesvidusskola.lv/lv/foto/22-qsauciens-pc-amoraq
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2) 2. – 4. klašu skolniekiem tiek nodrošināta bezmaksas ēdināšana. 
3) Dienesta viesnīcā – internātā nodrošināta brīva piekļuve bezvadu internetam. 

 
Plāni nākamajam gadam: 

1. Gatavojoties akreditācijai, veikt skolas darba padziļinātu izvērtēšanu. 
2. Veikt izmaiņas skolēnu ēdināšanas pakalpojumu organizēšanā. 
3. Turpināt darbu projektā ”Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās attīstības riska 
mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā”. 
4. Turpināt piedalīties starptautiskajā skolu sadarbības projektā „Comenius”. 
5. Rosināt skolotājus iegūt 4. vai 5. darba kvalitātes pakāpi. 
6.Turpināt skolas telpu renovāciju un materiāli tehniskās bāzes atjaunošanu. 
 
 

Pērses pamatskola 
 

1.Pērses pamatskolas struktūra un funkcijas 
 Pērses pamatskola ir Kokneses novada domes dibināta un tās pakļautībā esoša 
pamatizglītības iestāde. 
 Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Darba 
likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, citi normatīvie akti, skolas nolikums.  
 
Skola piedāvā un īsteno: 

 Pamatizglītības programmu (pr. kods 21011111) 

 Speciālā pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (pr. 
kods 21015611)  

 Pirmsskolas izglītības programmu (pr. kods 01011111 ), bērniem no 5 gadu vecuma 
līdz pamatizglītības programmas apguves sākšanai.  

 
Skola realizē četras interešu izglītības programmas: 

 1.-4. klašu koris, 

 sporta spēles, 

 ritmikas pulciņš, 

 datoru programma,  

 lietišķā māksla. 
1.-4.klašu skolēni pēc stundām mācās pagarinātās dienas grupā. 

 
2012./2013. m.g. atvērti 5 klašu komplekti ar 61 audzēkņiem: 
Skola ir pilnība nokomplektēta ar pedagoģiskajiem un tehniskajiem darbiniekiem. Skolā 
strādā: 

 13 pedagogi ar atbilstošu izglītību (to skaitā 7 pamatdarbā); 

 9 tehniskie darbinieki. 
 
2. Galvenie uzdevumi un prioritātes 
 Pērses pamatskolas mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības 
procesu, kas nodrošinātu Izglītības likumā noteikto Valsts pamatizglītības standarta  mērķu 
sasniegšanu un obligāto piecgadīgo, sešgadīgo bērnu sagatavošanu pamatizglītības apguvei.  
 2012./2013.m.g. uzdevumi ir: 
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1. Īstenot speciālo izglītības  okneses  izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (pr.kods 
21015611), akcentējot skolotāju individuālo darbu ar izglītojamajiem un nepieciešamā 
atbalsta nodrošināšana. 
2. Sekmēt skolēnu nacionālo un valstisko identitāti.  
 

Skolas galvenās  prioritātes : 

Pamatjoma 2012./2013.mācību gads 

Mācību saturs Speciālās pamatizglītības programmas izglītojamajiem ar 
mācīšanās traucējumiem (pr.kods 21015611) realizēšana. 

Mācīšana un mācīšanās Organizēt kvalitatīvu izglītības procesu, izvēloties atbilstošas 
darba metodes, paņēmienus un formas. 

Skolēnu sasniegumi Skolēnu sasniegumu uzskaites datu bāzes  pilnveide. 

Atbalsts skolēniem Atbalsts talantīgajiem skolēniem un, kuriem ir grūtības mācībās. 

Skolas vide Skolas ēkas jumta remonts. 

Resursi Budžeta ietvaros skolas mācību telpu remonts. 

Skolas darba organizācija,  
vadība un kvalitātes  
nodrošināšana. 

Skolas  akreditācijas gaitā norādīto trūkumu novēršana. 

 
3.Dalība projektos 

 Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts  “ Pērses pamatskolas informatizācija”, 
 ETWINNIG projekts ( starptautiskais). 

4.Darbības rezultāti un to izvērtējums  
 2012./2013.m.gadā Pērses pamatskola īsteno pamatizglītības programma(pr. kods 
21011111)  un pirmskolas izglītības programmu (pr. kods 01011111 ), bērniem no 5 gadu 
vecuma līdz pamatizglītības programmas apguves sākšanai un  ar 2012.gada 1.septembri 
īsteno speciālo pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (pr. 
kods 21015611). 
 Skolā jau trešo mācību gadu ieviests mykoob žurnāls kā rezultātā pilnveidota skolēnu 
sasniegumu datu bāze un uzlabojusies sadarbība starp skolēniem, skolotājiem, vecākiem 
(aizbildņiem). 
    Pērses pamatskolas iestāde un pamatizglītības programma akreditēta līdz 2017.gada 
17.maijam. 
 2012.gada vasarā skolas ēkā divās telpās un ēdnīcā tika veikts kosmētiskais remonts, 
klašu telpās nokrāsota grīda un tika renovēta skolas aktu zālē. 
  
 Pērses pamatskolas skolēni piedalījās dažādās sporta aktivitātēs : 

 laikraksta „Staburags” rīkotajā „Rudens kross-2012”, 

 Olimpiskās dienas ietvaros organizētajos pasākumos, 

 Kokneses novada izglītības iestāžu tautas bumbas sacensībās”. 
 

Skolā notikuši dažādi kultūras pasākumi: 

 gadskārtu svētki, 

 rudens uz Ziemassvētku tirdziņi, 

 ģimenes sporta svētki ”Pērses zelts”, 

 konkurss ”Ko Tu proti?”, 
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 ģimenes dienas koncerts, 

 Pērses pamatskolas kolektīva (pedagogi, tehniskie darbinieki un skolēni) R.Blaumaņa 
„Velniņi” iestudējuma viesizrādes Kokneses speciālajā internātpamatskolā –attīstības 
centrā, Bebru pamatskolā, Vecbebru vispārizglītojošajā internātvidusskolā un  
Liepkalnes pansionātā, 

 Pērses pamatskolas kolektīva (pedagogi, tehniskie darbinieki un skolēni) A.Brigaderes 
„Sprīdītis” iestudējuma izrāde Iršu klubā un Pļaviņu novada Odzienas pamatskolā. 

 
      Skolēni piedalījās sekojošos  konkursos, mācību priekšmetu olimpiādēs un projektos: 

 erudītu konkursos Ērgļu novada J.Zālīša Sausnējas pamatskolā un Vecbebru 
vispārizglītojošajā internātvidusskolā, 

 konkurss „Zemes dēls un Zemes meita” Vecbebru vispārizglītojošajā 
internātvidusskolā, 

 ETWINNIG projektos, 

 UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas(LNK),  izdevniecības „Lielvārds” un interaktīvo 
tehnoloģiju uzņēmuma „Lielvārds” zīmējumu konkursā „Darini kalendāru”  5.klases 
skolniece Aksana Belija ieguva atzinību un viņas zīmējums ir ievietots ši konkursa 
kalendāra novembra mēnesī, 

 skolēni piedalījās 5 Kokneses novada mācību priekšmetu olimpiādēs un iegūtas trīs 
atzinības (fizikas, 4.klases un 6.klases latviešu valodas olimpiādēs), 

 3 sākumskolas skolēni piedalījās Kokneses novada skatuves runas konkursā, kurā 
1.klases skolniece ieguva atzinību.    
 

5.Prognozes un plāni nākošajam gadam 

 turpināt nodrošināt pamatizglītības programmu Iršu pagastā; 

 turpināt nodrošināt pirmskolas izglītības programmu Iršu pagastā; 

 nodrošināt speciālo pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās 
traucējumiem Iršu pagastā; 

 mācību priekšmetu apguvei pamatizglītības programmā. 

 turpināt nodrošināt esošās  interešu izglītības programmas kā arī realizēt jaunas 
interešu izglītības programmas; 

 izstrādāt Pērses pamatskolas attīstības plānu; 

 budžeta iespēju robežās veikt kosmētisko remontu atsevišķās telpās, lai nodrošinātu 
sanitāri higiēniskās prasības; 

 veikt Pērses pamatskolas jumta nomaiņu,  klašu telpu un ēdnīcas remontu; 

 iesaistīties dažādos projektos (ETWINNIG, Comenius u.c.). 
 
 

Bebru pamatskola 
 

Bebru pamatskola ir Kokneses novada domes dibināta un tās pakļautībā esoša 

vispārizglītojošā iestāde. 

 

1. Skolas darbība. 

Bebru pamatskola un vispārējās pamatizglītības programma kreditētas līdz 2019. gada 19. 

martam. 

Skola piedāvā: 



 72 

 Vispārējās pamatizglītības programmu (kods 21011111).  

Īstenoja sekojošās interešu izglītības programmas: 

 Kora nodarbības programmu 3.-9. klasei; 

 Vokālā ansambļa izglītības programmu; 

 Netradicionālās mākslas pulciņa programmu 1.-4. klasei; 

 Mūsdienu modernās mākslas un jaunrades pulciņa programmu 4.-9. klasei; 

 Vides izglītības pulciņa programmu 6.-9. klasei; 

 Literārās jaunrades pulciņa „Bebrēns” nodarbību programmu; 

 Tautisko deju izglītības programmu 1.-4. klasei; 

 Sporta interešu izglītības „Sporta spēles” programmu1.-4. klasei.  

 

2012./2013. mācību gadā mācības uzsāka 93 skolēni 9 klašu komplektos, 

 mācību gadu pabeidza 88 izglītojamie, no tiem: 

 1.–4. klasēs 39 izglītojamie; 

 5.-9. klasēs 49 izglītojamie. 

76 izglītojamie pārcelti nākamajā klasē. 

Apliecību par vispārējo pamatizglītību ieguva 12 izglītojamie. 

1.-4. klašu izglītojamiem tika organizēta pagarinātās dienas grupa. 

Skolā strādā 18 pedagoģiskie darbinieki un 14 tehniskie darbinieki. 

Visiem pedagogiem izglītība un profesionālā kvalifikācija atbilst MK noteikumiem. 

 

2. Skolas pamatmērķi. 

1. Vispusīgas un harmoniskas personības veidošana mūsdienīgā un izglītojamo 

vajadzībām atbilstošā mācību procesā – sakārtotā, drošā skolas vidē. 

2. Izglītojamo, pedagogu un vecāku sadarbības pilnveidošana. 

3. Efektīvas izglītības kvalitātes pārraudzība. 

 

3. Skolas prioritātes 2012./2013. mācību gadā. 

1. Jauno mācību priekšmetu „Latvijas vēsture” un ‘Pasaules vēsture” standartu ieviešana 

7. klasē. 

2. Vienota skolas Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības prasību izpildes nodrošināšana 

e-klases vidē. 

3. Skolēnu līdzdalības nodrošināšana svētku sagatavošanā un norisē, stiprinot viņos 

nacionālo identitāti un vēsturisko apziņu. 

4. Skolas darba demokrātiska un pilnvērtīga izvērtēšana. Skolas iekšējo normatīvo 

dokumentu atbilstība ārējiem normatīvajiem aktiem. 

 

 

4. Tālākizglītība, darbība projektos. 

1. Angļu valodas skolotāja piedalījās Oksfordas universitātes PEARSON izdevniecības 

rīkotajās konferencēs. 

2. Divi skolotāji piedalījās e-klases konferencē Rīgā. 

3. Skolas bibliotekāre pilnveidoja bibliotekāru profesionālās kompetences. 

4. Visi skolotāji piedalījās „Uzdevumi.lv” un „e-klases” rīkotajos semināros. 

5. Skola otro gadu organizēja projektu mākslas jomā „Mans lepnums-Bebru pagasts”. 

 

5.Sasniegumi. 

5.1. Mācību priekšmetu olimpiādēs, interešu izglītībā. 

 Stāstnieku konkursā Rīgā – 2. pakāpe. 
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 Starpnovadu latviešu valodas olimpiādē 4. klašu grupā – 1. vieta; 6. klašu grupā – 2.v 

ieta; 8. klašu grupā – 3. vieta. 

 Starpnovadu matemātikas olimpiādē 4. klašu grupā – 2. vieta. 

 R. Blaumaņa literārās prēmijas 8. konkursā – divas atzinības. 

 J. Jaunsudrabiņa konkurss – viena atzinība. 

 Novada konkursā „Zemes meita, zemes dēls” tituls – Zemes meita, 5 skolēniem 

piešķirtas nominācijas. 

 

5.2.  Sportā. 

 Laikraksta „Staburags” rudens kross – 2. vieta; 

 Aizkraukles sporta skolas reģionālajās sacensībās volejbolā zēniem – 2. vieta;  

 „Tio” volejbolā 2012.g. zēniem – 1. vieta; 

 „Lāse – 2013” atlasē pirmajā posmā zēniem – 2. vieta; 

 Latvijas Jaunatnes Ziemas olimpiādē Ērgļos 2013.g. – 4. vieta; 

 „Velmes kauss” volejbolā Neretā – 2. vieta; 

 Aizkraukles novada Sporta skolas reģionālajās sacensībās vieglatlētikā „B” grupā: 

viena 1.- vieta, viena 2.- vieta, četras -3. vietas.  

 Aizkraukles novada Sporta skolas reģionālajās sacensībās vieglatlētikā „C” grupā: 

divas- 1. vietas, divas- 2. vietas, sešas- 3. vietas. 

 

6. Sadarbība.  

1. Veiksmīga sadarbība ar skolas absolventiem un uzņēmējiem: 

 A. Kristonu, ieviesta A. Kristona naudas balva par sasniegumiem mākslā; 

 U. Krievāru – atbalsta skolas pasākumus, sniedz finansiālu atbalstu skolai. 

 J. Tomaševski – atbalsta un vada skolas pasākumus. 

 

7. Plānojam. 

1. Izveidot jaunu skolas attīstības plānu 2013.-2016. gadam. 

2. Izveidot skolas mājas lapu. 

3. Meklēt iespējas skolas darbinieku iesaistīšanai dažādos sadarbības projektos. 

4. Paplašināt interešu izglītības programmu piedāvājumu – tautiskās dejas 2 grupām, 

angļu valodu 1.-2. klasei. 

