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IEVADS
„ 2014.gadā Kokneses novadā ir paveikts daudz nozīmīgu darbu, svinēti svētki,
dzimušas jaunas tradīcijas – Kokneses novadā dzīve ritējusi strauji un interesanti.
Mums ir ar ko lepoties, tādēļ ar lielu atbildību un cieņu saku – mūsu lielākā
bagātība ir novada cilvēki. Sirsnīgs paldies visiem, kas ar savu godprātīgo darbu palīdz
uzplaukt Kokneses novadam! Prieks dzirdēt no iedzīvotājiem un ciemiņiem atzinīgus
vārdus par to, kā Koknese kļūst arvien zaļāka un sakoptāka! Šovasar Kokneses centrā
patīkami priecēja ar radošu iedvesmu izveidotie puķu stādījumi un kompozīcijas. Paldies
par izdomu un māku radīt skaistumu Kokneses novada domes Komunālās nodaļas
darbiniekiem! Ar tikpat lielu entuziasmu darbojas ļaudis Bebru un Iršu pagastā. Viņi
neļauj zust aizmirstībā savam kultūrvēstures mantojumam. Pie Iršu klēts izveidots
atpūtas laukums – vieta, kur iršēniešiem pulcēties kultūras pasākumos. Bebros veiksmīgi
pabeigta Vecbebru muižas kungu mājas teritorijas labiekārtošana.
Šajā gadā kopīgiem spēkiem paveiktais Kokneses novadā ir ieguldījums mūsu
nākotnē. Viena no mūsu novada attīstības prioritātēm ir izglītība. Tāpat kā iepriekšējos
gadus liels darbs un līdzekļi ieguldīti novada izglītības iestādēs. Tas ir plānots un
veiksmīgs Kokneses novada Attīstības nodaļas darbs Eiropas Savienības projektu
īstenošanā. Jaunu veidolu ieguvusi Kokneses pirmsskolas izglītības iestāde „Gundega”,
noslēgušies vērienīgie būvdarbi Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā. Mūsu mērķis ir lai
jaunā paaudze saņem kvalitatīvu izglītību, ko nodrošina arī modernu mūsdienu
tehnoloģiju pieejamība. To apliecina šopavasar atklātā „Samsung” digitālā mācību klase
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā. Mazie koknesieši un viņu vecāki atzinīgi novērtējuši
ilgi gaidīto un šogad atklāto bērnu rotaļu laukumu. Pērses pamatskolā atklāta atjaunota
moderna ēdamzāle. Mūsu novadā aug talantīga jaunā paaudze, to apliecina skolēnu un
jauniešu sasniegumi mācībās, mūzikā, sportā, uzņēmējdarbībā.
Liels ieguvums koknesiešiem būs Šķeldas katlu mājas modernizācijas projekta
īstenošana. Arī turpmāk maksimāli centīsimies piesaistīt Eiropas Savienības
struktūrfondu līdzekļus jaunajā plānošanas periodā.
Esmu pārliecināts, ka darbavietas ir pamatu pamats, lai vietai piesaistītu
iedzīvotājus. Tāpēc meklējam iespējas, kā varētu veicināt uzņēmējdarbību. Esam
apzinājuši Kokneses rūpniecības zonas priekšrocības un trūkumus, kas jānovērš, lai
radītu uzņēmējdarbībai piemērotu vidi. Virziens, kurā mūsu novads varētu attīstīt
uzņēmējdarbību, ir Pļaviņu HES ūdenskrātuves apsaimniekošana. Lai novadā rosinātu
jaunus uzņēmējdarbības entuziastus, kuriem ir labas idejas, bet nav iespēju un pieredzes,
pašvaldība bija izsludinājusi biznesa ideju konkursu.
Mums racionāli jāizmanto tās bagātības, kas mums pieder. Ar lepnumu un kā
piemēru varu minēt mūsu novada lauksaimniekus, kuru paveiktais sasniedzis Eiropas
līmeni.
Mūsu novadā allaž godā celtas tautas mākslas tradīcijas. Kokneses pašdarbības
kolektīvi šovasar piedalījās 34.starptautiskajās Hanzas dienās, un Hanzas karalistē Lībekā
pārstāvēja savu Koknesi, savu Latviju. Priecājamies, ka šogad lieliski izdevās noorganizēt
Kokneses novada svētkus un dzima jauna tradīcija – jauno novadnieku un viņu vecāku
godināšana. Mums katram atmiņā paliks sev nozīmīgi notikumi šajā gadā. Domāju, ka
daudzi atcerēsies tūrisma sezonas atklāšanu ar Sama modināšanas svētkiem un Tvīda
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braucienu, ar pirmo Muzeju nakts pasākumu Kokneses pilsdrupās. „Kokneses Tūrisma
centrs” šogad svinēja 15 darba gadu jubileju. Aktīvās atpūtas cienītāji noteikti no šī
rudens atcerēsies KTC rīkoto pirmo velo tūri pa Kokneses novadu! Varam ar lepnumu
sacīt - Kokneses novads dzīvo ar iedvesmu un radošu garu!
Par mūsu novada logo kļuvuši vārdi: Koknese – Latvijas sirds, bet Likteņdārzs ir
kļuvis par mūsu novada īpašu simbolu. Likteņdārzam šī ir bijusi veiksmīga un bagāta
sezona. Latvijas sirds vietā ar mūsu kopīgiem spēkiem top dāvana Latvijas valsts
simtgadei”- šādus vārdus Kokneses novada iedzīvotājiem veltīja novada domes
priekšsēdētājs Dainis Vingris 2014.gada nogalē laikrakstā „Kokneses Novada Vēstis”.

1.PAMATINFORMĀCIJA
Kokneses novads izveidots 2009. gada 1. jūlijā, apvienojoties Kokneses, Bebru un
Iršu pagastiem.
Pēc administratīvā iedalījuma tas atrodas Zemgalē.

Kokneses novads robežojas ar Pļaviņu, Aizkraukles, Ogres, Ērgļu un Jaunjelgavas
novadiem. Novada kopējā platība ir 360,66 kvadrātkilometri. Iedzīvotāju skaits uz
01.01.2015. – 5753.
Administratīvais centrs - Koknese - atrodas 100 km no Rīgas, gleznainā Daugavas
krastā.
Novada ekonomisko pamatu veido transporta ceļi: Rīga – Daugavpils, Koknese –
Ērgļi, autoceļa E22 posms no Tīnūžiem līdz Koknesei, arī dzelzceļa līnija Rīga –
Daugavpils.
Novada attīstības mērķis ir veicināt teritorijas līdzsvarotu un ilgtspējīgu
ekonomisko attīstību, lai veicinātu iedzīvotāju labklājību, nodrošinātu esošo resursu
saprātīgu izlietošanu, vides kvalitātes saglabāšanu un uzlabošanu. Novads ir Dabas mātes
aplaimots ar upēm un upītēm: caur Bebriem, Iršiem un Koknesi tek Pērse, Bebriem ir sava
Bebrupīte un Iršiem Iršupe, bet ikvienu novada iedzīvotāju priecē latvju likteņupes
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Daugavas viļņojums Koknesē. Katrs novada pagasts ievērojams ar bagātu kultūras un
vēstures mantojumu. Mums ir ar ko lepoties un ar ko iepriecināt un pārsteigt ciemiņus!
Senatnes elpu var sajust, nonākot Kokneses pilskalnā ar viduslaiku pilsdrupām
Kokneses parkā, Daugavas labajā krastā. Koknesieši cenšas saglabāt sendienu slavu un
godu. 2009. gada 25. jūlijā tika nosvinēta Kokneses pils 800-gade. Pilsdrupās notiek
teatralizēti uzvedumi, kāzu ceremonijas viduslaiku stilā. Aicinājums saglabāt 20. gadsimta
totalitārā režīma upuru piemiņu, aizvedīs uz Kokneses salu Daugavas vidū, kurā ar visas
tautas līdzdalību top Likteņdārzs nevainīgi bojā gājušo dvēselēm. 10 kilometrus no
Kokneses, Bebru pagastā, var izstaigāt Jaunbebru „Kartupeļu dumpja” vēsturisko taku,
iepazīt tēlnieka Voldemāra Jākobsona memoriālo māju – muzeju „Galdiņos” un Latvijas
biškopības vēstures muzeju, Vecbebru muižas parkā tuvāk apskatīt Vecbebru muižas
ansambli, kultūrvēsturisko pieminekli - kungu māju, kurā 1922. gadā tika nodibināta
Vecbebru biškopības skola, kā arī 2008. gada nogalē atklāto Vecbebru katoļu dievnamu.
Autoceļš Koknese – Ērgļi aizved uz Iršu pagastu. Tur var uzzināt kādus
noslēpumus glabā pagājušajos gadsimtos celtās ēkas, ko stāsta Iršupīte, mezdama
straujus līču lokus. Iršu pagasta vārds cieši saistīts ar vācu zemkopju kolonijas
izveidošanu 1766. gadā. Noteikti nepaiesiet garām Bulandu pilskalnam, Pilskalniņam un
vecajām dzirnavām, kur Iršupīte ietek Pērses upē. Dvēseles mieru gūsiet, pārkāpjot mazās
Iršu katoļu baznīcas slieksnim.
Pateicoties daudzajām izglītības un kultūras iestādēm novadā, tiek saglabāts
latviskās kultūras mantojums. Pirmsskolas izglītību visjaunākā paaudze iegūst PII „Bitītē”
Bebros un PII „Gundegā” Koknesē. Novadā atrodas trīs vispārizglītojošās pamatskolas:
Pērses pamatskola, Bebru pamatskola, kā arī Kokneses internātpamatskola – attīstības
centrs un Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola. Vidējo profesionālo izglītību jaunieši iegūst
Vecbebru profesionālajā un vispārizglītojošajā
internātvidusskolā, bet muzikālo
pamatizglītību Kokneses Mūzikas skolā.
Iršu pagastā sev mājvietu radis bērnu nams – patversme „Dzeguzīte”. Visos trīs
pagastos darbojas bibliotēkas, koknesieši brīvo laiku pavada, iesaistoties dažādos
pašdarbības kolektīvos Kokneses kultūras namā un nodarbojoties ar sportiskām
aktivitātēm "Kokneses sporta centrā", Iršos ir savs deju kolektīvs „Irši”, bet Bebros
vokālais ansamblis.
Iedzīvotāju galvenā nodarbošanās nozares ir lauksaimniecība, kokapstrāde, kūdras
ieguve, tūrisms.
Spītējot grūtībām, cilvēki dzīvo un strādā, lai vietā, kur ir viņu mājas, saglabātu
paaudžu paaudzēs iekoptās tradīcijas, kultūrvēsturisko vidi un, lai darbs, kas paveicams
šodien, laistu saknes nākotnei.
Kokneses novadā uz 01.01.2014. savu dzīvesvietu bija deklarējušas 5753
personas. Diemžēl iedzīvotāju skaits salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir samazinājies
par 61 personu.
Kokneses novada iedzīvotāju skaits un struktūra uz 01.01.2015.
Kokneses
pagasts
Iedzīvotāju skaits
Līdz darbspējas
vecumam
Darbspējas vecumā

Bebru
pagasts

4014 (-28)
510

1202 (-17)
225

537 (-16)
82

Kopā novadā
(salīdz. ar
01.01.2014.)
5753 (-61)
817 (-18)

2642

798

367

3807( -52)
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Iršu
pagasts

Pēc darbspējas vecuma

862

179

88

1129 (+9)

Gadu no gada iedzīvotāju skaits Kokneses novadā samazinās. Tam ir gan objektīvs,
gan subjektīvs pamatojums. Pirmkārt – jau ilgāku laiku jaundzimušo ir mazāk nekā
mirušo. Izņēmums ir 2014.gads, kad jaundzimušos skaits ir nedaudz lielāks, bet tas
varētu būt izskaidrojams ar to, ka miršanu tagad ir iespējams reģistrēt jebkurā
Dzimtsarakstu nodaļā Latvijā un mirušā tuvinieki to arī izmanto. Otrkārt –novadā, tāpat
kā visā Latvijā, pēdējo gadu laikā vērojama iedzīvotāju, jo īpaši darbspējas vecumā,
migrācija uz citām valstīm sociāli ekonomisko apstākļu dēļ. Šis fakts nākotnē var radīt
visnopietnākās problēmas, jo samazinās darbspējīgo iedzīvotāju skaits. Tikai 2014.gadā
novadā par 52 darbspējīgām personām ir mazāk nekā 2013.gadā. Tas nozīmē, ka darba
devējiem kļūst aizvien grūtāk nokomplektēt savus uzņēmumus ar darbiniekiem. Ja
ņemam vērā, ka viena daļa no aizbraucējiem ir kvalificēti strādnieki, problēma kļūst vēl
nopietnāka.
DZIMŠANAS
Gads

Demogrāfiskā situācija Kokneses novadā
Meitenes

Zēni

Kopā

2010
2011
2012
2013
2014

19
34
16
28
21

22
21
20
18
24

41
55
36
46
45

MIRŠANAS
Gads

Sievietes

Vīrieši

Kopā

2010
2011
2012
2013
2014

35
23
29
21
25

42
43
34
40
15

77
66
63
61
40

Lai arī pēdējā gadā pēc statistikas datiem jaundzimušo ir nedaudz vairāk nekā
mirušo, joprojām kā novada ilgtermiņa prioritāte ir novada iedzīvotāju skaita palielināšana.
Teritorijas attīstības plānošanas dokumentos noteiktās rīcības ir vērstas uz mērķi
esošajiem Kokneses novada iedzīvotājiem nepamest novadu, un potenciālajiem
iedzīvotājiem – radīt priekšnoteikumus izvēlēties Kokneses novadu kā savu dzīves un
darba vietu.
Bezdarbs, salīdzinoši zemais atalgojuma līmenis, energoresursu sadārdzināšanās
atstāj būtisku ietekmi uz iedzīvotāju maksātspēju. Tas, savukārt, tieši ietekmē pašvaldības
budžetu samazinās pašvaldības ieņēmumi, pieaugot iedzīvotāju parādiem par
komunālajiem pakalpojumiem un nekustamā īpašuma nodokli, pieaug izdevumu apjoms
sociālajiem pabalstiem un palīdzībai.
Lai stabilizētu iedzīvotāju skaitu Kokneses novadā, pašvaldībai jāveic tādi
pasākumi kā mērķtiecīga darbvietu un pievilcīgas dzīves vides radīšana, investīciju
piesaistīšana, uzņēmējdarbības atbalsts, aktīva pašmāju demogrāfijas politika, kas
atbalsta labvēlīgu politiku pret pastāvīgajiem iedzīvotājiem (pabalsti un pakalpojumi,
6

mājoklis, darbvietas), lai ilgtermiņā uzlabotu dzimstību un atturētu iedzīvotājus no
aizbraukšanas.

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

PAMATBUDŽETS
Pašvaldības pamatbudžets 2015.gadam apstiprināts novada domes sēdē 2015.gada
8.janvārī:
Ieņēmumi EUR 6 744 072,
Izdevumi EUR 6 788 433
Finansēšana:
-aizņēmumu pamatsummu atmaksa EUR 556 701,
-līdzekļu atlikums 2015.gada sākumā EUR 754 328,
-līdzekļu atlikumu 2015.gada beigās EUR 153 266.
Kokneses novada domes pamatbudžeta izpilde par 2014.gadu :
Ieņēmumi EUR 7 902 442 ,
Izdevumi EUR 8 743 025
Finansēšana:
-aizņēmumu pamatsummu atmaksa EUR 408 384,
-aizņēmuma saņemšana EUR 1 122 652,
-līdzekļu atlikums 2014.gada sākumā EUR 880350,
-līdzekļu atlikumu 2014.gada beigās EUR 754035.
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2015. 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 2015.gadam” .
2014. gadā ieņēmumi, salīdzinot ar 2013.gadu ir palielinājušies par 9.8 %.
Izdevumi savukārt palielinājušies par 17.6%, kur daļu finansējuma sedza
aizņēmuma saņemšana no Valsts kases EUR 1122652 apmērā izglītības iestāžu
remontiem.

Izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem sedz naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu
vai aizņēmums no valsts kases.
8

Pamatbudžeta ieņēmumi
2014. gadā ieņēmumi salīdzinot ar 2013.gadu pa abās lielākajās ieņēmumu grupās ir
pieauguši. Nenodokļu ieņēmumi ir svārstīgi, jo tajos ir tādi nepatstāvīgi ieņēmumi kā
pašvaldības īpašumu pārdošana. Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem ir diezgan
pastāvīgi katru gadu. Ieņēmumus no pašvaldību budžeta transfertiem galvenokārt sastāda
ieņēmumi par savstarpējiem norēķiniem par izglītības pakalpojumiem.

9

2014. gadā tāpat kā iepriekšējos gados lielākais īpatsvars Kokneses novada
pamatbudžeta ieņēmumos ir valsts budžeta transferti EUR 4 282 090, kas ietver:
- transferti izglītībai, kultūrai un sociālajai sfērai EUR 3 353 822;
- transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu
palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) EUR 265 449;
- transferti no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda (PFIF) EUR 564 024,
- pārējie transferti no valsts budžeta EUR 92 980.
Tā kā valsts budžeta transferti (izņemt dotāciju no PFIF) ir izlietojami konkrētam
mērķim, tad būtiskākie ieņēmumi , kuri nepieciešami pārējo pašvaldības funkciju izpildei,
ir nodokļu ieņēmumi un lielākais no tiem ir ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa
(IIN).
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākumu nodokļa ieņēmumi 2014.gadā palielinājušies par
4.9 % salīdzinājumā ar 2013.gadu(2013. gadā pieaugums pret 2012.gadu bija 14.8 %).
Nekustamā īpašuma nodokļi (NĪN) ir pieauguši par 21.2% , ieņēmumi no pašvaldību
finanšu izlīdzināšanas fonda (PFIF) pieauguši par 3.8%.
Kopumā nodokļu ieņēmumi kopā ar ieņēmumiem no PFIF 2014.gadā ir pieauguši
par 5.7% salīdzinot ar 2013.gadu( 2013./2012. gadu 8.8%).
Nodokļu ieņēmumu struktūra 2009-2014.
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015.
plāns

Nodokļu
ieņēmumi 1934193 2151815 2111536 2253460 2572256 2729971 2621691
kopā
Iedzīvotāju
ienākuma
1822017 1994421 1937843 2066306 2372195 2487488 2410541
nodoklis
Nekustamā
īpašuma
112176 157394 173693 187154 200061
242483 211150
nodoklis

Nodokļu ieņēmumu struktūra 2014. gadā
Nekustamā
īpašuma nodoklis
par zemi 5.6%

Nekustamā
īpašuma nodoklis
par ēkām un
būvēm 2.2%

Iedzīvotāju
ienākuma
nodoklis
92.2%
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2014.gadā ieņēmumi no citām pašvaldībām no savstarpējiem norēķiniem bija
EUR 354137, bet izdevumi EUR 141008.
Savstarpējie norēķini
Ieņēmumi kopā
Ieņēmumi ĢKC
Dzeguzītei
Ieņēmumi par izglītību
Ieņēmumi par būvvaldi
Izdevumi kopā
Aizkraukles sporta skolai
Centrālajai bibliotēkai
Izglītības iestādēm
Sociālajām iestādēm

2009
144639

2010
204841

2011
218785

2012
261840

2013
310485

2014
354137

91291
53348

129727
53437
21677
117793
8561
598
53896
54738

108339
84272
26174
86645
10259
854
48546
26986

124127
110209
27504
101526
11611
854
66541
22520

145876
137397
27212
124843
12516
854
88740
22733

213092
114392
26653
141008
13113
854
100097
26944

92952
1972
49160
41820
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Pamatbudžeta izdevumi
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām
Funkcionālās kategorijas
Vispārējie valdības dienesti
Sabiedriskā kārtība un drošība

2009

2010

2011

2012

2013

2014

670167

632013

718791

819719

840807

846196

2015.plāns*
973086

40394

16364

17096

17957

24977

36934

34495

Ekonomiskā darbība

114461

125740

147185

141340

149793

163985

182189

Vides aizsardzība

306834

90396

114894

33127

31147

39707

38913

Pašvaldības teritoriju
apsaimniekošana

253490

241722

293425

367798

456857

618413

659826

Atpūta, kultūra un reliģija

1946893

643702

430787

472473

544835

562871

669291

Izglītība

3837118

3121919

3410733

4030813

4815967

5789094

3482541

534321

627945

623552

545437

570323

685825

748092

7703678

5499801

5756463

6428664

7434706

8743025

6788433

Sociālā aizsardzība
KOPĀ izdevumi bez aizņēmumu
pamatsummas atmaksas

Arī 2014.gadā tāpat kā iepriekšējos gados pamatbudžeta
lielāko īpatsvaru sastādīja izglītība - 66.2 %.
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izdevumu struktūrā

Izdevumi izglītībai ir auguši straujāk nekā citām funkcijām sakarā ar remontiem
izglītības iestādēs. Straujāks pieaugums sociālajai aizsardzībai ir sakarā ar 2013.gada
nogalē pieņemtajām izmaiņām saistošajos noteikumos par pabalstu apmēriem.
Pašvaldības teritorijas apsaimniekošanas funkcijas pieaugums saistīts ar papildus
labiekārtošanas strādnieku štata vietām, ieguldījumiem apgaismojuma ierīkošanai un
ciema ielu remontiem. No 2014. gada pašvaldība piešķir vairāk līdzekļu un uzmanības
pašvaldības ielu un apgaismojuma sakārtošanai no pamatbudžeta.

69% no izdevumiem atlīdzībai tiek tērēti izglītības iestādēm.
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SPECIĀLAIS BUDŽETS
Speciālā budžeta ieņēmumu struktūrā 2014.gadā tāpat kā iepriekš lielāko īpatsvaru
veidoja autoceļu fonds – 88 %.

Speciālā budžeta struktūra 2010.-2014.*
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(euro)

KOPĀ ieņēmumi
KOPĀ izdevumi
Autoceļu fonds
ieņēmumi
izdevumi
Dabas resursu
nodoklis
ieņēmumi
izdevumi
Līdzekļi pilsdrupām
ieņēmumi
izdevumi

2010
106892
120605
0
81394
92275

2011
135553
107230
0
94991
78710

2012
99955
94981
0
81269
74843

2013
106106
110046
0
93261
108300

0
14115
12572
0

0
30602
18560
0

0
12284
13735
0

0
12846
1746
0

11383
15758

9960
9960

6403
6403

0
0

2014 2015.plāns
134304
139679
102774
193000
120660
95426

126679
150000

13644
7348

13000
43000

*Starpību starp ieņēmumiem un izdevumiem sedz kases atlikumu starpība
Ziedojumi un dāvinājumi
2014. gadā saņemti ziedojumi un dāvinājumi 4904 euro apmērā. Izdevumi ir 3842 , kas
tērēti atpūtas un kultūras funkcijai.

Pašvaldības saistības
1.Aizņēmumi
2014.gadā pašvaldība ir noslēgusi sešus aizņēmuma līgumus par kopējo summu
1122652 EUR izglītības iestāžu remontiem.
2014.gadā vidēja un ilgtermiņa aizņēmumu atmaksai izlietoti EUR 1836133 (tai
skaitā pamatsummu atmaksai EUR 1825272), kas sastādīja 3.7 % no pamatbudžeta
izdevumiem.
2015. gadā plānots, ka aizņēmuma pamatsummas atmaksai būs nepieciešami
240261.- EUR, no tiem 297101.40 lati tiks segti no ieņēmumiem kā ES līdzfinansējums
par 2014. gadā realizēto projektu „ Energoefektivitātes pasākumi I.Gaiša Kokneses
vidusskolā” .
Kopā parādsaistības Valsts kasē uz 01.01.2015. Kokneses pašvaldībai ir 3982991.EUR. Aizņēmumu procentu gada likme Valsts kasē 2015.gadam ir 0.622 %.
Aizņēmumu pamatsummas un procentu maksa 2014.gadā sastādīja 1836133.EUR, kas ir 6.8% no pašu ieņēmumiem (pieļaujams līdz 20%).
Grafikā
2.Kokneses pašvaldības sniegtie galvojumi
Kokneses pašvaldība no 2002.-2005.gadam ir sniegusi 4 galvojumus studējošo
kredītiem, kopsummā par 10920.- EUR. Šie galvojumi nav radījuši izdevumus pašvaldības
budžetā.
2011. gadā ir sniegts galvojums par 17972.- EUR SIA ”Vidusdaugavas SPAAO”
aizņēmumam projekta „Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
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projekts, SA poligona „Dziļā vāda” būvniecība Mežāres pagasta Krustpils novadā”
īstenošanai.
2012. gadā ir sniegts galvojums par 1992020.- EUR SIA „ Kokneses komunālie
pakalpojumi” kredītam projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju
baseinu pašvaldības, II kārta, Kokneses novada Kokneses pagastā” īstenošanai. SIA „
Kokneses komunālie pakalpojumi” 2014. gadā šo aizņēmumu atmaksāja.
2013. un 2014. gadā nav sniegts neviens galvojums.
Uz 2014. gada sākumu atlikusī galvotā aizņēmuma summa bija 228094.- EUR, uz
gada beigām atlika 18877.- EUR.
3.Ilgtemiņa ieguldījumi
3.1. Nemateriālie ieguldījumi
Nemateriālie ieguldījumi kopsummā salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu
palielinājušies par 1460 EUR.

AKTĪVS
1

1. Nemateriālie ieguldījumi - kopā
(020+030+040+050)
1. Attīstības pasākumi un programmas
2. Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un
tamlīdzīgas tiesības
3. Pārējie nemateriālie aktīvi (ieguldījumi)
4. Nemateriālo ieguldījumu izveidošana
8. Avansa maksājumi par nemateriālajiem
ieguldījumiem
9. Nemateriālo ieguldījumu uzkrātā amortizācija

Piezīmes
Nr.

Pamatojoties uz Kokneses novada domes 2014.gada 09.oktobra rīkojumu nr. 49 tika
veikta nemateriālo ieguldījumu inventarizācija. Nemateriālie ieguldījumi- teritoriālais
plānojums un pārējās nemateriālo ieguldījumu tiesību inventarizācija tika veikta
salīdzinot grāmatvedības uzskaites dokumentus ar nemateriālo ieguldījumu
dokumentāciju. Nemateriālo ieguldījumu datorprogrammu inventarizācija veikta
salīdzinot grāmatvedības dokumentos uzskaitītās datorprogrammas ar datoros
uzstādītajām programmām. Inventarizāciju veica SIA ELTI datorspeciālists Andris
Ozoliņš. I.Gaiša Kokneses vidusskolā datorprogrammu inventarizāciju veica atbildīgā
persona.
Uz pārskata
perioda beigām

Uz pārskata
gada sākumu

Izmaiņas
(+,-)

2

4

5

6

1.1.

56 982

55 522

1 460

1.1.1.

41 291

45 320

-4 029

1.1.2.

15 691

10 202

5 489

1.1.3.

18 459

14 412

4 047

Būtiskākās izmaiņas periodā ir:
Aktīvi
Iegādātas 8.jaunas datorprogrammas noteikts lietošanas
laiks 5.gadi
Citas iegādes, kuru katra darījumu summa ir zem
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Palielinājums
EUR
6 396
330

Samazinājums
EUR

būtiskuma līmeņa
Aprēķinātais nolietojums 2014.gadā

-5266
Izmaiņas

1460

Konts 1110 Attīstības pasākumi un programmas bilances postenis samazinājies par
2014.gadā aprēķināto nolietojumu:
Aktīvi

Palielinājums
EUR

Aprēķinātais nolietojums 2014.gadā
Izmaiņas

Samazinājums
EUR
-4029
-4029

Konts 1120 Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības
bilances postenis palielinājies par 5 489 EUR, būtiskās izmaiņas periodā ir:
Aktīvi
Iegādāta datorprogramma DVS Namejs servera licence (50
lietotājiem) Noteikts lietošanas laiks 5 gadi.
Iegādātas divas programmas Sibelius 7.5 mūzikas skolai.
Noteikts lietošanas laiks 5.gadi
Iegādāta piecu interaktīvo tāfeļu programmatūra
SAMSUNG INTERACTIVE WHITE BOARD S/W USB I.Gaiša
Kokneses vidusskolai. Noteikts lietošanas laiks 5.gadi
Iegādāts lielformāta Kokneses novada kartes makets.
Noteikts lietošanas laiks 5.gadi
Aprēķinātais nolietojums 2014.gadā
Izmaiņas

Palielinājums
EUR
2583

Samazinājums
EUR

1038
2775
330
-1237
5489

Nemateriālo vērtību uzkrātais nolietojums 2014.pārskata gadā ir palielinājies par 4047
EUR
AKTĪVS

Uz pārskata
perioda beigām

Uz pārskata
gada sākumu

Izmaiņas
(+,-)

1

2

3

4

Konts 1191 Attīstības pasākumu un programmu uzkrātā
amortizācija
Konts 1193Pārējo nemateriālo ieguldījumu uzkrātā
amortizācija
Konts 1195 Datorprogrammu uzkrātā amortizācija
Kopā:

7 048

3 019

4 029

315

61

254

11 096
18 459

11 332
14 412

-236
4 047

Konts 1191 Attīstības pasākumu un programmu uzkrātā amortizācija 2014.pārskata
gadā palielinājusies par 4029 EUR, būtiskās izmaiņas periodā ir:
Aktīvi
Aprēķinātais nolietojums 2014.gadā
Izmaiņas

Palielinājums
EUR
4029
4 029

Samazinājums
EUR

Konts 1193Pārējo nemateriālo ieguldījumu uzkrātā amortizācija 2014.pārskata gadā
palielinājusies par 254 EUR, būtiskās izmaiņas periodā ir:
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Aktīvi
Aprēķinātais nolietojums 2014.gadā
Izmaiņas

Palielinājums
EUR
254
254

Samazinājums
EUR

Konts 1195 Datorprogrammu uzkrātā amortizācija 2014.pārskata gadā samazinājusies
par 236,-EUR, zem būtiskuma līmeņa izmaiņas periodā ir:
Aktīvi

Palielinājums
EUR
983

Aprēķinātais nolietojums 2014.gadā
Izslēgts nolietojums 2014.gadā

Samazinājums
EUR
-1219
-236

Izmaiņas

3.2. Pamatlīdzekļi
2014.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, pamatlīdzekļu bilances kopsumma
palielinājusies par 801 173 EUR.

AKTĪVS
1

2. Pamatlīdzekļi - kopā
(070+080+090+100+110)

Piezīmes
Nr.

Pamatojoties uz Kokneses novada domes 2014.gada 09.oktobra rīkojumu nr. 49
tika veikta pamatlīdzekļu inventarizācija. Pamatlīdzekļi –ēkas, būves, zemes gabali, tika
apzināti dabā un salīdzināti ar grāmatvedības datiem. Nesakritības netika konstatētas.
Grāmatvedības uzskaitē uzskaitītajiem nekustamajiem īpašumiem- zemēm, būvju
īpašumiem un dzīvokļu īpašumiem veikta datu salīdzināšana ar Valsts zemes dienesta
nekustamā īpašuma valsts kadastrā reģistrētajiem kadastra objektiem- zemēm, būvju
īpašumiem, dzīvokļu īpašumiem pēc stāvokļa uz 2014.gada 31.decembri. Pamatlīdzekļutehnoloģisko iekārtu un mašīnu, saimniecisko pamatlīdzekļu, datortehnikas, sakaru un
citas biroja tehnikas un pārējo pamatlīdzekļu inventarizācija veikta salīdzinot materiālās
vērtības dabā pēc pamatlīdzekļu inventāra numura. Nesakritības netika konstatētas.
Uz pārskata
perioda
beigām

Uz pārskata gada
sākumu

Izmaiņas (+,-)

2

4

5

6

1.2.