5. Izremontēt Sociālo zinību kabinetu. 

6. Iegādāties jaunus solus un krēslus latviešu valodas kabinetam, ķebļus ēdamzālei. 

 

 

Kokneses speciālā  internātpamatskola- attīstības centrs 
 

1. Iestādes nosaukums, juridiskais statuss un struktūra 
 
Kokneses  speciālā internātpamatskola – attīstības centrs; 
Nodokļu maksātāja reģ. Nr. 90000043136; 
Kokneses speciālā internātpamatskola – attīstības centrs reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā 
Rīgā – Nr.4520900991 no 13.11.2009.; 
Kokneses speciālā internātpamatskolas – attīstības centra bibliotēkas reģistrācijas apliecības 
Nr. BLB0951 no 11.03.2004. (ar labojumiem 2010.gada 11.janvārī) 
Adrese: Bormaņi, Kokneses pagasts, Kokneses novads, LV – 5113; 
Banka: A/S Swedbank; 
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Vidējais skolēnu skaits gadā  - 95; 
Kokneses internātpamatskolā – attīstības centrā strādā 33 pedagogi, 36 tehniskie darbinieki 
(no tiem 3 sezonas strādnieki); 
Kokneses speciālā internātpamatskola – attīstības centrs  akreditēts 2010.gadā, akreditācijas 
termiņš 6 gadi (2010.gad 6.februāris līdz 2016.gada 5.februārim); 
Kokneses speciālā internātpamatskolas – attīstības centra teritorija aizņem 13,2 ha lielu 
platību; 
Kokneses speciālā internātpamatskolas – attīstības centra direktore – Dagmāra Isajeva; 
Kokneses speciālā internātpamatskolas – attīstības centra galvenā grāmatvede – Emerita 
Kļaviņa. 
 

Kokneses speciālā internātpamatskola – attīstības centrs (turpmāk  Skola – centrs)   ir 
mācību iestāde izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām.  

Skola – centrs darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas Izglītības likumu, Vispārējās 
izglītības likumu, Profesionālās izglītības likumu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Valsts un 
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums, Nolikumu un citiem valsts 
un pašvaldības normatīvajiem aktiem. 
 

2. Iestādes galvenie uzdevumi un prioritātes 
 

2.1. JOMA – SKOLĒNU SASNIEGUMI 
Inovatīvā darba forma – metode mācību procesa kvalitātes uzlabošanā. 
 
2.2. JOMA – MĀCĪŠANĀS UN MĀCĪŠANĀS 

Izglītošanas procesa organizēšana, akcentējot skolēnu pilsonisko un patriotisko 
audzināšanu. 

 
2.3. JOMA – RESURSI 
Rehabilitācijas centra iekšdarbu veikšana un materiāli tehniskās bāzes pilnveide. 
 

3. Pārskata gadā notikušās būtiskās izmaiņas 
 
3.1. Galvenie notikumi, kas ietekmējuši Kokneses speciālā internātpamatskolas – 
attīstības centra darbību pārskata periodā: 
3.1.1. 2012.gadā Skola – centrs realizē  4 (četras) speciālās pirmsskolas, 2 (divas) speciālās 

pamatizglītības un 2 (divas) profesionālās pamatizglītības programmas. 
3.1.2.  2012. gada decembrī tika akreditēta profesionālā pamatizglītības programma  

„Kokizstrādājumu izgatavošana”. Akreditācijas termiņš  - uz 6 (sešiem) gadiem. 
3.1.3.  Iekārtots otrais informātikas kabinets. 
3.1.4. Atvērta Rotaļu grupa Kokneses novada un tuvāko novadu izglītojamajiem. 
3.1.5. Tika veikti būtiski ieguldījumi Skolas – centra renovācijā, pārbūvē, kā arī materiāli 

tehniskās bāzes pilnveidē un iekārtu nomaiņā, veikti kosmētiskie remonti: 
3.1.5.1. iegādāts mazlietots pasažieru autobuss VW CRAFTER; 
3.1.5.2. datortehnika; 
3.1.5.3. trauku žāvējamās  sastatnes; 
3.1.5.4. papildināts bibliotēkas fonds ar daiļliteratūru, mācību un metodisko literatūru; 
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3.1.5.5. nozīmīgi finanšu ieguldījumi Skolas – centra nedzīvojamo iekštelpu pārbūvē – 
siltinātas fasādes sienas, ierīkota grīda, elektroinstalācijas un ugunsdrošības 
signalizācijas ierīkošana; 

3.1.5.6. piesaistīti finanšu līdzekļi caur NordPluss projektu „Skolotāju starptautiska 
sadarbība un pieredzes apmaiņa”; 

3.1.5.7. projekta „Augļi skolai” un „Skolas piens” īstenošana; 
3.1.5.8. dalība projektā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana”; 
3.1.5.9. internāta ēkas piebūves jumta seguma nomaiņa. 
 
4. Iestādes darbības rezultāti un to izvērtējums 
 
2012. gadā metodiskā darba prioritāte pamatojumā „Skolēnu sasniegumi” ir inovatīvo 

darbu formu īstenošana mācību procesa kvalitātes uzlabošanā, mērķis – skolēnu mācību 
sasniegumu uzlabošana, mācību procesā izmantojot inovatīvās darba formas un paņēmienus. 

Metodiskajās komisijās izstrādātas pieredzes mācību stundu vērošanas lapas, skolotāji 
turpina apgūt un mācību procesā izmanto jaunākās informāciju tehnoloģijas, ar e – klases un 
skolēnu  dienasgrāmatu starpniecību vecāki informēti par izglītojamo mācību sasniegumiem, 
noorganizēti Zinātņu un tehnoloģiju mācību priekšmetu  un Internāta skolotāju mēneši, izdoti 
Skolas – centra avīzes  „Pūralāde” numuri, mācību stundas tiek vadītas, akcentējot inovatīvā 
darba formu izmantošanas iespējas, pārbaudes darbi izstrādāti diferencēti, atbilstoši skolēnu 
spējām un veselības stāvoklim. 

Mācību stundu inspekcijās vērotais liecina, ka skolotāji izmanto daudzveidīgas darba 
formas un paņēmienus, nodrošinot individuāli diferencētu pieeju skolēnam. 
Atsevišķiem skolotājiem nepieciešams nostiprināt zināšanas mācību priekšmetu mācīšanas 
metodikā. Mācību stundas strukturēt, ievērojot laika sadalījumu mācību vielas atkārtošanai, 
jaunas vielas izklāstam, zināšanu nostiprināšanai, skolēnu novērtēšanai. Skolotājiem vairāk 
jāpiedomā pie vērtēšanu kritēriju izvirzīšanas, vērtēšanas paņēmienu dažādošanas. Strādāt 
pie skolēnu sadarbības un radošo prasmju veidošanas, skolēnu izziņas  procesa attīstīšanas, 
darba kultūras pilnveidošanas. Darbam stundās motivēt, izmantojot piemērotu, interesantu 
uzskati, izmantojot IT. 
 Pamatojumā „Mācīšana un mācīšanās” mācību un metodiskā darba prioritāte ir 
mācību procesa organizēšana, akcentējot skolēnu patriotisko audzināšanu, mērķis – skolēnu 
piederības apziņas savai skolai, novadam, valstij veidošana. 
 Literatūras, ģeogrāfijas, dabaszinību, sociālo zinību, Latvijas un pasaules vēstures 
mācību priekšmetu programmu tematiskie plāni papildināti ar sadaļu „Mācību satura 
reģionālais un vietējais komponents”, mācību stundās regulāri tiek  iedzīvinātas latviešu 
tautas tradīcijas un dzīvesziņa, veido izpratne par Latvijas vēsturi un kultūru, izkoptas 
patriotiskās jūtas. 
 
 Olimpiādes:  
 
 1. Latvijas speciālo skolu informātikas olimpiāde – iegūta 2. un 3. vieta; 
 2. Eiropas čempionāts futbolā (Baltkrievijā) – 2. vieta (3 skolēni iekļauti Latvijas izlases 
sastāvā); 
 3. Pasaules čempionāts futbolā (Polijā) – atzinība. 

 Skola – centrs ir realizējis NORDPLUS projektu pedagogu apmaiņā ar Igauniju. 
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 Skola – centrs licencējusi programmu logopēdijā „Jaunākās tendences logopēdiskajā 
darbā„ (24 stundas). Piedalījās 36 skolu pārstāvji, lektori- Maskavas Defektoloģiskais  institūts.  

 Skola – centrs ir iesaistījusi skolēnus projektos „Mamma daba” un „Ekoskola”. 2012. 
gadā ir saņemts Zeļļa diploms. 

 
Skolas saimnieciskā darbība 

 
Kokneses speciālā internātpamatskola – attīstības centrs: 

sniedz siltumenerģijas, dzeramā ūdens un kanalizācijas pakalpojumus SIA „Kokneses 
Komunālie pakalpojumi” apsaimniekotajai daudzdzīvokļu mājai „Liepas” Bormaņos, 
Kokneses pagastā, Kokneses novadā; 
izīrē Kokneses internātpamatskolas – attīstības centra skolas, internāta telpas nometņu, 
konferenču un citu pasākumu organizēšanai; 
 ieguvumi no Kokneses internātpamatskolas – attīstības centra ābeļdārza (āboli, sula, 
džemi); 
  
 4. Plāni nākošajam gadam 

 
4.1.Paredzamie notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt skolas darbību nākotnē 

 
Veicamo uzdevumu daudzums un secība turpmākajos gados būs atkarīgs no piešķirtā 

finansējuma. 
Svarīgākie uzdevumi turpmākajos gados: 

4.1.1.    nedzīvojamās telpas renovācijas darbu turpināšana; 
4.1.2.    pārejas koridora remonts; 
4.1.3.   Skolas – centra ēkas jumta nomaiņa; 
4.1.4.  pieņemt ekspluatācijā un reģistrēt Zemes grāmatā malkas šķūni un bioloģiskās 

attīrīšanas iekārtas; 
4.1.5.   uzsākt dokumentu kārtošanu Sociālā dienas centra atvēršanai; 
4.1.6.   uzstādīt Balss izziņošanas iekārtu Skolas – centra internātā (Šveices projekts); 
4.1.7.   1. stāva dušas telpas remonts. Hidrovannas iegāde; 
4.1.8.   piesaistīt finanšu līdzekļus Skolas – centra ēkas, amatu mācības ēkas un   
            autotransporta  garāžu siltināšanai un remontam. 

 
 

Bebru internātvidusskola 
 

1. Iestādes nosaukums, juridiskais statuss un struktūra; 
 
Bebru internātvidusskola ir Kokneses pašvaldības dibināta un tās pakļautībā esoša vidējās 
izglītības iestāde. 
 

2. Iestādes galvenie uzdevumi un prioritātes; 
2.1.      Pedagogu tālākizglītības plānošana,  ieviešot speciālās izglītības programmas. 
2.2.      Moderno informācijas tehnoloģiju daudzpusīgs pielietojums mācību procesa 

uzlabošanā. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības pilnveidošana. 
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2.3.      Skolēnu mācību sasniegumu uzlabošana ikdienas darbā un valsts pārbaudes darbos, 
to regulāra analīze. 

2.4.      Vispusīgs interešu izglītības un pulciņu nodarbību piedāvājums un nodrošinājums. 
2.5.      Skolas tēla popularizēšana,. Piederības apziņas un lepnuma  par skolu veidošana. 

Fiziskās vides pilnveidošana. 
2.6.      Mūsdienu tehnoloģijas iespēju paplašināšana mācību procesā. 
2.7.      Skolas iekšējās kontroles sistēmas pilnveide kvalitatīva mācību procesa realizācijai. 
 
3. Pārskata gadā notikušās būtiskākās izmaiņas; 
3.1.  Pārskata gadā nav notikušas būtiskas izmaiņas.  

Skola turpina profesionāli orientēto virzienu  okneses  (kods 31014011). 
 

4. Iestādes darbības rezultāti un to izvērtējums; 
 

1. Skola realizē 5 izglītības programmas, skolēnu skaits ir stabils. 
2. Skola ir izstrādājusi, licencējusi un realizē vispārējās vidējās izglītības programmu ar 
savu izstrādātu standartu, ar ievirzi konditorejas tehnoloģijas pamatos. 
3. Skola ir izstrādājusi, licencējusi un skolas pedagogiem novadījusi tālākizglītības 
programmu Pedagoģiskās palīdzības iespējas nodrošināšana izglītojamajiem ar mācīšanās 
traucējumiem, kuri integrēti vispārējās izglītības iestādē. 
4. Skolā ir izstrādātas prasības mācību darba plānošanā, analizē un mācību darba 

vērtēšanā.  
5. Skola rīko adaptācijas pasākumus 1.;5. un 10.klašu skolēniem un tiem, kas pārnākuši uz 
mūsu skolu mācīties, lai sniegtu atbalstu skolas prasību izpratnē un palīdzētu skolas mācību 
programmu apguvē.  
6. Skolā ir izstrādāta un ieviesta stratēģija „Sociālās atstumtības riska mazināšanai 
iekļaujošās izglītības pasākumu īstenošanai un skolēnu ar mācīšanās traucējumiem   
integrācijas realizāciju Bebru vispārizglītojošajā internātpamatskolā”. 
7. Skolā darbojas 16 interešu izglītības un pulciņu programmas, kas ir licencētas Kokneses 
novada domē. 
8. Skolā realizēti un uzsākti  projekti: 

8.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts „Bebru internātvidusskolas 
informatizācija”. 

8.2. ESF projektā „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai 
prioritārajos mācību priekšmetos – 5 skolotāji. 

8.3. ESF projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas 
optimizācijas apstākļos” 2.aktivitāte – 6 skolotāji, 3. aktivitāte – 23 skolotāji. 