15 056 219

14 255 046

801 173

1.2.1.
1.2.3.

12 813 529
284 421
764 884

12 089 978
129 611
715 329

723 551
154 810
49 555

4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto
celtniecība

1.2.4.

75 642

172 172

-96 530

5.Turējumā nodotie valsts un pašvaldību
īpašumi

1.2.5.

484 546

482 099

2 447

6. Bioloģiskie un pazemes aktīvi

1.2.6.

633 197

637 950

-4 753

0

0

0

0
6 624 701

27 907
5 956 724

-27 907
667 977

1. Zeme, ēkas, būves
2. Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas
3. Pārējie pamatlīdzekļi

1.2.2.

7. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos
pamatlīdzekļos
8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem
9. Pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums

1.2.8.
1.2.9.
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Bilances postenis „Zeme, ēkas būves” 2014. gadā ir palielinājies par 723 551 EUR
Uz pārskata
perioda beigām

AKTĪVS
1

Uz pārskata
gada sākumu

Izmaiņas
(+,-)

2

3

4

Konts 1211 Dzīvojamās ēkas
Konts 1212 Nedzīvojamās ēkas
Konts 1213 Transporta būves
Konts 1214 Zeme zem ēkām un būvēm
Konts 1215 Kultivētā zeme

227 782
8 801 129
999 629
470 403
149 267

222 914
7 473 952
1 329 587
463 277
153 272

4 868
1 327 177
-329 958
7 126
-4 005

Konts 1216 Atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme
Konts 1217 Pārējā zeme
Konts 1218 Inženierbūves
Konts 1219 Pārējais nekustamais īpašums

21 686
244 654
857 911
1 041 068
12 813 529

21 686
242 850
1 026 904
1 155 536
12 089 978

0
1 804
-168 993
-114 468
723 551

Kopā:

Konts 1211 Dzīvojamās ēkas bilances postenis 2014.pārskata gadā ir palielinājies par
4 868 EUR(2%) izmaiņas zem būtiskuma līmeņa ir:
Aktīvi
Palielinājums EURSamazinājums EUR
Iegādes, kuru darījumu summa ir zem būtiskuma līmeņa
8727
Sākotnējā atzīšana- vērtētas dzīvojamās ēkas
8608
Kontu maiņa no konta 1212, klasifikācija kontos atbilstoši MK 2 705
noteikumos Nr.1486 noteiktajā kārtībā.
Kontu maiņa uz kontu 1252, klasifikācija kontos atbilstoši MK
-2247
noteikumos Nr.1486 noteiktajā kārtībā.
Citas izslēgšanas, kuru darījumu summa ir zem būtiskuma
-2109
līmeņa
Aprēķinātais nolietojums 2014.gadā
-9 290
Kontu maiņa nolietojumam
-1526
Izmaiņas
4868

No pašvaldības bilancē uzskaitītajām 48 dzīvojamajām ēkām uz 2014.gada beigām
Zemesgrāmatā reģistrētas 36.
Konts 1212 Nedzīvojamās ēkas bilances postenis 2014.pārskata gadā ir palielinājies par
1 327 177 EUR(18%), būtiskākas izmaiņas ir:
Aktīvi
Palielinājums EURSamazinājums EUR
Pirmskolas izglītības iestāde „Gundega” un Mūzikas skolas
368 406
ēkas telpu remonta darbi
I.Gaiša Kokneses vidusskolas un internāta ēkās veikts
597 946
projekts „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana I.Gaiša
Kokneses vidusskolas ēkām, Parka ielā 27, Kokneses novadā,
uzlabojot ēku energoefektivitāti” Nr. KPFI-15.3/18 īstenošana. Ēkas
fasādes vienkāršotā renovācija, zibensaisardzības un
zemējuma izbūve un lietus ūdeņu kanalizācijas sistēmas
izbūve.
I.Gaiša Kokneses vidusskolas un internāta ēkās veikts telpu
290 641
remonts
Domes administratīvās ēkas telpu remonts
73 783
Kapličā Bebru pagastā veikta vienkāršotā renovācija par
27 789
ELFLA finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas
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LEADER pieejas īstenošanas „Lauku ekonomikas dažādošana
un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā” līdzekļiem, projekta Nr.13-04-LL20L413101-000015
Pērses pamatskolas ēdnīcas ēkas remonts
PVC Vējtveris ar divviru durvīm un uzstādīšanas pakalpojums
Sporta centra 2.kārtas –peldbaseinā
Kontu maiņa no konta 1218. 2013.gadā bez atlīdzības
saņemto valsts nekustamo īpašumu klasificēšana
atbilstošajos kontos
Kontu maiņa uz kontu 1211, 2013.gadā bez atlīdzības
saņemto valsts nekustamo īpašumu klasificēšana
atbilstošajos kontos
Izslēgts no uzskaites nekustamais īpašums
Kontu maiņa nolietojumam
Aprēķināts nolietojums par 2014.gadu
Izmaiņas

23 561
2 581
210 620
-2 705
-150
-97 956
-167 339
1 327 177

No pašvaldības bilancē uzskaitītajām 89 nedzīvojamajām ēkām uz 2014.gada beigām
Zemesgrāmatā reģistrētas 72.
Konts 1213 Transporta būves bilances postenis samazinājies par 329 958 EUR (25%),
būtiskākās izmaiņas periodā ir:
Aktīvi

Palielinājums
EUR
689

Dzelzceļa pārbrauktuves- gājēju pārejas Zemeņu-Lakstīgalu
ielā par būvuzraudzību gājēju celiņa izveidošanā 2013.gadā.
Ietves izbūve pie mājas Parka iela Nr.20 Kokneses pagastā
12 404
Gājēju taciņa uz pirmskolas izglītības iestādi „Bitīte” un
3 075
stāvlaukuma izbūve Bebru pagastā
Gājēju celiņa izveidošana un margu uzstādīšana uz Ģimenes
781
atbalsta un dienas centru Vērenes ielā 1 Kokneses pagastā
Kontu maiņa no 1219 konta, būves- autopieturas klasifikācija 3524
kontā atbilstoši MK noteikumiem Nr.1486 noteiktajā kārtībā.
Kontu maiņa no 1218 konta, būvju-tiltu klasifikācija kontos
10 481
atbilstoši MK noteikumos Nr.1486 noteiktajā kārtībā.
Būves Parka iela daļas rekonstrukcija, veikta būves vērtēšana, pielietota
amortizētās aizstāšanas metode
Kontu maiņa uz 1218 kontu būves-caurtekas un artēziskās
akas klasifikācija kontos atbilstoši MK noteikumos Nr.1486
noteiktajā kārtībā.
Izslēgtas no uzskaites nolietojušās būves
Kontu maiņa nolietojumam
Aprēķināts nolietojums par 2014.gadu
Izmaiņas

Samazinājums
EUR

-90 135
-2 582
-23
-4 045
-264 127
-329 958

No pašvaldības bilancē uzskaitītajām 200 transporta būvēm uz 2014.gada beigām
Zemesgrāmatā reģistrētas 18.
Grāmatvedības uzskaitē esošo ielu un ceļu dati salīdzināti ar VAS „Latvijas valsts ceļi”
datiem pēc stāvokļa uz 31.12.2014.gadu.
Kontā 1213 „ Transporta būves” 2013. gadā tika uzskaitītas līdz tam neuzskaitītās
ceļu būves un servitūta ceļi nulles vērtībā. Šo ceļu novērtējumu bija plānots veikt
2014.gadā, bet tas netika izdarīts. Vērtējumu plānots veikt no 2015.-2016.gadam.
Konts 1214 Zeme zem ēkām un būvēm bilances postenis palielinājies par 7126 EUR,
izmaiņas zem būtiskuma līmeņa periodā ir:
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Aktīvi
Kontu maiņa no kontiem 1217,1215,1252, klasifikācija
kontos atbilstoši MK noteikumos Nr.1486 noteiktajā kārtībā.
Zemes iegāde-maiņa
Sākotnējā atdzīšana
Bez atlīdzības saņemtā no VAS „Latvijas Hipotēku un zemes
banka”
Kontu maiņa uz kontu 1217, klasifikācija kontos atbilstoši MK
noteikumos Nr.1486 noteiktajā kārtībā.
Zemes atsavināšana, izslēgšana no uzskaites
Izmaiņas

Palielinājums
EUR
32 843

Samazinājums
EUR

2 000
1 709
3 800
-5 753
-27 473
7 126

Konts 1215 Kultivētā zeme bilances postenis samazinājies par 4005 EUR, izmaiņas zem
būtiskuma līmeņa ir:
Aktīvi

Palielinājums
EUR
5 948

Kontu maiņa no konta 1217 klasifikācija kontos atbilstoši MK
noteikumos Nr.1486 noteiktajā kārtībā.
Sākotnējā atdzīšana
4 625
Kontu maiņa uz kontu 1214 un 1217, klasifikācija kontos atbilstoši MK
noteikumos Nr.1486 noteiktajā kārtībā.
Zemes atsavināšana, izslēgšana no uzskaites
Izmaiņas

Samazinājums
EUR

-3 614
-10 964
-4 005

Konts 1216 Atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme bilances postenis 2014.gadā bez
izmaiņām
Konts 1217 Pārējā zeme bilances postenis 2014.pārskata gadā palielinājies par 1804
EUR, izmaiņas zem būtiskuma līmeņa ir:
Aktīvi
Palielinājums EUR Samazinājums EUR
Kontu maiņa no konta 1214,1215, 1219, klasifikācija kontos atbilstoši
81 153
MK noteikumos Nr.1486 noteiktajā kārtībā.
Kontu maiņa uz kontu 1214 un 1215, klasifikācija kontos atbilstoši
-37 977
MK noteikumos Nr.1486 noteiktajā kārtībā.
Izslēgšana no uzskaites
-1 221
Kontu maiņa nolietojumam
-16 821
Aprēķināts nolietojums par 2014.gadu
-23 330
Izmaiņas
-1 804

No pašvaldības bilancē uzskaitītajiem 580 zemes vienībām uz 2014.gada beigām
Zemesgrāmatā reģistrēti 270 zemes vienības
Konts 1218 Inženierbūves bilances postenis 2014.pārskata gadā samazinājies par
168 993 EUR, būtiskās izmaiņas periodā ir:
Aktīvi
Kontu maiņa no 1213 konta būves-caurtekas un artēziskās
akas klasifikācija kontos atbilstoši MK noteikumos Nr.1486
noteiktajā kārtībā.
Kontu maiņa no 1219 konta būves- caurteku klasifikācija
kontos atbilstoši MK noteikumos Nr.1486 noteiktajā kārtībā.
Kontu maiņa no 1219 konta Valsts nozīmes arhitektūras
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Palielinājums EURSamazinājums EUR
2 582
19 024
29 472

pieminekļa Kokneses pilsdrupu apgaismošanas klasifikācija
kontos atbilstoši MK noteikumos Nr.1486 noteiktajā kārtībā.
Ielu apgaismojuma izbūve Parka iela no Parka līdz A6 šosejai
Uzskaitīta līdz šim neuzskaitīta būve- Pārsūknēšanas stacija
,kad.nr. 3260 013 0555 002
Uzskaitīta līdz šim neuzskaitīta būve -Degvielas noliktava ,
kad.nr. 3260 013 0555 001
Kontu maiņa uz kontu 1212, 2013.gadā bez atlīdzības
saņemto valsts nekustamo īpašumu nedzīvojamo ēku
klasificēšana atbilstošajos kontos
Kontu maiņa uz 1213 kontu, būvju-tiltu klasifikācija kontos
atbilstoši MK noteikumos Nr.1486 noteiktajā kārtībā.
Kontu maiņa uz 1219 kontu, Mežaparka estrādes Bebru
pagastā klasifikācija kontā atbilstoši MK noteikumos Nr.1
486 noteiktajā kārtībā.
Caurtekas Kokneses pagastā un Ūdenstorņa Iršu pagastā
izslēgšana no uzskaites
Kontu maiņa nolietojumam
Aprēķināts nolietojums par 2014.gadu

1 134
741
242
-210 620
-10 481
-12 420
-87
83 082
-71 662
-168 993

No pašvaldības bilancē uzskaitītajām
10 inženierbūvēm
Zemesgrāmatā uz 2014.gada beigām Zemesgrāmatā reģistrētas 5.

kuras

ierakstāmas

Konts 1219 Pārējais nekustamais īpašums bilances postenis 2014.pārskata gadā ir
samazinājies par 114 468 EUR, būtiskākās izmaiņas periodā ir:
Aktīvi
Bērnu rotaļu laukuma izveide Koknesē, ELFLA finansētais
Latvijas Lauku attīstības programma LEADER pieejas
īstenošanas pasākuma "Lauku ekonomikas dažādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā" Nr.13-04-LL20-L413201-000026
projekts
Kokneses Skeitparka rampu rekonstrukcija
Kontu maiņa no 1218 konta, Mežaparka estrādes Bebru
pagastā klasifikācija kontā atbilstoši MK noteikumos Nr.1486
noteiktajā kārtībā.
Kontu maiņa uz 1213 kontu, būves- autopieturas klasifikācija
kontā atbilstoši MK noteikumiem Nr.1486 noteiktajā kārtībā.
Kontu maiņa uz 1217 kontu, Sadzīves atkritumu izgāztuves
"Koknese" rekultivācija klasifikācija kontā atbilstoši MK
noteikumiem Nr.1486 noteiktajā kārtībā.
Kontu maiņa uz 1218 kontu būves- caurteku klasifikācija
kontos atbilstoši MK noteikumos Nr.1486 noteiktajā kārtībā.
Kontu maiņa uz 1218 kontu, Valsts nozīmes arhitektūras
pieminekļa Kokneses pilsdrupu apgaismošanas klasifikācija
kontos atbilstoši MK noteikumos Nr.1486 noteiktajā kārtībā.
Kontu maiņa nolietojumam
Aprēķināts nolietojums par 2014.gadu

Palielinājums
EUR
21 955

Samazinājums
EUR

2 800
12 420
-3524
-72 056
-19 024
-29 472
37 293
Izmaiņas

-64 860
-114 468

No pašvaldības bilancē uzskaitītajām 6 pārējiem nekustamajiem īpašumiem kuras
ierakstāmas Zemesgrāmatā uz 2014.gada beigām Zemesgrāmatā reģistrētas 2.
2014.gadā tika veikta Kokneses novada domes īpašumā un tiesiskajā valdījumā
esošo iznomājamo un iznomāto zemes gabalu uzskaite atbilstoši MK atbilstoši MK
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noteikumiem Nr. 1486 „ Kārtība kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”
1.pielikuma 27.1. punktam,
„Analītiskajā uzskaitē nodala pašu vajadzībām lietojamo zemi, ēkas un būves no
izīrējamiem un iznomājamiem īpašumiem. Zemi uzskaita zemes vienībās atbilstoši
piešķirtajam zemes vienības kadastra apzīmējuma numuram. Daļēji izīrējamos vai
iznomājamos īpašumus uzskaita kā izīrējamos un iznomājamos īpašumus, ja izīrējamo vai
iznomājamo platību var pārdot vai iznomāt atsevišķi un var atdalīt grāmatvedības
uzskaitē. Ja tas nav iespējams, daļēji izīrējamos un iznomājamos īpašumus uzskaita kā
izīrējamus vai iznomājamus tikai tad, ja pašu vajadzībām izmantojamā daļa nav būtiska”.
Iznomātās ēkas un būves tika uzskaitītas kā iznomātie īpašumi pamatojoties uz
noslēgtajiem līgumiem. Izveidoti analītiskie konti:
12119 Iznomātās dzīvojamās ēkas, par uzskaites vērtību EUR 2473
12129 Iznomātās nedzīvojamās ēkas, par uzskaites vērtību EUR 3 122 617
12199Iznomātais pārējais nekustamais īpašums, par uzskaites vērtību EUR 794 885
Iznomātie zemes gabali tika uzskaitīti kā iznomātie īpašumi pamatojoties uz domes
attīstības nodaļas sastādīto sarakstu ”Kokneses novada domes īpašumā vai tiesiskajā
valdījumā esošie iznomājamie un iznomātie zemes gabali uz 31.07.2014.gadu”. Izveidoti
analītiskie konti:
12149 Iznomājamā un iznomātā zeme zem ēkām un būvēm, par uzskaites vērtību EUR
94 669
12159 Iznomājamā un iznomātā kultivētā zeme, par uzskaites vērtību EUR 128 902
12169 Iznomātā atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme, par uzskaites vērtību EUR 15
327
12179 Iznomājamā un iznomātā pārējā zeme, par uzskaites vērtību EUR 21 523.
2014.gadā Kokneses novada domes īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošo
arhitektūras pieminekļu uzskaite veikta atbilstoši MK noteikumiem Nr. 1486 „ Kārtība
kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 1.pielikuma 27.2. punktam. ”Ēkas un
būves, kas ir kultūras (arhitektūras) pieminekļi, uzskaita līdzīgu pamatlīdzekļu kontos
atbilstoši to pielietojumam (piemēram, dzīvojamās ēkas, nedzīvojamās ēkas, būves),
analītiskajā uzskaitē nodalot atsevišķi”.
Arhitektūras pieminekļu uzskaite grāmatvedības analītiskajos kontos tika veikta
pamatojoties uz LR valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas sarakstiem no
26.02.2014.gada un bilancē uzskaitītajiem valsts un vietējās nozīmes arhitektūras
pieminekļiem. Izveidoti analītiskie konti:
12118 Dzīvojamās ēkas –kultūras piemineklis, par uzskaites vērtību EUR 2705
12128 Nedzīvojamās ēkas-kultūras piemineklis, par uzskaites vērtību EUR 27820
12198 Pārējais nekustamais īpašums-kultūras piemineklis, par uzskaites vērtību EUR
218101

3. PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOVĒRTĒJUMS DIVOS
IEPRIEKŠĒJOS GADOS
Kokneses novada domes nekustamo īpašumu bilances vērtības dati par ierakstiem
Zemesgrāmatā (EUR)
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Postenis

Bilances (atlikusī)
vērtība īpašumiem
, kuri jāieraksta
zemesgrāmatā

Bilances (atlikusī)
vērtība īpašumiem
, kuri ir ierakstīti
zemesgrāmatā

Bilances (atlikusī)
vērtība īpašumiem,
kuri nav ierakstīti
zemesgrāmatā

Zeme

886 010

275 569

610 441

Ēkas

9 242 950

9 203 658

39 292

Būves

2 107 938

930 665

1 177 273

Dzīvokļi

259 607

246 772

12 835

Kopā

12 496 505

10 656 664

1 839 841

Kokneses novada domes Zemesgrāmatā ierakstīto nekustamo īpašumu grāmatvedības
uzskaitē esošo dati salīdzināti ar Valsts vienotās datorizētās Zemesgrāmatas datiem, pēc
stāvokļa uz 2014.gada 31. decembri.

Kokneses novada domes īpašumā un valdījumā esošās zemes sadalījums pa

lietošanas veidiem 2014.gadā
Pārējās zemes
5%

Ceļi
9%

Lauks.izmant.zeme
29%
Pagalmi
5%
Zem
ūdeņiem
11%
Purvi
2%
Krūmāji
2%

Meži
37%

Kokneses novada domes zemes bilance salīdzināta ar Valsts zemes dienesta datiem pēc
stāvokļa uz 2014.gada 31.decembri.
Kokneses novada bilancē uzskaitītā zeme, ēkas un būves un dzīvokļu īpašumi
salīdzināti ar Valsts zemes dienesta datiem pēc stāvokļa uz 2014.gada 31.decembri.
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Kokneses novada bilancē uzskaitītās ceļu būves salīdzinātas ar Latvijas valsts ceļu
reģistra datiem pēc stāvokļa uz 2014.gada 31.decembri.
Kokneses novada bilancē uzskaitītie arhitektūras pieminekļi salīdzināti ar Valsts
kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas datiem pēc stāvokļa uz 2014.gada 31.
decembri.
Kokneses novada domes zemes bilance - pašvaldībai piederošās zemes kopā 1327.1 ha,
no tās:
- Lauksaimniecības izmatojamā zeme
381.5 ha
- Meža zeme
493.1 ha
- Zeme zem krūmājiem
21.5 ha
- Zeme zem purviem
20.0 ha
- Zeme zem ūdeņiem
152.6 ha
- Zeme zem ēkām un pagalmiem
69.0 ha
- Zeme zem ceļiem
121.1 ha
- Pārējās zemes
68.3 ha
Kokneses novada pašvaldības zemes sadalījums pa nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
grupām:
Lietošanā kopā 237.6 ha, no tiem:
1. Fizisko personu lietošanā esošā zeme 237.6 ha
2. Juridisko personu lietošanā esošā zeme 0.0 ha
Īpašumā kopā 30418.9 ha, no tiem:
1. Fizisko personu īpašumā esošā zeme 2. Juridisko personu īpašumā esošā zeme 3. Pašvaldību īpašumā esoša zeme
4. Valsts un valsts institūciju īpašumā
5. Jaukta statusa kopīpašumā esošā zeme Pašvaldībai piekritīgā zeme
Valstij piekritīgā zeme
Zeme zemes reformas pabeigšanai
Rezerves fonda zeme
Zeme zem publiskajiem ūdeņiem

16500.6 ha
7073.9 ha
863.5 ha
5631.1 ha
349.8 ha

446.7 ha
4322.3 ha
70.2 ha
48.5 ha
489.4 ha

Kopā Kokneses novadā 36033.6ha
Kokneses novada domei nav ieķīlātu (apgrūtinātu) īpašumu.

4.PAŠVALDĪBAS KAPITĀLA VĒRTĪBA UN PAREDZĒTĀS TĀ
IZMAIŅAS
Pašvaldībai pieder 100% pašu kapitāla uzņēmumā SIA “Kokneses komunālie
pakalpojumi”, kas 2014.gada 31. decembrī bija 778082.- EUR., bet 2015.gada 31.
decembrī – 791603.- EUR
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Ieguldījums
uz

Ieguldījums
uz
Ieguldījums
Izmaiņas
Izmaiņas
uz
Kapitāl
Ieguldījums Izmaiņas 01.01.2015.
(+,-)
(+,-)
% no
01.01.2013
uz
sabiedrības 01.01.2012
kopapjoma
EUR
01.01.2014. (+,-)
nosaukums
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
484873
+13521 791603
SIA

„Kokneses
komunālie
pakalpojumi”

+277224

762097

+15985 778082

100.oo

5. Iepriekšējos divos gados veiktie, kā arī kārtējā gadā plānotie
pasākumi teritorijas attīstības plāna īstenošanā, tai skaitā :
5.1. INVESTĪCIJAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ
Projekti, kuri realizēti 2014.gadā
2014.gadā realizēti divdesmit projekti - par vienpadsmit vairāk, salīdzinot ar 2013.gadu.

Fonds

Projekta nosaukums un numurs

Projekta
kopējā
summa
EUR

KPFI

Siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšana Kokneses novadā,
iegādājoties divus jaunus, rūpnieciski
ražotus M1 kategorijas elektromobiļus

55 954,00

37 000,00

18 954,00

Zemgales
Kultūras
programma
2014 VKKF

Kokneses amatieru teātra
jauniestudējums: Māra Svīre
"Gredzens gredzenā"

3 240,00

1 500,00

1 740,00

VKKF

Kultūras pieminekļa „Kokneses
pilsdrupas” saglabāšana un
apmeklētāju drošības uzlabošana

2 700,00

1 700,00

1 000,00
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Publiskais
finansējums
EUR

Pašvaldības
finansējums
EUR

VKPAI

Kokneses pilsdrupu glābšanas darbi

18 020,00

18 000,00

20,00

Lauku
atbalsta
dienests

Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku
mēra ierobežošanas pasākumu
īstenošana Kokneses novadā

5 563,42

5 563,42

0,00

ELFLA

Kapličas vienkāršota renovācija Bebru
pagasta Zutēnu kapos

25 856,50

12 394,02

13 462,47

Izglītības
un zinātnes
ministrija

Sporta inventāra iegāde Kokneses
novada vispārējās izglītības iestādēs

8893,48

4268,50

4624,98

ELFLA

Bērnu rotaļu laukuma izveide Koknesē 21 955,66

12 520,17

9 435,49

3155,11

1564,52

1590,59

1549,51

1200,00

349,51

1 166,60

1 166,60

-

Latvijas
Pašvaldību
savienība

Meža ekonomiskās vērtības
uzlabošana Kokneses novada Bebru
pagasta "Lokmanes mežā”
Nacionālā muzeju krājuma
ekspozīcijas glabāšanas apstākļu
uzlabošana un pieejamības
nodrošināšana tēlnieka Voldemāra
Jākobsona memoriālajā mājā-muzejā
„Meža dienas 2014”: Pilnveidot un
labiekārtot Kokneses novada ciemus Kokneses, Bebru, Iršu

Latvijas Šveices
sadarbības
programma

Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem
pašvaldību vispārējās izglītības
iestādēs

125 645,07

113 080,56

12 564,51

Biedrība
"Daugavas
Savienība"

Kokneses pilsdrupu senlietu
restaurācija

985,00

685,00

300,00

337 994,60

123 254.38

214 740,22

709,00

709,00

-

2 789,10

2 074,54

714,56

ELFLA

Kultūras
ministrija

KPFI

Biedrība
"Daugavas
Savienība"
ELFLA

Energoefektivitātes paaugstināšanas
pasākumi Kokneses novada
pirmsskolas izglītības iestādē
"Gundega" un Kokneses novada
mūzikas skolā
Dabas pieminekļa aizsargājamā
dendroloģiskā stādījuma "Kokneses
parks" koku kopšana
Teritorijas sakopšanas pakalpojuma
sniegšana Kokneses pagastā
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VKPAI

VKKF

ERAF

ERAF

Kokneses pilsdrupu mūru ekspertīzes
veikšana apmeklētāju drošības
nodrošināšanai
Vecbebru muižas kungu mājas
arhitektoniskā izpēte
Primārās veselības aprūpes
infrastruktūras uzlabošana Andas
Elstes ģimenes ārsta praksē
Primārās veselības aprūpes
infrastruktūras uzlabošana Daces
Graudas ģimenes ārsta praksē

1 660,00

1 660,00

-

2 536,97

1 500,00

1 036,97

15 994,86

13 459,67

2 535,19

17 023,35

14 325,13

2 698,22

Projekti, kuri turpinās 2015.gadā
Fonds

KPFI

VKKF

Daugavas
Savienība

ESF

Norway
grants

Norway
grants

ERAF

Projekta nosaukums un
numurs
Siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšana Ilmāra Gaiša
Kokneses vidusskolas ēkām,
Parka ielā 27, Koknesē,
Kokneses novadā, uzlabojot
ēku energoefektivitāti
Kultūrvēsturiskās vērtības tēlnieka Voldemāra Jākobsona
memoriālās mājas-muzeja
aizsardzība un saglabāšana
nākamajām paaudzēm
Kokneses muižas Jauno pils
drupu pagrabiņa un apkārtnes
labiekārtošana
„PROTI un DARI” (atbalsts
jauniešiem vecumā no 15-29
gadiem, kuri nemācās, nestrādā
un neapgūst arodu)
Lietpratīga pārvaldība un
Latvijas pašvaldību veiktspējas
uzlabošana
Latvijas plānošanas reģionu un
vietējo pašvaldību teritoriālās
attīstības plānošanas kapacitātes
palielināšana un attīstības
plānošanas dokumentu
izstrādāšana,
3.aktivitāte „Sasaistes
izveidošana starp attīstības
plānošanu un budžeta
plānošanu vietējā līmenī”
Publisko interneta pieejas
punktu attīstība Kokneses
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Projekta kopējā
summa EUR

Publiskais
finansējums
EUR

Pašvaldības
Finansējums
EUR

496 375,55

297 382,41

198 993,14

2 164,31

1 600,00

564,31

900,00

627,00

273,00

40 669,20

40 669,20

0,00

8 629,08

8 629,08

0,00

-

-

-

24 019,34

20 416,439
(+ valsts

2 882,32

budžeta
dotācija
720,58)

novadā

ESF
ELFLA
KF
Latvijas Lietuvas
pārrobežu
sadarb.
progr.
20072013

Algotie pagaidu sabiedriskie
darbi pašvaldībās
Aprīkojuma iegāde kultūras un
sabiedrisko aktivitāšu
dažādošanai Kokneses novadā
Šķeldas katlu mājas
modernizācija
Informācijas un komunikāciju
tehnoloģiju izmantošana
komunālo pakalpojumu
kvalitātes uzlabošanai

9 234,61

9 234,61

0,00

3 315,40

2 466,00

849,40

1 581 470,00

522 800,00

1 058 670,00

13 400,00

11 390,00

2 010,00

Apdzīvojuma un dzīves kvalitātes saglabāšanai Kokneses novadā un katrā novada
apdzīvotajā vietā nepieciešams radīt pēc iespējas labvēlīgus dzīves un darba apstākļus.
Lai stabilizētu iedzīvotāju skaitu Kokneses novadā, pašvaldībai jāveic tādi pasākumi kā
mērķtiecīga darbvietu un pievilcīgas dzīves vides radīšana, investīciju piesaistīšana,
uzņēmējdarbības atbalsts, aktīva pašmāju demogrāfijas politika, kas atbalsta labvēlīgu
politiku pret pastāvīgajiem iedzīvotājiem (pabalsti un pakalpojumi, mājoklis, darbvietas),
lai ilgtermiņā uzlabotu dzimstību un atturētu iedzīvotājus no aizbraukšanas.

Plānotie darbi 2015.gadā
1)Vecbebru muižas jumta atjaunošana, piesaistot pašvaldības un Valsts Kultūras
pieminekļu aizsardzības inspekcijas Glābšanas programmas 2015 finansējumu
2)Vecbebru stadiona tribīņu rekonstrukcija
3)Kokneses novada Kokneses pagasta pirmsskolas izglītības iestādes „Gundega” un
Kokneses novada mūzikas skolas teritorijas labiekārtošana
4)Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas teritorijas labiekārtošana
5)Informatīvo materiālu izstrāde investoru piesaistei sadarbībā ar LIAA, sniedzot
informāciju par piedāvātajiem īpašumiem un zemes platībām rūpnieciskās zonas
attīstīšanai
6)Motorlaivas, piekabes un meža/medību kameru iegāde pašvaldības valdījumā
esošo publisko ūdeņu apsaimniekošanai, piesaistot Valsts Zivju fonda finansējumu
7)Projektu konceptu iesniegšana VARAM saistībā ar Kokneses pagasta
uzņēmējdarbības teritoriju („Darbnīcu laukums”, ceļš uz apaļo fermu (Gaiļi-Atradze))
rekonstrukciju un uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras izbūvi,
īstenojot darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” specifisko atbalsta mērķi
Nr.3.3.1. „Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumu
uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai
teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”.
8)Kokneses ciema Daugavas ielas posma asfaltēšana 0,5 km garumā
9)Bruģakmens seguma ierīkošana Parka ielas gājēju ietvei līdz krustojumam ar
Blaumaņa ielu
10)Biznesa ideju konkurss jaunajiem uzņēmējiem
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11)Jauna apkures katla iegāde Iršu pagastā
12)Ūdens apgādes sistēmas posma rekonstrukcija Bebru pagastā
13)Autobusu pieturas un videonovērošanas sistēmas uzstādīšana Stacijas laukumā
Kokneses pagastā
14)Automašīnu stāvvietu paplašināšana un asfaltēšana pie PII „Gundega” un
Sporta centra Kokneses pagastā
15)Zemes iegāde un citu jautājumu risināšana , kas saistīti ar ceļa uz Likteņdārzu
asfaltēšanu.