8.4. ERAF projekts „Vecbebru Profesionālās vidusskolas un Bebru vispārizglītojošās 
internātpamatskolas optimizācija Vecbebru amatu internātvidusskolas izveidei”. 

8.5. KPFJ projekts „Vecbebru Profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcas 
renovācija atbilstoši energoefektivitātes prasībām, izmantojot videi draudzīgas 
būvniecības materiālus un izstrādājumus”. 

8.6. ESF projekts „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālā riska mazināšanai 
un integrācijai izglītībā Bebru internātvidusskolā, Kokneses speciālajā internātskolā – 
attīstības centrā un Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā”. 
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8.7. ESF projekta  ietvaros skola ir noorganizējusi Vispārējās izglītības pedagogu 
tālākizglītības kursus  „Klasvadības process, tā organizēšana un vadīšana, realizēšana,  
individuālais darbs ar vecākiem” 25 internāta skolotājiem. 

9. Piedalīšanās Starptautiskajā  mākslas konkursā LIDICE   un skolas audzēknis ieguvis  
titulu Latvijas kārtas laureāts, LIDICE 2012 un saņēmis Starptautisko  medaļu.  
10. Deju kolektīva „Mutulītis” piedalīšanās Kokneses novada un Bebru pagasta rīkotajos 
pasākumos. 
11. Piedalīšanās vizuālās un lietišķās mākslas konkursā „Ritmu spēles” Zemgales novada 
kārtā ar darbu „Aiz maskas”-I .pakāpes diploms, darbs izvirzīts finālam – iegūta atzinība. 
12. Piedalīšanās vizuālās un lietišķās mākslas konkursā „Lietas un tēli” darbam „Jautrais 
vilcieniņš” Zemgales novada kārtā – II. Pakāpe, darbs izvirzīts finālam – iegūta atzinība.  
13. Piedalīšanās  Latvijas Sarkanā Krusta republikāniskās Pirmās palīdzības sacensībās, 
2012.gadā – iegūta atzinība. 
14. Piedalīšanās Izglītības un Zinātnes ministrijas organizētajā starptautiskajā izglītības 
konferencē -  „Konkurētspējas izglītība”. 
15.   Piedalīšanās Izglītības un Zinātnes ministrijas organizētajā projektā gada konferencē 
Konkurētspējīgs pedagogs Personība, Kompetence, Iedvesma 2012. 
16. Ir izveidojusies laba sadarbība ar Zemgales Mutes veselības centru. 
17.   Skolai ir izveidojusies laba sadarbība ar Tilžas internātpamatskolu, Biržu 
internātpamatskolu, Drabešu  internātpamatskolu, Kokneses speciālo internātskolu – 
attīstības centru, Rīgas 1.speciālo internātpamatskolu, Upeslejas internātpamatskolu. 
18.   Ir izveidojusies laba sadarbība ar nevalstiskajā organizācijām „Glābiet bērnus” un 
„Latvijas Bērnu fonds”, kur skolas direktore ir valdes locekle. 
19.   Skolas direktore ir Kokneses novada domes deputāte, darbojas Kultūras, izglītības, 
sporta un sabiedrisko lietu patstāvīgajā komitejā. 

 

 Mācību stundu tematiskajos plānos rūpīgāk iestrādāt starppriekšmetu saikni, precīzāk 
noteikt katrā vecuma posmā būtiskākos jautājumus; arī lasītprasmes, runas un rakstu kultūras 
prasību īstenošanu. 

 Pedagogiem nepieciešamā atbalsta nodrošināšana IKT izmantošanā mācību procesā. 

 Izglītojamo darbības aktivizēšana mācību procesā. 

 Jaunu interaktīvu un alternatīvu mācību metožu izmantošana mācību procesā. 

 Pilnveidot individuālu un diferencētu mācību darbu stundās. 

 Pilnveidot  izglītojamo mācību sasniegumu izaugsmes izpēti un analīzi, aktualizēt  
mācīšanās prasmes. 

 Turpināt   sadarboties   ar   sociālajiem   dienestiem,  vecākiem  un  novērst  neattaisnotos 
mācību stundu kavējumus. 

 Mācību sasniegumu vērtēšanas procesā daudzveidīgāk izmantot skolēnu pašnovērtējumu. 

 Paaugstināt skolēnu sasniegumus valsts pārbaudes darbos un ikdienas mācību darbā. 

 Pilnīgot pedagogu, skolas atbalsta personāla sadarbību skolēnu spēju un vajadzību izpētē. 

 Turpināt izzināt skolēnu spējas un talantus. 

 Saglabāt interešu izglītības programmas skolēnu personības vispusīgas attīstības 
veicināšanai. 

 Turpināt   sadarbību    ar   skolas  absolventiem un nevalstiskajām organizācijām karjeras 
izvēles jautājumos. 

 Uzlabot sadarbību ar izglītojamo vecākiem karjeras izglītībā. 
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 Pilnveidot pedagogu, skolas atbalsta personāla sadarbību skolēnu zināšanu, prasmju un 
iemaņu tuvināšanai skolēna individuālo spēju līmenim. 

 Diferenciācija visos mācību procesa posmos (mācību stunda, individuālais darbs, spēju 
attīstīšana, intereses veidošana, nostiprināšana). 

 Pilnveidot metodiskos materiālus un paplašināt pedagoģisko pieredzi darbā ar speciālās 
izglītības izglītojamajiem 

 Veicināt atbildīgāku un regulārāku vecāku interesi par sava bērna mācību sasniegumiem 
skolā. 

 Atjaunot radošo darbnīcu pēcpusdienas  izglītojamajiem kopā ar vecākiem. 

 Turpināt popularizēt skolas tēlu sabiedrībā. 

 Turpināt skolas tradīciju izkopšanu. 

 Nodrošināt  vienotas, pietiekami stingras un vienlaikus taisnīgas pedagogu prasības skolēnu 
disciplīnas nodrošināšanā. 

 Rosināt turpināt skolēnus veselīga dzīvesveida priekšnoteikumu veicināšanai. 

 Iesaistīt skolas fiziskās vides uzlabošanā skolēnu vecākus. 

 Turpināt labiekārtot mācību un internāta telpas. 

 Skolā regulāri plānot vides uzlabošanas pasākumus. 

 Ieviest e-klases sistēmu. 

 Papildināt skolas bibliotēkas mācību grāmatu fondu. 

 Veicināt sadarbību pieredzes apmaiņai ar citu Kokneses novada skolu pedagogiem. 

 Turpināt skolas telpu remontus atbilstoši ERAF projekta ietvaros. 

 Skolas darba vērtēšanā un tālākās attīstības vajadzību apzināšanā aktīvāk iesaistīt skolēnu 
vecākus. 

 Turpināt pilnveidot skolas darba organizāciju, vadības pārraudzības un kontroles darbu. 

 Regulāri publiskot skolas pašvērtējuma ziņojumu. 

 Nodrošināt regulāru un kvalitatīvu informāciju par skolas attīstības plānu visiem 
interesentiem skolas mājas lapā. 

 Censties iesaistīt skolēnus un pedagogus apmaiņas projektos ar citām valstīm. 
 

5. Plāni un ieceres nākošajam gadam; 
5.1.  Sekmīgi nokomplektēt 1.klasi un 10.klasi. 
5.2.  Ar izveidotā nodibinājuma  „Saules atslēdziņa” starpniecību piesaistīt līdzekļus 

piedaloties dažādos projektos (bērnu  peldētprasmes apmācību, vasaras nometnēs u.c.) 
5.3.  Turpināt darbu pie ESF projekta „Atbalsta pasākumu īstenošanā jauniešu sociālā riska 

mazināšanai un integrācijai izglītībā Bebru internātvidusskolā, Kokneses speciālajā 
internātskolā – attīstības centrā un Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā (vienošanās 
Nr.2011/0023/IDP/1.2.2.4.2./11/APIA/VIAA/180) 

5.4.  Piedalīties COMENIUS projekta „RESPECT FOR THE EARTH–RESPECT FOR OURSELVES” 
paredzētajās aktivitātēs. 

5.5.  Gatavoties un izstrādāt savas skolas nākotnes vīziju, realizēt projektus. 
 
 

Kokneses mūzikas skola 
 
Pamatuzdevums un prioritātes, darbības rezultāti 
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Skola ir kļuvusi par Kokneses novada iedzīvotāju kultūrizglītības centru. Raksturīgākā 
iezīme – paaudžu sadarbība skolā. Bez Skolas audzēkņiem,  

Skolas telpās darbojas sieviešu koris „Anima”, kurā dzied audzēkņu māmiņas, bet 
vecmāmiņas un vectēvi aktīvi muzicē senioru korī „Labākie gadi”, kurš arī savu mājvietu radis 
Skolā.  Jau desmit gadus skolā notiek Starptautiskais P. Čaikovska klaviermūzikas jauno 
izpildītāju konkurss. Katru gadu uzņemam viesus  ne vien no Latvijas skolām, bet arī no 
Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas, Krievijas. Konkursa laureātu koncerts notiek kādā no Rīgas 
koncertzālēm- tā mūsu konkursa rezultāts tiek piedāvāts plašam klausītāju lokam – 
rīdziniekiem un  ārzemju viesiem. 

 Tiek rīkoti dažāda satura un rakstura koncerti- atskaites, ieskaites, svētku, pedagogu, 
audzēkņu, tematiskie koncerti skolas zālē un ārpus Skolas.  

 Bieži viesi esam novada pirmsskolas iestādēs, kā arī vispārizglītojošās mācību iestādēs. 
Koncerti pirmsskolas iestādēs ir aģitācijas pasākums – bērnudārzos aug mūsu  nākamie 
audzēkņi, tādēļ savlaicīgi iepazīstinām bērnus un viņu vecākus ar mūzikas skolā piedāvātajām 
programmām. Savukārt koncerti vispārizglītojošās skolās ir mūsu audzēkņu atskaite 
klasesbiedriem, skolu pedagogiem par paralēlo veikumu mūzikas jomā.  

Skolas pedagogi paši sekmīgi darbojas radošajās jomās novadā, valstī: skolotāja Aija 
Liepiņa vada sieviešu kori „Anima”, skolotājs  Ziedonis Puķītis vada 

Pūtēju orķestri „Mēs no laukiem”, skolotāja Lelde Kamzole – Gagaine ir Aizkraukles 
novada Skolotāju kora kormeistare, skolotāja Ilona Makareni  darbojas kā koncertmeistare, 
skolotājs Jānis Bumbišs spēlē Pļaviņu pilsētas kapelā „Klintaine”,direktore Silvija Cīrule vada 
senioru jaukto kori „Labākie gadi”. 
 
 Turpmākā attīstība 
  
MĀCĪBU SATURS 
- sekot izmaiņām un reformām profesionālās ievirzes izglītības sistēmā, izvērtēt tās, operatīvi 
ieviest progresīvās pārmaiņas. 
- pārskatīt un aktualizēt izglītības programmu saturu. 
- izveidot un realizēt jaunu izglītības programmu – Ģitāras spēle 
 
Mācīšana un mācīšanās  
- turpināt pedagogu tālākizglītību, lai veicinātu darbu ar dažādām mācību metodēm un 
jaunajām tehnoloģijām, padarot mācību procesu interesantāku, mūsdienīgāku, kvalitatīvāku. 
- pilnveidot pedagogu profesionālās darbības noteikšanas kritērijus. 
- turpināt papildināt bibliotēkas fondu ar jaunām notīm, mācību un izziņas literatūru. 
- izveidot sistemātisku skolēnu izaugsmes dinamikas datu bāzi. 
- attīstīt skolēnu paškontroles prasmes, tā uzlabojot viņu attieksmi pret mācību darbu. 
 
 

Pirmsskolas izglītības iestāde  „ Gundega”  
 
Iestādes nosaukums: Kokneses pirmsskolas izglītības iestāde “Gundega” 

Iestādes reģistrācijas numurs: 4501901716 

Iestādes vadītājs:  Rita Gabaliņa 
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Izglītības iestādē īstenotās izglītības programmas un izglītojamo skaits uz 2012./2013. 
mācību gada 1.septembri: 

Nr. Izglītības programma Izglītības 
programmas 

kods 

Licence Nr. Izdošanas 
datums 

Izglītojamo 
skaits 

1. Pirmsskolas izglītības 
programma 

01 01 11 11 V – 3135 09.12.2010. 145 

2.* Speciālā pirmsskolas 
izglītības programma 
izglītojamiem ar fiziskās 
attīstības traucējumiem 

01 01 53 11 V – 3136  09.12.2010. 8 

3.* Speciālā pirmsskolas 
izglītības programma 
izglītojamiem ar valodas 
traucējumiem 

01 01 55 11 V – 3137  09.12.2010. 11 

 
 
Pedagoģiskā darba uzdevumi: 

1. Interaktīvā pedagoģiskajā procesā sekmēt bērnu dzīvei nepieciešamo zināšanu un 
prasmju apguvi. 

2. Veicināt latviešu valodas apguvi dažādos darbības veidos atbilstoši bērnu vecuma 
īpatnībām. 

3. Popularizēt PII darbu ar bērniem sabiedrībā. 
 
Prioritātes: 

1. Ieviest mūsdienīgas tehnoloģijas mācību procesā. 
2. Mūsdienīgs sporta telpu aprīkojums, mūsdienīga inventāra un mācību līdzekļu iegāde. 
3. Ēkas un telpu renovācija. 
4. Rotaļu laukuma atjaunošana. 

 
Dalība projektos: 

1. 2012.gadā no novembra līdz 2013.gada  aprīlim – 2 pedagogi ir ņēmuši dalību ESF 
projektā “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas 
apstākļos (bez maksas). Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanā 2 
pedagogi ieguva 3.kvalitātes pakāpi. 

2. 2013. gada janvāris –marts  –ESF projekta ietvaros „Vispārējās izglītības pedagogu 
tālākizglītības” kursi pedagogiem „Pirmsskolas izglītības pedagogu profesionālo 
kompetenču pilnveide”. Piedalījās 15 pedagogi. 

3. 2013.gada aprīlī – ESF projekta ietvaros „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītības” 
kursi pedagogiem „ Interaktīvās tāfeles rīki mācību materiālu sagatavošanai.” 
Piedalījās 15 pedagogi. 

4. 2013.gada 20.maijā saņemti ESF projektā “Pedagogu konkurētspējas veicināšana 
izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” IZM apliecinājumi par iegūto kvalitātes 
pakāpi – 1 par 2.kvalitātes pakāpi, 14 – par 3. kvalitātes pakāpi. 
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5. 2012.gada maijā PII „Gundega” vadība piedalījās VAS „Latvijas Hipotēku un zemes 
bankas” Klientu kluba „Mēs paši” projektu konkursā, kurā guva iespēju izveidot rotaļu 
ierīci „Tipu tapu tik pa taku” trim rotaļu laukumiem 300 latu vērtībā, kā arī  Kokneses 
novada dome piešķīra līdzfinansējumu 400 latu vērtībā. Projekts tika  prezentēts 
Miķeļu dienas pasākumā – 27.septembrī, bet 2013.gada aprīlī divos rotaļu laukumos 
tika uzstādīti 4 jauni soli. 

Pārskata gadā notikušās izmaiņas: 
1. Izmaiņas iestādes darba laikā: darbojas 3 dežūrgrupas, kas veidotas, pamatojoties uz 

vecāku pieprasījumu (izmanto ~30% bērnu). Pārējās grupas strādā īsāku darba laiku. 
2. Veiktas izmaiņas pedagogu darba laikos: aktīvākajā pedagoģiskā procesa laikā trīs 

jaunākā vecuma grupās (1.-3.g)  strādā divi pedagogi 2.-4.stundas 
3. PII „Gundega” tika papildināta ar  TIK bāzi (iegādāta 1 interaktīvā tāfele un  portatīvais 

dators). 
4. 2012.gada decembrī saņemts dāvinājums no uzņēmēja Daiņa Andžāna- portatīvais 

dators un koka intelektuālās spēles 500Ls vērtībā. 
5. 2013.gada janvārī notiek amata  maiņa: Izglītības metodiķa uz izglītības iestādes 

vadītājas vietniece izglītības jomā, saimniecības daļas vadītājas uz vadītājas vietnieci 
administratīvi saimnieciskajā darbā. 

6. Dāvanu karte PII „Gundega”- izlaidumā no grupas „Zvaniņš” bērniem un vecākiem -20 
Ls vērtībā Aizkraukles grāmata veikalā  

7. Lai nodrošinātu bērnu veselības stāvokļa stabilitāti iegādāta baktericīdā lampa. 
8. Iegādāta kaloriju rēķināšanas programma “Pakalns”, lai izpildītu MK noteikumus. 
9. Atvieglojot darbu pavārēm iegādāta konvencijas krāsns. 
10. No 2012.gada jūnija notiek ievirzes renovācijas procesā. Novembrī netika apstiprināts 

projekts par ēkas Energoefektivitātes paaugstināšanu. 2013.gada 22.aprīlī tika 
izsludināts atklāts konkurss par Energoefektivitātes paaugstināšanu Kokneses novada  
PII „Gundega” un mūzikas skolā. Pieteicās 9 būvuzņēmumi, rezultāts būs zināms 
18.jūnijā. 

 
Darbības rezultāti un to izvērtējums:  
1. 2012./2013.m.g. strādāja 9 grupas, 164 bērni no 1 -7(8) g. vecumam.(vidēji mēnesī -

149.bērni) Maijā iestādi absolvēja 31 bērns Iestādē bērnu rindas nav. 
2. Programmu kopumā apguvuši 81% bērnu. 
3. Nepietiekami apguvuši: 
 gada beigās dzimušie bērni; 
 bērni, kuri neregulāri apmeklējuši PII; 
 bērni ar uzvedības un mācīšanās grūtībām. 
11. Programmu nav apguvuši: 
 bērni, kuri reti apmeklējuši PII; 
 bērni, kuri tikko sākuši apmeklēt izglītības iestādi (jaunākā vecuma bērni) 
 bērni ar mācīšanās un uzvedības grūtībām, attīstības traucējumiem. 

5.  PII „Gundega” pedagoģiskajā darbā arvien biežāk nākas saskarties ar bērniem, kuriem ir 
jaukta tipa traucējumi ( uzvedības traucējumi, mācīšanās grūtības, uzmanības nenoturība 
u.c). Šajā mācību gadā šādu bērnu skaits iestādē sastāda 30% no audzēkņu skaita. Līdz ar 
to, ir nepieciešams speciālais pedagogs, kas pēc atbilstošas programmas strādātu ar 
bērniem individuāli, palīdzētu un atvieglotu ikdienas darbu grupu skolotājām. Lai panāktu 
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vēlamo rezultātu, darbs ar šiem bērniem ir jāveic katru dienu. Līdz ar to PII „Gundega” 
steidzami nepieciešams atbalsta personāls – speciālais pedagogs. 
18.03.2013. Ineta Eihentāle Rēzeknes augstskolā ir ieguvusi tiesības mācīt speciālās 
izglītības programmās pamatizglītības pakāpē. 

6. Sākot ar 2013. gada 7.janvāri Kokneses novada pirmsskolas izglītības iestādē „Gundega” 
strādā izglītības psihologs Ina Ciematniece.  Psihologa slodze ir 0,11 likmes ( 3.stundas 
nedēļā). 
Psihologs strādā atbildīgi, visi nepieciešamie dokumenti tiek sagatavoti laicīgi. Piedalījās arī 
5-6 g.v. bērnu kontrolnodarbībās, izteica arī savus vērojumus. Piedalījās 6-7 g.v. bērnu 
vecāku sapulcē un informēja vecākus par bērnu gatavību skolai. 

7. Aktualizēti iestādes dokumenti – pasākumu vērtējuma un nodarbību vērtējuma kartes, 
pašvērtējums, iestādes darba vērtējums, gada rezultātu apkopojums u.c. 

8. Atjaunoti un papildināti iegādātie metodiskie līdzekļi, izdales un uzskates materiālu 
sagatavošana visās grupās, papildināts inventārs sporta nodarbībām. 

 
Atklātie pasākumi: 

 Plānotās kontrolnodarbības rudenī un pavasarī – 6 – 7 gadus veciem bērniem 
nodarbības organizēt aprīļa sākumā. 

 „Mūsdienu tehnoloģiju izmantošana rotaļnodarbībās dažāda vecuma grupās” 
pieredzes apmaiņa ar Kokneses novada un Pļaviņu PII. 

 Miķeļdienas tirgus, projekta „Tipu tapu tik pa taku prezentācija” 
 
Svētki: 
PII notika tradicionālie pasākumi 

 1.septembris – Mūzikas skolotājas. Ieeja pa lielajiem vārtiem. 

  Miķeļdienas tirgus – Vāverīte. Laukumā.   

 Mārtiņi – Kamenīte. Ar folkloras grupu „Tīne”. Pīrāgu cepšana. Ļoti liels troksnis zālē- 
tumšos aizkarus. 

 Ziemas ieskaņas koncerts – Pelīte. 2 dienas. Liela vecāku atsaucība. 

 Ziemassvētki grupās – Lācītis pamatīgs darbs noformējumam. 

 Svētki „Gundegā” – Zvaniņš. Pasākums bērnu priekam ārā.  

 Mātes dienas pasākumi grupās – Ezītis. Sirsnīgāk mīļāk, var parādīt dramatizācijas. 

 Izlaidums – Sprīdītis, Cālītis. Kultūras nams.  Mākslīgie ziedi. Novitātes organizācijā – 
pasākums bērnu priekam. Īsāk, vairāk personāžiem darboties ar bērniem. 

 
Tematiskie rīti 

 Tematiskie rīti Mārtiņos jaunākajām grupām. 

 Latvijas dzimšanas diena – vec. grupas.  

 Mūzikas pēcpusdiena kopā ar Mūzikas skolu. 
 

 
Sporta pasākumi 

 Olimpiskā diena 

 Rudens skrējiens  

 Sporta rīti  

 Ziemas sporta izpriecas.  Nesanāca ar mazajiem – daudz slimoja. 
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 Sporta svētki hallē – laba organizācija 

 Vingrošanas svētki  
 

Metodiskās apvienības darbība: 

 Pirmsskolas izglītība Bebru internātvidusskola 

 „Mārtiņi” – „Gundega” un „Bitīte” 

 PII „Gundega”- „Mūsdienu tehnoloģiju izmantošana rotaļnodarbībās dažāda vecuma 
grupās” 

 Novada PII Sporta svētki 

 Ceļojošā  novada PII audzēkņu praktisko darbu izstāde Kokneses bibliotēkā 

 Valodas stunda PII „Bitīte” 
 

Pieredze: 

 Alūksnes novada PII darbinieki 

 Kokneses novada  PII un Pļaviņu PII  
Pieredzes braucieni 

 Bauskas PII 

 Ikšķiles PII 

 Rīgas  un Garkalnes Spec. PI 

 Priekuļu peldbaseins 
 
Vecāku sapulces: 

 Vecāku sapulces 
                * Kopsapulce – lekcija G. Kuklis „Nepaklausīgs bērns – mīts vai realitāte” 
                * Grupu sapulces septembrī, decembrī, aprīlī- maijā 
                * Vecākiem, kuru bērni rudenī apmeklēs skolu  
                * Jauno (mazo) bērnu vecāku sapulce –  

 Iestādes padomes sanāksmes 3x – PM komisija, renovācija 
 
Sadarbība ar skolu 

 Tikšanās ar 1. klašu skolotājām janvārī, darba rezultātu analīze 

 Kopīgi organizēta vecāku sapulce topošajiem pirmklasniekiem 

 Bērnu ekskursija uz skolu 
 
Tāklākizglītība – lekcijas, semināri, kursi 

 Kokneses novada pedagogu tikšanās, I. Prisjolkovas lekcija – augusts 

 Darbs ar interaktīvo tāfeli „Lielvārds” 

 ESF kursi vadītājai, metodiķei, logopēdei 

 ESF kursi PI skolotājām – Aktuālais izglītībā un Darbs ar interaktīvo tāfeli 

 Kursi mūzikas skolotājām 

 Kursi speciālajam pedagogam 

 E. Birznieces lekcija par disleksiju 

 2 semināri – novitātes PII Latvijā 

 Lekcija – praktikums Multfilmu veidošana 
 
Viesmākslinieki 
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 4 koncerti 

 1 izrāde 

 Tikšanās ar policistiem – Bebru Bruno un Runci Rūdi 
 

Mēs lepojamies 

 Dalība Etwinning projektā Polijā; 

 ERASMUS studijas un prakse Beļģijā; 

 Projekta „Tipu tapu tik pa taku” realizācija; 

 Noorganizēti ESF kursi PII skolotājā Koknesē; 

 Visas skolotājas ieguvušas 3. kvalitātes pakāpi; 

 Novada PII Sporta svētki; 

 Darbs ar interaktīvo tāfeli; 

 Ģimenes dienas pasākumi; 

 Labi organizēti grupas pikniki; 

 Organizētās ekskursijas uz vecāku darba vietām; 

 Organizētās ekskursijas uz Skrīveru Saldumu ražotni, Cirku; 

 Laba sadarbība ar vecākiem; 

 Atbildīgs, radošs, godprātīgs darbs. 
 
Prognozes un plāni nākošajam gadam: 

1. Nokomplektētas 9 grupas, bērnu skaits 153 
2. Turpināt daudzveidīgi izmantot pedagoģiskajā procesā izmantot mūsdienu 

tehnoloģijas 
3. Turpināt popularizēt iestādes darbu sabiedrībā. 
4. Turpināt aktīvu sadarbību ar vecākiem. 
5. Iegūt licenci speciālajā programmā bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem- 

01015811 
6. Izmantot ESF projektu piedāvājumu pedagogu kvalifikācijas pilnveides kursiem. 
7. Turpināt sadarbību ar skolu un ar bibliotēku (4.04.13.-lekcija). 
8. Ēkas renovācija. 
9. Rotaļu laukumu labiekārtošana. 
10. Jaunu medicīnisko svaru iegāde. 
11. Elektriskā cepampanna, saldētava, sulu spiede 

Saimnieciskajā darbā: 
 Ir apzināts un izvērtēts  iestādes  ēkas un teritorijas vispārējais stāvoklis. Iestādei 

steidzīgi nepieciešama  renovācija un teritorijas labiekārtošana, sētas maiņa, celiņu 
atjaunošana 

 Kosmētiskais remonts visā ēkā 
 Mēbeļu iegāde grupās – garderobes mēbeles, sienas skapji, plaukti, gultiņas grupām 

“Zaķītis” un “Cālītis” 
 Žalūzijas, paklāji 

 
 

Pirmsskolas izglītības iestāde „Bitīte”  
 
Iestādes statuss un struktūra 
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Bebru pagasta pirmsskolas izglītības iestādē (Reģ. Nr. 4501901608 ) darbojas 4 grupas:  
1. grupa – 1,5 līdz 3 gadīgiem bērniem, 
2. grupa – 3 līdz 4-gadīgiem bērniem, 
3. grupa – 5-gadīgiem bērniem, 
4. grupa – 6(7)-gadīgiem bērniem. 

 2012./2013. mācību gadu uzsāka 71 bērns. Pārskata perioda beigās 5 bērni ir no citiem 
novadiem ( Aizkraukle, Meņģele, Vecumnieki, Rīga). 2013. gadā bērnudārzu beidza un uzsāka 
skolas gaitas 10 bērni. Darbojas viena diennakts režīma grupa jaukta vecuma bērniem, kurā 
tiek aprūpēti vidēji 16 bērni. Par pedagoģiskā procesa organizēšanu bērnudārzā atbild 
vadītāja, 7 skolotājas, mūzikas skolotāja un medmāsa. Kvalifikācijas prasībām atbilstoša 
izglītība ir visam pedagoģiskajam personālam. Pārējie darbinieki(tehniskais personāls) 
pamatdarbā ir 8, tajā skaitā 4 skolotāja palīgi(aukles). 