5.2. IEDZĪVOTĀJU UN JURIDISKO PERSONU LĪDZDALĪBA PAŠVALDĪBAS
TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS UN TERITORIJAS
PLĀNOJUMA APSPRIEŠANĀ UN PILNVEIDOŠANĀ
Kokneses novada attīstības programma 2013.-2019.gadam apstiprināta ar Kokneses
novada domes 30.01.2013. lēmumu Nr.1, 7.§., vienlaicīgi apstiprinot arī plānošanas
dokumenta uzraudzības kārtību. Saskaņā ar Kokneses novada attīstības programmas
2013.-2019.gadam III daļas „Investīciju plāns stratēģisko mērķu sasniegšanai”
turpmākajiem 3 gadiem” U1.4. punktu „Vērtēt un analizēt pašvaldībā sasniegtos rādītājus”
un IV daļu „Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības kārtība”, Attīstības nodaļa
sagatavoja ikgadējo pārskatu par Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
2013.-2037.gadam un attīstības programmas 2013.-2019.gadam īstenošanu 2013.gadā.
Pārskatā atspoguļota situācija un veiktie pasākumi saistībā ar Kokneses novada attīstības
programmas investīciju plānā iekļauto aktivitāšu un projektu īstenošanu 2013.gadā.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, lai izpildītu
savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums ne tikai izstrādāt
pašvaldības teritorijas attīstības programmu un teritorijas plānojumu, bet arī nodrošināt
teritorijas attīstības programmas realizāciju un teritorijas plānojuma administratīvo
pārraudzību.
Ir sagatavots un 2014.gada decembra domes sēdē apstiprināts Ikgadējais pārskats
par Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam un attīstības
programmas 2013.-2019.gadam īstenošanu 2013. gadā.
Izstrādāts Kokneses novada tūrisma attīstības rīcības plāns 2015.-2020.gadam.
Rīcības plānā īpaši uzsvērta plānotas un koordinētas tūrisma attīstības nepieciešamība,
kurai jāietver dažādu iesaistīto pušu un līmeņu sadarbība.
Ar pilnu informāciju var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv .

6. ZVĒRINĀTA REVIDENTA ATZINUMS PAR PAŠVALDĪBAS
SAIMNIECISKO DARBĪBU, KĀ ARĪ PAŠVALDĪBAS IEPRIEKŠĒJĀ GADA
SAIMNIECISKO PĀRSKATU
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Merķeļa ielā 11, Rīga, LV – 1050; tel.: 67503066; fakss: 67814021
Reģ. Nr. 50003229711
21.04.2015, Rīgā
NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS
Kokneses novada domei
Ziņojums par konsolidēto finanšu pārskatu
Mēs esam veikuši KOKNESES NOVADA DOMES (turpmāk tekstā „Pašvaldība”) 2014. gada
konsolidētā finanšu pārskata revīziju. Revidētais konsolidētais 2014. gada finanšu pārskats ietver:
 2014. gada 31. decembra pārskatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli – veidlapa Nr.1
"Bilance",
 2014. gada pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa
Nr.4-3,
 Pašvaldības pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2014. gadu – veidlapa
Nr.4-1,
 Pašvaldības naudas plūsmas pārskatu par 2014. gadu – veidlapa Nr.2-NP,
 konsolidētā finanšu pārskata pielikumus, kas noteikti Latvijas Republikas Ministru
Kabineta noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 4.5. punktā, grāmatvedības
uzskaites pamatprincipu aprakstu, pārskatu skaidrojumus.
Šis konsolidētais finanšu pārskats ir sagatavots, apvienojot struktūrvienību finanšu pārskatus, kā
norādīts konsolidētā finanšu pārskata pielikumā. Pašvaldības radniecīgās sabiedrības nav konsolidēti
šajā konsolidētajā finanšu pārskatā.
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 2013. gada 15. oktobra
noteikumu Nr. 1115 „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
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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 2014. gada 31. decembrī, kā arī par tās darbības
finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2014. gadā, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru
kabineta 2013. gada 15. oktobra noteikumu Nr.1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”
nosacījumiem.
Ziņojums par citu juridisko un regulējošo prasību izpildi
Mēs esam iepazinušies arī ar vadības ziņojumu par 2014. gadu, kas atspoguļots konsolidētā gada
pārskata sadaļā Vadības ziņojums - ZIŅOJUMS, un neesam atklājuši būtiskas neatbilstības starp šajā
vadības ziņojumā un 2013. gada konsolidētajā finanšu pārskatā atspoguļoto finanšu informāciju.
SIA „Rīgas Revidentu birojs” valdes locekle (LZRA licence nr.34),
Sertificēta zvērināta revidente (LZRA sertifikāts nr. 15)
Ināra Bula

(personiskais

paraksts)

7. KOKNESES NOVADA DOMES LĒMUMS PAR IEPRIEKŠĒJĀ
SAIMNIECISKĀ GADA PĀRSKATU

SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS
Kokneses novada Kokneses pagastā
2015.gada 29.aprīlī

1.
Par pašvaldības Gada pārskatu
32

Nr.6

_______________________________________________________________________________________________________
(G.Rūtiņa, I.Klaužs, R.Līcīte)
Iepazinusies ar sagatavoto Gada pārskatu par 2014.gadu, noklausījusies galvenās
grāmatvedes Ivetas Mikālas informāciju, pamatojoties uz Likuma par budžetu un finanšu
vadību 30.panta pirmo daļu un 15.10.2013. Ministru kabineta noteikumiem Nr.115
„Gada pārskata sagatavošanas kārtība” , ņemot vērā Finanšu un attīstības pastāvīgās
komitejas 22.04.2015. ieteikumu, atklāti balsojot, PAR-11(Mudīte Auliņa, Lidija
Degtjareva, Ivars Māliņš, Pēteris Keišs, Jānis Krūmiņš, Jānis Liepiņš, Gita Rūtiņa, Jānis
Miezītis, Uldis Riekstiņš, Māris Reinbergs, Dainis Vingris ), PRET-nav, ATTURAS-nav,
Kokneses novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Kokneses novada domes kopsavilkuma 2014.gada pārskatu
2. Apstiprināt Kokneses novada domes konsolidēto 2014.gada pārskatu,
kurā konsolidēti:
- Kokneses novada domes kopsavilkuma pārskats;
- pašvaldības aģentūras” Kokneses sporta centrs” pārskats;
- pašvaldības aģentūras” Kokneses tūrisma centrs” pārskats;
- Vecbebru Profesionālās un vispārizglītojošās internātvidusskolas pārskats;
- Kokneses internātpamatskolas- attīstības centra pārskats;
- ģimenes krīzes centra „ Dzeguzīte” pārskats.
(konsolidētais pārskats pievienots pielikumā)
Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts)

D.Vingris

8. PAŠVALDĪBAS LĪDZDARBĪBA SADARBĪBAS PROJEKTOS
2014.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 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.

9. 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.
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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 arī
pašvaldības 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.

10.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.
Laikrakstā tiek ievietota Kokneses novada domes speciālistu sagatavota
informācija, paziņojumi, saistošie noteikumi, projektu publicitātes, domes lēmumi, kā arī
aktuālākā informācija izglītības, sporta un kultūras jomā, plašas intervijas, pasākumu
apraksti un programmas, sludinājumi.
Laikraksts tiek izdots vienu reizi mēnesī 1500 eksemplāros un bez maksas ir
pieejams Kokneses novada domē, pagastu pārvaldēs, iestādēs, kā arī veikalos un citās
iedzīvotāju apmeklētākajās vietās. Avīzes apjoms katru mēnesi ir svārstīgs, atkarībā no
iegūtā informācijas apjoma: ~ 16 – 20 lpp.
Visi laikraksta numuri tiek ievietoti pašvaldības mājas lapā http://www.koknese.lv
Avīzes formāts kopš 2014. gada janvāra ir A3.
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.
Mājas lapā papildus pamatinformācijai par Kokneses novada domi un tās iestādēm
tiek ievietoti informatīvi paziņojumi, projektu publicitātes, lēmumi, normatīvie akti,
publiskie iepirkumi, kultūras, sporta, tūrisma un izglītības iestāžu pasākumu atskati,
plašas bilžu galerijas u.c. svarīga informācija.
Mājas lapas apmeklētājiem atsauksmes, ierosinājumus vai citu informāciju, kuru
vēlas nodot domes vadībai vai darbiniekiem, iespējams iesūtīt caur sadaļu Sazinieties ar
mums, ko iedzīvotāji arī regulāri izmanto. Ievietotos rakstus iespējams nodot tālāk
Sociālajos portālos – draugiem.lv. facebook, twitter, g+1., kas veicina mājas lapas
apmeklētības pieaugumu un iedzīvotāju informētību par novada aktualitātēm.
Tāpat, strādājot kopā ar speciālistiem, tiek pilnveidotas sadaļas, lai lapas
apmeklētājiem tās būtu ērtāk atrodamas un lietojamas. Liela apjoma darbs ir ieguldīts,
izveidojot plašu Kokneses mūzikas skolas sadaļu, plaša un informācijas bagāta ir Sporta
sadaļa, kurā šajā mēnesī izdarīts nozīmīgs darbs – ievietoti, sākot ar šī gada janvāri
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apkopotie Kokneses novada sportistu sasniegumi dažādos sporta veidos. Sadaļa joprojām
ir izstrādes stadijā, lai iegūtu un apkopotu apjomīgo informācijas daudzumu.
Ātro informācijas ievietošanu mājas lapā pēc aktuāliem pasākumiem ir novērtējuši
gan novada iedzīvotāji, gan preses pārstāvji no reģionālajiem un nacionālajiem medijiem,
kuri labprāt šo informāciju pārpublicē.
Mājas lapā tiek ievietoti dažādi video sižeti. Sadaļā Jaunumi/Video fragmenti var
noskatīties arī visus Reģionālās televīzijas uzņemtos sižetu par novadu:
http://koknese.lv/?s=131
Kokneses novada domes twitter kontam @kokneses_dome , ir aktīvi sekotāji, kuru
skaits gada laikā ir dubultojies un sasniedzis vairāk kā 500. Aktīvākie sekotāji un
informācijas lietotāji twiterī ir novada jaunieši un vidēja vecuma iedzīvotāji.
No 2015. gada jūlija mājas lapā tiks ievietoti arī Kokneses novada domes sēžu
audio ieraksti.
Mājas lapas apmeklējums 2014. gadā: 153 930, vidēji dienā – 421, salīdzinoši
2013. gadā – 93 253; vidēji dienā-255.
Kokneses novada dome no 2014.gada 15.februāra līdz 15.martam organizēja
novada iedzīvotāju aptauju par pašvaldības darbu. Kopā tika saņemtas 194 aptaujas
anketas. Visvairāk respondentu bija no Kokneses pagasta (133 aptaujātie jeb 69%), otrajā
vietā ir Bebru pagasts – 35 iedzīvotāji jeb 18%, trešajā – Iršu pagasts ar 26 iedzīvotājiem
jeb 13% respondentu.
Vidējais pašvaldības darba novērtējums 10 ballu sistēmā bija 6,2. Pagastu dalījumā
vispozitīvāk pašvaldības darbu vērtē Iršu pagasta respondenti (6,9 balles), visnegatīvāk –
Bebru pagasta iedzīvotāji (5 balles).
Nākamajos 3 gados pašvaldībai vajadzētu sakārtot novada ceļus (29 resp.),
turpināt novada labiekārtošanu un atpūtas vietu izveidi (28 resp.), uzlabot ielu stāvokli
Koknesē (23 resp.), sekmēt uzņēmējdarbības attīstību, radīt darba vietas (19 resp.),
turpināt ēku renovāciju (8 resp.), atjaunot estrādi (6 resp.), ierīkot bērnu rotaļu laukumu
(6 resp).
Lielais aptaujas rezultātu kopsavilkums drukātā veidā pieejams pagastu
bibliotēkās, elektroniski to var apskatīt novada mājaslapā http://koknese.lv/?o=3601
Arī pašvaldības aģentūras „Kokneses Sporta centrs” veic savu klientu anketēšanu,
lai noskaidrotu viņu viedokli par sniegtajiem pakalpojumiem un uzlabotu to kvalitāti.
Regulāri notiek sanāksmes par komunālajiem jautājumiem, kurās iedzīvotāji var
uzdot savus jautājumus gan SIA, gan pašvaldības administrācijas pārstāvjiem.
Novada iedzīvotāji regulāri tiek informēti par novada budžeta plānošanu un izpildi,
sociālās palīdzības saņemšanas iespējām, par pilsētvides un lauku teritoriju sakārtošanu,
jaunajiem novada attīstības projektiem un būvniecības iecerēm, kā arī nozīmīgiem
investīciju un kultūras projektiem.
Iepriekš minētajā aptaujā jautājumā par to, ko vēlētos lasīt avīzē „Kokneses
Novada Vēstis” un ko nepieciešams uzlabot, visvairāk respondentu (59) norāda, ka avīze
ir ļoti laba un viss apmierina. Vēl aptaujātie vēlētos redzēt avīzē dažādus veiksmes
stāstus, intervijas ar iedzīvotājiem, mazāk domes sēžu lēmumus, informāciju par
uzņēmējiem, pakalpojumiem, humora sadaļu, kā arī iesaka avīzi izdot biežāk vai lielākā
tirāžā.
Jautājumā par to, ko vēlētos redzēt novada mājas lapā www.koknese.lv un ko
nepieciešams uzlabot, visvairāk respondentu (53) norāda, ka viss apmierina, daļa
aptaujāto iesaka aktualizēt novecojušu informāciju, modernizēt lapu, kā arī ieviest iespēju
pievienot komentārus.
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11.KOKNESES NOVADA DOME
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.
2013.gada jūnijā darbu uzsāka jaunievēlētā Kokneses novada dome.
Dome atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam
sastāv no piecpadsmit deputātiem.
Novada domes sēdes notiek katra mēneša pēdējā trešdienā. 2014.gada laikā ir
notikušas septiņpadsmit 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 un attīstības pastāvīgo komiteju, ko vada domes priekšsēdētājs Dainis
Vingris;
2) Kultūras, izglītības, sporta un sabiedrisko lietu pastāvīgo komiteju, ko vada
domes deputāts Henriks Ločmelis;
3) Sociālo jautājumu un veselības aprūpes pastāvīgo komiteju, ko vada domes
deputāts Pēteris Keišs .
Komiteju sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī. Komiteju sēdes ir atklātas.
Tajās var piedalīties ikviens domes deputāts un Kokneses novada iedzīvotājs.

12. KOKNESES NOVADA DOMES ADMINISTRĀCIJAS, NOVADA
DOMES IESTĀŽU, STATŪTSABIEDRĪBAS UN AĢENTŪRU
DARBĪBA
Kokneses novada pašvaldības darbības vispārīgos noteikumus, ekonomisko pamatu
un kompetenci reglamentē likums „Par pašvaldībām”. Kokneses novada Dome atbilstoši
kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu
izlietojumu.
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, Vecbebru Profesionālā un vispārizglītojošā inrenātvidusskola,
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, 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.
Konsolidācijā iesaistītās iestādes: Kokneses novada dome, pašvaldības aģentūra
„Kokneses sporta centrs”, pašvaldības aģentūra „ Kokneses tūrisma centrs”, Kokneses
internātpamatskola- attīstības centrs,
Vecbebru Profesionālā un vispārizglītojošā
internātvidusskola, ģimenes krīzes centrs „Dzeguzīte”.

Attīstības nodaļa
Kokneses novada domes Attīstības nodaļā strādā četras speciālistes – Attīstības
nodaļas vadītāja Anda Mikāla (darba nespējas lapa), Attīstības nodaļas vadītājas p.i. Māra
Bitāne, nekustamā īpašuma speciāliste Elita Ģēģere un projektu vadītāja Marta VīleBērziņa.
Nodaļas darbības mērķis – ar profesionālu, mērķtiecīgu un kompleksu darbību
risināt jautājumus, kas saistīti ar Kokneses novada attīstību.
Attīstības nodaļas galvenie uzdevumi:
Koordinēt novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu ieviešanu;
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;
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;
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
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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 īstenošana;
Kokneses novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam ieviešana;
aktivitātes uzņēmējdarbības veicināšanai;
nekustamā īpašuma jautājumu risināšana.
Darbības rezultāti un to izvērtējums
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.
Sagatavoti lēmumu projekti domes sēdēm, sniegti ziņojumi Finanšu un attīstības
komitejas un domes sēdēs.
Sagatavota dokumentācija arhitektūras plānošanas uzdevumu, tehnisko
noteikumu, būvatļauju saņemšanai.
Februāra un marta mēnesī organizēta novada iedzīvotāju aptauja, apkopoti un
publicēti aptaujas rezultāti.
Regulāri tiek papildināta aktuālo un realizēto projektu sadaļa un uzņēmējdarbības
sadaļa Kokneses novada mājas lapā.
Apmeklēti semināri saistībā ar 2014.-2020.gada plānošanas perioda aktualitātēm,
projektu iesniegumu sagatavošanu, projektu īstenošanu, kapacitātes stiprināšanas
semināri. 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.
Veikts darbs pie Zemgales plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentu
2014.-2020.gadam sadaļu izstrādes, iesniegti Kokneses novada domes projektu
koncepti iekļaušanai ZPR dokumentos.
Sagatavotas preses relīzes vietējai avīzei „Kokneses Novada Vēstis”, pašvaldības
mājas lapai un pēc pieprasījuma – reģionālajiem laikrakstiem.
Saistībā ar ES fondu atbalstu 2014.-2020.gada plānošanas periodā aktualizētas
Kokneses novada Attīstības programmas 2013.-2019. gadam daļas - rīcības plāns
un investīciju plāns.
Sagatavots ikgadējais pārskats par Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas 2013.-2037.gadam un attīstības programmas 2013.-2019.gadam
īstenošanu 2013. gadā.
Iesniegti pārskati par koku ciršanu un jaunaudžu kopšanu Kokneses novada
domes īpašumos.
Apmeklētāju pieņemšana. Telefoniska komunikācija. Interviju sniegšana
žurnālistiem. Elektroniskā komunikācija, sadarbojoties ar dažādām institūcijām
nodaļas kompetencē esošajos jautājumos.
Darbs ar anketām – Attīstības nodaļa no dažādām institūcijām regulāri saņem
aptaujas anketas, kuru aizpildīšanai bieži ir nepieciešams iegūt un apkopot
ievērojamu informācijas apjomu.
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Veikta statistiskās informācijas vākšana, apkopošana, apstrāde un analīze.
Ikdienas darba procesā notiek regulāra sadarbība ar domes struktūrvienībām,
Bebru pagasta pārvaldi un Iršu pagasta pārvaldi, pašvaldības iestādēm un
aģentūrām.
Risināti dažādi ar nekustamo īpašumu saistīti jautājumi – sagatavoti 109 novada
domes lēmumu projekti par nekustamā īpašuma jautājumiem, 94 atzinumi par
pašvaldības atteikumiem no pirmpirkuma tiesībām, dabā ierādīti 57 zemes nomas
gabali un tiem sagatavoti zemes nomas līgumi, sagatavoti dokumenti un reģistrēti
Aizkraukles rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā 17 pašvaldības nekustamie
īpašumi, sagatavota 61 izziņa un atbildes uz fizisko un juridisko personu sūdzībām,
dažādiem dokumentiem un vēstulēm, Kokneses novada domes zemes nomas
reģistrā iereģistrēti 20 personu savstarpējos zemes nomas līgumi, saņemti un
izskatīti 234 dažāda rakstura fizisko un juridisko personu iesniegumi.
Sniegtas regulāras konsultācijas iedzīvotājiem nekustamā īpašuma formēšanas un
darījumu ar nekustamo īpašumu jautājumos.
Dalība valsts līmeņa zemes reformas pabeigšanas komisijas darbā, atjaunotas
zemes īpašuma tiesības uz 17 zemes gabaliem Kokneses novada teritorijā.
Dalība dažādu zemes strīdu risināšanā. Regulāri (katru dienu) veikta aktuālu datu
uzturēšana un to izmaiņu reģistrēšana nekustamā īpašuma nodokļa
administrēšanas programmā NINO.
Organizēta nekustamo īpašumu vērtēšana objektos pašvaldības īpašumu
atsavināšanai.
Sniegta informācija dažādu novada domes projektu sagatavošanai un iesniegšanai,
svarīgākais – par dokumentu sagatavošanu Latvenergo sadales tīklu apakšstacijas
būvniecībai Koknesē.
Kopā ar administratīvo komisiju dabā apsekoti nekustamie īpašumi, kuri netiek
uzturēti labā kārtībā Kokneses pagastā.
Regulāri kārtoti Kokneses novada adrešu reģistra dati saskaņā ar Valsts zemes
dienesta iesniegtajām datu atlasēm.
Organizēta pašvaldības zemes gabalu uzmērīšana Iršu un Kokneses pagastos.
Sagatavoti dokumenti un dalība 2 Zemgales apgabala tiesas sēdēs par nekustamā
īpašuma jautājumiem.
Dalība mācībās un semināros par jaunumiem likumdošanā un citiem ar darbu
saistītiem jautājumiem.
No 2014.gada maija līdz 30.oktobrim veikta Valsts zemes dienesta iesniegto datu
atlašu pārbaude un datu sakārtošana par visām novadā esošām zemes īpašnieku
kategorijām (9 datu atlases), kuru rezultātā tika nosūtīta vēstule Valsts zemes
dienestam, lai likumā noteiktā kārtībā Ministru kabinets pieņemtu rīkojumu par
zemes reformas pabeigšanu Kokneses novadā.
Veikta sadarbība ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Izglītības
un zinātnes ministriju, Valsts izglītības attīstības aģentūru, Valsts reģionālās
attīstības 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, Valsts zemes dienesta Zemgales
reģionālās nodaļas Aizkraukles klientu apkalpošanas centru, Aizkraukles
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zemesgrāmatu nodaļu,
informācijas centru.

Zemgales

plānošanas

reģiona

ES

struktūrfondu

Plāni 2015.gadam
2015.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 projektiem – „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas ēkām, Parka ielā 27, Koknesē, Kokneses
novadā, uzlabojot ēku energoefektivitāti”, „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas
pašvaldību veiktspējas uzlabošana”, „Publisko interneta pieejas punktu attīstība
Kokneses novadā”, „Aprīkojuma iegāde kultūras un sabiedrisko aktivitāšu
dažādošanai Kokneses novadā”, „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju
izmantošana komunālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai”.
Sadarbībā ar LIAA izstrādāt informatīvus materiālus uzņēmējdarbības attīstībai un
investoru piesaistei novadā.
Drīzumā iecerētie projekti – pašvaldībai piederošās ēkas 1905.gada ielā 7
energoefektivitātes pasākumi, uzņēmējdarbības infrastruktūras sakārtošana (ceļu
rekonstrukcija u.c.); motorlaivas un videonovērošanas kameru iegāde pašvaldības
valdījumā esošo publisko ūdeņu apsaimniekošanai, piesaistot Valsts Zivju fonda
finansējumu.
Rast sadarbības iespējas jaunā plānošanas perioda pārrobežu sadarbības projektos
(Centrālbaltijas programma, Latvijas-Lietuvas programma, Latvijas-LietuvasBaltkrievijas programma, INTERREG), lai iesniegtu projektus saistībā ar tūrisma
centra pārvietošanu jaunā vietā, Kokneses estrādes rekonstrukciju, ūdens tūrisma
attīstīšanu Daugavas baseinā un citu novada attīstības programmas investīciju
plānā minēto aktivitāšu un projektu īstenošanu.
Ņemot vērā to, ka pašreizējā situācijā Eiropas Savienības struktūrfondi pamatā ir
galvenā iespēja finansējuma piesaistei novada attīstībai, tad 2015.gadā Attīstības
nodaļa turpinās darbu pie jaunu projektu apzināšanas un sagatavošanas.

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.
2014.gada beigās Kokneses novada domes iestādes ir - Vecbebru profesionālā un
vispārizglītojošā internātvidusskola,
Kokneses internāttskola-attīstības centrs un
ģimenes krīzes centrs „ Dzeguzīte”. Šīs iestādes grāmatvedību kārto pastāvīgi, tālāk
veidojot konsolidētos pārskatus ar Kokneses novada domi.
Pastāvīgi grāmatvedības dienesti un atsevišķa bilance ir arī pašvaldības aģentūrām
“Kokneses sporta centrs” un “ Kokneses tūrisma centrs” , kuru finanšu pārskati tiek
konsolidēti ar Kokneses novada domes pārskatiem.
2014. gada Kokneses novada domes finanšu pārskats ir visu iepriekš minēto
iestāžu konsolidētais pārskats.
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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.

Dzimtsarakstu nodaļa
Kokneses novada domes Dzimtsarakstu nodaļa ir pašvaldības struktūrnodaļa un
tās galvenie uzdevumi ir civilstāvokļa aktu reģistrācija, valsts interešu, kā arī pilsoņu
personisko un mantisko tiesību aizsargāšana. Dzimtsarakstu nodaļas darbu un
pakalpojumus nodrošina nodaļas vadītāja Ita Lejiņa un nodaļas vadītājas vietniece
Sarmīte Rode.
Kokneses novada dzimtsarakstu nodaļa 2014. gadā turpina reģistrējamās ziņas
iekļaut, aktualizēt un atjaunot Civilstāvokļa aktu reģistrācijas vienotā informācijas sistēmā
(CARIS) un sagatavot ieraksta datorizdrukas (apliecības, izziņas, izrakstus u.c. ziņu
apliecinošus dokumentus). Sadarbībā ar Dzimtsarakstu departamentu tiek precizēta
darba un ierakstu kārtība vienotajā sistēmā, veikti uzlabojumi un novērstas nepilnības.
Saskaņā ar TM Dzimtsarakstu departamenta izstrādāto lietu paraugnomenklatūru
ar 2014 ir sagatavota un apstiprināta Jēkabpils ZVA
jauna Kokneses novada
Dzimtsarakstu nodaļas 2014. gada dokumentu klasifikācijas shēma un lietu
nomenklatūru.
Gada sākumā Dzimtsarakstu nodaļas kabinets ieguva jaunu izskatu ar iespēju veikt
svinīgu laulību reģistrāciju bez viesiem (līdz 10 pers.) uz vietas.
Svinīgu laulību ceremoniju skaits Kokneses dzimtsarakstu nodaļā ir ievērojami
pieaudzis.
LAULĪBAS
Gads
Dzimtsarakstos Baznīcā
Kopā
2009 /Kokneses pag./
2009 /no augusta/
2010
2011
2012
2013

5
9
6
10
5
26

4
9
8
12
8
12

9
18
14
22
13
38

2014

42
29 ārpusē
13 telpās

11

53

Ceremoniju vadīšanai ir iegādāti tērpi divām darbiniecēm – I. Lejiņai un S. Rodei.
Turpinām sadarbību ar „Likteņdārza” darbiniekiem, TIC vadītāju D. Liepiņu un
uzņēmējiem ceremoniju piedāvājumam.
Ar Dzimtsarakstu nodaļas iniciatīvu sadarbībā ar pašvaldību un kultūras namu
pirmo reizi noorganizējām novada jaundzimušo sveikšanu. Kokneses novada svētku
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ietvaros svinīgā pasākumā Kokneses kultūras namā „MAN BLAKUS TAVA SIRSNIŅA”. Tika
sumināt 77 bērniņi.
Kokneses novada dzimtsarakstu nodaļā 2014.gadā ir reģistrētas:
45 bērnu dzimšanas;
tai skaitā Kokneses pagasta teritorijā – 29 bērni;
Bebru pagasta teritorijā – 14 bērni;
Iršu pagasta teritorijā – 2 bērni.
No tām 26 bērniem vecāki laulībā nesastāv, bet ir noteikta paternitāte, 2 bērni
reģistrēts bez ziņu aizpildīšanas par bērna tēvu un 17 bērnu dzimšana reģistrēta kā
dzimušiem laulībā.
40 miršanas gadījumi. Tai skaitā 2 miršanas fakta reģistrācijas gadījumos, netika
nodoti personu apliecinoši dokumenti – pases.
53 laulības – t.sk.
11 - baznīcā;
42 - dzimtsarakstu nodaļā.
Izsniegtas 4 izziņas par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi.
Izsniegtas 21 atkārtotas apliecības. Laulības noslēgšanas reģistra ieraksts papildināts ar
ziņām par laulības šķiršanu – 7 gadījumos. Citi reģistra ierakstos izdarītie papildinājumi –
6. Pirmo reizi novada Dzimtsarakstu nodaļā veikti papildinājumi sakarā ar uzvārda maiņu
– 2 gadījumos.
Pēc citu Dzimtsarakstu nodaļu pieprasījuma tika ievadītas ziņas CARIS sistēmā no
mūsu arhīva reģistriem. Izsniegtas izziņas un izraksti no dzimšanas, laulību un miršanu
reģistriem gan privātpersonām, gan bāriņtiesai, tiesu izpildītājiem, policijas pārvaldei un
citām valsts institūcijām.

Plāni 2015. gadam.
1.Iegādāties apskaņošanas aparatūra laulību ceremoniju ārpus dzimtsarakstu nodaļas
kvalitatīvai uzlabošanai.
2.Turpināt jaundzimušo sveikšanas tradīciju Kokneses novadā
3.Risināt jautājumu par patstāvīgām telpām laulību un citām svinīgām ceremonijām.

Kanceleja
Pašvaldības kancelejā strādā četri darbinieki – domes sekretāre un lietvedības
sekretāre , sabiedrisko attiecību vadītāja un sabiedrisko attiecību speciāliste .Sabiedrisko
attiecību speciālistu darba pienākumos ietilpst laikraksta “Kokneses Novada Vēstis”
veidošana un darbs ar pašvaldības mājas lapu.
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
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domes darbu un lēmumiem, veido sabiedrisko domu un popularizē Kokneses novada tēlu
Latvijā un ārvalstīs. Nodrošina pastāvīgi un ilgtermiņa glabājamo lietu, tai skaitā
personālsastāva, dokumentu sagatavošanu, saglabāšanu, uzskaiti un izmantošanu un
nodošanu pašvaldības arhīvā.
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 virzību.

Pašvaldības policija
Pašvaldības policija izveidota 2008.gada maijā. Policijā strādā divi darbiniekivecākais inspektors Dainis Ginters, kurš organizē un vada policijas darbuun policijas
inspektors- Jānis Galviņš.
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 157 izsaukumi. Saņemti un izskatīti 17 iesniegumi un sastādīti
trīsdesmit 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.

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;
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 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 2014.gadā
Jaunjelgavas Kokneses Neretas Pļaviņu Skrīveru
Skaits
novads
novads
novads novads
novads KOPĀ
Izsniegts plānošanas 27
42
20
25
16
130
arhitektūras
uzdevums
(līdz 01.10.2014.
jaunā Būvniecības
likuma pieņemšanai)
Akceptēts projekts
38
64
30
51
24
207
(līdz 01.10.2014.
jaunā Būvniecības
likuma pieņemšanai)
Izsniegta būvatļauja 31
44
21
20
10
126
Pieņemts
20
22
10
15
7
74
ekspluatācijā
1. Akceptētas 25 vienkāršotās renovācijas un rekonstrukcijas apliecinājuma kartes
2. Izskatītas un sniegtas atbildes 46 iesniegumiem
3. Sastādīti 125 atzinumi par būves pārbaudi
4. Izsniegtas 16 izziņas par būves neesamību dabā
5. Katru mēnesi novadu pašvaldībām elektroniski tiek izsūtīta sekojoša informācija
ievietošanai mājas lapās:
5.1. būvvaldes pieņemtie lēmumi par būvniecības iesniegumu uzskaites kartes
izskatīšanu un plānošanas – arhitektūras uzdevuma izsniegšanu (līdz 01.10.2014); no
01.10.2014. pieņemtie lēmumi par būvniecības iesniegumu izskatīšanu;
5.2. izsniegto būvatļauju saraksts;
5.3. ekspluatācijā nodoto objektu saraksts.
6. Trīs dienu laikā no attiecīgā dokumenta saņemšanas Kokneses novada mājas lapā tiek
publicēta informācija - par saņemtiem būvniecības iesniegumiem,
(izsniegtiem
plānošanas arhitektūras uzdevumiem, iesniegtiem un akceptētiem būvprojektiem,
iesniegtiem būvatļauju pieprasījumiem līdz 01.10.2014) un izsniegtām būvatļaujām.
7. Sagatavotas un iesniegtas statistikas pārvaldē ceturkšņa atskaites.
8. Apmeklēti semināri un apmācības profesionālās kvalifikācijas celšanai: būvinspektors
– 4 semināri; arhitekte - 1 seminārs; teritorijas plānotāja - lietvede - 1 seminārs,
būvinspektore -1 seminārs

Iršu pagasta pārvalde
Pagasta pārvaldes struktūra un funkcijas
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Atbilstoši LR likuma “Par pašvaldībām” Iršu pagasta pārvalde ir Kokneses novada
domes izveidota iestāde. Iršu pagasta pārvalde 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
Dzīvokļu un komunālās saimniecības nodaļa.
Iršu pagasta pārvaldes darbība ir nodrošinot pašvaldības pamatfunkciju izpildi un
vērsta uz pagasta iedzīvotāju interešu ievērošanu, lai nesamazinātos viņu ekonomiskās,
sociālās un kultūras iespējas.
Pagasta pārvaldes funkcijas:
- nodrošināt Kokneses novada domes pieņemto lēmumu izpildi;
- pašvaldības kompetencē esošo izziņu izsniegšanu, informācijas sniegšanu par
pašvaldības kompetencē esošiem jautājumiem;
- pieņemt iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus no pagasta teritorijā dzīvojošiem
iedzīvotājiem un tajā reģistrētajām juridiskajām personām, organizēt atbildes
sagatavošanu iesniedzējam;
- pieņemt valsts noteiktos nodokļus un nodevas, kuru iekasēšana ir uzdota pašvaldībai, kā
arī Domes noteikto nodevu maksājumus un maksājumus par pašvaldības sniegtajiem
maksas pakalpojumiem, t.sk. par komunālajiem pakalpojumiem;
- nodrošināt komunālos pakalpojumus iedzīvotājiem;
- nodrošināt Pagasta pārvaldes pārziņā nodotās kustamās un nekustamās mantas
apsaimniekošanu;
- nodrošināt teritorijas uzturēšanu un labiekārtošanu.
- nodrošināt pašvaldības sociālo palīdzību iedzīvotājiem un sociālo pabalstu izmaksas
sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktajā kārtībā.
Iedzīvotāju skaits
Gads

Iedzīvotāju skaits

01.01.2010.

544

01.01.2011.

542

01.01.2012.

545

01.01.2013.

548

01.01.2014.

549

45

01.01.2015.

537

Uz 06. 03.2015.

542

Strādājošo skaits pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās Iršu pagastā
Iestāde/strūktūrvienība
Slodzes
Pārvaldes administrācija

3,75

Komunālā saimniecība

4
+ 3 kurinātāji apkures sezonā

Klubs

1

Bibliotēka

1

Skola

14 pedagogi ar atbilstošu izglītību (to skaitā 6
pamatdarbā);
9 tehniskie darbinieki.

Sports

0,5

Iršu pagasta pārvaldē sniegtie pakalpojumi
Dokumenti
2012.
Reģistrēti
122
ienākušie
dokumenti
Nosūtītas
111
atbildes
Izsniegtas
34
izziņas
Saņemtie
35
iedzīvotāju
t.sk.
iesniegumi
a)par
dzīvokļu un
saimniecības
piešķiršanu -11
b) par zemes
jautājumiem - 24
Saņemtas
rakstiskas
iedzīvotāju
sūdzības
Reģistrētas
mutiskas
sūdzības,
priekšlikumi,
ierosinājumi

2013.
137

2014.
121

111

93

42

31

2

32
a)par
dzīvokļu un
saimniecības ēku
piešķiršanu
ēku
-15
b) par zemes
jautājumiem – 12
c) par koku
ciršanu nemeža
zemēs - 5
1

30
a)par
dzīvokļu un
saimniecības
piešķiršanu - 12
b) par zemes
jautājumiem – 16
c) par koku
ciršanu nemeža
zemēs - 2
1

14

9

12

46

ēku

Pagasta pārvalde nodrošina Kokneses novada domes lēmumu izpildi. Lēmumi,
saistošie noteikumi, nolikumi iedzīvotājiem ir pieejami pagasta pārvaldes telpās.
Aizvadītajā gadā risināti nekustamā īpašuma jautājumi, sniegtas konsultācijas
iedzīvotājiem par nekustamā īpašuma noformēšanu zemesgrāmatā, kā arī citos
jautājumos darījumiem ar nekustamajiem īpašumiem.
Slēgti līgumi par zemes nomu zemnieku saimniecību vai palīgsaimniecību
uzturēšanai - 2 līgumi, dzīvokļu īres līgumi - 2, telpu nomas līgums – 1, garāžu
izmantošanai 2 līgumi (neapmierināti 2 iesniegumi (nav dzīvokļu)
Sekmīgi nodrošināta pagasta pārvaldes pārziņā nodotās kustāmās un nekustāmās
mantas apsaimniekošana. 2014. gadā uz Kokneses novada domes vārda ierakstīti
zemesgrāmatā 3 īpašumi: dzīvokļa īpašums “Alejas 8” un divi zemes gabali.

Bebru pagasta pārvalde
Bebru pagasta raksturojums un vispārējā informācija par pagastu 2014.gadā
Iedzīvotāju skaita izmaiņas Bebru pagastā 2010.-2014.gadā
Nr.
Gads
p.k. Rādītājs
2010
2011
2012
2013
1.
Iedzīvotāju
1307
1299
1271
1243
skaits
2.
Dzimuši
12
11
15
17
3.
Miruši
15
17
7
20

2014
1202
16
13

Iedzīvotāju vecuma un dzimuma struktūra pašvaldībā uz 01.01.2015.
Nr.
t. sk.
p.k.
Iedzīvotāju grupa
Skaits
vīrieši
sievietes
1.
Personas līdz darbspējas vecumam
225
111
114
2.
Personas darbspējas vecumā
798
423
375
No 15 gadiem
3.
Personas vecumā pēc darbspējas
179
58
121
Virs 62 gadiem
kopā
1183
592
610
Kopumā demogrāfiskā situācija pagastā ir pozitīva. Iedzīvotāju skaits samazinās uz
migrācijas rēķina, 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.
Iestāde vai struktūrvienība
Slodzes
p.k.
1.
Administrācija
3.3
2.
Komunālā nodaļa
14.8
3.
Bibliotēka
1
4.
Pamatskola
28,4
47

5.

*t.sk. pedagoģiskās
PII Bitīte
* t.sk. pedagoģiskās
Kopā

17,8
22,1
10,6
69,6

No visām novada izglītības iestādēm pašvaldības teritorijā ir 3 mācību iestādes:
PII „Bitīte”
Bebru pamatskola
Vecbebru Profesionālā un vispārizglītojošā internātvidusskola
Bebru pagasta pārvalde
Bebru pagasta pārvaldē ir iestādes:
Bebru pamatskola;
Pirmskolas izglītības iestāde „Bitīte”.
un struktūrvienības:
Bebru pagasta bibliotēka;
Komunālā nodaļa/ūdensapgāde, notekūdeņu apsaimniekošana,
apsaimniekošana, dzīvokļu saimniecība/;
V. Jākobsona memoriālā māja – muzejs;
klubs;
sports.

teritorijas

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.
Gads

Bebru pagasta pārvaldē sniegtie pakalpojumi
Saņemti
Saņemti fizisko Izsniegtas
Nosūtīti
dokumenti un juridisko
izziņas
dokumenti
personu
iesniegumi
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2010.
2011.
2012.
2013.
2014.

105
91
85
71
208

110
110
119
111
72

97
72
69
49
40

266
201
180
192
215

Sniegti kopēšanas un faksa pakalpojumi 80 personām par EUR 19.76
2014.gadā pagasta pārvaldē noslēgti un reģistrēti 25 zemes nomas līgumi.
Iedzīvotājiem tiek sniegtas konsultācijas lauksaimniecības jautājumos, sadarbībai ar
valsts institūcijām, sociālās palīdzības un dzīvokļu jautājumos, elektronisko pakalpojumu
jautājumos, kā arī citos apmeklētājiem aktuālos jautājumos. Pagasta pārvaldes darbinieki
cieši sadarbojas ar Sociālo dienestu, Bāriņtiesu, gan dienestu jautājumu risināšanā, gan
izpalīdzot ar transportu.
Pagasta pārvalde 2014. gadā iesaistījās VKF projektā, realizējot vitrīnu izgatavošanu V.
Jakobsona memoriālai mājai – muzejam, vitrīnas uzlabo ekspozīcijas skatāmību.
ELFLA ietvaros, piesaistot ES līdzekļus, tika veikta Zutēnu kapličas renovācija.

KULTŪRA
Kokneses kultūras nams
1.Visu amatierkolektīvu iesaistīšanās un piedalīšanās lielākajos novada , apriņķa un
republikas pasākumos un skatēs.
2.Atbalstot un izveidojot materiāli tehnisko bāzi, veicināt un tālāk attīstīt
kultūras
nama pašdarbības amatieru kolektīvu darbību, turpinot darbu, tautas mākslas
saglabāšanā un Dziesmu un deju svētku tradīcijas turpināšanā.
3.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.Pašdarbnieku kolektīvu dalībniekus skaits – 260.
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
Kokneses bērnu un jauniešu teātra studija;
Dāmu deju kolektīvs “Tik un tā”;
Flamenko deju grupa “El camino”;
Līnijdeju grupa .
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Lielākie pasākumi KOKNESĒ 2014.gadā
1.01.- Jaungada balle;
12.04. - “KOKNESES ZIŅĢE”;
17.05. - Sama modināšanas svētki.
31.05. Bērnu svētki „Mūsu Zaļā istabā”
23.06. - Jāņu dienas pasākums;
4-5.07. KOKNESES NOVADA SVĒTKI
12.07. Vidējās paaudzes deju kolektīvu saiets „Sadancošana Alainē”
1.09. – Pirmās skolas dienas burziņš.
10.10. – „Kirbju diena” Pašdarbības kolektīvu sezonas atklāšanas pasākums
“Un sākas viss no gala…”;
10.10. – Amatieru teātru saiets “PĒRSES KRASTOS 2013”;
11.11. – Lāčplēša dienai veltīts Lāpu gājiens
16.11. – Valsts svētku pasākums, Kokneses goda pilsoņu godināšana;
6.12. Mazo talantu atrastuves „ Koknese Knīpa 2014” noslēguma pasākums.
12.12. – Labdarības pasākums “Eņģeļi pār Latviju”;
22.12. – Ziemassvētku pasākums bērniem.
Regulāri tiek demonstrētas jaunākās latviešu animācijas, dokumentālās un
spēlfilmas.
Plāni 2015.gadam
1.Turpināt Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanu atbalstot un pilnveidojot
pašdarbības kolektīvu vadītāju un dalībnieku aktivitātes šī procesa saglabāšanā.
2.Turpināt iesākto tradīciju un pasākumu ( Kokneses novada svētki, Sama
modināšanas svētki, amatieru teātru saiets „Pērses krastos” u.c. ) saglabāšanu un
attīstību.
3.Izveidot jaunas tradīcijas un pasākumus:
Vakarēšana „JĀJ PA CEĻU PASACIŅA…” – oktobrī.
Rūķu darbnīcas lieliem un maziem sagaidot Jāņus, Lieldienas un
Ziemassvētkus.

Iršu kultūras nams

2014. gadā Iršu pagastā organizēti pasākumi dažādām iedzīvotāju grupām. Iršu klubā
aizvadītajā gadā notikuši 11 tematiskie kultūras pasākumi un 6 balles, kopā kultūras
pasākumus apmeklēja 1622 apmeklētāji.
Barikāžu atceres pasākums;
Valentīndienas koncerts
“Zinu, zinu, bet neteikšu” Lieldienu pasākums;
Komēdija “Kaimiņu būšana”;
Mātes dienai veltīts pasākums, kurā piedalījās Kokneses sieviešu koris “Anima”,
Bērzaunes pagasta vīru koris “Gaiziņš”, Aizkraukles vīru koris “Staburags”;
Radošās darbnīcas;
Jāņu dienas ielīgošanas koncerts;
Harija Ozola un Santas Zapackas sniegtais koncerts;
Republikas proklamēšanas dienai veltīts svētku koncerts un balle;
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Aktīvi darbojas vidējās paaudzes deju kolektīvs „Irši” Intas Balodes vadībā un
sieviešu vokālais ansamblis Valdas Kalniņas vadībā. Svētkus vienmēr papildina Pērses
pamatskolas skolēnu priekšnesumi.

Bebru pagasta klubs
Kultūras darbs
Mēnesis
Pasākums
Janvāris
Jaunā gada balle. Muzikants Māris.
01.01
Februāris
Taurupes amatieru teātra Blaumaņa lugu izrāde: „Pēc pirmā mītiņa”
22.02
(joku luga 1cēlienā), “Kā vecais Zemītis pašu nelabo redzēja” (joku
luga 2 cēlienos)
Marts
Balle-spēlē „Marčello” un „Baltie lāči”
08.03
25.03
Piemiņas brīdis Bebru pagasta represētajiem
Aprīlis
Dziedošo ģimeņu un draugu sadziedāšanās -3 gadskārtējais pasākums
24.04
Jūnijs
Bērnu aizsardzības dienas pasākums Bebru pagasta stadionā.
01.06
Jūnijs
Līgo balle kopā ar muzikantu Ziedoni Vildi.
23.06
Jūlijs
Fotoorientēšanās Bebru pagastā.
02.07
03.07
Bebru pagasta Laimes pakava gatavošana. Laimes koka veidošana
Augusts
23.08
Iedegsim gaismu Baltijas ceļam!
___________
______________________________________________________________
30.08
Sporta svētku balle.
Septembris Koku stādīšana Vecbebru parkā.
01.09
Oktobris
„Rudens burvībā” kopā ar Ludmilu Ēveli. Koncerts, radošās darbnīcas.
9.10
Novembris Lāčplēša diena. Lāpu gājiens.
11.11
13.11
Svinīgais svētku koncerts veltīts Latvijas dzimšanas dienai.
28.11
Ziemassvētku ieskaņās. Radošās darbnīcas. Adventes dekoru veidošana. Izstāde.
Decembris Kokneses novada pasākums kopā ar grupu „Liepavots”
19.12
22.12
Ziemassvētku eglīte pagasta bērniem, kuri neapmeklē bērnudārzu.
Muzejs
Mēnesis
Janvāris
27.01
Aprīlis

Pasākums
Ziemas prieki Mežaparkā. „Visi uz slēpēm”.
Lieldienu pasākums.
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20.04
Maijs
17.05
Jūlijs
03.07
Jūlijs
18.07

Muzeju nakts. Radošās darbnīcas. V. Ārneses gleznu izstāde, Bebru pamatskolas
bērnu darbu izstāde „Mans lepnums- Bebru pagasts”. Suntažu amatieru teātra
„Sauja” izrāde. Sadziedāšanās kopā ar „Mariku un Druvi”.
„Manī karsti pulsē laiks” – Sarmītes Rodes dzejas grāmatiņas prezentācija,
tikšanās ar autori. Jāzepa Osmaņa gleznu izstāde muzejā.
Tikšanās ar M. Bitāni- Projekta noslēgums.
Puķu diena. „Ceļojums puķu pasaulē” kopā ar deju grupu „Harmonija”. Liliju
izstāde. Auduma puķu izstāde. Zāļu tēju iepazīšana.

Pasākumi tika organizēti iedzīvotājiem visās vecuma grupās.
2014. gadā notika 23 pasākumi, tai skaitā 4 balles.
Notika ikgadējie pasākumi – V. Jākobsona dzimšanas dienas gadadienai veltīts sportisks
pasākums, Ģimeņu sadziedāšanās, Sporta svētki augustā, 11. novembra pasākums,
Latvijas valsts dzimšanas dienai veltīts pasākums.
Vasaras sezonā pagasta iedzīvotājiem piedāvājām amatieru teātru izrādi muzeja
pasākuma ietvaros.
Bebru pagasta iedzīvotāji uz kopīgu atceres brīdi pulcējās tautas sēru dienās – 25. martā,
Lāčplēša dienā. Un 23. augustā Baltijas ceļa atceres dienā.
Sagaidot svētkus, veidojām svētku noformējumu Vecbebru ciema teritorijā.
2014. gadā atsāka darboties Bebru pagasta vokālais ansamblis - jaunā sastāvā, ar vadītāju
Liānu Haritonovu.
Izvērtējot kultūras darbu 2014. gadā, jāsecina, ka piedāvātie pasākumi bija labas
kvalitātes un iedzīvotāju atsaucība bija apmierinoša.
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.
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Muzeja darbība 2014. gadā noritēja saskaņā ar muzeja krājuma komplektēšanas
politiku – veikta krājuma uzskaite, nodrošināta tā saglabāšana. Muzeja telpās ievietotas
vitrīnas labākai priekšmetu uzglabāšanai.
Tēlnieka Voldemāra Jākobsona memoriālā māja – muzejs ir sezonas muzejs,
apmeklētājiem atvērts no 1. maija līdz 1. oktobrim.
2014. gadā muzeju apmeklējuši 429 apmeklētāji, tai skaitā 210 – individuālie
apmeklējumi, 7 – apmeklējumi grupās, no tiem 102 skolēni, 317 pieaugušie. Muzejs
apmeklētājiem piedāvājis 5 pasākumus un 3 izstādes.
Jau trešo gadu, sadarbībā ar Voldemāra Jākobsona bijušo skolnieku, Bebru pamatskolas
absolventu Andri Kristonu, muzejs iesaistījās jaunrades konkursa rīkošanā Bebru
pamatskolas skolēniem „Mans lepnums – Bebru pagasts”. Konkursa uzdevums bija–
veidot trīsdimensiālus darbus no dažādiem pieejamiem materiāliem. Muzeja sezona
sākās ar Muzeja nakts pasākumu un Vijas Ārneses izstādes atklāšanu. Apmeklētāji varēja
iepazīties ar Bebru pamatskolas godalgotajiem darbiem konkursā “Mans lepnums – Bebru
pagasts”. Labi apmeklēts bija V. Jākobsona dzimšanas dienai veltītais pasākums, Muzeju
nakts pasākums, kā arī Lieldienu pasākums.
2014. gadā muzejs turpinājis īstenot savus darbības mērķus un uzdevumus,
saskaņā ar Muzeju likumu un LR MK „Noteikumiem par Nacionālo Muzeju Krājumu”.

Kokneses pagasta bibliotēka
Kokneses pagasta bibliotēka ir pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas
veic iespieddarbu un elektronisko izdevumu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu
un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un
izmantošanu.
Misija: sniegt universālu informācijas pakalpojumu, veicināt uz zināšanām balstītu
sabiedrības attīstību un plašu informācijas pieejamību. Galvenais virziens: veicināt
sabiedrības vispusīgu attīstību.
Mērķis: Bibliotēkas sniegtie pakalpojumi aptver visas Kokneses novadā dzīvojošo
iedzīvotāju darbības jomas un visas iedzīvotāju vecuma grupas, nodrošina katram
lietotājam brīvu pieeju informācijai un zināšanām. Kokneses pagasta bibliotēka organizē
bibliotēku, grāmatu un lasīšanas popularizēšanas pasākumus.
Viens no šobrīd aktuālākajiem bibliotēkas darba virzieniem ir jauno informācijas
tehnoloģiju pielietošana, lietotāju apmācība un iedzīvotāju bezmaksas bibliotekārā un
informatīvā apkalpošana. Mūsdienīga, moderni aprīkota bibliotēka, kas sniedz vietējās
sabiedrības vajadzībām atbilstošus, kvalitatīvus informācijas pakalpojumus – gan
mūžizglītībā, gan saturīga brīvā laika pavadīšanai.
2014. gads Kokneses pagasta bibliotēkai ir bijis radošs un ar daudziem interesantiem
pasākumiem un notikumiem bagāts.
Pirmo reizi Kokneses pagastā tika rīkoti Grāmatu svētki. Svētku ietvaros tika organizētas
daudzas interesantas un aizraujošas tikšanās ar rakstniekiem un politiķiem. Tā bija laba
pieredze bibliotēkas darbiniekiem organizējot tik plaša mēroga pasākumu.
Šogad Kokneses pagasta bibliotēka ir arī veiksmīgi izgājusi atkārtoto akreditāciju un uz 5
gadiem ieguva vietējās nozīmes bibliotēkas statusu.
Bibliotēkas pamatrādītāji
Rādītāji

2010.gads

2011.gads
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2012.gads

2013.gads

2014.gads

Krājums (vien.sk.) 6715
Reģistrētie lietotāji 487
Apmeklējums
6698
Izsniegums
16429
Krājuma apgrozība 2,3
Pašvaldības finansējums
15300
Darbinieku skaits 2

7149
592
8520
11624
1,6
15711
2

7407
681
7805
12484
1,6
20165
2

7502
805
9002
14190
1,9
17574
2

7057
808
8629
13993
2,01
26664
2

Mūsu bibliotēkas krājuma attīstības politika ir veidot universālu, dažādām iedzīvotāju
vecumam un izglītības līmenim atbilstošu krājumu, lai sniegtu mūsdienīgus informācijas
pakalpojumus un veicinātu sabiedrības mūžizglītību. Komplektēšanas procesā
izmantojam bibliotēkas lietotāju pieprasījumus un ieteikumus. Grāmatas galvenokārt
komplektējam pēc kritērijiem: nozaru, uzziņu literatūra, oriģinālliteratūra, aktualitātes
u.c.
Kokneses pagasta bibliotēkas krājuma papildināšanas galvenais avots ir Kokneses novada
pašvaldības budžets. Sistemātiski, reizi divos mēnešos krājums tiek papildināts ar
jauniznākušajiem iespieddarbiem no SIA „Latvijas grāmata”.
Izmantojam arī Rīgas CB Repozitārija grāmatu dāvinājumus, Grāmatu svētku dāvinājumus
un lasītāju dāvinājumus.
Kokneses pagasta bibliotēka turpina jaunieguvumu apstrādi, rekataloģizācijas process
veikts 100% apmērā un jau trešo gadu strādājam ar automatizēto lasītāju apkalpošanu. Ir
veikti 8351 ieraksti Aizkraukles RGB kopkatalogā.

Kokneses pagasta bibliotēkas organizēto pasākumu skaits 2014.gadā:
Pasākuma veids
Dalība akcijā
Informatīvs pasākums
Dalība akcijā
Dalība akcijā
Diskusija
Dalība akcijā
Tikšanās

Skaits
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Pasākuma apraksts
Grāmatu draugu ķēde LNB
E- prasmju nedēļa 2014
Ēnu diena –Kokneses bibliotēkā
Bibliotēkas diena dzīvē(LBB JSS)
Starptautiskā Dzimtās valodas diena
Monētu diena –Iespēja balsot par sev tīkamu monētu
Alises diena bibliotēkā
Dzimtās valodas diena
Dzīvā bibliotēka
Iepazīsti Kokneses novada bibliotēkas
Labo darbu nedēļas noslēgums;
Man reiz bija draugs
Atmiņas sveču gaismā: J. Blese, A.Svētiņa J.Laucenieks
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Vēstuļu konkurss
1
Grāmatas atvēršanas svētki
1
Tematiska pēcpusdiena
1
Bibliotēkas 91. dzimšanas diena- foto
izstāde
1
Bibliotēku nedēļa
1
Konkurss- izstāde
1

Mana novada lepnums
Tikšanās ar rakstnieci L.Šmiti
Tikšanās ar kosmetoloģi I. Vitenbergu
Mūsu lasītāji bērnībā un interesantos dzīves brīžos
13.Grāmatu svētki Koknesē
Informēts un vesels
No otrreizējiem materiāliem
kopā ar bibliotēkas
apmeklētājiem gatavo domu ķērāju un raksta haikas
Darināt pavasara ziedus
Spēle ar novadpētniecības materiāliem
Pastaiga pa Kokneses ielām, uzzinot cilvēku domas
Par dzeju, Raini
Tikšanās ar dzejnieci Maiju Stepēnu
Latvijas vēsture karikatūrās(LNB)
A. Višķeres un D. Grundas gleznu izstāde
Kokneses Dabas takas fotogrāfijas
Kokneses pilsdrupas bērnu zīmējumos
Rudens ienāk arī bibliotēkā
Visu siržu spēks ( Valentīndiena kopā ar
bibliotēkas apmeklētājiem)

Radošās darbnīcas
Sama modināšanas svētki
Dzejas dienas

1
1
1

Literārā pēcpusdiena
Gleznu izstādes atklāšana

1
6

Radošo darbu izstādes

1
1

Mācību stunda bibliotēkā

2

Skolēnu tikšanās ar izstādes autoriem

Kopā:
Grāmatu izstādes

24
25

Ar būtību un sirdi Latgalē – A.Rancānei- 55
Cilvēka bērns – J.Klīdzējam- 100
Aptieka mums līdzās –(ārstniecības augi) u.c.

Kokneses pagasta bērnu bibliotēka
Visa gada garumā esam cītīgi strādājuši pie tā, lai sagatavotu bibliotēku atkārtotai
akreditācijai un to veiksmīgi esam izgājuši, iegūstot vietējās nozīmes bibliotēkas statusu.
Aktīvi iesaistījāmies 13. Grāmatu svētku organizēšanā, iesaistot bērnus interesantajās
tikšanās ar rakstniekiem – I. Līdaku, V.Štelmaheri u.c.
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.
Kokneses bērnu bibliotēkas misija ir radīt bērnos lasīt prieku un veicināt jauniešus kļūt
par prasmīgiem informācijas lietotājiem, veicināt izglītotas, kulturālas un informētas
sabiedrības veidošanu.
Bibliotēkas darbs ir plānots un organizēts ar mērķi piesaistīt jaunus lasītājus,
iepazīstināt ģimenes ar bērniem ar bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem. Bibliotēka ir
droša, sakopta, noderīga vieta, kur pavadīt savu brīvo laiku. Kokneses bērnu bibliotēkas
55

viens no svarīgākajiem darba virzieniem ir – jauno informācijas tehnoloģiju pielietošana
un lietotāju apmācība.
Bibliotēkas darbība vērsta uz nepārtrauktu plānveidīgu attīstību, 2014. gadā
turpinājām iesākto darbu pie bibliotēkas krājuma rekataloģizācijas un uzsākām lietotāju
automatizēto apkalpošanu.
Kokneses pagasta bērnu bibliotēka piedalās ikgadējos valsts mēroga projektos:
Bērnu/Jauniešu/Vecāku Žūrija,
E – prasmju nedēļā,
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā,
Akcijā – Libday –Bibliotēkas diena dzīvē.
Darbs ar bērniem un jauniešiem.
Pasākumu veids

Pasākumu
skaits

Bibliotekārās
stundas

20

Ko bibliotēka var sniegt!
Kā kļūt par bibliotēkas lietotāju?
Enciklopēdijas-interesanti un
aizraujoši

Ekskursijas pa
bibliotēku

4

Ģimenes atbalsta Dienas centra
bērni
Pirmskolas izglītības iestādes
„Gundega”
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas
audzēkņu

Gleznu un
fotogrāfiju izstādes

Pasākuma veids

Pasākumu apraksts

A.
Dobenberga
Tēlotājmākslas
audzēkņu A.Krūmiņas un
E. Vingres darbu izstādes

2

Skaits

studijas

Pasākuma skaits

Ekskursijas

1

Bērnu Žūrijas 2014 eksperti viesojās
bērnu bibliotēku

E – prasmju nedēļa
Dalība akcijā

2
1

Runājošās pasakas
Monētu diena – krustvārdu mīklu minēšana
Bibliotēkas diena dzīvē(LBB JSS)
Dzimtā valoda
M.Stārastes tēlu pasaulē
H.K.Andersena pasaku pasaule
Toļli ziemeļos
Saldumus vai izjokosim
Jautrie Lieldienu svinētāji

Diskusija
Pasaku rīti
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa
Helovīni

1
1
4
4
2
1
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Pļaviņu

Radošās darbnīcas

1
1
1
1
3

Literāra pēcpusdiena
Pasaku pēcpusdiena

Grāmatu svētki Koknesē
Dzīvā bibliotēka
Aušojamies kopā ar L. Šmiti
Pasaku māmiņa M. Stepēna viesojas bibliotēkā

Informāciju par saviem pasākumiem esam ievietojuši gan vietējā avīzē „ Kokneses Vēstis”,
gan rajona laikrakstā „Staburags” un mājas lapās www.koknese.lv , www.biblioteka.lv.
2014. gadā bibliotēka aktīvi darbojās Twitterī un Facebook, ievietojot aktuālo informāciju
sociālajos tīklos.
Savos pasākumos plaši izmantojam portālu www.filmas.lv
Kokneses pagasta bērnu bibliotēkai ir izteikta LBB JSS pateicība par aktīvu
piedalīšanos projektā „Bibliotēkas diena dzīvē.”
Kokneses pagasta bibliotēka ir bērniem atvērta un draudzīga pasaule, kurā var iegūt
informāciju gan mācībām, gan brīvā laika pavadīšanai.