Iestāde īsteno vispārizglītojošo pirmsskolas izglītības programmu, kurā ietverta 
obligātā piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošana skolai – kods 01011111, licence  Nr. V-
2365, no 16.06.2010. līdz 31.07.2018.  

Programmas ietvaros iestādes speciālisti papildus strādā šādās jomās:  

 Logopēds individuāli strādā ar 18 bērniem, kuriem ir runas defekti; 

 Ārstnieciskajā vingrošanā stājas traucējumi tiek laboti 20 bērniem. 

 Darbojas tautisko deju kolektīvs; 

 Darbojas bērnu ansamblītis un pedagogu ansamblis. 
 
Galvenie uzdevumi un prioritātes: 
1. Caur kustību prieku fiziskajās aktivitātēs, sekmēt bērnu veselības nostiprināšanu un 

harmoniskas personības attīstību. 
2. Pedagoģiskā procesa plānošanas modeļa izstrāde iestādē, sakarā ar 01.09.2012. 

grozījumiem MK noteikumos Nr.779 „Noteikumi par vispārējās izglītības iestāžu 
pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamo dokumentāciju.” 

3. Izglītojamo individuālās attīstības dinamikas sistēmas izstrāde atbilstoši 
grozījumiem pirmsskolas izglītības programmā. 

4. Iestādes pedagoģisko darbinieku profesionālo kompetenču pilnveide ESF projekta 
„Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība” ietvaros. 

5. Veselīgas un sabalansētas bērnu ēdināšanas organizēšanas argumentēta 
pārkārtošana atbilstoši jaunajām uztura  normām. 
 

Pārskata periodā notikušās būtiskās izmaiņas: 
 Būtiskas izmaiņas nav notikušas. 
 
Iestādes darbības rezultāti un to izvērtējums: 

Bērna personības harmoniska attīstība tiek veikta saskaņā ar  31.07.2012. MK 
noteikumiem Nr. 533 „Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām”, kas nosaka 
bērna izglītošanas mērķus, saturu, uzdevumus un organizēšanas un vērtēšanas 
pamatprincipus. Pedagoģiskā procesa organizēšanas formas ir rotaļnodarbība, kurā 
integrētais mācību saturs sekmē bērna attīstību kopumā un bērna patstāvīgā darbība.  

 
Pasākumi novadā vai pagastā: 

o Piedalīšanās Olimpiskās dienas pasākumos 
o 18. novembra koncerts VPV zālē. 
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o Lāčplēša dienai veltīta “Gaismas dārza” veidošana. 
o Novada PII Pavasara koncerts kultūras  namā 
o Novada PII radošo darbu izstāde Kokneses bibliotēkā. 
o regulārie pirmsskolas skolotāju metodiskās apvienības pasākumi. 
o Novada metodiskās apvienības seminārs “Bitītē” ‘Mārtiņi 5-7 gadīgiem bērniem”. 
o Pļaviņu un Kokneses novadu p.i. skolotāju seminārs “Bitītē” – literāri-muzikāls 

pasākums “Nāc pie rūķa skoloties!”, veltīts valodas dienai. 
o Novada pirmsskolnieku Sporta diena Kokneses Sporta centrā. 
o Piedalīšanās Vecbebru PV zāles atklāšanas Ziemassvētku koncertā. 
o Piedalīšanās Skrīveru novada gadskārtējos sadziedāšanās svētkos. 
o Pasākums Bebru bibliotēkā “Ciemos pie Lupatiņiem”. 
o Pedagogu piedalīšanās pasākumā “Ziņģētāju un stāstnieku vakars” Kokneses kultūras 

namā. 
o Piedalīšanās Lielajā talkā. 

 
Pasākumi sadarbībā ar Bebru pamatskolu un Bebru internātvidusskolu: 

o Piedalīšanās Bebru internātvidusskolas dziesmu festivālā “Dziedi ar skolotāju” 
o 1. septembra tradīcija – bērni iet uz skolu apsveikt pirmklasniekus; 
o sagatavošanas grupa uzņem pie sevis 1. klases “Mārtiņbērnus”; 
o Bērnu apmaiņa vieskoncertos; 
o Nākamo pirmklasnieku ekskursijas uz skolu. 

 
Pasākumi iestādē: 

o Visi kārtējie gadskārtu tradīciju svētki; 
o 1. septembra “Atkalsatikšanās rotaļas”ar ievirzi labestīgai saskarsmei gada garumā. 
o Ziedu paklāju veidošana pagalmā.  
o Lāčplēša dienai – “Gaismas dārzs”- bērnu apgleznotu laternu iedegšana pagalmā; 
o Sveču nedēļas izstādes; 
o Draugu nedēļas pasākumi veltīti Valentīna dienai. 
o Piedalīšanās korķu vākšanas akcijā; 
o Teātru nedēļa ar bērnu uzvedumiem un leļļu izrādēm; 
o Koncerts māmiņām. 
o Draudzības ballīte “Paliec sveiks, bērnudārzs! “ 
o Absolventu pateicības koncerts darbiniekiem. 
o Spietiņa svētki. 

 
Viesmākslinieku pasākumi: 

o D. Rijnieka concerts “Apaļš gads”. 
o Ē. Baloža koncerts “Ķiplociņš lielveikalā”; 
o I. Paura koncerts “Pasaciņa skani”; 
o Kinoizrāde ‘Vinnija Pūka jaunie piedzīvojumi”. 
o Iršu KC “Dzeguzīte” teātris “Notikums mežā”; 
o Dziedātājas Ingūnas Lipskas koncertprogramma “Krāsu sapnīši”. 
o Pārvietojamais planetārijs – sfēriskais kino 3D formātā. 
o Ventspils stikla pūtēji. 
o Kokneses mūzikas skolas audzēkņu concerts. 
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ESF Projekts ‘Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas 
apstākļos” 6. posms: 

12. kvalitātes pakāpe piešķirta skolotājām Ilonai Vītolai un Dzintrai Stārastiņai; 
            ESF projekta „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība” ietvaros kursus    apmeklēja 
vadītāja un 7 skolotājas. 
 
            Saimnieciskajā darbā: 

*Ir veikts kosmētiskais remonts 1. grupas telpās pašu spēkiem; 
* Atjaunots izdemolētais laukuma inventārs un 2. grupas ārdurvis;  
* Iegādāta konditorijas krāsns un divi procesori. 
* Pārkārtota ēdināšanas organizēšana un dokumentēšana atbilstoši jauno normatīvu 

prasībām un kritērijiem ēdināšanas kvalitātes nodrošināšanai un novērtēšanai PII. 
 

Prognozes un plāni nākošajam mācību gadam: 
 

Pedagoģiskā procesa plānošanas un bērnu attīstības dinamikas izvērtēšanas modeļa pilnveide  
Vairāk pievērsties bērnu sportisko aktivitāšo organizēšanai un veselības nostiprināšanai; 
Papildināt rotaļlaukuma inventāru; 
Atjaunot grīdas 3. grupas guļamistabā, ģērbtuvē un gaitenī; 
Rekonstruēt nojumes (caurs jumts un drūp grīdu betons); 
Pabeigt sētas nožogojuma nomaiņu; 
 

 

Ģimenes krīzes centrs „Dzeguzīte”  
 

Bērnu nams „Dzeguzīte” dibināts 1992.gada 1.jūlijā. Sākumā tas atradās Koknesē. 
1999.gada augustā bērnu nams tika pārcelts uz Iršiem.  

Ar 2010.gada 1.janvāri bērnu nams pārtop par Kokneses novada domes Ģimenes krīzes 
centru „Dzeguzīte”, kurā tika izveidotas 2 struktūrvienības: bērnu nams un Atbalsta nodaļa 
ģimenēm ar bērniem. 

Ģimenes krīzes centrs „Dzeguzīte” ir Kokneses novada domes pakļautībā esoša ilgstošas 
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāde bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības 
palikušajiem bērniem, kā arī krīzes situācijā nonākušajām ģimenēm ar bērniem. 

Bērnu nams ir izveidots ar mērķi nodrošināt bāreņu un bez vecāku gādības palikušo 
bērnu diennakts aprūpi, dzīvesvietu, sociālo rehabilitāciju, kā arī veicināt bērna un ģimenes 
atkalapvienošanos vai jaunas ģimenes iegūšanu. Bērnu namā uzturas pastāvīgie bērnu namā 
dzīvojošie audzēkņi. Jauniešiem, kuri sasnieguši pilngadību, piedāvājam uzturēšanās mītnes 
arī gadījumos, kad pašvaldībām rodas problēmas ar dzīvojamās platības nodrošināšanu. 
2012.gadā bērnu namā iestājušies astoņi klienti.  
2012.gadā:    

 patstāvīgu dzīvi uzsākuši –  3 jaunieši 
 audžuģimenē aizgājusi – 1 jauniete 
 pie vecākiem atgriezušies – 1 jaunietis 

 Mācās vispārizglītojošās skolās – 12 
Mācās speciālajās skolās – 9 
Mācās profesionālajās vidusskolā – 1 
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2012.gadā kopā izlietoti līdzekļi uz vienu bērnu (bez kapitālieguldījumiem) ir 449,39 
lati mēnesī. 

2012.gadā saņemti ziedojumi un dāvinājumi bērnu uzturēšanai Ls 4048,00.  
Atbalsta nodaļa ģimenēm ar bērniem ir izveidota ar mērķi sniegt psiholoģisku, sociālu un 

cita veida palīdzību krīzes situācijā nonākušām personām- bērniem (no dzimšanas vecuma), 
ģimenēm ar bērniem un jauniešiem, veicinot psiholoģiskās un sociālās stabilitātes atgūšanu. 
2012.gadā Atbalsta nodaļā pakalpojumi tika sniegti 44 bērniem, no kuriem iestādē uzturas 
ilgāk par 6 mēnešiem – 9 bērni. 

Ģimenes krīzes centrā ikdienā ar bērniem strādāja speciālisti – psihologs, sociālais 
pedagogs, sociālais darbinieks, kuri katru situāciju izvērtēja individuāli, veica klientu 
konsultēšanu un līdzdarbojas klientu ikdienas dzīvē, izstrādāja un sniedza rekomendācijas 
tālākai darbībai. Ārsta palīgs–izvērtēja klientu veselības stāvokli, nodrošināja medicīnisko 
aprūpi, nepieciešamības gadījumā sniedza pirmo medicīnisko palīdzību un piesaistīja citas 
veselības aprūpes iestādes. 

Atbalsta nodaļā tika organizēts klientu brīvais laiks, kā arī audzinātāju vadībā notika 
izglītojošas nodarbības. 
 

2011.gada 1.februārī izveidota jauna struktūrvienība – pirmsskolas grupa, kuras 
mērķis ir bērna attīstoša un audzinoša procesa organizācija, nodrošinot ģimenēm atbalstu 
bērna audzināšanā. Pirmsskolas grupas uzdevumi ir nodrošināt bērnu attīstību veicinošas un 
audzinošas nodarbības, nodrošināt bērnu uzraudzību, tādējādi samazinot traumatismu un 
nodrošinot bērnu drošību, laikā, kad vecāki nespēj būt kopā ar viņiem, veicināt bērnu sociālo 
prasmju un iemaņu attīstību, kā arī izglītot bērnu vecākus vai aizbildņus, organizējot vecāku 
konsultācijas un izglītojošus pasākumus. Ikdienā pirmsskolas grupu apmeklēja septiņi Iršu 
pagasta bērni un septiņi  ĢKC „Dzeguzīte” Atbalsta nodaļas bērni pirmsskolas vecumā. 

 
2011.gada 17.novembrī izveidota Jauniešu māja.  
Jauniešu māja ir Labklājības ministrijas Valsts programmas bērna un ģimenes stāvokļa 

uzlabošanai 2011.gadam I sadaļas „Ģimenei pietuvinātas vides attīstīšana bērnu 
ārpusģimenes aprūpes bērniem pašvaldībās” ietvaros realizēts projekts, kura izveidota ar 
Labklājības ministrijas finansiālu atbalstu.  

 Kopumā projekta Jauniešu mājas izveide izmaksāja 19 612 latu. 
Jauniešu mājā patstāvīgai dzīvei nepieciešamās iemaņas apgūst bez vecāku gādības palikuši 
bērnu nama jaunieši vecumā no 15 līdz 18 gadiem. Projekta ietvaros ir labiekārtotas un 
aprīkotas istabiņas, atpūtas telpa, ēdamtelpa un sanitārā telpa, kā arī pielāgota virtuve desmit 
jauniešiem. Vienlaikus apmācīti seši krīzes centra darbinieki, kuri turpmāk strādās kā tā 
dēvētie „mobilie vecāki”, sekmējot jaunu darba metožu īstenošanu. 

Bērniem ir iespēja mācīties gatavot ēst, uzņemties rūpes par sevi, iepazīt pieaugušo 
dzīvi, lai neveidotos situācija, kad jaunietis pēc pilngadības sasniegšanas, uzsākot pastāvīgu 
dzīvi, neprot par sevi rūpēties. Izveidotās mājas uzdevums ir attīstīt jauniešu sociālās un 
praktiskās dzīves prasmes, lai nodrošinātu viņu neatkarību un veiksmīgu iekļaušanos 
sabiedrībā. 
 

 2012.gadā akcents tika likts uz audzēkņu brīvā laikā pavadīšanu, kā arī tika individuāli 
izvērtētas katra bērna spējas, talanti un intereses. Vasarā bērni piedalījās kristīgajā nometnē 
„Cerība”. Piedalījāmies sadziedāšanās svētkos „Cielaviņa 2012”.  Tika organizēta audzēkņu un 
darbinieku trīs dienu ekskursija uz Lietuvu. 
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Ar audzēkņiem un darbiniekiem strādāja psihologs un psihiatrs un šo darbu turpinās 
arī 2013.gadā. 
 2013.gadā turpināsim darbinieku profesionālās kvalifikācijas celšanu. Turpināsim 
Ģimenes krīzes centra audzēkņu dzīves prasmju apmācību un bērnu sagatavošanu patstāvīgai 
dzīvei.  