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, saskaņā ar Kokneses
pagasta pašvaldībā apstiprinātajiem bibliotēkas lietošanas noteikumiem. Bibliotēka ir
reģistrēta KM reģistrā BLB0285.
Bibliotēka ir apmeklētājiem draudzīga un rosinoša sabiedriskās saskarsmes vide, tā
atrodas ēkas pirmajā stāvā un pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.
2014.gadā bibliotēka tika atkārtoti akreditēta uz 5 gadiem un ir saņemta LR kultūras
ministrijas bibliotēkas akreditācijas apliecība Nr. 321A. Izsniegta Rīgā, 2014.gada
28.augustā.
Bibliotēkas izmantošanas dinamika pēdējo 5 gadu laikā:
Lietotāju skaits
Izsniegums
Apmeklētāju skaits

2010.gads 2011.gads 2012. gads 2013
121
131
132
133
3673
3591
3498
3747

2014 (+/-)
127 -6
3883 +136

3118

2179 -108

2961

2561

2287

Ratnicēnu bibliotēkā jebkurš apmeklētājs var atrast savām vajadzībām un
interesēm atbilstošo. Līdz ar jauno informācijas tehnoloģiju ienākšanu, pilnveidojušies
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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.
Bibliotēkas apmeklētāji arvien aktīvāk izmanto iespēju presi lasīt internetā. 2014.gadā
bibliotēkas lietotājiem bija iespēja bez maksas izmantot datu bāzes Lursoft laikrakstu
bibliotēku http://news.lv.
2015.gadā abonēti 16 preses izdevumi 355.53 eiro: Una ,Citāda Pasaule ,Dari Pats,
100labi padomi, Privātā Dzīve, Ievas Stāsti, Taka, Sīrups, Patiesā Dzīve, Ilustrētā Zinātne,
Ilustrētā Pasaules Vēsture, Ilustrētā Junioriem, Ko Ārsti Tev Nestāsta, Ieva, Ievas Māja,
Ievas Veselība.
Komplektējot bibliotēkas krājumu, tiek ņemtas vērā apmeklētāju intereses un izvēlos
jaunākās pieprasītākās grāmatas. Tiek iegādāta daiļliteratūra, bērnu un dažādu nozaru
literatūra. Jaunāko literatūru iegādājos grāmatu bāzē L-grāmata Rīgā un to apstādi veicu
bibliotēkā uz vietas. Bibliotēkas krājuma papildināšanas galvenais avots ir Kokneses
novada budžets. Šajā atskaites gadā grāmatu krājums papildinājies par 128
iespieddarbiem 746 eiro vērtībā.
Nolietotās grāmatas tika apmainītas pret jaunām vai mazlietotām no Rīgas centrālās
bibliotēkas Repozitārija Apmaiņas krājuma labākā fiziskā stāvoklī. Dažādos dāvinājumos
iegūta 41 grāmata. Par Kokneses novada pašvaldības līdzekļiem iegādātas 87 grāmatas.
Krājumu attīstības dinamika pēdējo 2 gadu laikā
Krājuma
apjoms

2013. gads

izslēgts
grāmatas
206
seriālizdevumi 12
audiovizuālie
dokumenti

2014. gads

ienācis
116
18

kopā
7246
26

izslēgts
580
12

-

7

1

ienācis
128
16

kopā
6794
34
6

Galvenie pakalpojumi:
Bezmaksas
 Grāmatu un periodikas izsniegšana lasīšanai mājās;
 Uz vietas bibliotēkā plašu uzziņu literatūras klāstu, kā arī 16 nosaukumu
periodiskos izdevumus;
 Bibliogrāfiskās uzziņas;
 Tematiskās izstādes;
 Literāri izglītojošie pasākumi;
 Datorpakalpojumi;
 Internets
Maksas
 Dažādu materiālu kopēšana
 Printēšana
 Skenēšana.
Pirmsskolas un jaunāko klašu bērniem iegādājos dažādas spēles, zīmējamo tāfelīti
un puzles laika interesantākai laika pavadīšanai bibliotēkā.
Bērniem un pusaudžiem notika vairāki tematiski pasākumi. Kokneses
internātskolas-attīstības centra audzēkņiem 2 tematiskas pēcpusdienas” Bērnu grāmatu
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autorei un ilustratorei M.Stārastei- 100”un „Mārtiņdiena- ziemai vārti vaļā…” Mazajiem un
pirmskolas vecuma bērniem notika 2 grāmatu priekšā lasīšanas pasākumi „Putni ziemā
”un dzejnieka Vika dzejoļu priekšā lasīšana.
Vietējie bērni arī piedalījās senlietu izstādes veidošanā. Vasaras brīvlaikā veda savus
draugus un viesus uz bibliotēku un lepojās par paveikto. 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.
2015.gadā jāizpilda Bibliotēku akreditācijas komisijas ieteikumi. Turpināju darbu
pie krājuma kvalitātes uzlabošanas, atlasīju fiziski nolietotos un nepieprasītos izdevumus.
Uzsāku darbu ar bibliotēku integrēto informācijas sistēmu Alise. Veikts divu bibliotēkas
telpu kosmētiskais remonts.

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 –apkopot informāciju un nodot to pagasta sabiedrībai un
citiem interesentiem, veicināt iedzīvotāju mūžizglītības procesu un nodrošināt bibliotēkas
lietotājiem kvalitatīvus bibliotēkas pakalpojumus.
Krājuma komplektēšana un pakalpojumu sniegšana ir pakārtota vietējās sabiedrības
vēlmēm un vajadzībām. Komplektējot bibliotēkas krājumu, vērā tiek ņemtas lietotāju
intereses, pagasta ekonomiskās dzīves īpatnības, esošais stāvoklis, Pērses pamatskolas,
Ģimenes Krīzes centra „Dzeguzīte” , veco ļaužu pansijas un pagasta kultūras iestādes
vajadzības.
Bibliotēkas lietotājiem ir iespēja bez maksas izmantot krājumu, datorpakalpojumus
(internets ir par brīvu), iegūt nepieciešamo informāciju un saņemt bibliotekāros un
bibliogrāfiskos pakalpojumus. Printēšanas, skenēšanas un kopēšanas darbi ir par maksu.
Bibliotēka lietotājiem ir atvērta 40 stundas nedēļā un apkalpo sekojošas lasītāju grupas
– pirmsskolas vecuma bērnus, skolēnus, jauniešus, strādājošos, pensionārus, uzņēmējus.
2014. gadā bibliotēkā piereģistrēti 167 lasītāji, no tiem patstāvīgi bibliotēkas apmeklētāji
ir 142.
Gandrīz 50% no bibliotēkas lietotājiem ir bērni un jaunieši. Bibliotēka apkalpo Pērses
pamatskolas bērnus, pirmsskolas grupiņu un krīzes centra „Dzeguzīte” audzēkņus.
2014. gadā par pašvaldības līdzekļiem iegādātas grāmatas 743 euro vērtībā un pasūtīta
prese par 377 euro.
Bibliotēka piedalās projektos, pieņem grāmatu dāvinājumus, meklē sadarbības
partnerus. Šo aktivitāšu rezultātā 2014. gadā bibliotēkas krājums kopā ar pašvaldības
līdzekļiem papildinājās par 211 dokumentiem EUR 980 vērtībā.
Krājums bibliotēkā ir izvietots pārskatāmi, krājuma attīstības politika ir pakārtota
lasītāju pieprasījumam, interesēm un lasītāju grupām. Krājums bibliotēkā pamatā tiek
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komplektēts no pašvaldības budžeta. Piešķirtie budžeta līdzekļi katru gadu nedaudz
pieaug un kopā ar dāvinājumiem nodrošina nelielu krājuma attīstību.
Bibliotēkas izsniegumu skaits uz vienu lasītāju pēdējos trīs gados ir nemainīgs –
vidēji 36 dokumenti uz vienu lasītāju, lasītāju skaits nav svārstīgs.
Ieskats pasākumos :
Margaritai Stārastei – 100
Bibliotēkas lietotājiem ir aprīkotas 6 datorvietas ar interneta pieslēgumu. Atsevišķi
uzskaitāmas informācijas tehnoloģijas –2 multifunkcionālās iekārtas. Datoru daudzums ir
pietiekošs, par interneta ātrumu sūdzību nav. Par pašvaldības līdzekļiem 2014. gadā
iegādāta dokumentu laminējošā iekārta un fotoaparāts.
Bibliotēka ir izstrādājusi projektu Bērnu un Jauniešu lasīšanas veicināšanai,
noorganizējusi 11 tematiskos pasākumus. Pasākumu atspoguļojums skatāms Kokneses
novada mājas lapā.
2014. gadā bibliotēkas vadītāja piedalījās 240 stundu profesionālās pilnveides
programmā „Informācijas un bibliotēku zinību pamati” un ieguva sertifikātu.
2014. gadā bibliotēkā tika veikta atkārtota akreditācija. Bibliotēka ir akreditēta uz
pieciem gadiem. Galvenie akreditācijas komisijas ieteikumi:
1. Turpināt krājuma saturisko izvērtēšanu.
2. Uzlabot krājuma kārtojumu un izvietojumu.
3. Rast iespēju atjaunot aprīkojumu.

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.
2014.gadā bibliotēkā ir reģistrēti 516 lasītāji, no tiem 236 bērni, apmeklējums
8902, no tiem 6125 reizes bibliotēku ir apmeklējuši bērni. Izsniegums 2014.gadā ir bijis
26014 vienības, no, tām ,9342 izsniegums bērniem.
2014.gadā bibliotēkas fonds papildinājies par 203 grāmatām. Par pašvaldības
līdzekļiem iegādātas 161 grāmatas– par 1033,00 eiro.. Piedaloties KKF rīkotajam
projektam „Bērnu žūrija” ir iegūtas 14 kolekcijas grāmatas 101,00 eiro par.
Tika pasūtīti arī 14 preses izdevumi par 600.00 eiro
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,
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gan pieaugušajiem. Katru gadu bibliotēka piedalās bērnu žūrijā, un žūrijas ietvaros
bibliotēkā notiek konkursi, diskusijas, zīmējumu izstādes.

IZGLĪTĪBA
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,
kā arī ar izglītības jomu saistīto komisiju darbību;
- nodrošināt informācijas apmaiņu starp LR IZM, novada domi un pašvaldības
izglītības iestādēm;
- organizēt un koordinēt valsts centralizēto pārbaudes darbu norisi, sertifikātu
saņemšanu pašvaldības izglītības iestādēs;
- organizēt starpnovadu posma mācību priekšmetu
olimpiādes, koordinēt
zinātniski pētniecisko darbu izstrādi.
Darbības rezultāti un to izvērtējums
- 2014. gadā Kokneses novadā darbojas astoņas izglītības iestādes, nodrošinot
pirmsskolas, pamatskolas, vidusskolas, speciālās, profesionālās un profisonālās
ievirzes izglītības ieguvi. 2014. gada 1.septembrī novada izglītības iestādēs (
izņemot profesionālās ievirzes izglītības iestādi) izglītību iegūst 1059 izglītojamie.
- Lai sekmīgi risinātu jautājumus, kas skar institūciju sadarbību jautājumu
risināšanā, 2014. gadā izveidota Starpintucionālās sadarbības komisija ģimenes
lietu jautājumos, kurā darbojas pārstāviji no visām izglītības iestādēm, pašvaldības
policijas, bāriņtiesas, sociālā dienesta, krīzes centra, izglītības darba speciālists.
- Tiek nodrošināta starpnovadu posma mācību priekšmetu olimpiāžu norise.
Olimpiādēs savas zināšanas parādījuši 4.-12. klašu skolēni no Kokneses un Pļaviņu
novadu vispārizglītojošām skolām. 2014.gads izglītības jomā ietver
2013./2014.m.g. otro semestri un 2014./2015.m.g. pirmo semestri. 2013./2014.
mācību gada otrajā semestrī notikušas 13 mācību priekšmetu olimpiādes, kurās
piedalījušies 191 Kokneses un Pļaviņu novadu izglītojamie. 2014./2015. mācību
gada pirmajā semestrī Kokneses un Pļaviņu starpnovadu trīs (2.posma) mācību
priekšmetu olimpiādēs piedalījušies 46 izglītojamie. 2014. gadā Kokneses novads
organizē reģionālo vācu valodas olimpiādi 8.klasē, kurā piedalās sešu novadu
pārstāvji.
- Tiek nodrošināta iespēja veikt zinātniski pētniecisko darbību. 2014. gadā 8
izglītojamo darbi izvirzīti Zemgales reģionālajai skolēnu zinātniski pētniecisko
darbu 5.konferencei, divi izglītojamo darbi izvirzīti ZPD valsts konferencei.
- Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem organizēta valsts pārbaudes darbu un
centralizēto eksāmenu sesija novada izglītības iestādēs.
- Kokneses novadā darbojas Kokneses novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskā
komisija. Komisija savas kompetences ietvaros veic bērnu pedagoģiski
psiholoģisko un medicīnisko izpēti un attīstības traucējumu diagnosticēšanu,
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iesaka bērnam piemērotu izglītības programmu. 2014. gadā komisija izsniegusi
atzinumu ar ieteikumiem 19 Kokneses 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 2014.gadā nav izsniegusi nevienu licenci.
Interešu izglītības programmu licencēšanas komisija 2014. gadā saskaņojusi 50
interešu izglītības programmas Kokneses novada izglītības iestādēs.
Izglītojamo atbrīvošanas no valsts pārbaudījumiem komisija atbrīvojusi četrus
izglītojamos no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem vai valsts pārbaudījumu daļas.
Kokneses novada pedagogi 2014.gadā darbojās trīspadsmit metodiskajās
apvienībās. Kopīgas tikšanās metodisko apvienību darbā tika organizētas 25.
augustā Kokneses novada pedagogu metodiskajā dienā, kurā piedalījās un
metodiskajās apvienībās darbojās 116 pedagogi, kā arī noklausījās Latvijas
universitātes lektore Ērikas Lankas lekciju „Skolotāja darbs kā pašvērtējuma un
pašidentitātes veicinātājs".
2014. gadā Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas procesā
4.kvalitātes pakāpi ieguva trīs pedagogi.
Novada izglītojamajiem organizēti kopīgi pasākumi: tautisko deju kolektīvu un
koru skate, Ziemassvētku ieskaņas koncerts, skatuves runas konkurss, mākslas
skolotāju metodiskās apvienības pasākums „Es nāku no mazas tautas”, konkurss
„Teci, teci valodiņa”, pirmsskolas un mūzikas skolas koncerts u.c..
Notiek regulāras novada izglītības iestāžu vadītāju un vadītāju vietnieku tikšanās,
kā arī metodisko apvienību vadītāju tikšanās, kuru laikā tiek pārrunātas izglītības
aktualitātes.
Vispārējās izglītības iestādes 2014. gada nogalē tiek iepazīstinātas ar pedagogu
darba samaksas jaunu modeli, ko daļēji aprobē iestādēs.
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 2013./2014.mācību gadā”,
kur atspoguļotas ar izglītības darbu saistītās norises novadā.

Plāni nākošajam gadam
- Turpināt nodrošināt izglītības ieguves iespēju visās Kokneses novadā esošajās
izglītības iestādēs.
- Pārveidot Pērses pamatskolu par Pērses sākumskolu.
- Organizēt visu novada pedagogu tikšanās vienu reizi 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.
- Atbalstīt pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšanu kursos.
- Pilnveidot Metodisko apvienību darbību, nodrošinot pieredzes apmaiņu.
- Izveidot materiālu par izglītības jomu 2014./2015. mācību gadā.

I.Gaiša Kokneses vidusskola
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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.
Izglītības iestādē īstenotās izglītības programmas un izglītojamo skaits uz
2013./2014. mācību gadā:
Nr. Izglītības programma

Izglītības
programmas
kods

Licence
Nr.

Izdošanas
datums

Izglītojamo
skaits

Pamatizglītības
21011111
V-2015
27.04.2010. 298
programma
Speciālās pamatizglītības
programma
2.
21015611
V-2017
27.04.2010. 22
izglītojamajiem ar
mācīšanās traucējumiem
Vispārējās vidējās
izglītības
3.
31011011
V-2018
27.04.2010. 90
vispārizglītojošā virziena
programma
Kopā
410
Skolā strādā 44 pedagoģiskie darbinieki. Visiem pedagogiem izglītība un
profesionālā kvalifikācija atbilst MK noteikumiem. 12 skolotāji ir maģistri, 2 skolotāji
iegūst augstāko pedagoģisko izglītību. Pedagogu profesionālās darbības 1. kvalitātes
pakāpi ieguvuši 2, 2. kvalitātes pakāpi - 3, 3. kvalitātes pakāpi – 16, 4. kvalitātes pakāpi – 8
skolotāji. 2013./2014. mācību gadā 37 skolotāji pilnveidoja savu profesionalitāti dažādos
kursos.
Skolā ir iespējams saņemt logopēda, psihologa, speciālā un sociālā pedagoga
palīdzību. Skolā darbojas atbalsta personāla metodiskā komisija. Skola nodrošina
skolēniem emocionālo, psiholoģisko un sociālo vajadzību apmierināšanu.
Skolā noris mērķtiecīgs darbs skolēna pozitīvo attieksmju, personības īpašību un
sociālo iemaņu attīstīšanā. Skola piedāvā:
iespēju nodarboties ar sportu: ir baseins, stadions, sporta zāle un sporta halle;
iespēju apmeklēt pagarinātās dienas grupas 1. – 4. klasēm;
darboties dažādu interešu izglītības programmu nodarbībās;
darboties starptautiskajā projektā „Comenius”.
Skolas mācību telpas ir funkcionālas, estētiskas, tīras un kārtīgas.
Sanitārhigiēniskie apstākļi (apgaismojums, temperatūra, uzkopšana u.tml.) klasēs un
pārējās skolas telpās atbilst normām. Sporta stundas notiek skolas sporta zālē, sporta
hallē, stadionā un peldbaseinā.
Skolai ir dienesta viesnīca. Skolēniem ir pieejamas divas datorklases ar pastāvīgu
interneta pieslēgumu. Skolā darbojas informācijas centrs – datorizēta lasītava.
Skolā īstenotās programmas atbilst licencētajām izglītības programmām. Skolas
pedagogi pārzina mācību priekšmetu standartus un izvirza prasības to sasniegšanai,
ievēro mācību priekšmetu programmu prasības, izmanto IZM ieteiktās mācību
priekšmetu paraugprogrammas. Vispārējās vidējās izglītības programmas atbilst
2013.gada 21.maija MK noteikumiem Nr.281 „Noteikumi par valsts vispārējās vidējās
izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu
1.
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paraugiem”; pamatizglītības -„Noteikumiem par valsts pamatizglītības standartu,
pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu
paraugiem” MK 2014.gada 12.augusta noteikumiem Nr. 468.
Skolā ir iespējams saņemt savām spējām un vajadzībām piemērotu izglītību.
Mācību gada sākumā skolēni tiek informēti par mācību darba prasībām, iepazīstināti ar
iekšējās kārtības noteikumiem, vērtēšanas kārtību un normatīvajiem aktiem, kas nosaka
skolas darbību.
Ievērojot valstī noteikto skolēnu darbu vērtēšanas kārtību sadarbībā ar Skolas
padomi pārskatīta un pilnveidota „Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība”. Mācību gada
sākumā skolotāji izstrādā tematiskos plānus, kuros norāda vērtēšanas formas un
metodiskos paņēmienus.
Skolēni ir informēti par pārbaudes darbu veikšanai izvirzītajām prasībām,
vērtēšanas kritērijiem, norises laikiem un vērtējuma uzlabošanas iespējām.
Skolā mācību sasniegumu reģistrēšanai izmanto e-klasi. E-klase dod iespējas
vienotu statistisko datu ieguvei, lai veiktu vairāku mācību priekšmetu un to radniecīgo
jomu salīdzināšanu. Skolēnu mācību dinamikas izpēte tiek veikta pēc 4 līmeņiem:
nepietiekams (1-3 balles), pietiekams (4-5 balles), optimāls (6-8 balles), augsts (9-10
balles).
Lai celtu skolēnu ikdienas sasniegumus, ir izvirzīti kritēriji sasniegumu
kvalitātes noteikšanai. Kvalitātes rādītāji ir sasniegti, ja pamatizglītības 5.-9. klašu posmā
mācību priekšmeta apguve augstā un optimālā līmenī sastāda vismaz 50 %, bet
sākumskolas un vidusskolas posmā – 60 % un nav nepietiekamu vērtējumu.
Skolēnu mācību sasniegumi pēc gada vērtējumiem 2013./2014.m.g.
60 % no 2.-4.klašu skolēniem vidējais vērtējums ≥7 balles (2012./13.m.g. - 54 %).
Skolēnu skaits % Vid_v=10 9≤Vid_v<10 8≤Vid_v<9 7≤Vid_v<8
2013./14.m.g.
2
13,5
15,5
29
2012./13.m.g.
1
11
20
22
45 % no 5.-9.klašu skolēniem vidējais vērtējums ≥7 balles (2012./13.m.g. - 48 %).
Skolēnu skaits % 9≤Vid_v<10 8≤Vid_v<9 7≤Vid_v<8
2013./14.m.g.
4,5
18
22,5
2012./13.m.g.
3
19
26
2013.gada 3.decembrī visā pasaulē notika Ekonomiskās attīstības un sadarbības
organizācijas (OECD) Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas (SSNP) rezultātu
paziņošana. Šie rezultāti iegūti, analizējot četrus gadus ilgušā (2010-2013), 65 pasaules
valstīs veiktā komplicētā pētījumā iegūtos salīdzinošos datus par 15 gadus vecu skolēnu
kompetencēm. SSNP galvenā satura joma bija matemātika, bet pētījumā tika iekļautas arī
dabaszinības un lasīšana. Pētījumā skolēnu zināšanas matemātikā noskaidrotas ciešā
saistībā ar prasmi reflektēt par apgūto materiālu, novērtēt savas zināšanas un pieredzi, kā
arī praktiski izmantot reālajās dzīves situācijās.
SSNP piedalījās apmēram 510 000 skolēnu, kas pārstāvēja apmēram 28 miljonus
piecpadsmitgadīgu skolēnu 65 dalībvalstīs; starp tiem 5 276 skolēni no 215 Latvijas
skolām, t.sk. 27 Valsts ģimnāzijām un ģimnāzijām, 125 vidusskolām, 58 pamatskolām un
5 arodskolām. Programmas organizatori pēc nejaušās izlases principa izvēlējās 36 I.Gaiša
Kokneses vidusskolas skolēnus. Katrs skolēns īpaši sagatavota SSNP testa administratora
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klātbūtnē 90 minūtēs izpildīja rakstiskus uzdevumus. Testu uzdevumu atbildes vērtēja
speciāli izveidotas vērtētāju grupas saskaņā ar stingri noteiktām shēmām.
Katra dalībskola saņēma savas skolas SSNP rezultātu apkopojumu pa jomām
starptautiskajā un Latvijas skolu salīdzinājumā, kā arī tabulu, kurā ir fiksēti skolēnu
vidējie sasniegumi. Skolas sakārtotas ranga tabulā pēc vidējiem skolēnu sasniegumiem
matemātikā. No 215 Latvijas skolām I.Gaiša Kokneses vidusskolai ar 528 punktiem ir
33. vieta ranga tabulā. Šis rezultāts ir augstāks gan par OECD valstu vidējo rezultātu (494
punkti), gan par Latvijas vidējo rezultātu (491 punkts), gan par Rīgas skolu rezultātu (509
punkti).
Oficiālā statistika liecina, ka vidējie sasniegumi matemātikā mūsu skolas skolēniem
atpaliek no Ķīnas (Šanhaja - 613), Singapūras (573), Taivānas (560), Korejas (554),
Japānas (536), Lihtenšteinas (535) skolēniem, tie nozīmīgi neatšķiras no Šveices (531),
Nīderlandes (523) skolēnu vidējiem sasniegumiem.
Līdzīgi rezultāti ir arī dabaszinātnēs un lasīšanā. Dabaszinātnēs mūsu skolas
skolēnu vidējais sasniegums ir 541 punkts (esam tikai aiz Ķīnas (Šanhaja - 580),
Singapūras (551), Japānas (547) un Somijas (545)), OECD valstīs 501 punkts, Latvijā 502
punkti, Rīgas skolās 515 punkti.
Lasīšanā mūsu skolas skolēnu vidējais sasniegums ir 500, OECD valstīs 496
punkti, Latvijā 489 punkti, Rīgas skolās 512 punkti.
Gan publiskotajos OECD starptautiskajos skolēnu novērtēšanas programmas
secinājumos, gan arī masu mediju komentāros tiek minēts, ka skolēnu vidējie sasniegumi
Latvijas laukos jūtami atpaliek no Rīgas un citu lielo Latvijas pilsētu skolām, ka palielinās
plaisa starp Latvijas skolām. I.Gaiša Kokneses vidusskolas skolēni ir konkurētspējīgi ar
saviem vienaudžiem gan Latvijā, gan pasaulē. Par to liecina publiskotā starptautiskā OECD
statistika.
49 % no 10.-12.klašu skolēniem vidējais vērtējums ≥7 balles (2012./13.m.g. - 48
%).
Skolēnu skaits % 9≤Vid_v<10 8≤Vid_v<9 7≤Vid_v<8
2013./14.m.g.
3,5
21
24,5
2012./13.m.g.
9
17
22
27 % vidusskolēnu saņem stipendiju par labiem, teicamiem un izciliem
sasniegumiem mācību darbā.
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Skolēnu mācību sasniegumi valsts pārbaudes darbos
1) Kombinētā ieskaite 3. klasē
2013./14. 2012./13.
Apguves
Apguves
koeficients
līmeņi %
A O P A O P
Latviešu
Latviešu
25 72 3 24 65 11
valoda
valoda
Matemātika
Matemātika 35 46 1 11 57 32
2) Ieskaites 6. klasē
2013./14.
2012./13.
Apguves līmeņi %
A O P NP A O P NP
Latviešu
27 70 3
61 36 3
valoda
Matemātika 25 38 28 9 16 55 29
Dabaszinības 35 65
13 74 3
3) Eksāmeni 9. klasē
2013./14.
Apguves
līmeņi %
A O P
Latviešu valoda
5 60 35
Matemātika 8 33 58
Angļu valoda 16 45 39
Vēsture
5 53 42
4) Eksāmeni 12. klasē
2013./14.
Apguves
līmeņi %
A O P
Ģeogrāfija
67 33
Informātika 67 33
Kulturoloģija 25 63 12
Ekonomika

2012./13.
NP A O P
68 32
3 5 49 46
30 45 23
3 70 27
2012./13.
A O P
67 33
17 67 16
17 83

2013./14. 2012./13.
0,77

0,73

0,74

0,64

2013.
Apguves koeficients
/14.
Latviešu
0,72
valoda
Matemātika 0,58
Dabaszinības 0,73

Apguves
2013./
koeficients
14.
Latviešu valoda 0,63
Matemātika
0,55
Vēsture
0,61
Angļu valoda 0,66
Apguves
koeficients
Ģeogrāfija
Informātika
Kulturoloģija
Ekonomika

2012.
/13.
0,65
0,68
0,70
2012./
13.
0,69
0,59
0,64
0,71

2013./14. 2012./13.
0,61
0,83
0,74

0,59
0,83
0,75

5) Centralizētie eksāmeni 12. klasē
Visi 12.klašu audzēkņi kārtoja CE angļu valodā, matemātikā un latviešu valodā.
2013./14.
2012./13.
Vidējie
Angļu
Latviešu
Angļu
Latviešu
sasniegumi
Matemātika
Matemātika
valoda
valoda
valoda
valoda
Skolā %
74,12
65,26
53,30
68,39
61,87
48,48
Valstī %
56,16
52,71
43,34
54,71
55,71
37,26
2013./14. m.g. angļu valodā 1 skolēns, saņemot vērtējumu 95 %, ieguva Eiropas
kopīgo pamatnostādņu valodu prasmes C1 līmeni, 65 % audzēkņu, kopvērtējumā
apliecinot savu zināšanu un prasmju atbilstību no 70 - 94 %, ieguva B2 līmeni, pārējie 32
% – B1 līmeni. Vidējie sasniegumi valstī ir 56,16 %, bet skolā – 74,12 %. Virs valsts vidējā
sasniegumu līmeņa CE ir nokārtojuši 89 % audzēkņu.
Latviešu valodā vērtējumu augstāku par 70 % ieguva 34 %, no 50 - 69 % - 55 %
audzēkņu. Vidējie sasniegumi valstī ir 52,71 %, bet skolā – 65,26 %. Virs valsts vidējā
sasniegumu līmeņa CE nokārtoja 45 % audzēkņu.
Matemātikā 1 skolēns izcili izpildīja darbu un ieguva vērtējumu 100 %, vērtējumu
no 70 – 90 % ieguva 16 %, no 50 - 69 % - 37 % audzēkņu. Vidējie sasniegumi valstī ir
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43,34 %, bet skolā – 53,30 %. Virs valsts vidējā sasniegumu līmeņa CE ir nokārtojuši 63 %
audzēkņu.
6) CE rezultāti Latvijas un pasaules vēsturē, ķīmijā, bioloģijā, fizikā
2013./14.
2012./13.
Latvijas
Vidējie
un
Latvijas un
sasniegumi
Ķīmija Bioloģija Fizika
Ķīmija
Bioloģija Fizika
pas.
pas. vēsture
vēsture
Skolā %
60,75
74,39 58,68
67,73 60,60
69,75
77,00
54,67
Valstī %
42,60
59,48 59,31
51,21 37,16
63,73
65,55
53,78
Draudzīgā aicinājuma skolu reitings ir skolu novērtējums pēc centralizēto
eksāmenu rezultātiem. Mācību gada ietvaros tiek vērtētas visas Latvijas skolas, kurās
realizē vidējo izglītību. Par datu bāzi vērtējumam izmanto Izglītības un zinātnes
ministrijas Valsts izglītības satura centra organizēto skolēnu centralizēto eksāmenu
rezultātus, kas ir salīdzināmi. Tiek vērtēti rezultāti latviešu valodā, matemātikā, angļu
valodā, dabas zinātnēs (bioloģija, fizika, ķīmija) un vēsturē.
14. novembrī Vidzemes koncertzālē Cēsīs notika svinīgā Draudzīgā aicinājuma
fonda balvu pasniegšanas ceremonija. I. Gaiša Kokneses vidusskola lauku vidusskolu
grupā balvas saņēma 2 nominācijās – balvu „Mazā pūce” un diplomu par izciliem
sasniegumiem angļu valodas mācīšanā (I vieta) un diplomu par izciliem sasniegumiem
dabas zinību mācīšanā (II vieta), kā arī balvu par izcilu mācību darbu kopvērtējumā –
skola ir 10 labāko lauku vidusskolu vidū.
Mācību priekšmetu olimpiāžu rezultāti
starpnovadu olimpiādēs iegūtas 56 godalgas:
I vietas – 12; II vietas – 12; III vietas – 16; Atzinības – 16;
reģionā iegūta I vieta vācu valodas un Atzinība - angļu valodas olimpiādēs;
valsts olimpiādē piedalījās 5 skolēni, 8. klases skolnieks Otto Asmuss ieguva
Atzinību 10.-12. klašu valsts olimpiādē vācu valodā;
skolēni veiksmīgi piedalījās starpnovadu ZPD konferencē:
I vietas – 1; II vietas – 3; III vietas – 3;
reģionālajā skolēnu ZPD konferencē Jelgavā:
I vietas – 1; III vietas – 1; Atzinības – 4;
1 skolēns piedalījās valsts ZPD konferencē.
Konkursu rezultāti
Stāstnieku konkursā novadā 3 skolēni izcīnīja I vietu un ieguva titulu „Lielais
stāstnieks”, bet 1 skolnieks - II vietu un titulu „Mazais stāstnieks”, reģionā – I un II
vieta, bet valstī – I vieta;
Skatuves runas konkursā 1 skolniekam novadā I vieta, bet reģionā – II vieta;
Publiskās runas konkursā novadā 2 skolēniem I vieta, 2 – II vieta, 3 – III vieta, 1 –
Atzinība, 1 skolniece piedalījās Publiskās runas konkursā valstī;
konkursā „Game Day” 5.a klases komanda ieguva II vietu.
Sasniegumi sportā
Audzēkņi apmeklēja sporta nodarbības sporta hallē, stadionā un peldbaseinā,
nodarbības sporta skolas Kokneses treniņgrupās. 1., 2. un 4.klases skolēniem ir iespēja
trešajā sporta stundā apgūt peldētapmācību. 54 skolēni 2013./14.m.g. guva labus
panākumus dažāda līmeņa sacensībās:
Starptautiskās volejbola sacensībās „Baltijas kauss” – I vieta 10.kl. zēniem;
„Lāses” kausa atlases sacensībās - I vieta 8.-9.kl. zēniem;
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„Lāses” kausa izcīņā volejbolā - II vieta 8.-9.kl. zēniem;
Latvijas VF kausa izcīņā volejbolā - I vieta 5.-6.kl. zēniem;
starpnovadu volejbola sacensībās I vieta 5.-6.kl. zēniem, I vieta 8.-10.kl. zēniem,
II vieta 6.-8.kl. meitenēm, III vieta 11.-12.kl. meitenēm;
starpnovadu basketbola sacensībās I vieta 8.-9.kl. zēniem, II vieta 10.-12.kl.
zēniem,
III vieta 7.-9.kl. meitenēm, II vieta 11.-12.kl. meitenēm;
krosā I vieta -1; III vieta -1;
Jana Fedotovska Pasaules skolu čempionātā krosā Izraēlā izcīnīja 6.vietu;
Latvijas čempionātā trīssoļlēkšanā II vieta - 1, soļošanā I vieta -1, II vieta -1, III
vieta -1.
Ārpusskolas aktivitāšu rezultāti
 piedalīšanās Likteņdārza rīkotajās akcijās:
Pelēkā akmens stāsti;
Mans vēlējums Latvijai dzimšanas dienā;
Brīvprātīgais gids;
dārza sakopšanas talkas, koku stādīšana;
intervijas ar represētajiem.
 septembrī skolas audzēkņi piedalījās olimpiskajai dienai veltītā zīmējumu
konkursā, stafetēs un masu vingrojumos „Mēs vesela ģimene” (2013./14.m.g.) un
„Pa Vingro sim” (2012./13.m.g.);
 skola darbojās Comenius projektā „ARTE” kopā ar dalībvalstīm Vāciju, Itāliju,
Spāniju, Holandi, Somiju un Ungāriju. 2013.g. novembrī notika tikšanās Spānijā
Sitgē, 2014.g. janvārī Nīderlandē Henzenā, laikā no 2013.g. 16. – 20. aprīlim skola
uzņēma visu minēto valstu delegācijas projekta Kokneses konferences norisei;
 visi deju kolektīvi piedalījās novada interešu izglītības kolektīvu koncertā - skatē,
kur ieguva I un II pakāpes (2013./14.m.g.) un I pakāpi (2012./13.m.g.), jauktais
koris ieguva I pakāpi;
 skolēni visa mācību gada garumā risināja uzdevumus un piedalījās Uzdevumi.lv
konkursā;
 skolas Līdzpārvaldes audzēkņi sadarbojās ar citu skolu pašpārvaldes kolektīviem;
 klašu kolektīvi startēja „ZZ čempionātā”, 2013./14. m.g. 5.a klases komanda iekļuva
finālā Rīgā;
 folkloras kopa „Tīne ” ņēma dalību dažādos tradicionālās kultūras konkursos un
radošās nometnēs;
 skolas kolektīvs iesaistījās makulatūras vākšanas akcijā „Tīrai Latvijai!”.
pēc VISC aicinājuma, drošības nedēļu „Vesels un drošs” un „Pusaudžu drošība uz
un pie ūdens” ietvaros, klašu grupās tika pārrunāti aktuālie jautājumi;
klašu kolektīvi iesaistījās e-prasmju nedēļas pasākumos „Drošs internets”;
skolas audzēkņi atbalstīja akciju „Tīra jūra sākas tavā vannas istabā!”, piedalījās
novada domes organizētajā izstādē.
Absolventu tālākās gaitas
66 % studē Latvijas augstskolās, 8 % - ārzemēs (86 % no tiem – budžeta grupās),
13 % audzēkņu strādā (arī ārzemēs), pārējie 13 % studē koledžās.
Apbalvojumi
Draudzīgā aicinājuma fonda balvas 2014.gada 14. novembrī:
* balva „Mazā pūce” un diploms par izciliem sasniegumiem angļu valodas mācīšanā
(I vieta);
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* diploms par izciliem sasniegumiem dabas zinību mācīšanā (II vieta);
* balva par izcilu mācību darbu kopvērtējumā;
* balva skolas vadībai par teicamu mācību darba organizācij

Bebru pamatskola
I. Vispārīga informācija
Iestādes nosaukums: Bebru pamatskola
Iestādes reģistrācijas numurs: 4512900987
Iestādes vadītājs: Lidija Degtjareva
Izglītības iestādē īstenotās izglītības programmas un izglītojamo skaits uz
2014./2015. mācību gada 1.septembri:
Nr. Izglītības programma

Izglītības
programmas
kods

Licence Nr.

Izdošanas
datums

Izglītojamo
skaits

1.

Pamatizglītības
21011111
V-1607
22.02.2010.
78
programma
Informācija par izglītības iestādes audzēkņiem, pedagoģiskajiem un tehniskajiem
darbiniekiem un papildus informācija:
Bebru pamatskola un vispārējās pamatizglītības programma akreditētas līdz
2019.gada 19. martam.
2014./2015. māc. gadu uzsāka 77 izglītojamie 9. klašu komplektos, mācību gadu
pabeidza 79 izglītojamie. Skolā strādā 18 pedagoģiskie darbinieki un 13
tehniskie darbinieki.
Izglītības iestādē īstenotās interešu izglītības programmas:
1. 3.-9. klašu kora nodarbības programma
2. Vokālā ansambļa programma
3. Netradicionālās mākslas pulciņa programma
4. Netradicionālās mākslas pulciņa programma
5. Literārās jaunrades pulciņa „Bebrēns” nodarbību programma
6. Sporta spēles programma
7. 1.-3.klašu un 4.-5.klašu tautisko deju kolektīvu programma
II. Galvenie uzdevumi un prioritātes 2014./2015. mācību gadā:
Pamatjoma
Mācību saturs

Apraksts

Mācīšana un mācīšanās
Skolēnu sasniegumi
Atbalsts skolēnam
Skolas vide
Resursi
Skolas

Metožu un darba formu dažādošana karjeras izglītībā.
Mācību sasniegumu paaugstināšana angļu valodā.
Datu, bāzes atjaunošana par skolas absolventu tālākajām karjeras
gaitām.
Skolas gaiteņu kosmētiskais remonts.
Kapitālais remonts informātikas kabinetā.
Mēbeļu iegāde informātikas kabinetam.
darba Gatavošanās skola 4.salidojumam.
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organizācija, vadība un
kvalitātes nodrošināšana
Papildus informācija:
Izlietoto bateriju vākšanas konkurss „Tīrai Latvijai” – Pateicība (45 kg).
Eiropas programma „Skolas piens”.
Eiropas programma „Auglis skolai”.
Brīvprātīgo darbu novada ļaužu labklājības uzlabošanā Latvijas Sarkanā
Krusta –Pateicība.
2014./15.m.g. iegūtas 47 kursu apliecības un sertifikāti.
Viss skolas kolektīvs piedalījās bērnu tiesību aizsardzības kursos.
III. Dalība projektos:
Valsts Izglītības satura centra projekts „Likteņdārza stāsti”.
IV. Darbības rezultāti un to izvērtējums:
Mācību sasniegumi
2014./2015.māc.gada skolas vidējais vērtējums 2.-9.klasēs ir 6,78.
Ar labām un izcilām sekmēm 2.-9.klasēs pabeidza 12 (17%) izglītojamie. Gadā vid.balle 7
un vairāk ir 33 (50%) izglītojamiem.
Visaugstākā vid.balle 6.klases izglītojamai 9,23.
Valsts pārbaudes darbu rezultāti
9.klasē valsts pārbaudes darbos vidējais izpildes koef. 0,72. Latviešu valodas, krievu
valodas, matemātikas un Latvijas vēstures eksāmenus skolēni nokārtoja optimālajā
līmenī. Valsts pārbaudes darbu novērtējumi lielākoties vienādi ar gada novērtējumu,
dažiem skolēniem atšķiras par 1-2 ballēm.
Mācību priekšmetu olimpiāžu rezultāti
Starpnovadu latviešu valodas olimpiādē 5.-6. klašu grupā – 2.vieta; 8.-9. klašu
grupā – 2. vieta.
Starpnovadu angļu valodas olimpiādē – 2 Atzinības.
Konkursu rezultāti
Valsts konkurss „Gribu būt mobils”- Atzinība.
Valsts domrakstu konkurss veltīts Raiņa un Aspazijas 150.dzimšanas dienai –
Atzinība.
Konkurss „Burtu (u) burvība” (Kokneses novada burts K), gatavojoties XI Latvijas Skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētkiem – Pateicība 8.klases kolektīvam un 6.klases
skolniecei
Sasniegumi sportā
Aizkraukles novada Sporta skolas reģionālās skolu sacensības rudens krosā – 3.
vieta.
Novada Olimpiskajā dienā – 3.vieta.
Aizkraukles sporta skolas reģionālajās sacensībās volejbolā zēniem – 3.vieta,
meitenēm – 3.vieta.
„Lāses kauss – 2015” atlasē pirmajā posmā zēniem – 3. vieta;
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Aizkraukles novada Sporta skolas reģionālajās sacensībās vieglatlētikā „B” grupā
zēniem stafetē: 3. vieta.
Aizkraukles novada Sporta skolas reģionālajās sacensībās vieglatlētikā „D” grupā
meitenēm 3-cīņā: viena- 2. vieta.
Aizkraukles novada Sporta skolas reģionālās sacensības tautas bumbā meitenēm –
2.vieta.
Ārpusskolas aktivitāšu rezultāti
Novada un starpnovadu koru skatē – 2.pakāpe.
Starpnovadu deju skatē – 2. pakāpe.
V. Pārskata gadā notikušās pārmaiņas:
Skolas 35 izglītojamie ieguva velosipēda vadītāja apliecību.
VI. Prognozes un plāni nākošajam mācību gadam:
1. Ieviest pamatizglītības programmu ar mācīšanās traucējumiem.
2. Ieviest interešu izglītības programmu „Leļļu studija”.
3. Veidot jauno skolas attīstības plānu.
4. Uzsākt gatavošanos skolas akreditācijai.
5. Turpināt meklēt iespējas skolas darbinieku iesaistīšanai dažādos
sadarbības projektos.
6. Veikt skolas gaiteņu kosmētisko remontu.

Pērses pamatskola
I. Vispārīga informācija
Iestādes nosaukums: Pērses pamatskola
Iestādes reģistrācijas numurs: 4512900984
Iestādes vadītājs: Gaļina Kraukle
Izglītības iestādē īstenotās izglītības programmas un izglītojamo skaits uz
2014./2015. mācību gada 1.septembri:
Nr. Izglītības programma

Izglītības
programmas
kods

Licence Nr.

Izdošanas
datums

Izglītojamo
skaits

1.

Pamatizglītības
programma

21011111

V-3010

28.10.2010.

52

2.

Pirmskolas
programma

izglītības 01011111

V-3068

24.11.2010.

8

Informācija par izglītības iestādes audzēkņiem, pedagoģiskajiem un tehniskajiem
darbiniekiem un papildus informācija:
2014./2015.m.g. 1.klasē savas skolas gaitas uzsāka 9 izglītojamie.
Skola ir pilnība nokomplektēta ar pedagoģiskajiem un tehniskajiem darbiniekiem. Skolā
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strādā:
15 pedagogi ar atbilstošu izglītību (to skaitā 6 pamatdarbā);
9 tehniskie darbinieki.
Izglītības iestādē īstenotās interešu izglītības programmas:
Nr.

Interešu izglītības programmas nosaukums

1.

1.-6. klašu ansamblis

2.

Sporta pulciņš 1.-9.klasei

3.

Lietišķā māksla un literārā jaunrade 1.-4.klasei

4.

Datoru pulciņš.

5.

Tautiskās dejas 1.-4.klasei

II. Galvenie uzdevumi un prioritātes 2014./2015. mācību gadā:
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.
2014./2015.m.g. uzdevumi ir:
1. Uzlabot mācību stundas kvalitāti, mācību satura apguvē biežāk izmantojot
tādas mācību metodes kā eksperimenti, modelēšana, lomu spēles;
2. Stiprināt skolēnu patriotismu un valstisko identitāti, kopt skolas tradīcijas un
kultūrvidi.
3. Veicināt skolēnu izpratni par veselības un cilvēkdrošības jautājumiem, attīstīt
cieņpilnu attieksmi pret sevi un citiem, kā arī atbildīgu rīcību ikdienas situācijās.
Pamatjoma
Mācību saturs

Apraksts
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 ēdnīcas renovācija.
Resursi
Budžeta ietvaros skolas mācību telpu remonts.
Skolas darba organizācija, Skolas akreditācijas gaitā norādīto trūkumu novēršana.
vadība
un
kvalitātes
nodrošināšana.
Papildus informācija:
Pērses pamatskolas iestāde un pamatizglītības programma akreditēta līdz
2017.gada 17.maijam.
1.-4.klašu skolēni pēc stundām mācās pagarinātās dienas grupā.
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III. Dalība projektos:
Izglītības un zinātnes ministrijas projekts „Sporta inventāra iegāde mācību
priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai izglītības iestādēs’.
IV. Darbības rezultāti un to izvērtējums:
Norise
Mācību
sasniegumi

Apraksts

2014./2015.m.g. pirmskolas grupu beidza 4 audzēķņi.
Apliecības par pamatizglītību izsniegtas 7 izglītojamajiem.
Mācību gada beigās 48 izglītojamie tika pārcelti uz nākamo klasi, 4
izglītojamie atstāti tajā pašā klasē.

Valsts pārbaudes 2014./2015.m.g. 9.klases eksāmenu rezultāti (kārtoja 7 izglītojamie):
darbu rezultāti
Latviešu valodā - 6,4 balles,
Angļu valodā – 7,4 balles,
Matemātika – 5,0 balles,
Latvijas vēsturē - 8,1 balles.
Mācību
priekšmetu
olimpiāžu
rezultāti

Skolēni piedalījās 4 Kokneses novada mācību priekšmetu olimpiādēs
un iegūta 3.vieta 9.klases angļu valodas olimpiādē un 3.vieta 4.klases
matemātikas olimpiādē.

Konkursu
rezultāti

6 sākumskolas skolēni piedalījās Kokneses novada skatuves
runas konkursā, kurā 4.klases skolnieks ieguva 3.vietu.
5.klases komanda piedalījās svešvalodas konkursā „GAME
DAY”.

Sasniegumi
sportā

Pērses pamatskolas skolēni piedalījās Olimpiskās dienas
ietvaros organizētajos pasākumos,
Pirmsskolas grupas audzēkņi piedalīsies Kokneses novada
pirmskolas izglītības iestāžu sporta pasākumā.

Ārpusskolas
aktivitāšu
rezultāti

1.-4.klašu deju kolektīvs piedalīsies XI Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētku skatē un ieguva II pakāpi.

Citi sasniegumi

Skolā notikuši dažādi kultūras pasākumi:
Zinību diena,
gadskārtu svētki,
rudens uz Ziemassvētku tirdziņi,
Valentīndienas koncerts.
Ģimenes dienai veltīts koncerts
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V. Pārskata gadā notikušās pārmaiņas:
Skolas ēdnīcas ēkai tika veikts kapitālais remonts.
Veikts kosmētiskais remonts skolas telpās.
Atjaunots skolas inventārs (12 skolēnu galdi un 24 krēsli, iegādāti zēnu mājturības
kabinetam instrumenti, 2 atskaņotāji, 5 datorkrēsli).
VI. Prognozes un plāni nākošajam mācību gadam:
nodrošināt sākumskolas programmu Iršu pagastā;
turpināt nodrošināt pirmskolas izglītības programmu Iršu pagastā;
turpināt nodrošināt esošās interešu izglītības programmas kā arī realizēt jaunas
interešu izglītības programmas;
budžeta iespēju robežās veikt kosmētisko remontu atsevišķās telpās, lai
nodrošinātu sanitāri higiēniskās prasības;
11.jūnijā piedalīties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku ietvaros
rīkotājā ielu koncertā;
iesaistīties dažādos projektos.

Vecbebru Profesionālā un vispārizglītojošā internātvidusskola
I. Vispārīga informācija
Iestādes nosaukums: Vecbebru Profesionālā un vispārizglītojošā internātvidusskola
Iestādes juridiskā adrese: Vecbebri, Bebru pagasts, Kokneses novads, LV-5135
Iestādes reģistrācijas numurs: Nr.4531002594
Iestādes vadītājs: Jānis Bakmanis
II. Iestādes galvenie uzdevumi un prioritātes
1.

Pamatjomā „Mācību saturs”. Iestādes īstenotās izglītības programmas1.1.
Nodrošināt kvalitatīvu pamatizglītības standarta apguvi, pilnveidojot
mācību literatūras un mācību līdzekļu daudzveidību, kas sekmētu skolēnu mācību
motivāciju.
1.2.
Izglītojamajiem aktuālu izglītības programmu izstrādāšana.
2.
Pamatjomā „Mācīšana un mācīšanās”2.1.
Mācību ekskursiju kvalitatīva plānošana, priekšmeta skolotājiemsadarbojoties ar internāta (grupu) skolotāju.
2.2.
Stiprināt skolēnu patriotismu, kultūridentitāti un valstisko apziņu, iesaistot
skolēnus nozīmīgu sabiedriskās un kultūras dzīves noteikumu aktivitātēs.
2.3.
Iesaistīties Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos.
3.
Pamatjomā „Izglītojamo sasniegumi”3.1.
Darbs pie izglītojamo kavējumu samazināšanas sadarbojoties ar vecākiem,
pagastu sociālajiem dienestiem.
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3.2.
4.

5.
6.
7.

Uzlabot mācību sasniegumus ikdienas darbā un valsts pārbaudes darbos,
attīstot skolēnu mācīšanās posmos.
Pamatjomā „Atbalsts izglītojamajiem”4.1.
Inovatīvu pieeju ieviešana darbam ar bērniem- ar speciālām vajadzībām.
4.2.
Veicināt skolēnu aktīvu iesaistīšanos interešu izglītības programmās un
ārpusstundu aktivitātēs.
Pamatjomā „Resursi”5.1.
Kabinetu un dienesta viesnīcas telpu labiekārtošana un pakāpeniska
nodrošināšana ar IT (-informācijas tehnoloģijām).
Pamatjomā „Skolas vide”6.1.
Pilnveidot vides sakoptību izstrādājot teritorijas labiekārtošanas plānu.
Pamatjomā „Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana”7.1.
Skolas darba iekšējās kontroles pilnveidošana.

III. Pārskata gadā notikušās būtiskākās izmaiņas
Pārskata gadā nav notikušas būtiskas izmaiņas. Realizētas licencētās un
akreditētās programmas un realizēti skolas uzturēšanas darbi esošā finansējuma
ietvaros.
IV. Iestādes darbības rezultāti un to izvērtējums
Īstenojamās izglītības programmas:
Nr.
p.k.

Izglītības programma

Izglītības programmas
kods

Licence Nr.

Profesionālās grupas
1. Ēdināšanas pakalpojumi
2. Biškopība
3. Lauksaimniecība
Internātvidusskolas skolēni
4. Pirmsskolas izglītības programma

33 811 02 1
30T 621 05 3
30T 621 00 3

P-11239
P-11244
P-11243

01 0111 11

5.
6.

21 0111 11
21 0156 11

V-4221
V-6921
V-7847
V-6920

21 0158 11

V-7850

31 0140 11

V-6923

Izglītojamo
skaits
uz 01.09.2014.
63

Izglītojamo
skaits
uz 31.12.2014.
58

7.
8.

Pamatizglītības programma
Speciālās pamatizglītības programma
izglītojamajiem ar mācīšanās
traucējumiem
Speciālās pamatizglītības programma
izglītojamajiem ar garīgās attīstības
traucējumiem
Vispārējās vidējās izglītības profesionāli
orientētā virziena programma

Izglītojamo skaits (profesionālās grupas)
Izglītības programma

Izglītojamo
skaits
uz 01.01.2014.
Ēdināšanas pakalpojumi (4 gadi)
82
75

Biškopība (tālākizglītības
progr.)
Lauksaimniecība
(tālākizglītības progr.)

17

16
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29

21

18

Kopā:

128

100

149

Profesionālās vidējās izglītības programmas izglītojamo skaits samazinājās, jo
2014.gadā izglītības iestādi beidza 2 grupas jeb 37 izglītojamie, bet 1.kursā pieteicās un
uzņēma 19 izglītojamos. Palielinās izglītojamo skaits tālākizglītības programmās.
Izglītojamo skaits (internātvidusskolas skolēni)
Izglītības programma
Pirmsskolas izglītības programma
Pamatizglītības programma
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar
mācīšanās traucējumiem
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās
attīstības traucējumiem
Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena
programma

Izglītojamo skaits
uz 31.12.2014.
18
66
25
16
16
141
Kopā:

Mācību rezultāti
Centralizēto eksāmenu rezultāti 2014.gadā:
Mācību priekšmets

Kārtoja

Rezultāti
2013.gadā
26%
49%
32%
13%
30%

Latvijas un pasaules vēsture
14
Latviešu valoda
10
Angļu valoda
12
Matemātika
11
Vidējais:

Rezultāti
2014.gadā
49,85
49%
33,58%
19,64%
38%

Centralizēto eksāmenu rezultāti ir labāki nekā iepriekšējā gadā, īpaši jāatzīmē
mācību priekšmeti: „Latvijas un pasaules vēsture”, „Matemātika”.
Profesionālie kvalifikācijas eksāmeni 2014.gadā:
Izglītības programma Kārtoja
2014. gadā
Ēdināšanas pakalpojumi 37
Biškopība
16
Lauksaimniecība
19
76

Vid.balle
2013.gadā
5,95
8,33
-

Vid.balle
2014.gadā
7,14
9,19
9,32

Vidējais:

7,14

8,55

Profesionālo kvalifikācijas eksāmenu rezultāti ir labāki nekā iepriekšējā gadā
Slēdziens: Mācību rezultāti 2014.gadā ir labāki nekā 2013.gadā
Dalība konkursos:
1. Pavāru konkursā starp Latgales un Vidzemes profesionālo izglītības iestāžu
izglītojamajiem (pusfināls) IV kursa audzēknis Andris Cvetkovs ieguva 2.vietu
2. Pavāru konkursā starp Latvijas profesionāo izglītības iestāžu izglītojamajiem
(fināls), Andris Cvetkovs ieguva 5.vietu.
3. Rudens skolēnu brīvdienās no 27.oktobra līdz 31.oktobrim Vecbebru Profesionālajā
un vispārizglītojošajā internātvidusskolā notika Bērnu un pusaudžu dienas nometne „Esi
brīvs un atvērts”. Šo nometni finansēja Valsts izglītības satura centrs un līdzfinansēja
Kokneses novada dome.
4. SIA Clean R Ekoskolas ietvaros rīkoja konkursu ekoskolu klasēm sadarbībā ar
biedrību „Zaļā josta’’, ļaujot izcīnīt ekspertu izglītojošo vides izglītības lekciju par dabas
resursu taupīšanu, videi draudzīgu dzīvesveidu un atkritumu šķirošanas nozīmi ikdienas
dzīvē. Vecbebru Profesionālās un vispārizglītojošās internātvidusskolas 7.klases kolektīvs
kopā ar audzinātāju Daigu Andersoni ieguva 3.vietu.
5. Tika noorganizēta nometne Kokneses novada bērniem ar Kokneses novada domes
atbalstu un Vides aizsardzības fonda atbalstu.
Dalība projektā ERASMUS+
1. 17 IV kursa audzēkņi 5 nedēļas kvalifikācijas praksi apguva Vācijā, ēdināšanas
uzņēmumos.
2.
6 III kursa audzēkņi praksi un pieredzi apguva Igaunijā, Tallinas ēdināšanas
uzņēmumos.
3. 6 pedagogi pieredzi ēdināšanas uzņēmumos, profesionālās izglītības iestādēs, skolu
un uzņēmumu sadarbībā ieguva Vācijā.
2014.gadā veikti apjomīgi Vecbebru muižas apkārtnes labiekārtošanas darbi,
īstenojot projektu „Vecbebru muižas kungu mājas teritorijas labiekārtošana”. Darba
ietvaros izveidoti bruģēti laukumi, nobruģēti celiņi, kā arī sakopts parks, kurā uzstādīti
soliņi, atjaunotas gājēju ietves, veikti puķu apstādījumi un izvietots apgaismojums.
Lai pilnveidotu profesionālās prasmes un paaugstinātu kvalifikāciju skolotāji aktīvi
izmantoja iespējas savu zināšanu papildināšanai. Visi skolas pedagogi apguva
profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmu bērnu tiesību aizsardzības jomā un
cikla informatīvās nodarbības par pareizu rīcību nelaimes gadījumos skolā. Skolas
pedagogu grupa un atbalsta personāls uzsāka Dabas vides estētikas speciālista apmācības
kursu. Skolotāji piedalījās Latvijas Pašvaldību mācību centra (LPMC) organizētajos kursos
„Konfliktu risināšana skolā”.
V. Plāni nākošajam gadam
1. Sekmīgi nokomplektēt vispārizglītojošās un profesionālās grupas ar izglītojamajiem.
2. Turpināt darbu Erasmus+ projektā, organizējot audzēkņu prakses un pedagogu
pieredzes apmaiņu Vācijā un Igaunijā.
3. Ņemt dalību XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos.
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4. Pabeigt bērnu rotaļu laukuma izveidi un iekārtošanu.
5. Turpināt darbu pie teritorijas labiekārtošanas un rūpēties par parka sakopšanu.
6. Gatavošanās Biškopības programmas akreditācijai.
7. Pabeigt ēdināšanas bloka ventilācijas sistēmas izveidi.
8. Veikt remontdarbus 1.stāva gaitenī, izveidojot flīžu grīdas segumu, iekārtos griestus un
apgaismojumu.
9. Dienesta viesnīcas istabiņu remonts saskaņā ar izstrādāto plānu.
10.Sniegt bērnu vasaras nometņu organizēšanas pakalpojumus.
11.Licencēt Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar jauktiem
attīstības traucējumiem.

Kokneses internātpamatskola – attīstības centrs
1. Iestādes nosaukums, juridiskais statuss un struktūra
Kokneses internātpamatskola – attīstības centrs;
Nodokļu maksātāja reģ. Nr. 90000043136;
Kokneses internātpamatskola – attīstības centrs reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā Rīgā
– Nr.4524900991 no 25.03.2013);
Kokneses internātpamatskolas – attīstības centra bibliotēkas reģistrācijas apliecības Nr.
2369 no 11.03.2004. (ar labojumiem 2013.gada 4.aprīlī; BLB0951)
Sociālo paklapojumu sniedzēja reģistrācijas apliecība – Nr.980 no 27.05.2013
Pārtikas uzņēmuma reģistrācijas apliecība – ēdināšanas bloks; pamatdarbība – slēgta tipa
ēdināšanas uzņēmums; Nr. – 008185 no 2013.gada 15.marta
Adrese: Bormaņi, Kokneses pagasts, Kokneses novads, LV – 5113;
Banka: A/S Swedbank;
Vidējais skolēnu skaits gadā - 117
Kokneses internātpamatskolā – attīstības centrā strādā 45 pedagogi, 32 tehniskie
darbinieki (no tiem 3 sezonas strādnieki);
Kokneses internātpamatskola – attīstības centrs akreditēts 2010.gadā, akreditācijas
termiņš 6 gadi (2010.gad 6.februāris līdz 2016.gada 5.februārim);
Kokneses internātpamatskolas – attīstības centra teritorija aizņem 13,2 ha lielu platību;
Kokneses internātpamatskolas – attīstības centra direktore – Dagmāra Isajeva;
Kokneses internātpamatskolas – attīstības centra galvenā grāmatvede – Anna Smalkā.
Kokneses 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 – MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS
2.1.1. Interaktīvās darba formas mūsdienīga mācību un audzināšanas procesa
realizēšanā, akcentējot mācību satura integrāciju un dzīvesdarbību prasmju attīstību.
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2.1.2. Pilnveidot skolēnu izpratni par veselības un cilvēkdrošības jautājumiem,
savstarpējo attiecību kultūru, attīstot cieņpilnu attieksmi pret sevi un cietiem, kā arī
atbildīgu rīcību ikdienas situācijas.
2.2. JOMA – MĀCĪBU SASNIEGUMI
2.2.1. Organizēt skolēnu pieredzē balstītu jēgpilnu mācību procesu, veicinot saikni ar
reālo dzīvo un praktisko darba iemaņu pilnveidošanu.
3. Pārskata gadā notikušās būtiskās izmaiņas
3.1. Galvenie notikumi, kas ietekmējuši Kokneses internātpamatskolas –
attīstības centra darbību pārskata periodā:
3.1.1. Mainīts skolas nosaukums no Kokneses speciālā internātpamatskolaattīstības centrs uz Kokneses internātpamatskola – attīstības centrs;
3.1.2. 2014.gadā Skola – centrs realizē 6 (sešas) speciālās pirmsskolas, 4 (četras)
speciālās pamatizglītības un 2 (divas) profesionālās pamatizglītības programmas.
3.1.3. 2014.gada 17.februārī tika akreditēta speciālā pamatizglītības programma
izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem -21015611. Akreditācijas termiņš - 6
(sešiem) gadi - līdz 2016.gada 6.maijam.
3.1.4. Aprīkots informātikas kabinets – iegādāts interaktīvais galds ar apgāda
’’Lielvārds’’ Izglītojošajām programmām.
3.1.5. Darbu turpina Rotaļu grupa Kokneses novada un tuvāko novadu
izglītojamajiem.
3.1.6. Tika veikti būtiski ieguldījumi Skolas – centra renovācijā, materiāli tehniskās
bāzes pilnveidē, iekārtu uzstādīšanā un nomaiņā, veikti kosmētiskie remonti:
3.1.6.1. pilnībā uzstādīts žogs ap Skolas - centra teritoriju;
3.1.6.2. nomainīts elektrokabelis uz attīrīšanas iekārtām;
3.1.6.3. nomainīti filtri atdzelžošanas iekārtās;
3.1.6.4. veikti nozīmīgi finanšu ieguldījumi Skolas – centra nedzīvojamo iekštelpu
pārbūvē - siltinātas kamīnzāles sienas, ierīkota grīda, ievilkta elektroinstalācija un
ventilācija;
3.1.6.5. renovētas WC telpas Skolas- centra
mācību korpusā, darbojas
hidromasāžas vanna.
3.1.6.6. Piedalījāmies projektu „Augļi skolai” un „Skolas piens” īstenošanā.
3.1.6.7. Dalība projektā pedagogu konkurētspējas veicināšana īstenošana – 3
pedagogi (1 – 3.kvalitātes pakāpe; 2 – 4. kvalitātes pakāpes).
3.1.6.7. Programmu „Mammadaba” un „Ekoskola” īstenošana (trešais gads; iegūts
Meistara diploms un Ekoskolas nosaukums).
3.1.6.8. Iegūts „Ekoskolas” karogs.
3.1.6.9. Projekta Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālā riska mazināšanai
un integrācijai izglītībā Bebru internātvidusskolā, Kokneses internātpamatskolā –
attīstības centrā un I.Gaiša Kokneses vidusskolā.
3.1.6.10. uzstādīta Balss izziņošanas iekārta Skolas – centra internātā (Šveices
projekts).
3.1.6.11. Nomainītas Skolas – centra garāžās durvis un galdniecības darbnīcās –
logi. Iegādātas arī modernas galdniecības iekārtas.
4. Iestādes darbības rezultāti un to izvērtējums
4.1. Pateicība Radošo darbu konkursā „Tīra Baltijas jūra sākas tavā vannasistabā”.
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4.2. Pateicība par dalību lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu un jauniešu žūrija”
4.3. Pateicība AS „Balticovo” rīkotajā radošo darbu konkursā „Krāso! Sūti! Svini!”
54. „Latvijas valsts mežu” iniciatīvā „Mammadaba” vides izglītības programmā „Izzini
mežu” iegūts Meistaru diploms.
4.5. Latvijas vides izglītības fonda programmā Ekoskola iegūts Ekoskolas Zaļais karogs.
4.6. Pateicība un veicināšanas balvas par piedalīšanos Mamma daba konkursā „Uzraksti
cūkmena pasaku”
4.7. Pateicība par piedalīšanos Latvijas valsts mežu konkursā „Meža dienas 2015 uzlīmju
dizaina konkurss”
4.8. Pateicība un veicināšanas balva par piedalīšanos zīmējumu konkursā „Ātrā palīdzība
bērna acīm”
4.9. Piedalīšanās konkursā „Zīmē ar prieku”
4.10. Piedalīšanās Valsts policijas konkursā skolēniem „Cits eksperiments” – dzīve bez
apreibinošām vielām.
5. Interešu izglītība
5.1. Interešu izglītības programmā „Līnijdejas” ir iegūta pateicība par piedalīšanos
festivālā „Zemes un Uguns tikšanās” Likteņdārzā.
5.2. Interešu izglītības programmā „Līnijdejas” ir iegūts atzinības raksts par piedalīšanos
festivālā „Carnikavas ritmi 2014”
5.3. Interešu izglītības programmā „Datorpulciņš” dalībnieks konkursa „Darini kalendāru”
finālists.
5.4. Par dalību eTwinning projektos ir iegūti divi eTwinning projektu kvalitātes sertifikāti.
5.5. Interešu izglītības programmā „Datorpulciņš” skolēni aktīvi iesaistās projektā „E Twinning”, gatavojot prezentācijas un sadarbojoties e-vidē ar ārvalstu skolēniem.
5.6. Interešu izglītības programmā „Sporta pulciņš:
6.Sasniegumi sportā
6.1. ”II vieta LSO sacensībās futbolā „UNIFIED Draudzības kauss”
6.2. I vieta LSO sacensībās futbolā „Cerību futbols” finālsacensībās.
6.3. III vieta LSO Republikas Unified Futsal finālsacensībās.
6.4. II vieta LSO Republikas FUTAZĀLA sacensībās.
6.5. III vieta LSO futbola sacensībās.
6.6. Pateicība par dalību „Minifutbola sacensībās Bērzupe 2013”.
6.7. Pateicība par dalību LSO florbola sacensībās.
6.8. III vieta LSO basketbola sacensībās.
7. Metodiskais dienesta darbs
Kokneses internātpamatskolas – attīstības centra dalība projektos:
7.1. E - Twinning programmas projekti:, „Сила маленъкой откритки, „Europe – so many
faces”, 2014. gadā ieguvuši Eiropas kvalitātes sertifikātus.
7.2. Latvijas vides izglītības fonda programma Ekoskola(2014), sasniegumi - iegūts
Ekoskolas Zaļais karogs.
7.3. Eiropas programmas „Augļi skolai” un „Skolas piens”, kuras laikā izglītojamie ar
Eiropas Kopienas finansiālu atbalstu saņem svaigus augļus, dārzeņus un pienu.
7.4. AS „Latvijas valsts meži” iniciatīva „Mammadaba”.(01.09.2013. – 31.08.2014.), iegūts
Meistaru diploms.
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7.5. Latvijas – Šveices sadarbības programmas, VIAA, Kokneses novada domes projekts
„Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs”.
(01.02.2012- 31.07.2014.)
7.6. Izglītības un zinātnes ministrijas projekts „Sporta inventāra iegāde Kokneses
novada vispārējās izglītības iestādēs”( 01.06.2014.- 15.09.2014.). Projekta rezultātā
skolā – centrā saņemts sporta inventārs vieglatlētikai, florbolam, kā arī inventārs
līdzsvara treniņiem.
7.7. Latvijas vides aizsardzības fonda projekts „Nometne „ Es – dabai, daba – man””
(20.08.2014. – 30.12.2014.). Projekta mērķis - veicināt bērnu un jauniešu ar invaliditāti
izpratni par Latvijas dabu un vidi, tās aizsardzību un problēmām, kā arī sekmēt bērnu un
jauniešu sociālo prasmju attīstību un integrāciju sabiedrībā. Dalībnieki - 10 bērni un
jaunieši ar invaliditāti. LVAF finansējums – EUR 3860.00, Kokneses internātpamatskolas –
attīstības centra līdzfinansējums – EUR 435.00.
8. Skolas saimnieciskā darbība
Kokneses internātpamatskola – attīstības centrs:
8.1. sniedz siltumenerģijas, dzeramā ūdens un kanalizācijas pakalpojumus SIA
„Kokneses Komunālie pakalpojumi” apsaimniekotajai daudzdzīvokļu mājai „Liepas”
Bormaņos, Kokneses pagastā, Kokneses novadā;
8.2. izīrē Kokneses internātpamatskolas – attīstības centra skolas, internāta telpas
nometņu, konferenču un citu pasākumu organizēšanai;
8.3. ieguvumi no Kokneses internātpamatskolas – attīstības centra ābeļdārza
(āboli, sula, džemi);
9. Plāni nākošajam gadam
9.1. Veicamo uzdevumu daudzums un secība turpmākajos gados būs atkarīgs no
piešķirtā finansējuma.
9.2. Svarīgākie uzdevumi turpmākajos gados:
9.2.1. nedzīvojamās telpas renovācijas darbu turpināšana;
9.2.2. pārejas koridora remonts;
9.2.3. pieņemt ekspluatācijā un reģistrēt Zemes grāmatā bioloģiskās attīrīšanas
iekārtas;
9.2.4. renovēt Skolas – centra ēkas, amatu mācības ēkas un autotransporta garāžu;
9.2.5. Iekārtot Skolā – centrā sensoro istabu.