Krīzes centram ir savas tradīcijas – ikgadējie pasākumi kopā ar Bāriņtiesām, Sociālo 
dienestu, pašvaldību vadītājiem un sadarbības partneriem, bērnu dzimšanas un vārda dienu 
svinēšana, sporta diena, Zinību diena, u.c.  

Krīzes centrā ir izveidotas un aprīkotas dažādas apmācību telpas, kurās bērns var 
apliecināt savas radošās spējas un intereses kokapstrādē, ir iespēja apmeklēt trenažieru zāli, 
sporta halli un datortelpu ar internetu. Ir izveidota „dažādu emociju telpa”, kurā bērns var 
pabūt vienatnē ar sevi, izpaust savas emocijas-dusmas, prieku u.c.  

Nākotnē Ģimenes krīzes centra galvenie uzdevumi ir izmantojot audzēkņu iekšējos 
resursus, attīstīt pilnvērtīgu personību un gatavot audzēkņus patstāvīgai dzīvei. 

 
Ar 2012.gada 23.martu tiek izveidota jauna struktūrvienība: Sociālā pansija, kuras 

mērķis ir nodrošināt sociālo rehabilitāciju un medicīnisko aprūpi klientiem, kuriem ir grūtības 
aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ. Pavisam 2012.gadā Sociālajā pansijā 
uzturējās 11 klienti. Klienti dzīvo mājīgās un labiekārtotās telpās, saņemot individuālu aprūpi. 
Ir izveidota plaša bibliotēka, klientiem ir iespēja skatīties iemīļotos televīzijas raidījumus, 
doties nelielās pastaigās un pavadīt savu laiku, nodarbojoties ar sev tīkamām nodarbēm. 
 
 

Kokneses pašvaldības aģentūra „Kokneses Sporta centrs” 

Kokneses pašvaldības aģentūra „Kokneses Sporta centrs” izveidota 2009.gada 
1.janvārī, pamatojoties uz Kokneses pagasta padomes 2008.gada 26.novembra lēmumu 
Nr.4.6 „Par Kokneses sporta centra darbību”, (sēdes protokols Nr.12). 

Kokneses  pašvaldības aģentūras „Kokneses Sporta centrs”, kuru veido sporta halle, 
peldbaseins, stadions, skeitparks, darbības mērķis ir sniegt kvalitatīvus pakalpojumus izglītības 
iestādēm, organizācijām un iedzīvotājiem un veicināt veselas, fiziski un garīgi attīstītas 
sabiedrības veidošanu.  

Vidējais darbinieku skaits aģentūrā – 12. 
 

1. Aģentūras galvenie uzdevumi un prioritātes 
1.1. Apsaimniekot aģentūras valdījumā nodoto domes nekustamo īpašumu – sporta 

halli, peldbaseinu, stadionu, skeitparku; 
1.2. Nodrošināt apstākļus I.Gaiša  Kokneses vidusskolai un citām novada izglītības 

iestādēm, lai varētu veikt kvalitatīvu sporta stundu mācību procesu; 
1.3.  Organizēt un atbalstīt Kokneses novada sportistu un komandu piedalīšanos 

dažāda mēroga sacensībās, kā arī nodrošināt citu pašvaldības organizēto sporta 
pasākumu organizēšanu; 

1.4. Radīt optimālus apstākļus bērnu un jauniešu aktīvai brīvā laika un atpūtas 
organizēšanai, kuras mērķis ir interešu, talantu un spēju izkopšana; 

1.5. Nodrošināt iedzīvotājiem pieejamību sporta kompleksam; 
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1.6. Nodrošināt, piešķirto finanšu resursu ietvaros, sporta skolas, sporta klubu un 
citu organizāciju bērniem un jauniešiem iespējas pilnveidot savu meistarību, lai 
sasniegtu augstus sportiskos rezultātus; 

1.7. Sniegt maksas pakalpojumus fiziskajām un juridiskajām personām. 
Aģentūras darbības uzraudzību veic Kokneses novada dome. Aģentūras darbu vada un 
organizē direktors, kas rīkojas saskaņā ar LR likumos, citos normatīvajos aktos, 
aģentūras nolikumā un pārvaldes līgumā, noslēgtā starp aģentūru un Kokneses novada 
domi, minētajiem nosacījumiem. 

Informācija par pakalpojumu saņemšanas iespējām, klienta tiesībām un cita klientam 
svarīga informācija tiek regulāri publicēta Kokneses novada mājas lapā un laikrakstā 
„Kokneses Novada Vēstis”. 
 

2. Pārskata gadā notikušās būtiskākās izmaiņas 
2.1.  Ar Kokneses novada domes 2012.gada 28.novembra sēdes lēmumu Nr.6.3 

( okneses  Nr.11) jaunā redakcijā apstiprināts Kokneses novada pašvaldības aģentūras 
„Kokneses Sporta centrs” nolikums. 

2.2. Ar Kokneses novada domes 2012.gada 26.septembra sēdes lēmumu Nr.5.8.1. 
( okneses  Nr.9) apstiprināta Kokneses novada pašvaldības aģentūras „Kokneses Sporta 
centrs” vidēja termiņa attīstības stratēģija 2012.-2014.gadam. 

2.3. Sporta halles apsildīšanas ar gāzi nomaiņa ar apsildīšanu no koģenerācijas 
iekārtas. 

2.4. Uzsākta pludmales volejbola laukumu izbūve. 
2.5. Izveidota apvienotā Kokneses un Aizkraukles novadu sporta veterānu komanda 

dalībai LSVS 49.sporta spēlēs, kā rezultātā izcīnīta 3.vieta novadu 1.grupā. 
 

3. Iestādes darbības rezultāti un to izvērtējums 
2012.gadā PA „Kokneses Sporta centrs” sporta bāzes visa gada garumā  izmantoja 

dažādu sporta organizāciju peldētāji, vieglatlēti, florbolisti, mākslas vingrotājas, cīņas sporta 
pārstāvji un basketbolisti. Ir pastāvīgi klienti, kuri katru gadu vienā un tajā pašā laikā pilnveido 
savu sporta meistarību mūsu sporta bāzēs. Tādas ir sporta skolas „Arkādija” un „Rīdzene”, 
biedrība „Rīgas Lauvas”, BJC „Laimīte” u.c.  

Peldbaseinā no plkst. 800 līdz plkst.1745 notiek novada skolu sporta stundas, peldēšanas 
treniņgrupu nodarbības un pirmsskolas audzēkņu peldētapmācība. No plkst. 1800 līdz plkst. 
2200 peldbaseinu izmanto komercapmeklētāji. Tas pats sakāms arī par sporta hallesun 
trenažieru zāles izmantošanas grafiku. Tātad darba dienas lielāko daļu Sporta centra 
darbinieki apkalpo novada izglītības iestādes. Šī uzdevuma veikšanai finanšu resursus 
dotācijas veidā saņemam no novada domes. Daļu no Sporta centra uzturēšanai 
nepieciešamajiem līdzekļiem iegūstam, sniedzot savus pakalpojumus komercapmeklētājiem 
un sporta nometnēm.  

Lai turpinātu Kokneses novada sportistu aktivitātes, 2012.gadā aģentūra sarīkoja 
4.Kokneses novada atklātās sporta spēles, kā arī startēja apvienotajā komandā ar Aizkraukles 
novadu Latvijas pašvaldību sporta veterānu 49.sporta spēlēs. Kopvērtējumā izcīnījām 3.vietu 
1.grupā novadu konkurencē.  

Pēc 2012.gada darba un finanšu rezultātiem var vērtēt peldbaseina ekspluatācijas 
priekšrocības un trūkumus, jo trešo gadu baseins darbojās pilnu gada ciklu. Katrs gada 
mēnesis ir vairāk vai mazāk atšķirīgs gan darba apjomā, gan arī naudas plūsmā ieņēmumos un 
izdevumos. 1.tabulā redzams, ka 2012.gadā peldbaseina komercpeldētāju skaits, salīdzinot ar 
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2010.gadu un 2011.gadu, ir palielinājies, kas vieš cerības, ka smagais ekonomiskās krīzes 
periods ir aiz muguras.  

           1.tabula 
Peldbaseina apmeklējumu skaits no 2010.g.līdz 2012.g. 

Mēnesis 2010 2011 2012 

Janvāris 1060 1248 1368 

Februāris 1092 1167 1149 

Marts 1459 1372 1617 

Aprīlis 935 959 1100 

Maijs 684 618 651 

Jūnijs 1013 828 638 

Jūlijs 1392 1243 364 

Augusts 621 615 253 

Septembris 360 423 396 

Oktobris 1218 894 1466 

Novembris 1515 1234 1899 

Decembris 870 1166 1554 

Kopā 12219 11767 12455 

 
2012.gada aģentūras budžeta līdzekļi ir izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budžetam un 

Kokneses novada domes lēmumiem. 
 
 

         2.tabula 
Aģentūras 2012.gada pamatbudžeta izpilde (latos) 

Rādītāju nosaukums 
2010.gada izpilde 
(Ls) 

2011.gada izpilde 
(Ls) 

2012.gada izpilde 
(Ls) 

2013.gada 
prognoze (Ls) 

Ieņēmumi 

Ieņēmumi no Kokneses novada domes 113000 115700 113834 113000 

Procentu ieņēmumi par  konta 
atlikumu 3 1 0 0 

Par sporta halles nomu 3489 2896 2637 2700 

Ieņēmumi no trenažieru zāles 1563 1481 1357 1400 

Ieņēmumi no baseina 16971 16646 22164 22200 

Ieņēmumi no peld. Inventāra nomas 247 236 232 250 

Ieņēmumi sauna+hidr.vanna 913 912 799 800 

Ieņēmumi PVN 4835 4874 6009 6000 

Ieņēmumi par dzīvokļu un komun. 
Pakalp.(ūdens,kanaliz.,atkrit.izveš.) 1139 1944 2194 2200 

Citi ieņēmumi par maksas 
pakalpojumiem 5190 2271 3065 3100 

Kopā ieņēmumi 147350 146961 152291 38650 

Izdevumi 
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Atalgojums 41811 41382 41529 41460 

Darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās iemaksas, 
sociāla rakstura pabalsti un 
kompensācijas 10270 9868 10082 9988 

Komandējumi un dienesta braucieni 450 536 418 420 

Pasta, telefona un citi sakaru 
pakalpojumi 703 728 741 810 

Izdevumi par apkuri 14582 14491 16195 18000 

Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju 4249 4947 5622 5500 

Izdevumi par elektroenerģiju 15314 19246 18081 18000 

Pārstāvība un sabiedriskās attiecības, 
kursu un semināru organizēšana 1163 2377 523 2300 

Bankas komisija, pakalpojumi 100 90 73 100 

Pārējie ar iestādes pārstāvību, iestādes 
darbības veicamo funkciju 
 oknese.saistītie pakalp. 1670 697 626 670 

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas 
pakalpojumi 2154 3265 1985 2000 

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 218 226 184 190 

Ēku, telpu īre un noma 35821 33107 35994 35821 

Iekārtu un inventāra īre un noma 0 185 0 200 

Ūdens ķīmisko izmeklējumu pakalpoj. 581 509 565 600 

Biroja preces 210 223 302 250 

Inventārs 802 1571 1333 1100 

Maksa par gāzi 2753 3081 3196 2000 

Degviela 261 535 453 500 

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces 2868 3594 4301 4000 

Kārtējā remonta un iestāžu 
uzturēšanas materiāli 5660 4660 4368 5500 

Pārējās preces 100 0 0 100 

Pievienotās vērtības nodoklis 2654 2040 2662 3000 

Nemateriālie ieguldījumi un 
pamatlīdzekļi 2285 229 0 0 

Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām 45 0 0 0 

Izdevumi uzkrājumu veidošanai 
nedrošajām prasībām 0 663 0 0 

Kopā izdevumi 146724 148250 140229 152509 

  
 

13. Plānotie pasākumi 2013.gadā 

Sasniedzamie rezultāti Veicamie pasākumi Izpildes termiņš 

Sporta infrastruktūras objektu Daļēja remonta veikšana skeitparkā Aprīlis, maijs 
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pilnveide, pieejamības 
veicināšana 

Starpsienas izbūve starp  
kafejnīcu un pārejas 
 koridoru uz skolu 

Februāris 

Pārejas koridora uz skolu  
jumta remonts 

Augusts 

Skatītāju solu ierīkošana  
stadionā 

1.pusgads 

Futbola vārtu iegāde 1.pusgads 

Tvaika pirts kabīnes iegāde 
 un uzstādīšana 

1.pusgads 

Iekārtu, agregātu,  
kosmētisko u.c. 
 remontdarbu un apkopes  
veikšana 

Visu gadu 

Florbola laukuma apmaļu  
iegāde 

2.pusgads 

Sporta halles laukuma līniju 
atjaunošana 

 

Sporta bāzes noslodzes  
un sporta aktivitātēs  
iesaistīto palielinājums 

Veikt peldbaseina  
apmeklētāju aptauju,  
aptaujas rezultātus izmantot 
pakalpojumu kvalitātes  
uzlabošanai 

Februāris 

Nodrošināt I.Gaiša Kokneses 
vidusskolas audzēkņiem  
kvalitatīvus mācību-treniņu  
apstākļus sporta hallē,  
stadionā un peldbaseinā 

Mācību gads 

Nodrošināt iespēju izmantot 
peldbaseinu arī pārējām  
Kokneses novada izglītības  
iestādēm 

Mācību gads 

Kvalitatīvu pakalpojumu  
sniegšana  
komercapmeklētājiem 

Visu gadu 

Sporta organizāciju un 
treniņnometņu apkalpošana 

Skolēnu brīvlaikos 

Sadarboties ar Aizkraukles  
novada sporta skolu par šīs  
skolas audzēkņu un sacensību 
apkalpošanu 

Visu gadu 

Noorganizēt Kokneses  
novada atklātās 5.sporta  
spēles sporta veidos, kuri ir  
populāri novadā 
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Noorganizēt  okneses  
novada sportistu dalību 
 Latvijas jaunatnes olimpiādē, LSVS 
50.sporta spēlēs, sacensībās  
„Kokneses zandarts”,  
„Metēju diena” u.c. 