Kokneses Mūzikas skola
Skolas galvenie uzdevumi un prioritātes
Skolas galvenais uzdevums – profesionālās ievirzes kultūrizglītības nodrošināšana
Kokneses novada bērniem un jauniešiem. Īpaša vērība Iršu, Bebru pagasta bērnu
piesaistei, to izglītošanas nodrošināšanai.
2014. gada 1.septembrī mācās 91 audzēknis, strādā 8 skolotāji, 3 tehniskie darbinieki.
Skolas dalība projektos
A. Žilinska V Starptautiskais jauno vokālistu konkurss 07.11.2014. Jēkabpilī.
Piedalās K. Strazdiņa /ped. L. Kamzole- Gagaine/ PATEICĪBA
7.klašu standartizēto programmu noklausīšanās 05.12.2014. Jēkabpilī
Piedalās Krists Kristofers Vīksne / ped. I. Makareni/
X Starptautiskais P.Čaikovska jauno pianistu izpildītāju konkurss Koknesē
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06.12.2014.
Piedalās E. Vitenberga / ped. I. Makareni/ ATZINĪBA un
R. Zjukova / ped. I. Makareni / PATEICĪBA
Pūšaminstrumentu Valsts konkursa II kārta Daugavpilī 14.01.2014.
Piedalās E. Ļoba - Flautas spēles 1.klase,
P.Užule - Flautas spēles 5.klase III vieta
L.Ozoliņa – Flautas spēled 4.klase
A.Ziediņa - Flautas spēles 6.klase ATZINĪBA
Flautas spēles ped. E. Veldre, kc. I.Makareni
Piedalās U.Gadzāne – Saksofona spēles 4.klase I vieta
L.Liepiņa - Saksofona spēles 5.klase ATZINĪBA
Ģ.Jansons – Trompetes spēles 4.klase
L.Vilcāne – Saksofona spēles 7.klase ATZINĪBA
R.Kļaviņš – Trombona spēles 4.klase
Pedagogs Z. Puķītis, kcm. A.Puķīte
XX Valsts Pūšaminstrumentu konkurss Rīgā 23.-25.01.2015.
Piedalās L.Vilcāne – baritona saksofons 7.klase DIPLOMS
/ ped. Z. Puķītis, kcm A.Puķīte/
IX Saksofona spēles mūzikas skolu audzēkņu konkurss festivāla SAXOPHONIA
2015’ ietvaros 11.-13.02.2015. Rīgā
Piedalās U. Gadzāne – II vieta
L.Liepiņa PATEICĪBA
/ ped. Z. Puķītis, kcm A. Puķīte/
III Latgales stīdzinieku konkurss „ Pavasara stīgas” 04.03.2015.Daugavpilī
Piedalās M.Bergmane – Visjoļspēles 2.klase un A. Strazdiņa ( 2.kl)
/ ped. J.Atslēga, kcm J. Bumbišs/ PATEICĪBAS
XI Latvijas skolu jaunatnes Dziesmusvētku koru skates I kārta Koknesē
16.04.2015.
Piedalās
skolas koris -I pakāpe / ped. L.Kamzole- Gagaine, kcm I. Makareni/
XI Latvijas skolu jaunatnes Dziesmusvētku koru skates II kārta Aizkrauklē
11.05.2015
Piedalās skolas koris – I pakāpe / ped.L.Kamzole –Gagaine,kcm.I.Makareni/

Darbības rezultāti un to izvērtējums
2014./2015.māc.gads nostrādāts sekmīgi. Skolā mācījās 91 audzēknis. Skolu
absolvēja 9 audzēkņi. Mācību gada laikā visaktīvāk darbojās Pūšaminstrumentu spēles
klašu audzēkņi sakarā ar Valsts konkursu un Saxophonia 2015’.
Skolas koris aktīvi apguva XI Latvijas skolu un jaunatnes Dziesmu un deju svētku
programmu, kurā ir 24 dziesmas.
Sakarā ar Flautas spēles skolotājas G. Ermičas aiziešanu dekrēta un bērna kopšanas
atvaļinājumā , novembrī skolā sāka strādāt J. Vītola Mūzikas akadēmijas II kursa studente
Egija Veldre ( Flautas spēle) un Pļaviņu mūzikas skolas teorētisko priekšmetu skolotāja D.
Peņģerote.
2014.gada 6. decembrī notika X Starptautiskais P.Čaikovska klaviermūzikas jauno
izpildītāju konkurss, kurā piedalījās 62 audzēkņi no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Krievijas,
Baltkrievijas mūzikas skolām. 2014.gadā iedibinātā Kokneses novada domes konkursa
naudas balva ( Eur 100,-) svinīgi tika pasniegta Lietuvas klavierduetam / Klaipēdas
J.Mikalauskasa mūzikas skola/ noslēguma koncertā Rīgā, Latviešu biedrības Zelta zālē.
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Līdzekļi zāles nomai ( Eur 260,-) tika iegūti piedaloties Kultūrkapitāla fonda izsludinātajā
konkursā.
Produktīvi un inovatīvi mācību gada laikā darbojās skolas Kamerorķestris
/
ped.I.Bērziņa/ . Skolotāja saliedējusi draudzīgu muzicējošu, radoši aktīvu vienību, kura
sāk darboties jau vasaras brīvlaikā akordeonistu nometnē. Lieliski, ka šim kolektīvam
labprāt pievienojas arī pūšaminstrumentu un klavierspēles audzēkņi. Akordeonistu dienu
pasākumu ietvaros Filharmonijā tika organizēts noslēguma koncerts, kurā muzicēja arī
mūsu skolas audzēkņi.
Jaunās flautas skolotājas E. Veldres darbības rezultātā / skolotāja piedarījās TV
konkursā „ Radīti mūzikai” / mūsu skolas Flautas spēles klasē audzēkņu pieplūdums, kā
arī manāmi cēlies audzēkņu sekmju līmenis. Skolotājas personīgais piemērs ir nesis
augļus.
2015.gada 6.jūlijā uz Dziesmu svētkiem dosies 38 skolas kora dalībnieki un 5
pavadošās personas, lai piedalītos mēģinājumos un Noslēguma koncertā Mežaparkā.
Pārskata gadā notikušās pārmaiņas
Patīkami strādāt skaistās, izremontētās telpās. Arī ēkas siltināšana nesusi rezultātu.
Ilgojamies pēc labiekārtotas skolu aptverošas teritorijas. Esam attīrījuši no nezālēm un
būvgružiem dobes pie skolas ieejas - tā sagatavojuši vietu zālājam un dekoratīvajiem
stādījumiem.
Prognozes un plāni nākamajam gadam
2016.gadā skolai 25- gade! Visa 2015./2016. māc.gada darbība paies šajā zīmē. Būs
tematiskie koncerti, Atvērto durvju dienas un Salidojums, kura laikā šo skaisto jubileju arī
nosvinēsim.

Pirmsskolas izglītības iestāde “Gundega”
I. Vispārīga informācija
Iestādes nosaukums: Kokneses pirmsskolas izglītības iestāde “Gundega”
Iestādes reģistrācijas numurs: 4501901716
Iestādes vadītājs: Rita Gabaliņa
Izglītības iestādē īstenotās izglītības programmas un izglītojamo skaits uz 2014./2015.
mācību gada 1.septembri:
Nr.
Izglītības programma
Izglītības
Licence
Izdošanas Izglītojamo
programmas
Nr.
datums
skaits
kods
1.
Pirmsskolas izglītības
01 01 11 11
V – 3135
09.12.2010. 145
programma
2.* Speciālā pirmsskolas
01 01 53 11
V – 3136
09.12.2010. 1
izglītības programma
izglītojamiem ar fiziskās
attīstības traucējumiem
3.* Speciālā pirmsskolas
01 01 55 11
V – 3137
09.12.2010. 10
izglītības programma
izglītojamiem ar valodas
traucējumiem
Programmas ir licencētas, bet lai realizētu speciālās programmas, ir nepieciešams ārsta
speciālista atzinums un jāapmeklē pedagoģiski medicīniskā komisija
Iestādē strādā atbalsta personāls pilnā sastāvā:
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psihologs, logopēds, speciālais pedagogs, ārstnieciskās vingrošanas pedagogs un
medicīnas māsa.
Informācija par izglītības iestādes audzēkņiem, pedagoģiskajiem un tehniskajiem
darbiniekiem un papildus informācija:
156 audzēkņi;
1(vadītāja)+ 22 pedagoģiskie darbinieki;
21 tehniskais darbinieks
II. Galvenie uzdevumi un prioritātes 2014./2015. mācību gadā:
Pedagoģiskā darba uzdevumi:
1. Turpināt organizējot brīvdabas nodarbības dažādot mācīšanās iespējas, stimulēt
faktu izpratni, veicināt interaktīvo radošumu un nostiprināt veselību.
2. Turpināt interaktīvajā pedagoģiskajā procesā sekmēt bērnu dzīvei nepieciešamo
zināšanu un prasmju apguvi.
3. Popularizēt PII darbu ar bērniem sabiedrībā.
Prioritātes:
1. Veidot ciešāku sadarbību ar vecākiem.
2. Pilnveidot sadarbību atbalsta personāls – grupu pedagogi.
III. Dalība projektos:
1. Kursi – profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas apguve bērnu tiesību
aizsardzības jomā. Vardarbība pret bērnu, tās veidi un pazīmes. Vardarbība bērna
ģimenē. Piedalījās 17 pedagogi, vadītāja un vadītājas vietniece izglītības jomā.
2. Kursi - profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas apguve bērnu tiesību
aizsardzības jomā. Saskarsmes ar bērnu veidošanas principi. Piedalījās 20
tehniskie darbinieki, vadītāja un vadītājas vietniece izglītības jomā.
3. Pedagogu dalība Starptautiskajā projektā E-Twinning
Pedagogu un grupas „Kamenīte” bērnu dalība Starptautiskajā projektā E- Twinning
„Ekomūzika”.
IV. Darbības rezultāti un to izvērtējums:
2014./2015.m.g. strādāja 9 grupas, 156 bērni no 1 -7(8) g. vecumam. Pavasarī bērnu
skaits Iestādē ir 165. Maijā iestādi absolvēja 29 bērni. Iestādē bērnu rindas nav.
Realizējam pirmsskolas izglītības programmu. Papildus nodarbības:
Ritmika 1-7. gadus veciem bērniem
Dzīves mācība 5.-7. gadus veciem bērniem
Muzikālais orķestris
Programmu kopumā apguvuši 80% bērnu
PII „Gundega” ar šo mācību gadu strādā atbalsta personāls pilnā sastāvā: medicīnas
māsa, psihologs, logopēds, ārstnieciskās vingrošanas pedagogs un speciālais pedagogs.
Paveiktais
1. Izstrādāta Speciāla pedagoga dienasgrāmata.
2. Speciālo programmu bērniem izstrādāts nodarbību plāns.
3. Papildināta dokumentācija.
4. Organizētas 5 sanāksmes.
5. Apmeklēti kursi un semināri.
6. Izveidojusies sadarbība ar Jēkabpils Atbalsta centru.
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7. Ārstnieciskā vingrošana
Pārbaude tika veikta 85 bērniem.
Apmeklēja 50 bērni - 1 bērns ar fiziskās attīstības traucējumiem (izstājās
novembrī);
10 bērni ar valodas traucējumiem.
Speciālā pedagoga nodarbības apmeklēja 13 bērni - 10 bērni ar valodas traucējumiem.
No tiem 3 bērni ar mācīšanās grūtībām;
Nodarbības pielāgotas katram bērnam individuāli attīstot un nostiprinot psihisko
procesus.
Kopdarba rezultātā PI programmu apguva: 5 bērni – labi, 4 – daļēji, 4 – nepietiekami
Logopēda nodarbības Apmeklēja 30 bērni.- 10 bērniem programma ar valodas
traucējumiem. Novērsti skaņu izrunas traucējumi 12 bērniem. Daļēji novērsti skaņu izrunas
traucējumi 5 bērniem
Aktualizēti iestādes dokumenti:
Nodarbību un pasākumu vērtējuma kartes, pašvērtējums, iestādes darba vērtējums, gada
rezultātu apkopojums.
Metodiskie līdzekļi
Atjaunoti un papildināti jauni metodiskie līdzekļi, izdales un uzskates materiālu
sagatavošana visās grupās, papildināts inventārs sporta nodarbībām.
Izglītojošās spēles, rotaļlietas, grāmatas .Mūzikas instrumentu izgatavošana. Bērnu
iesaistīšana materiālu vākšanā. Izgatavotas dabas spēles. Dabas materiālu vākšana –zīles,
kastaņu, pūpolu, akmeņu utt., to izmantošana praktiskajiem darbiem, spēlēm. Izgatavotas
dažāda lieluma koka ripas. Tematisku attēlu, materiālu vākšana. Apkopotas rotaļas un
tautasdziesmas par kokiem. Izstrādātas tematiskas darba lapas. Apkopotas mīklas par
dabas norisēm. Dekorācijas no dabas materiāliem. Apsveikumu gatavošana
Paveiktais pedagoģiskajā procesā
Atklātās nodarbības. Integrētās rotaļnodarbības dabā. Sporta nodarbības ārā. Pastaigavērojumi dabā:
- saudzīgas attieksmes veidošana;
- ekskursijas uz dabas objektiem;
- dabas materiālu vākšana;
- eksperimentāli pētnieciskais darbs
(kukaiņi, augi, koki)
- ciparu un burtu nostiprināšana dabā;
Miķeļdienas tirgus; Egles iedegšanas svētki. Svētki „Gundegā”
Sporta pasākumi - Rudens skrējiens, Ziemas prieki.
Pikniki .,Pārgājieni. E- Twinning projekts. Zinību diena – vizināšanās ar zirgiem.
Iestādes teritorijā notiek teritorijas labiekārtošanas darbi.
V. Pārskata gadā notikušās pārmaiņas:
Izmaiņas iestādes darba laikā: darbojas 2 dežūrgrupas, kas veidotas, pamatojoties
uz vecāku pieprasījumu (izmanto ~30% bērnu). Pārējās grupas strādā īsāku darba laiku.
Veiktas izmaiņas pedagogu darba laikos: aktīvākajā pedagoģiskā procesa laikā
divās jaunākā vecuma grupās (1.-3.g) strādā divi pedagogi 4.stundas
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2014.gada vasarā notika Iestādes ēkas iekštelpu kosmētiskais remonts. Tika
remontētas septiņas grupas:„Kamenīte,” ”Sprīdītis”, ”Zvaniņš,” ”Lācītis,” „Vāverīte”,
„Zaķītis”, „Cālītis.”
Nedaudz remontētas grupas : „Pelīte”, „Ezītis”.
Iepirkums mēbelēm (par 35.tūkst.) un žalūzijām visā Iestādē( par 9.tūkst.)
Trīs grupās mācību procesa darbībai iegādāti datori: „Sprīdītis”, „Lācītis”, „Zvaniņš”.
VI. Prognozes un plāni 2015./2016. mācību gadam:
1. Nokomplektētas 9 grupas, bērnu skaits 156, Iestādē strādā 22 pedagoģiskie
darbinieki un 21 tehniskais darbinieks
2. Izmantot iespēju strādāt ar jaunākajām tehnoloģijām arī jaunāko grupu
pedagogiem.
3. Turpināt daudzveidīgi izmantot pedagoģiskajā procesā izmantot mūsdienu
tehnoloģijas, jaunākos izstrādātos materiālus.
4. Nākamajā mācību gadā turpināt censties vismaz 1x nedēļā nodarbības organizēt
svaigā gaisā.
5. Turpināt sadarbību ar skolu un ar bibliotēku.
6. Turpināt popularizēt iestādes darbu sabiedrībā.
7. Turpināt aktīvu sadarbību ar vecākiem.
8. Rotaļu laukumu labiekārtošana.
9. Teritorijas labiekārtošanas darbi.
Saimnieciskajā darbā:
Lai nodrošinātu precīzu bērnu redzes pārbaudi iegādāts redzes pārbaudes
mehānisms.
Ir apzināts un izvērtēts iestādes ēkas un teritorijas vispārējais stāvoklis. Iestādei
steidzīgi nepieciešama teritorijas labiekārtošana, sētas maiņa, celiņu atjaunošana,
nojumīšu atjaunošana
Ir veikts kosmētiskais remonts visā ēkā, ierīkotas labierīcības cilvēkiem ar kustību
traucējumiem
Ir veikta mēbeļu iegāde grupās – garderobes mēbeles, sienas skapji, plaukti, galdi,
krēsli, virtuves mēbeles 5 grupām
Visai Iestādei nomainītas žalūzijas
Trīs grupās iegādāti paklāji
Iegādāta elektriskā cepampanna
Videokamera

Pirmsskolas izglītības iestādes ,,Bitīte”
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.
2013./2014.mācību gadu uzsāka 71 bērns.2014.gadā bērnudārzu beidza un uzsāka skolas
gaitas 18 bērni : Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā – 5 bērni,Bebru pamatskolā – 9 bērni,
Iršu pamatskolā – 4 bērni.Darbojas viena diennakts režīma grupa jaukta vecuma
bērniem,kurā tiek aprūpēti vidēji 10 bērni.
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Iestāde īsteno vispārizglītošo pirmsskolas izglītības programmu,kurā ietverta obligātā
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošana skolai – kods 01011111,licence Nr. V2365,no 16.06.2010. līdz 31.07.2018.
Programmas ietvaros iestādes pedagogi papildus strādā šādās jomās:
Logopēds individuāli strādā ar 10 bērniem,kuriem ir runas defekti,
Ārstnieciskajā vingrošanā stājas traucējumi tiek laboti 19 bērniem.Darbojas tautisko deju
kolektīvs un bērnu ansamblītis.Izveidota bērnudārza padome 11 cilvēku sastāvā,no
kuriem 8 ir bērnu vecāki.Uzsākta ēdināšanas Visvaris programmas apguve.
Par pedagoģiskā procesa organizēšanu bērnudārzā atbild vadītāja, 9 skolotājas,mūzikas
skolotāja un medmāsa.Kvalifikācijas prasībām atbilstoša izglītība ir visam
pedagoģiskajam personālam.2014.gada jūnijā ,sakarā ar vadītājas Antoņinas Midegas
aiziešanu pensijā,darbu uzsāka vadītāja Ilona Vītola.Pārējie darbinieki ( tehniskais
personāls ) pamatdarbā ir 9 cilvēki.,tajā skaitā 4 skolotāja palīgi ( aukles ). Janvārī.Teņa
dienas
danči.Bebru
vispārizglītojošās
internātvidusskolas
uzvedums,,Kraukšķītis”.Februāri.Sveču un svečturu izstāde,,Un tici –tas ir tavā varā.Nest
gaismu ,kā to sveces dara…”Sveču liešana, sveču stāsti, ticējumi.Draugu dienas pasākumi
grupās. Piedalīšanās VPIV pasākumā ,,Dziedi ar skolotāju’’Martā.Metens nāca pār
kalniņu.Novada PII un mūzikas skolas koncerts,,Pavasari gaidot’’,,Krāsaino smilšu
spēles’’seminārs VPIV.Vadītājas A.Midegas stāstījums par tālajām gaitām
izsūtījumā.Aprīlī..Novada sporta svētki pirmsskolas bērniem Kokneses Sporta
centrā.Lieldienu iegavilēšana Zaļajā ceturtdienā,izdarības ar šūpošanos,olu ripināšanu un
rotaļām.Olu un pavasarīgu kompozīciju izstāde.Veselības diena Mežaparkā.Pirmsskolas
izglītības iestāžu bērnu praktisko darbu izstāde –Iršu pagasta zālē.Lielā talka.Maijā.
Kokneses mūzikas skolas audzēkņu koncerts.Mātes dienai veltīti pasākumi:zīmējumu
izstādes, mīļdziesmiņu un mīļvārdiņu brīži grupās.Draudzības ballīte kopā ar
absolventiem.,,Mums te visiem jautri bija!’’Absolventu pateicības koncerts
darbiniekiem,,Vienīgi Jums!’Izlaidums.Jūnijā. Profesionālās pilnveides kursi.Spietiņa
svētki.Septembris.Jautrais brīdis,,Atkal tiekamies septembrī!”Pirmklasnieku sveikšana
Bebru pamatskolā.Koku stādīšana Vecbebru muižas parkā-īstenojot Meža attīstības fonda
finansēto Latvijas Pašvaldības savienības projektu ,,Interesantai pašvaldībai Latvijā un
Eiropā.’’Ziedu kompozīciju izstāde,,Baltijas ceļš”Drošības nedēļa.Iepazīstināt bērnus ar
instrukcijām.Latvijas
Olimpiskā
diena.Moto,,Iepazīsties-mini
handbols’’Rīta
vingrošana.Veselības diena
,,Rudens Rūķis
Miķelis’’
Putras
programma
bērnudārzā,,Putrai dzimšanas diena.’’Tikšanās ar bērnu grāmatas ,,Aušas un Tiepšas
‘’autori
L.Šmiti.Dabas
vides
estētikas
studija.Vecbebru
PVI(pieredzes
apmaiņa).Novembrī.Mārtiņa dienas ierībināšana,,Kas dimd,kas rīb…”Vecbebru
PVI(metodiskā apvienība).Lāčplēša dienai veltīts bērnu radošo darbu vakars ,,Iedegsim
gaismu Latvijai.” Svinīgs pasākums ,,Lai mirdz gadalaiku krāsas ,pāri mūsu
Latvijai!”.PIIaudzēkņu zīmējumu izstāde,,Skaista mana tēvu sēta!”.Vecbebru Profesionālās
un vispārizglītojošās internātvidusskolas zālē LR proklamēšanas 96.gadadienai veltīts
svētku koncerts.E.Lipors ,,Koklītes ceļojums”.Decembrī Pirmsskolas izglītības iestāžu
audzēkņu radošais konkurss,,Gaismas bērni’’rīko csdd.Pašgatavotu apsveikumu izstāde uz
Ziemassvētkiem.,,Dedzi spoža egle zaļā’’.Egles aizdegšana pie Bebru pagasta padomes.
Ziemasvētku pasākumi.
Skolotājas apmeklēja šādas profesionālās pilnveides programmas:1.Kvalifikācijas
pilnveides programmu ,,Krāsaino smilšu spēles ’’.Programmu īstenotājs – Gulbenes 3.PII
,,Auseklītis”.2.,,Brīvdabas pedagoģija” – programmas īstenotājs Ilmāra Gaiša Kokneses
vidusskola.3.Individuāli skolotājas apmeklēja Latvijas Pašvaldības mācību centra
piedāvātās kursu programmas.4.Darbinieki noklausījās pirmās palīdzības kursu lekciju
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un veica praktiskās nodarbības.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.
Galvenie darba uzdevumi ,,Bitītē” 2013./2014. mācību gadā :
1.Veicināt bērnu izpratni par paļāvības un cilvēkdrošības jautājumiem.Drošu vidi sev
apkārt.2. Stiprināt bērnu patriotisma jūtas un valstisko identitāti.
3. Nodrošināt pirmsskolas izglītības un pamatizglītības pēctecību,sadarbībā ar novada
skolām.
Saimnieciskā darbība:
1.Uzbūvēti auto stāvlaukumi pie abiem iestādes ieejas vārtiem.
2.Tika apstiprināta naudas līdzekļu tāme bērnudārza veļas mazgātuves telpu
remontam.3.Atjaunotas bērnu rotaļu laukumu iekārtas (sadarbībā ar bērnu vecākiem ).
Pārskata periodā ir notikušas
4 kontrolējošo institūciju ( PVD,Veselības
inspekcijas,VUGD ) pārbaudes bez būtiskiem aizrādījumiem.
Prognozes un plāni 2014./2015.m.g.
1.Nokomplektēt četras grupas,ar bērnu skaitu 55 bērni.2.Pedagogiem izmantot
kvalifikācijas pilnveides kursus.3.Veikt šķūņa jumta un veļas mazgātuves
remontu.4.Labiekārtot rotaļu laukumus.5.Teritorijas apgaismes sistēmas nomaiņa.

TŪRISMS
Kokneses novada domes aģentūra „Kokneses Tūrisma centrs”
2014. 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 2014.gadā sastāda 48 673 EUR un izdevumi 2014.gadā
sastāda 49 618 EUR.
1. tabula
Kokneses novada domes aģentūras „Kokneses tūrisma centrs” ieņēmumi un
izdevumi laika posmā no 2010.-2015.gads (EUR)

Ieņēmumi
Ieņēmumi no biedrību finansējuma
Dotācijas no pašvaldības
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi
Ieņēmumi kopā:
Izdevumi
Atalgojums
Darba devēja sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas
Preču un pakalpojumu izdevumi
Budžeta iestādes pievienotās vērtības
nodokļa maksājumi
Pamatlīdzekļu iegāde
AS Latvijas Krājbankas naudas līdzekļi
Izdevumi kopā:

2010.
gads

2011.
gads

2012.
gads

2013.
gads

2014.
gads

Salīdzinot
2014.gadu
ar 2013. (%)

18 497
20 865

14 229
30 159

427
14 323
25 592

908
14 310
30 817

19 633
29 040

137 %
94 %

20 480
29 747

39 362

44 388

40 342

46 035

48 673

106 %

50 227

20 565
4 954

21 423
5 161

22 715
5 674

27 531
6 641

30 033
7 970

109 %
120 %

31 526
7 608

10 746
2 622

12 304
4 523

7 545
1 439

11 778
-

11 615
-

99 %
-

11 093
-

38 887

425
2 143
45 979

2 224
39 597

1 164
47 114

49 618

105 %

50 227
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2015.
plāns.

Aģentūras ieņēmumi un izdevumi par pēdējiem pieciem gadiem un 2015.gada
ieņēmumu un izdevumi plāns attēlots 1.tabulā. Salīdzinot 2014.gadu ar 2013.gadu
aģentūras ieņēmumi palielinājušies par 6 procentiem, un izdevumi palielinājušies par 5
procentiem.
Finansējums no Kokneses novada pašvaldības palielinājies par
37. Par 6
procentiem salīdzinot ar 2013.gadu
samazinājušies pašu ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem.
Izdevumu daļā palielinājies atalgojums par 9 procentiem. Palielinājās izdevumi arī
darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksu izdevumi par 20 procentiem.
Preču un pakalpojumu izmaksas samazinājās par 1 procentu.
1.attēls
Kokneses novada domes aģentūras „Kokneses tūrisma centrs” ieņēmumu
struktūra 2014.gadā (%)

Maksas
pakalpojumi citu
pašu ienēmumi
60%
Dotācijas no
pašvaldībām
40%

Aģentūras ieņēmumu struktūra 2014.gadā attēlota 1.attēlā. Ieņēmumus sastāda
dotācijas no Kokneses novada domes 40 % , un maksas pakalpojumiem un citu pašu
ieņēmumiem 60 %.
2.attēls
Kokneses novada domes aģentūras „Kokneses tūrisma centrs” maksas
pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu struktūra 2014.gadā ( %).

Pilsdrupu
pakalpojumi
11%

No grāmatu
tidzniecības
5%

No suvenīru
tirdzniecības
28%
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No biļešu
tirdzniecības
Kokneses pilsdrupās
56%

Aģentūras maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu struktūra par 2014.gadu (
skatīties 2.attēlu) redzams, ka lielāko īpatsvaru sastāda ieņēmumi no biļešu tirdzniecības
Kokneses pilsdrupās 56 %. Otrs lielākais ieņēmums ir suvenīru tirdzniecības 28 %.
Pašvaldības aģentūra "Kokneses Tūrisma centrs"
Aģentūras sasniegtie kvantitatīvie rādītāji saskaņā ar darbības plānu pārskata gadā
Nr.p.k.

Rezultatīvie rādītāji

Faktiski iepriekšējā
gadā

Faktiski pārskata
gadā

1.
1.1.
1.2.