Visu gadu 
 

Ņemt aktīvu dalību  
Olimpiskās dienas  
pasākuma organziēšanā 

Septembris 

Izstrādāt aģentūras  
pašnovērtējumu (2009.-2012.) 

Februāris 

Izstrādāt grozījumus maksas 
pakalpojumos un iesniegt 
apstiprināšanai Kokneses  
novada domē 

Janvāris 

Turpināt darbu pie jaunu  
klientu piesaistes 

Visu gadu 
 

 
 
 
 
 
 

Kokneses novada domes aģentūra „ Kokneses Tūrisma centrs” 
 
1.Pamatinformācija 
          Kokneses novada domes aģentūra „Kokneses tūrisma centrs” ir Kokneses novada domes 
izveidota pašvaldības iestāde, kuras darbības mērķis ir veicināt un koordinēt tūrisma attīstību 
Kokneses novadā. Aģentūras kompetencē ir tūrisma objekta Kokneses pilsdrupas 
apsaimniekošana.   
         Aģentūra darbojās uz Kokneses novada domes izstrādātā un apstiprinātā nolikuma 
pamata. 
         1.1. Aģentūras galvenās funkcijas: 
1.1.1. Veicināt un koordinēt tūrisma attīstību Kokneses novada teritorijā  
1.1.2. Sekmēt kultūrvēstures vērtību saglabāšanu; 
1.1.3. Pārvaldīt un apsaimniekot valdījumā nodoto Kokneses novada domes nekustamo 
īpašumu; 
1.1.4. Vadīt un realizēt Kokneses pašvaldības projektus un programmas savas kompetences 
ietvaros; 
1.1.5. Koordinēt pasākumu norisi valdījumā nodotajā teritorijā; 
1.1.6. Sniegt pakalpojumus juridiskajām un fiziskajām personām. 
 
         1.2. Aģentūras kompetencē ir: 
1.2.1. Kokneses pilsdrupu saglabāšana un apsaimniekošana un iekļaušana Latvijas aktīvā 
tūrisma apritē; 
1.2.2. Uzturēt Kokneses novada tūrisma informācijas datu bāzi un nodrošināt informācijas 
aktualizēšanu Kokneses novada mājas lapā tūrisma sadaļā; 
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1.2.3. Suvenīru tirdzniecība  un tūrisma informatīvo materiālu izdošana un tirgošana; 
1.2.4. Sadarbība tūrisma jomā ar Kokneses novada domi, un citām fiziskām un juridiskām 
personām Latvijā un citās valstīs. 
      
         Aģentūras darbības uzraudzību veic Kokneses novada dome. Aģentūras darbu vada un 
organizē direktors, kas rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, uz 
aģentūras nolikuma pamata.   

 
14. Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti  2012.gadā. 

         
         Kokneses novada domes aģentūra „Kokneses tūrisma centrs„  veic Kokneses novada 
informācijas centra funkcijas un Kokneses viduslaiku pilsdrupu apsaimniekošanas funkciju. 

 
2.1. Finanšu rādītāji. 

         2012. gadā aģentūras darbību nodrošināja finansējums no Kokneses novada pašvaldības, 
un aģentūras pašu ieņēmumiem – Kokneses pilsdrupu apsaimniekošanas ieņēmumiem un  
ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem.  
Ieņēmumi pēc naudas plūsmas 2012.gadā sastāda Ls 31 196  un  izdevumi 2012.gadā sastāda 
Ls 32 314.  
 
 
 
 

1. tabula 
Kokneses novada domes aģentūras „Kokneses tūrisma centrs” ieņēmumi un izdevumi laika 

posmā no 2008.-2013.gads (latos) 
 2008. 

gads 

2009. 

gads 

2010. 

gads 

2011. 

gads 

2012. 

gads 

Salīdzinot 2012.gadu 

ar 2011. (%) 

2013. 

plāns. 

Ieņēmumi        

Ieņēmumi no nodarbinātības aģentūras 

ESF projekts 

- 827 - - - - - 

Ieņēmumi no biedrību finansējuma - - - - 300 - - 

Dotācijas no pašvaldības 11 698 6 355 13 000 10 000 10 066 101 10 00 

Dotācijas no rajona padomes 10 300 8 736 - - - - - 

Maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 

18 733 15 524 14 664 21 196 17 986 85 21558 

Ieņēmumi kopā: 40 731 31 442 27 664 31 196 28 352 91 31 558 

Izdevumi        

Atalgojums 20 459 15 188 14 453 15 056 15 964 106 18 588 

Darba devēja sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas 

4 846 3 725 3 482 3 627 3 988 110 4 478 

Preču un pakalpojumu izdevumi 12 706 10 186 7 552 8 647 5 303 61 8 492 

Budžeta iestādes pievienotās vērtības 

nodokļa maksājumi 

1 504 1 741 1 843 3 179 1 011 32 - 

Pamatlīdzekļu iegāde - - - 299 1 563 523 - 

AS Latvijas Krājbankas naudas līdzekļi - - - 1 506 - - - 

Izdevumi kopā: 39 515 30 840 27 330 32 314 27 829 86 31 558 
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         Aģentūras ieņēmumi un izdevumi par pēdējiem pieciem gadiem un 2013.gada 
ieņēmumu un izdevumi plāns attēlots 1.tabulā.  Salīdzinot 2012.gadu ar 2011.gadu aģentūras 
ieņēmumi samazinājušies par 9  procentiem, un  izdevumi palielinājušies par 14 procentiem.    
         Finansējums no Kokneses novada pašvaldības palielinājies par   1 % , papildus 
finansējums par veselības apdrošināšanu darbiniekam.  Par   15 procentiem salīdzinot ar 
2011.gadu  samazinājušies pašu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem. 2012.gadā aģentūra 
izstājās no pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra  līdz ar to samazināja maksas 
pakalpojumu cenas par pievienotās vērtības nodokļa daļu. Ieņēmumi no maksas 
pakalpojumiem samazinājās par 15 %.  2012.gadā saņemts finansējums no biedrības 
Daugavas savienība, vitrīnu izgatavošanai Kokneses pilsdrupās eksponātu izvietošanai. 
        Izdevumu daļā palielinājies atalgojums par 6 procentiem, jo tika pieņemts tūrisma 
informācijas konsultants  uz pilnu darba slodzi. Palielinājās izdevumi arī darba devēja sociālās 
apdrošināšanas obligātās iemaksu izdevumi par 10 procentiem. Preču un pakalpojumu 
izmaksas samazinājās par 39  procentiem.  2012.gadā  tika iegādāta jauna datortehnika un 
fotoaparāts.  Pievienotās vērtības nodokļa maksājumi samazinājās par 68 procentiem, to 
ietekmēja aģentūras izstāšanās no pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistra.  
 

 

1.attēls 

Kokneses novada domes aģentūras „Kokneses tūrisma centrs” ieņēmumu struktūra 
2012.gadā (%) 

   

Maksas 

pakalpojumi citu 

pašu ienēmumi

64%

Dotācijas no 

pašvaldībām

36%

                           
         Aģentūras ieņēmumu struktūra 2012.gadā attēlota 1.attēlā.  Ieņēmumus 
sastāda dotācijas no Kokneses novada domes  32  % , un maksas pakalpojumiem  un 
citu pašu ieņēmumiem 68 %.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 98 

 
2.attēls 

Kokneses novada domes aģentūras „Kokneses tūrisma centrs”  maksas 
pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu struktūra 2012.gadā ( %). 

 

No suvenīru 

tirdzniecības

23%

No grāmatu 

tidzniecības

1%

No citiem pilsdrupu 

pakalpojumiem

8%

No biļešu 

tirdzniecības 

Kokneses pilsdrupās

68%

          
         Aģentūras maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu struktūra par 2012.gadu ( 

skatīties 2.attēlu)  redzams, ka lielāko īpatsvaru sastāda ieņēmumi no biļešu tirdzniecības 

Kokneses pilsdrupās  63 %. Otrs lielākais ieņēmums ir suvenīru tirdzniecības    29 %. 

 

2.2. Darbības rezultāti 

 

         2012.gadā tūrisma informācijas centrs ceļotājiem sniedza bezmaksas informāciju par 

Kokneses novadu, bijušo Aizkraukles rajonu un visu Latviju. Klientiem tiek sniegta 

informācija par tūrismu objektiem, par naktsmītnēm, par ēdināšanas iestādēm, par kultūras, 

sporta un citiem pasākumiem Kokneses novadā.  Kokneses novada tūrisma objektu 

reklamēšanai un tūristu piesaistei tiek iegādāti un realizēti dažādi suvenīri ar Kokneses novada 

skaistāko dabas skatu un Kokneses pilsdrupu  attēliem. Kā arī tiek iegādi  un pārdoti  dažādas 

tūrisma kartes un ceļveži, atspirdzinošie dzērieni.  Kokneses novada tūrisma objektu  

popularizēšanai tika izdota „Kokneses novada tūrisma avīze”.  

      2012.gadā aģentūra sniegusi 7167 informācijas pieprasījuma pakalpojumus, salīdzinot ar 

2011.gadu pieaugums par 15 %.  3.attēlā. informācijas pieprasījums pa mēnešiem.  
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3.attēls 

Kokneses novada domes aģentūras „Kokneses tūrisma centrs” informācijas pieprasījums  
2012.gadā pa mēnešiem (skaits). 

 

 

      Informāciju par tūrisma produktiem Kokneses novadā tiek sniegta  vairākos saziņas veidos- 
pa telefonu, elektroniski, rakstiski, bet visvairāk tūristi sazinās elektroniski.  Informācijas 
pieprasījumu pēc saziņas rakstura un pa mēnešiem var apskatīt 2.tabulā.  
Kokneses novada domes aģentūras „Kokneses tūrisma centrs” informācijas pieprasījums  pēc 
saziņas rakstura par 2012. gadu (skaits) 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  Jan Feb Mar Apr  Mai Jūn Jūl Aug Sep Okt Nov Dec KOPĀ 

Apmeklētāji 69 108 111 114 327 368 364 298 108 335 34 68 2304 

Zvani 32 13 63 37 50 137 105 111 192 118 45 56 959 

Saņemtie  

e-pasti 

91 62 102 108 101 251 162 221 160 187 58 94 1597 

Nosūtītie 

 e-pasti 

    641 603 406 99 184 156 61 157 2307 

KOPĀ 192 183 276 259 1119 1359 1037 729 644 796 198 375 7167 
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Apmeklētāji
32%

Zvani
14%

Saņemtie e-pasti
22%

Nosūtītie e-pasti
32%

2.tabula. 
         Informācijas pieprasījums pēc saziņas rakstura struktūrā ( skatīties 4.attēlu)  redzams, ka 
tomēr interesenti par tūrisma produktiem vēlas saņemt klātienē  32 % no visiem pieprasījuma 
veidiem.  
Kokneses novada domes aģentūras „Kokneses tūrisma centrs” informācijas pieprasījums  pēc 
saziņas rakstura struktūra par 2012. gadu (%) 
 

 

4.attēls. 
         Otrs lielākais informācijas pieprasījuma veids izmantojot e-pastu – 22 %  no kopējā 
pieprasījuma skaita un pa telefonu – 14 %  
         2012.gadā sniegtas  kopskaitā  124 konsultācijas tūrisma uzņēmējiem par tūrisma 
attīstību Kokneses novadā.  Gada laikā informācijas iegūšanai un uzņēmēju konsultēšanai 
apmeklēti   16  tūrisma uzņēmumi.  
         Kokneses novada tūrisma informācijas piedāvājuma nodrošināšanai, tās kvalitātes 
paaugstināšanai un jaunu tūrisma produktu attīstības veicināšanai  tiek veikta sadarbība ar 
Latvijas profesionālajām tūrisma asociācijām – BLTIOA „LATTŪRINFO”,  biedrību „Zemgales 
tūrisma asociāciju”, Latvijas piļu un muižu asociāciju, kā arī ar Latvijas citu novadu tūrisma 
informācijas centriem un aģentūrām, aktīvi piedalījāmies to darba grupu sēdēs.  Aģentūra 
līdzdarbojās  pieredzes braucienu, mācību kursu organizēšanā uzņēmējiem un tūrisma objektu 
apsaimniekotājiem.    
         Tūrisma attīstības veicināšanai Kokneses novadā aģentūra sadarbojas ar nodibinājumu 
„Kokneses Fonds” – Likteņdārza tapšanā un ar biedrību „Koknesei”  - Kokneses „Zaļā tirgus” 
izveidē. 
         Kokneses pilsdrupās aktīvā tūrisma sezonas laikā izvietota informācija par Kokneses 
pilsdrupu vēsturi. Darbojās suvenīru, bukletu un ceļvežu tirdzniecības vieta.  
      2012.gadā Kokneses pilsdrupās vasaras sezonā tika sniegts pakalpojums – kāzu uzvedumu 
programmas:  
              -  viduslaiku kāzu uzvedums ;  
              -  tradicionālo kāzu uzvedums ar folkloras grupu „Urgas”. 
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         Kokneses pilsdrupās notika koncerti, viesojās teātra izrādes. Izveidots jauns tūrisma 
produkts: pils bufete. 
         Pilsdrupu apmeklētāju skaits 2012.gadā 17866, samazinājums par 18% 

salīdzinot ar 2011.gadu (  21081).  

Gads Tūristu skaits 

2010 16927 

2011 21081 

2012 17866 

 

 
3.Personāls 

         Aģentūras darbu vada un organizē direktors. Aģentūras darbinieki – 1 tūrisma 
informācijas konsultants un grāmatvede uz nepilnu laika slodzi.  Aktīvās tūrisma sezonas laika 
periodā 2012.gadā no aprīļa līdz oktobrim tika algoti darbinieki  darbam Kokneses pilsdrupās – 
divi  klientu apkalpošanas speciālisti.   

 
 

15. Komunikācija ar sabiedrību 
Ar informāciju  par Kokneses novada domes aģentūras „Kokneses tūrisma centrs” 

darbu, pasākumiem, pakalpojumiem un maksas pakalpojumu cenrāžiem var iepazīties 
Kokneses novada domes mājas lapā internetā www.koknese.lv sadaļā „Tūrisms”.    Informācija 
mājas lapā  regulāri tiek papildināta. 

Materiāli par tūrisma informāciju un pasākumiem tiek publicēti laikrakstos  „ 
Staburags” un  pašvaldības laikrakstā “Kokneses Novada Vēstis” , kas iznāk vienu reizi mēnesī. 
Bez maksas to var saņemt  Kokneses novada iedzīvotāji.  
         2012.gadā informācijas aprites nodrošināšanai par Kokneses novada tūrisma 
piedāvājumu  plašsaziņas līdzekļos, internetā, nacionāla un reģionāla līmeņa izdevumos,  
sagatavotas un izsūtītas  867 publikācijas.  
 
 

16. 2013.gadā plānotie pasākumi 
          
         Paredzams, ka 2013.gadā tūristu plūsma, saistībā ar  ekonomisko krīzi pasaulē un Latvijā 
būtiski nemainīsies, salīdzinājumā ar pēdējiem diviem gadiem.  Vietējiem iedzīvotājiem trūks 
brīvo līdzekļu ceļošanai uz ārzemēm, līdz ar to iespējams tie izvēlēsies ceļojumus pa Latviju.   
         Vietējā tūrisma popularizēšanai 2013.gada sākumā paredzēts izdot Kokneses tūrisma 
bukletu latviešu valodā ar aprakstiem par Kokneses novada tūrisma objektiem.  Plānots 
piedalīties tūrisma izstādēs un gadatirgos – Starptautiskajā tūrisma izstādē Rīgā, Ķīpsalā 
februārī,  Tūrisma izstādē Tallinā  Igaunijas republikā.  
         Tiks turpināta jau iesākta sadarbība ar tūrisma reģionālajām, valstiskajām un 
profesionālajām institūcijām kopīgu tūrismu objektu ideju apzināšanai. 

 
 

 

http://www.koknese.lv/
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SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi” 
 
1.Darbības veidu raksturojums un svarīgākie pasākumi 2012.gadā 
 
           SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi” ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu 
reģistrā 1992.gada 28.jūlijā ar reģistrācijas Nr.870300114 un no 2003.gada 29.decembra 
Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr. 48703001147.  
           2012.gada 18.septembrī Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā tika reģistrēti SIA 
„Kokneses Komunālie pakalpojumi” statūti jaunā redakcijā, lēmums Nr.14-10/133809. 
 SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi” darbojas uz Statūtu pamata, nodrošinot 
Kokneses novada centra daudzdzīvokļu sektoru ar apkuri, karsto un auksto ūdeni, komunālo 
notekūdeņu aizvadīšanu un attīrīšanu, veic namu apsaimniekošanas funkcijas, kā arī ražo 
elektroenerģiju koģenerācijas režīmā, tādējādi radot iespēju siltā ūdens piegādei vasaras 
periodā. Uzņēmums, kā starpnieks, nodarbojas ar maksājumu aprēķinu un iekasēšanu par 
atkritumu izvešanu un kolektīvo antenu. Uzņēmums apgādā ar dzeramo ūdeni 
apsaimniekojamās mājas, kā arī privātmājas Upes ielā, Melioratoru ielā, 1905.gada ielā 41, 
1905.gada ielā 51, Vērenes ielā 1, kā arī Bormaņu ūdensapgādes sistēmās un veic asenizācijas 
pakalpojumus, nogādājot sadzīves notekūdeņus uz Kokneses BIO attīrīšanas iekārtām. 
 
 Siltumenerģijas ražošanai tika izmantota katlu māja ar kopējo jaudu 3,7 MW, tai 
skaitā koģenerācijas iekārta ar 0,2 MW siltuma un 0,15 MW elektrisko jaudu. Pārskata periodā 
ar šķeldu tika saražotas 6 622 MWh siltumenerģijas, izlietojot 13 488.7 m3 šķeldas.  

Ar koģenerācijas iekārtu Parka ielā 18 tika saražotas 1 918 MWh. Ar koģenerācijas 
iekārtu Parka ielā 27 tika saražotas 1 477 MWh: 482.6 MWh tika nodotas SIA „Kokneses 
Komunālie pakalpojumi” kopējā siltumapgādes tīklā un 994.4 MWh tika izlietotas  PA 
„Kokneses Sporta centra” vajadzībām. 
Koģenerācijas režīmā tika saražots 2 339 076 KWh elektroenerģijas, no kurām pārdots AS 
„LATVENERGO” 2 239 808 KWh. 
           Iedzīvotājiem pārdotas 5 782.4 MWh, t.sk. siltuma ražošanai 4 945.3 MWh un 837.1 
MWh ūdens uzsildīšanai. Juridiskajām personām pārdotas 1 918.5 MWh. Uzņēmuma 
vajadzībām izlietotas 532.1 MWh. Zudumi siltuma ražošanai 2012.gadā bija 789.6 MWh, jeb ≈ 
9 %. 
          Pārskata periodā kopā izlietoti 710 000 m3 dabas gāzes, tai skaitā koģenerācijas stacijai 
Parka ielā 18 izlietoti 398 880 m3, Parka ielā 27 izlietoti 311 250 m3, Vērenes ielā 1 izlietoti 12 
190 m3 dabas gāzes. 
           Ar apkuri tika nodrošināti komersanti, pašvaldības un valsts iestādes, kā arī 
dzīvojamais fonds, kura platība ir 35 610 m2. 
 Pārskata periodā tika pielietots 2008.gada 15.jūnijā Aizkraukles novada Sabiedrisko 
pakalpojumu regulatora apstiprinātais pamatsiltumtarifs Ls 33,68 par 1 MWh. Spēkā esošie 
tarifi siltumam ir: 

 Juridiskajām personām Ls 33,68 par 1 MWh + 21 % PVN 
 Fiziskām personām Ls 33.68 par 1 MWh + 12 % PVN 

 
Iedzīvotājiem vidējā 1 m2 apkurināmās platības cena bija 0.851 Ls + PVN 12 %. 
Siltuma ražošana sastāda Ls 271 816.70 jeb 32.7 % no kopējā neto apgrozījuma.  
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Pārskata perioda augusta mēnesī „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai” (LIAA) 
tika iesniegts Eiropas Savienības fonda projekta iesniegums „Šķeldas katlu mājas 
modernizācija Koknesē”. 2012.gada 11.novembrī no LIAA tika saņemts lēmums, kas noteica 
apstiprināt projekta iesniegumu ar nosacījumu, ka SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi” 
iesniegs papildinājumus un novērsīs konstatētās neatbilstības iesniegtajā projekta pieteikumā. 
2013.gada 5.martā no LIAA tika saņemts atzinums par lēmumā noteikto nosacījumu izpildi un 
līguma par projekta īstenošanu parakstīšanu. 
  
            

Ūdens apgādē tika izmantoti 9 (deviņi) artēziskie urbumi. No 2008.gada 20.jūnija 
strādājam ar Aizkraukles novada sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātiem tarifiem: 

 ūdensapgādē par 1 m3 ūdens Ls 0,51 + PVN 
 notekūdeņu novadīšanu un attīrīšanu par 1 m3 Ls 0,95 + PVN 

Fiziskām un juridiskām personām piemērojams PVN 21 % apmērā. 
Notekūdeņu attīrīšanai tika darbinātas bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar 

jaudu 700 m3 diennaktī. Pārskata periodā vidējā slodze bija 303 m3 diennaktī un kopumā tika 
attīrīts 108070 m3 notekūdeņu. 
            Joprojām darbojas noslēgtie līgumi par izstrādāto bioloģisko dūņu izvešanu un 
uzglabāšanu līdz tālākai izmantošanai ar Bebru, Iršu un Vietalvas pagastiem. 

2012.gadā apgrozījums sastādīja: 
 Ls 29 075 – ūdensapgādē, t.i. 3.5 % no gada neto apgrozījuma, 
 Ls 51 589 – notekūdeņu novadīšanā un attīrīšanā, t.i. 6.2 % no gada neto apgrozījuma. 

2009.gadā tika uzsākta Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās 2.kārta” realizācija. 2010.gada septembrī 
tika pabeigti darbi projekta daļā „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu atjaunošana un 
plašināšana Koknesē” (Sarkanā grāmata). 
 2012.gada novembrī tika parakstīts apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijai 
projekta sadaļai „Ūdens sagatavošanas iekārtas un II pacēluma sūkņu stacijas projektēšana un 
būvdarbi” un decembrī projekta sadaļai „Atliktie darbi Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu, 
dzeramā ūdens sagatavošanas būvju izbūve”. Akti par būvju pieņemšanu ekspluatācijā (ar 
fiksētiem pēcdarbiem, kuru pabeigšanas termiņš noteikts 2013.gada 1.jūnijs) tika parakstīti 
2013.gada 22.februārī.  
 Uzņēmuma līdzfinansējuma nodrošināšanai tika ņemts kredīts Valsts kasē 140 000 Ls 
apmērā ar Kokneses novada domes galvojumu. 
 
Pārskata periods aizritēja bez būtiskām avārijām ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmās. 
 
 

Uzņēmums apsaimnieko 37 mājas ar kopējo platību 34 620 m2. 2012.gadā nozīmīgākie 
darbi bija:  

 Ventilācijas skursteņu pārmūrēšana pilnībā mājai Parka ielā 25 un daļēji mājai Parka 
ielā 15; 

 Jumtu labošana un notekūdeņu novadīšana no māju pamatiem Blaumaņa ielā 20 un 
Indrānu ielā 1; 

 Turpinās līgumu slēgšana par dzīvojamo māju apsaimniekošanu; 
 Iedzīvotāji sāk veidot uzkrājumus dažādu darbu veikšanai. Apsaimniekošanas tarifs ir 

no 0.22 līdz 0.86 Ls./m2 (atkarībā no plānotajiem darbiem);  
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 Katrai mājai ir sastādīta apsaimniekošanas tāme 2013.gadam, kurā atspoguļojas visi 
plānotie darbi un izmaksas.  

 Noslēgti līgumi un uzsākti renovācijas darbi, ar ES fondu līdzfinansējumu, 
daudzdzīvokļu dzīvojamajam mājām Indrānu ielā 3, Indrānu ielā 7, Koknesē un  
„Liepas”, Bormaņos. 
 

Apsaimniekošanas apgrozījums 2012.gadā bija Ls 123 210, jeb 14.8 % no gada neto 
apgrozījuma. 
 
2.Turpmākā attīstība un plāni 
2.1.Siltumapgāde 
  

Uzņēmuma priekšrocība ir iespēja veikt kurināmā uzkrāšanu vasaras periodā. Apkures 
sezonu plānojam uzsākt ar 6 000 m3 šķeldas uzkrājumu. Atkarībā no tā cik tālu būsim tikuši ar 
projekta „Šķeldas katlu mājas modernizācija Koknesē” iepirkuma dokumentāciju, uz apkures 
sezonas beigām lemsim par projekta īstenošanas uzsākšanas gadu, proti, vai tas būs 
2013.gada vasara, vai 2014.gada vasara. Ja darbi tiks realizēti 2014.gadā, tad veiksim 
atkārtotu apkures katla UKC 1-2 padeves mehānisma un priekškurtuves remontu un katla AK 
1500 priekškurtuves ārdu nomaiņu. 
 
2.2.Ūdensapgāde un kanalizācija 

 
Līdz 2013.gada 1.jūnijam ir plānots pabeigt projektu „Ūdenssaimniecības attīstība 

Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, II kārta Aizkraukles rajona Kokneses pagastā” 
nepabeigtos darbus. 

Plānojam turpināt strādāt pie privātmāju pieslēgšanas centralizētajai ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmai projekta realizācijas zonā. 
 Nepieciešamības gadījumā, gatavosim aprēķinus iesniegšanai Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas komisijai par ūdens un kanalizācijas tarifu izmaiņām.  
            
 
 
2.3.Namu apsaimniekošana 
  
2013.gadā plānots: 
  Pabeigt sekojošus projektus ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu: 

 „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Indrānu ielā 3, Koknesē, energoefektivitātes 
paaugstināšanas pasākumi”; 

 „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Indrānu ielā 7, Koknesē, energoefektivitātes 
paaugstināšanas pasākumi”; 

 „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Liepas”, Kokneses pagastā, Kokneses novadā, 
vienkāršotā renovācija”. 

 Pilnībā pārmūrēt ventilācijas skursteņus un nomainīt visus logus kāpņutelpā mājai 
Parka ielā 15; 

 Samūrēt izdrupušo sienu Parka ielā 20; 
 Nomainīt aukstā un karstā ūdensvada guļvadus pagrabā Indrānu ielā 8; 
 Pārmūrēt skursteņus Indrānu ielā 2, Indrānu ielā 8 un Lāčplēša ielā 1; 
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 Sagatavot mājai Blaumaņa ielā 30 visu nepieciešamo dokumentāciju, lai startētu uz 
Eiropas projektu; 

 Izremontēt mājai 1905.gada ielā 51 kāpņu telpu, t.sk., veikt durvju un logu nomaiņu; 
 Izremontēt mājai 1905.gada ielā 27 kāpņu telpu, t.sk., veikt durvju un logu nomaiņu. 

 
 
Sēdes vadītājs, 
domes priekšsēdētājs   (personiskais paraksts)     D.Vingris 
 

IZRAKSTS PAREIZS 

Kokneses novada domes sekretāre                                                                           Dz.Krišāne 

Kokneses novada  Kokneses pagastā,   

18.07.2013. 

 

 

 

 

 

 