Apmeklētāju skaits:
Kokneses pilsdrupās
Tūrisma informācijas
centrā
Sniegto pakalpojumu
skaits:
Kokneses pilsdrupās
Sagatavotās atbildes
tūrisma pakalpojuma
saņēmējiem
Noorganizētie pasākumi
(skaits)

22782
19642
3140

26139
23528
2611

Izpilde %
pret
iepriekšējo
gadu
13
17
-20

11
4638

13
5536

15
16

Sama modināšanas
svētki;
Fotokonkurss
„Fotoaparāts rokā –
Kokneses novads
uzmanības lokā;
Organizēta grāmatas
„Atmiņu Daugava”
iepriekš pieteikšanās
akcija;

Sama modināšanas
svētki;
Velobrauciens
„Kokneses novada
lauku apvidu
apceļošana”; Muzeju
nakts „Kad ik
akmenī dzīvība
pulsē”

4.

Līdzdalība novada
pasākumu organizēšanā
sadarbībā ar citām
pašvaldības iestādēm
(skaits)

Lielā talka;
Kokneses novada
svētki;

Lielā talka;
Dižo ogu parāde;
Kokneses novada
svētki

5.

Mārketinga pasākumu
veikšana (skaits):

2.
2.1.
2.2.

3.

1. Ievietota informācija par tūrisma objektiem,
pakalpojumiem un pasākumiem lielākajos tūrisma
portālos, piem.: www.divritenis.lv;
http://www.novados.lv; http://www.celotajs.lv;
http://www.delfi.lv; http://www.visitlatvia.lv;
http://staburags.diena.lv; http://www.travelnews.lv;
http://www.skaistieskati.lv; https://www.1188.lv;
http://www.zemgale.lv; http://www.latvia.travel/lv;
www.pilis.lv; u.c.
2. Aktīva darbība sociālajos portālos:
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

5.1.

5.2.
5.3.

5.4.

6.

6.1.

Publikāciju, preses
relīžu, informatīvo
materiālu izdošana
Informācijas
nodrošināšana internetā
Dalība izstādēs

9.
~73

www.draugiem.lv, www.facebook.com.
Uzņemta Čehijas nacionālās televīzijas 1. Kanāla,
raidījuma „Objektīvs” filmēšanas grupa.
Uzņemta japāņu blogera no tūrfirmas „Latvia
Travel Guide”
Uzņemta Polijas vēstnieka vizīte Kokneses
pilsdrupās.
Dalība LTV ziedojumu akcijā „Top Latvijas
Likteņdārzs”;
Informācijas sniegšana Kokneses Fonda rīkotajā
mākslas darbu izsolē, Rīgā
"Mežmalas A.A." vikingu liellaivas "Nameisis" un
filmēšanas grupas sagaidīšana no „Daugavas
ekspedīcijas” Kokneses pilsdrupās;
Dalība „Saldējuma Mājas” vasaras akcijā.
~ 142
49

~1100

~1300

15

2
Starptautiskā izstāde
„Balttour 2013” Rīgā
un Starptautiskajā
tūrisma izstādē
Tallinā;

3

33

Starptautiskā
tūrisma izstāde
„Baltour 2014”,
„Adventure – 2014”
Lietuvā un
„Tourest2014”
Igaunijā.
11

18

Sagatavotās
prezentācijas un
informatīvie materiāli
Darbs ar tūrisma
uzņēmējiem (skaits)

9

Sniegtas konsultācijas
tūrisma uzņēmējiem

82
93
Anketēšanā uzņēmēji
visaugstāk
(33%)vērtēja TIC
izdotos ceļvežus un
kartes; 29%
informācijas apmaiņu
ar uzņēmējiem un 25%
mājas lapas uzturēšanu
un popularizēšanu;

1. Veikta tūrisma objektu apsekošana;
2. Jauns pakalpojums „Zirgu stacija” –
(Viktorijas laika kariete un sešvietīga
vagonete; Kokneses parkā, pie luterāņu
baznīcas un citur uzstādītas maršruta
pieturvietu shēmas);
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12

6.2.

Izstrādāti jauni maršruti

4
Rūdolfa Blaumaņa
maršruts, par godu
rakstnieka 150 gadu
jubilejai;
Buklets - Koknese Latvijas sirds;
Uzsākts darbs pie
Skrīveru, Aizkraukles,
Kokneses un Pļaviņu
vienotas tūrisma kartes
izdošanas;
Velo maršruts Skrīveri
- Koknese

6.3.

Izstrādāti jauni tūrisma
produkti

2
-Dabas takas izveide
no baznīcas līdz
Likteņdārzam;
-Arheoloģisko
atradumu restaurācija
vēsturiskās
ekspozīcijas
papildināšanai
pilsdrupās

11
Vidusdaugavas
tūrisma karte 3
valodās (LV, ENG,
RUS);
Kokneses tūrisma
avīze 2014;
Izveidots jauns
tūrisma maršruts:
skolēniem;
dzelzceļa maršruts;
ēdināšanas
pakalpojumiem
Koknesē;
Buklets „Zaļā
mantojuma kultūras
maršruts” –
sadarbībā ar
Vidzemes tūrisma
asociāciju;
Tūrisma karte
„Zemgale piedāvā”
Karte „Gar
Daugavas labo
krastu”
Buklets
„Gastrotūrisms
Zemgalē”
Lauku avīzes
tematiskās avīzes
raksts „45 tūrisma
pērles Latvijā”
Ceļa shēmas uz A6
un E22 šosejas
4
Darbs pie dabas
takas
pilnveidošanas
(takas shēmu
uzstādīšana,
norādes, jauna skatu
laipa);
Kokneses
pilsdrupās atklāta
vēsturiskā
ekspozīcija –
restaurētas senlietas
projekta ietvaros;
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64

50

Jauns pakalpojums
„Zirgu stacija” –
(Viktorijas laika
kariete un sešvietīga
vagonete; Kokneses
parkā, pie luterāņu
baznīcas un citur
uzstādītas maršruta
pieturvietu shēmas);
Izveidots jauns
piedāvājums
Kokneses
pilsdrupās –
„Pastaiga-misija
parkā”.
6.4.

Organizētās apmācības,
semināri, kursi,
pieredzes braucieni,
sanāksmes

Sanāksmes ar
Likteņdārza
pārstāvjiem;
Rīkots Kokneses
novada domes
pieredzes apmaiņas
brauciens uz
Limbažiem;

Sasauktas 3
sanāksmes ar
Likteņdārza
pārstāvjiem

1. Aģentūras sasniegtie kvalitatīvie rādītāji saskaņā ar domes apstiprināto darba
plānu pārskata gadā
Nr.p.k.

Rezultatīvie rādītāji

1.

Sniegto pakalpojumu
kvalitātes novērtējums
pēc klientu aptaujas
rezultātiem
Vai ir nodrošināta
vienkārši pieejama un
plaši aptverta informācija
par pakalpojumu
saņemšanas iespējām?

2.

Kritēriji
(jā, nē, daļēji, nav paredzēts darba plānā)

TIC atrašanās vieta neatbilst standartiem. Neatrodas
stratēģiskā vietā.
Pieejama Kokneses Tūrisma centra mājas lapa. Ievietota
informācija par tūrisma objektiem, pakalpojumiem un
pasākumiem lielākajos tūrisma portālos:
www.divritenis.lv; www.kasjauns.lv; www.celotajs.lv;
www.easyget.lv; www.visitlatvia.lv; staburags.diena.lv;
www.travelnews.lv; www.skaistieskati.lv; www.1188.lv;
www.zemgale.lv; www.latvia.travel/lv; www.pilis.lv; u.c.
Izdota tūrisma karte: Vidusdaugava. Ar informācijas
bukletiem nodrošinājām novada tūrisma pakalpojumu
sniedzējus: pilsdrupas, Likteņdārzu, ēdināšanas iestādes,
degvielas uzpildes staciju, naktsmītnes; Regulāra
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3.

Vai ir veikta personāla
kvalifikācijas
paaugstināšana (dalība
kursos, semināros)?

informācijas apmaiņa ar Latvijas informācijas centriem
un tūrisma aģentūrām.
Uzstādītas novada ceļa shēmas uz A6 un E22 šosejas.
1. Piedalījāmies sanāksmēs un sapulcēs, ko rīko :
Zemgales plānošanas reģions, Latvijas Piļu un
muižu asociācija, Zemgales tūrisma koordinācijas
darba grupa, Lauku ceļotājs, Zemgales tūrisma
asociācija, tūrisma nozares ekspertu padome u.c;
2. Darbošanās asociācijās: LATTURINFO,
Zemgales Tūrisma asociācija;
3. Piedalījāmies Lielajā Tvīda braucienā Rīgā un
popularizējām Sama modināšanas svētkus;
4. Kvalifikācijas paaugstināšanai apmeklējam foto
nodarbības;
5. Apmeklēts seminārs - Sociālo tīklu pielietojums
tūrisma biznesā sadarbībā;
6. Pieredzes apmaiņas braucieni uz Kandavu,
St.Pēterburgu un Wittingenu, Libeku Vācijā
(Hanzas dienas);
7. Dalība Latvijas piļu un muižas asociācijas
biedriem rīkotajā "Muižnieku turnīrā";
8. Kvalifikācijas paaugstināšanai apmeklējam FOTO
nodarbības.

SPORTS
Kokneses pašvaldības aģentūras „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, pludmales volejbola laukumi, hokeja laukums,
darbības mērķis ir sniegt kvalitatīvus pakalpojumus izglītības iestādēm, organizācijām un
iedzīvotājiem, veicināt veselas, fiziski un garīgi attīstītas sabiedrības veidošanu un
organizēt dažāda veida sportiskos pasākumus visa veida sagatavotības cilvēkiem.
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, pludmales volejbola laukumus;
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;
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1.5. Nodrošināt iedzīvotājiem pieejamību sporta kompleksam;
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. 2014.gada 26.martā ar domes sēdes lēmumu Nr. 5.4. stājās spēkā Kokneses novada
domes saistošie noteikumi Nr. 3 „Grozījumi Kokneses novada domes saistošajos
noteikumos Nr.15 „Par Kokneses novada pašvaldības aģentūras „Kokneses sporta centrs”
sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi””.
2.2. Veikta vējtvera izbūve sporta centra telpās.
2.3. Veikta skeitparka daļēja renovācija.
2.4. Uzstādīts ielu vingrotāju laukums.
2.5. Ierīkota papildus drenāža stadionā un ierīkoti skatītāju soli.
2.6. Iedibinātas vairākas jaunas sporta sacensības un pasākumi.
3. Iestādes darbības rezultāti un to izvērtējums
2014.gadā PA „Kokneses Sporta centrs” sporta bāzes visa gada garumā izmantoja
dažādu sporta organizāciju peldētāji, vieglatlēti, mākslas vingrotājas, volejbolisti 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”,
Līvānu BJSS. Par pastāvīgiem klientiem kļūs arī Rīgas volejbola skola.
Peldbaseinā no plkst. 800 līdz plkst.1500 notiek novada skolu sporta stundas,
peldēšanas treniņgrupu nodarbības un pirmsskolas audzēkņu peldētapmācība. No plkst.
1600 līdz plkst. 2200 peldbaseinu izmanto komercapmeklētāji. Tas pats sakāms arī par
sporta halles un 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 un paplašinātu Kokneses novada sportistu aktivitātes, 2014.gadā
aģentūra sarīkoja vairākas sporta sacensības dažāda līmeņa sportistiem. Pie lielākajiem
pasākumiem pieskaitāmi Atklātās meistarsacīkstes vieglatlētikā veterāniem, Kokneses
kauss volejbolā un Kokneses kauss vieglatlētikas mešanu disciplīnās jaunatnei. Īpaši
Kokneses novada iedzīvotājiem tika atjaunotas „Ielu sacensības”, kas sastāvēja no 15
sporta veidiem.
Pēc 2014.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 2014.gadā peldbaseina komercpeldētāju
skaits, salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir pavisam nedaudz palielinājies. Tas ir tāpēc, ka
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2014.gada laikā tika strādāts pie pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas un klientu
piesaistes. Tāpat 2014.gada komercpeldētāju skaitā netiek skaitīti peldētapmācības
grupas dalībnieki, kas kopumā bija 3440 un līdz ar to, arī uz šo peldētāju rēķina nedaudz
samazinās vispārējais baseina apmeklētāju skaits. Kopš 2014.gada 1.jūnija peldēt
apmācības grupas dalībnieki par nodarbībām veic līdzmaksājumu, kas attiecīgi palielina
aģentūras ienākumus.

Peldbaseina apmeklējumu skaits
2013
Mēnesis
Janvāris
1682
Februāris
1460
Marts
1397
Aprīlis
1118
Maijs
574
Jūnijs
339
Jūlijs
242
Augusts
249
Septembris
145
Oktobris
1051
Novembris
1349
Decembris
1124
Kopā
10730

2013. un 2014.gadā
2014
1489
1341
1416
1041
720
371
274
178
300
1143
1406
1126
10805

1.tabula

2014.gada aģentūras budžeta līdzekļi ir izlietoti atbilstoši apstiprinātajam
budžetam un Kokneses novada domes lēmumiem.
2.tabula
Aģentūras 2014.gada pamatbudžeta izpilde (eiro)
Rādītāju nosaukums

2012.gada izpilde
2013.gada izpilde
2014.gada izpilde
2015.gada
(EUR)
(EUR)
(EUR)
prognoze (EUR)

Ieņēmumi
Ieņēmumi no Kokneses novada
domes
161971
Par sporta halles nomu
3752
Ieņēmumi no trenažieru zāles 1930
Ieņēmumi no baseina
31537
Ieņēmumi no peld. inventāra nomas
330
Ieņēmumi sauna+hidr.vanna 1137
Ieņēmumi PVN
8550
Ieņēmumi par dzīvokļu un komun.
pakalp.(ūdens,kanaliz.,atkrit.izveš.)
3121
96

167475
2769
1863
27397
336
834
6959

193850
4564
2418
39792
390
1344
10182

196274
2900
2000
37968
360
1070
9302

3404

3725

3400

Citi ieņēmumi par maksas
pakalpojumiem
4361
Kopā ieņēmumi
216689
Izdevumi
Atalgojums
59091
Darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas,
sociāla rakstura pabalsti un
kompensācijas
14345
Komandējumi un dienesta
braucieni
594
Pasta, telefona un citi sakaru
pakalpojumi
1054
Izdevumi par apkuri
23043
Izdevumi par ūdeni un
kanalizāciju
8000
Izdevumi par elektroenerģiju 25727
Iestādes administratīvie
izdevumi un ar iestādes
darbības nodrošināšanu
saistītie izdevumi
744
Izdevumi par transporta
pakalpojumiem
0
Normatīvajos aktos
noteiktie darba devēja
veselības izdevumi darba
ņēmējiem
0
Bankas komisija,
pakalpojumi
103
Pārējie ar iestādes
pārstāvību, iestādes
darbības veicamo funkciju
nodroš.saistītie pakalp.
891
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas
pakalpojumi
2824
Informācijas tehnoloģiju
pakalpojumi
261
Ēku, telpu īre un noma
51214
Iekārtu un inventāra īre un
noma
0
Dalības maksas, ūdens
ķīmisko izmeklējumu
pakalpoj.u.c.izd.
805
Biroja preces
430
Inventārs
1896
Izdevumi par precēm
iest.adm.darb.nodrošināšanai 0
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5772
216809

9347
265611

9500
262774

61411

72747

75456

15173

22495

17800

701

976

1742

1042
20883

1156
23108

1152
22800

15859
28096

10264
29044

10500
30000

1341

4456

350

0

678

0

0

160

567

104

153

160

968

2473

100

4523

3481

4843

208
46721

201
59463

195
50969

0

0

200

783
382
2394

869
303
4151

9250
340
2700

0

0

5500

Maksa par gāzi
Degviela
Preces pārdošanai
Zāles, ķimikālijas,
laboratorijas preces
Kārtējā remonta un iestāžu
uzturēšanas materiāli
Preces, mazv.invent.,
materiāli
Pievienotās vērtības nodoklis
Nemateriālie ieguldījumi un
pamatlīdzekļi
Zaudējumi no valūtas kursa
svārstībām
Kopā izdevumi

4548
645
0

0
272
0

923
701
13

2000
750
100

6120

6585

7812

7300

6215

6449

11243

10000

3788

3985

19
5963

1000
6000

0

467

1521

1000

0
212338

1
218348

0
264373

0
262774

4. Plānotie pasākumi 2015.gadā

Sasniedzamie rezultāti
Veicamie pasākumi
Sporta infrastruktūras
Tvaika pirts ierīkošana
objektu pilnveide,
Vesera mešanas sektora remonts
pieejamības veicināšana Teritorijas sakopšana pie hokeja laukuma
Pārejas taciņas uz vesera mešanas sektoru izveide
Piebūves (noliktavas) izbūve sporta hallei
Pārvietojamās mūzikas iekārtas iegāde
Koku saīsināšana pie stadiona
Stāvlaukuma paplašināšana pie KSC
Iekārtu, agregātu, kosmētisko u.c. remontdarbu un
apkopes veikšana
Sporta bāzes noslodzes
Veikt sporta centra apmeklētāju aptauju un
un sporta aktivitātēs
iegūtos rezultātus izmantot pakalpojumu
iesaistīto palielinājums
kvalitātes uzlabošanai
Nodrošināt I.Gaiša Kokneses vidusskolas
audzēkņiem kvalitatīvus mācību-treniņu apstākļus
sporta hallē, stadionā un peldbaseinā
Nodrošināt iespēju izmantot peldbaseinu arī
pārējām Kokneses novada izglītības iestādēm
Kvalitatīvu pakalpojumu sniegšana
komercapmeklētājiem
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Izpildes termiņš
Aprīlis
Maijs
Maijs
Aprīlis, Maijs, Jūnijs
Jūlijs
Marts
Marts-Jūnijs
Aprīlis - Jūnijs
Visu gadu

Februāris

Mācību gads
Mācību gads
Visu gadu

Sadarboties ar Aizkraukles novada sporta skolu
par šīs skolas audzēkņu un sacensību apkalpošanu
Sadarboties ar vietējām amatieru sporta
komandām, nodrošinot tām kvalitatīvus spēļu un
sacensību apstākļus
Sporta organizāciju un treniņnometņu apkalpošana
Izstrādāt grozījumus maksas pakalpojumos un
iesniegt apstiprināšanai Kokneses novada domē
Organizēt tradicionālās sporta sacensības –
"Kokneses kauss" volejbolā, telpu futbolā,
vieglatlētikā veterāniem, vieglatlētikas mešanu
disciplīnās jaunatnei, Kokneses zolmeistars
Organizēt Kokneses novada sporta svētkus
Noorganizēt Kokneses novada sportistu dalību
LSVS 52.sporta spēlēs
Ņemt aktīvu dalību Olimpiskās dienas pasākuma,
Pasaules sniega dienas organizēšanā
Organizēt "Ielu sacensības" dažādos sporta veidos
Kokneses novada iedzīvotājiem
Turpināt darbu pie jaunu klientu piesaistes
Turpināt regulāri papildināt Kokneses novada
mājaslapas Sporta sadaļas saturu
Turpināt Kokneses sporta centra regulāru
komunikāciju ar klientiem ar sociālo tīklu palīdzību

Visu gadu

Visu gadu
Skolēnu brīvlaikos
Aprīlis

Marts - Septembris
Jūnijs
Janvāris - Augusts
Septembris
Visu gadu
Visu gadu
Visu gadu
Visu gadu

Sports Iršu pagastā
I Sporta dzīve Iršos koncentrējas 2009. g. atklātajā sporta hallē, Pērses
pamatskolas sporta laukumā un 2012. g. izveidotajā pludmales volejbola sektorā
„Pludmales vēji” (3 pludmales volejbola laukumi )
Sporta pasākumi noris pēc sporta darba organizatora sastādītā gada plāna.
Pasākumu finansējumu apstiprina Kokneses novada dome. Līdztekus domes piešķirtajiem
līdzekļiem, noris darbs ar sponsoru piesaisti. 2014.g. sporta pasākumus atbalstījuši:
1) SEB banka –
EUR 600
2) Jeld – Wen EUR 300
3) SIA „Skrīveru saldumi” - balvas ≈ EUR 40 apmērā
4) SIA Mikas M
- balvas ≈ EUR 40 apmērā
5) LVM
100 priežu stādiņi
6) Gatis un Visvaldis Kučinski – pludmales volejbola laukuma
frēzēšana pirms sezonas.
II 2014. g. organizētie sporta pasākumi Iršos :
1) Novusa turnīrs
21 dalībnieks
20.01 - 24.01
2) „Iršu kauss – 2014”
80 dalībnieki
1.03
Volejbola sacensības veterāniem, piedalās
11 komandas no dažādiem Latvijas novadiem.
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3) „Pērses zelts”
≈ 80 dalībnieki
14.03
Ģimeņu sacensības, sadarbībā ar
Pērses pamatskolu.
4) Sporta un atpūtas svētki
≈ 90 dalībnieki
7.06
Pasākums Iršu pagasta iedzīvotājiem un viesiem,
individuālas un komandu sporta veidos, atrakcijas.
Paralēli notiek Kokneses novada atklātais čempionāts
pludmales volejbolā.
5) „Irši zied”
38 dalībnieki
12.07
Vasaras volejbols uz zālāju laikumiem.
Piedalās 9 komandas. Notiek arī individuālas
sacensības 3- soļlēkšanā no vietas un šautriņu
mešanā.
6) „Joker Beachball”
20 dalībnieki
26.07
Latvijas atklātā amatieru čempionāta posms,
pirmoreiz Iršos. Tiek sagatavots tehniskais
nodrošinājums. Piedalās 10 komandas.
7) Irši 4:4 SEB
20 dalībnieki
11.10
Tradicionālās volejbola sacensības, kuras
atbalsta SEB banka.
8) Hallei „IRŠI” – 5
90 dalībnieki
13.12
Atzīmējot halles atklāšanas gadadienu, tradicionālās
volejbola sacensības sieviešu un vīriešu komandām.
Piedalās 4 sieviešu, 8 vīriešu komandas.
Augstvērtīgs sacensību līmenis.
III Dalība citos volejbola turnīros:
Iršu volejbola veterānu komanda pārstāv Kokneses novadu LSVS. 51. sporta spēlēs. 2014.
g. iegūtās vietas:
V 50+ grupa
Jelgava
3. vieta
15.03.2014.
V 50+ grupa
Jūrmala
5. vieta
14.06.2014.
Pludmales vol.
V 45+ grupa
Jelgava
2. vieta
28.06.2014.
Rezultāti citās sacensībās:
Madona
V 45+
3. vieta
11.01.2014.
Nereta
V 50+
2. vieta
25.01.2014.
Tirza
V 40+
1.vieta
22.02.2014.
Irši
KNAČ
1.vieta
25.02.2014.
Aizkraukle
ANAČ
2. vieta
janv.- marts
Talsi
V 50+
1.vieta
12.04.2014.
Gulbene
V 40+
1.vieta
26.04.2014.
Saulkrasti
V 40+
03.05. 2014.
Cēsis
V 45+
3.vieta
27.09.2014.
Priekuļi
V 40+
2.vieta
25.10.2014.
Koknese
Ielu sacensības
1. vieta
23.11. 2014.
Lubāna

V 45+

1.vieta

IV Ieplānotie saimnieciskie darbi 2015. g.
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06.12.2014.

1) Turpināt teritorijas labiekārtošanu „Pludmales vējos”, ar perspektīvu atjaunot
ūdenskrātuvi.
2) Trenažieru telpas remonts – iekārtošana esošo finanšu līdzekļu ietvaros.
Biedrība „Irsis” 2013. gadā iesniedza un 2014. gadā realizēja projektu „Atpūtas
laukuma izveide Iršos” Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku
attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros. Bijām gandarīti,
ka Lauku atbalsta dienesta (LAD) vērtējums bija labvēlīgs un projekta Nr. 13-04-LL20L413201-000015 “Atpūtas laukuma izveide Iršos” īstenošanai tika piešķirts ELFLA fonda
finansējums 12486,10 eiro . Pašvaldība līdzfinansējumam piešķīra 1387,34 eiro.
Pateicoties veiksmīgai sadarbībai ar SIA „KMT Projekts” par laukuma projekta izstrādi un
SIA „Roplainis” kurš veica būvdarbus, laukums pie magazīna ir ieguvis citu veidolu.
Kopējā laukuma platība ir 1900 kvadrātmetri. 1665 kvadrātmetru platībā veikta
teritorijas nolīdzināšana un iesēts zālājs, iekārtota ugunskura vieta, 156 kvadrātmetru
lielais nobruģētais laukums patīkami izceļas uz glītā zālāja fona. 2014. gada oktobrī notika
laukuma atklāšanas svētki.
Iršu pagasta pārvaldes, Pērses pamatskolas darbinieki un skolēni, Ģimenes krīzes
centra “Dzeguzīte” bērni un pagasta iedzīvotāji 7. jūnijā nogāzē pie Pērses pamatskolas
iestādīja eglītes un košumkrūmus Latvijas Pašvaldību Savienības projekta “Interesantais
pašvaldībā daudzveidīgajā Latvijā un Eiropā” ietvaros. Projekta finansētājs “Meža
attīstības fonds”. Kā jau redzams attēlā pasākumā piedalījās daudz pagasta iedzīvotāju.

Sports Bebru pagastā
ORGANIZĒTIE SPORTA PASĀKUMI 2014. GADĀ
Nr. p.
k.
1.
2.

Pasākums

Datums

Ziemas prieki Mežaparkā
Pludmales volejbola sezonas
atklāšana

25.01
31.05

3.

Krievāra kauss

02.08

4.

Sporta svētki Vecbebros –
laukuma volejbols uz zālāja un
individuālie sporta veidi

30.08

Novada pludmales volejbola III
kārta

30.08

Dalībnieku
skaits
45
Sievietes - 4
komandas;
Vīrieši – 8
komandas
Komercturnīrs
organizēja R.
Zukulis ar
pārvaldes
atbalstu
Volejbols – 8
komandas;
individuālie
sporta veidi ~
100 dalībnieki

Pagastā nav sporta darba organizatora, sacensības organizēja pārvalde, piesaistot
sacensību vadītāju uz uzņēmuma līguma pamata.
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Bebru stadionu izmanto visas pagasta izglītības iestādes, to apsaimnieko un uztur
pagasta pārvalde. Vasarā stadionu izmanto Vecbebru profesionālās un
internātvidusskolas organizētās nometnes, pagasts no tā ieņēmumus negūst, vien mutiska
pateicība no nometņu vadītājiem par labi uzturēto stadionu.
Stadionu plaši izmanto Vecbebru ciema iedzīvotāji veselīga dzīves veida
nodrošināšanai – skriešana, soļošana.
2014. gadā nepieciešams izstrādāt tribīņu un stadiona mājas vienkāršotās
renovācijas projektu, lai pie izdevības varētu piesaistīt ES projektu līdzekļus darbu
veikšanai.

SOCĀLAIS DARBS
Bāriņtiesa
Kokneses novada bāriņtiesā ir 61 aktīva lieta, no kurām pārskata gadā ierosinātas – 14,
notikušas 18 sēdes, izskatītas 23 lietas un bāriņtiesā pieņemto lēmumu skaits pārskata
gadā kopā- 23 (divdesmit trīs):
Lietas
Lietas nosaukums
indekss

Lēmuma nosaukums

Lēmumu skaits

2-9

Lietas par bērna mantas
pārvaldīšanu

Par atļauju pieņemt bērna vārdā 1
viņam piekritušo mantojumu

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 vienam
no vecākiem un izmaksu otram
vecākam vai pašam bērnam

3-5

Lietas par bērna aizgādības
Par bērnu aizgādības tiesību
tiesību pārtraukšanu un
pārtraukšanu un atjaunošanu
atjaunošanu, prasības
vecākiem;
celšanu tiesā par aizgādības tiesību
Par prasības celšanu tiesā
atņemšanu un atjaunošanu
aizgādības tiesību atņemšanai.

5-1

Aizbildnības lietas

Par aizbildņa atlaišanu no
pienākumu pildīšanas

5-4

Lietas par bāreņu un bez

Par bērnu ievietošanu sociālās
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6

7
(no tiem1 vienpersoniskais)

1
2

2

6-2

7-1

vecāku gādības palikušo
bērnu ievietošanu ilgstošas
sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas
institūcijās

aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūcijā
Par bērnu ārpusģimenes
aprūpes izbeigšanu institūcijā

Lietas par bērnu
ievietošanu audžuģimenēs

Par bērnu ievietošanu
audžuģimenē
Par bērna uzturēšanās
izbeigšanu audžuģimenē

1

Par aizgādņa iecelšanu

1

Lietas par aizgādņa
iecelšanu pilngadīgajām
rīcībnespējīgajām
personām, aizgādņa
atcelšanu vai atlaišanu no
pienākumu pildīšanas

1

1

Ārpusģimenes aprūpes pakalpojumus saņem 13 Kokneses novada bērni, no tiem:
Ģimenes krīzes centrā “Dzeguzīte”- 2,
Audžuģimenēs- 4,
Aizbildnībā – 7,
Aizgādnībā esošo personu skaits novadā - 7 (septiņi).
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 Kokneses, Bebru un Iršu pagastos
apliecinājumu reģistros izdarītajiem ierakstiem- 247 (divi simti četrdesmit septiņi),
iekasētā valsts nodeva- EUR 1984.00 (viens tūkstotis deviņi simti astoņdesmit četri euro).
Dokumentu aprite bāriņtiesā ( saņemto un nosūtīto dokumentu skaits saskaņā ar
reģistrācijas žurnāliem):
saņemtās korespondences/iesniegumu reģistrācijas žurnālā ar indeksu 1-18
reģistrēto dokumentu skaits- 175 (viens simts septiņdesmit pieci);
nosūtītās korespondences reģistrācijas žurnālā ar lietas indeksu 1-19 reģistrēto
dokumentu skaits – 204 ( divi simti četri).

Sociālā dienests
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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. Sēdēs tiek izskatīta aktuālā informācija
sociālajā jomā, izskatīti iedzīvotāju iesniegumi un pieņemti lēmumi par sociālās palīdzības
vai sociālo pakalpojumu piešķiršanu. Dienesta sēdes tiek organizētas arī izbraukumā Iršu
un Bebru pagastu pārvaldēs. 2014.gadā ir notikušas 25 sociālā dienesta sēdes, kurās
pieņemti 901 lēmums, t.sk. 888 pozitīvi lēmumi, 13- negatīvi.
2014.gadā atbilstība trūcīgas ģimenes statusam noteikta 156 ģimenēm, kurās kopā
ir 447 personas, tajā skaitā 205 bērni.
Iepriekšējā gada tendence samazināties trūcīgo personu skaitam saglabājās arī
2014.gadā.
2010.gadā novadā trūcīgas personas statuss bija 802 personām (273 ģimenes),
2011.gadā – 700 personām (245 ģimenes), 2012.gadā – 640 personām (204 ģimenes),
2013.gadā – 503 personām (173 ģimenes), 2014.gadā – 447 personām (156 ģimenes).
Izmaksāto sociālās palīdzības pabalstu apjoms 2014.gadā apkopots tabulā Nr.1.
Sociālās palīdzības pabalstiem izlietotie līdzekļi 2014.gadā
N.p.k. Pabalsta veids
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
12.
12.

Tabula Nr.1

Ģimeņu skaits
Personu skaits
Izlietoti līdzekļi
(EUR)
99
232
44 856

GMI (garantētā minimālās iztikas) līmeņa
nodrošināšanai
Dzīvokļa pabalsts (sociālo dzīvokļu uzturēšanai, 246
apkurei dzīvokļos vai malkas iegādei)
Pabalsts ārstēšanās un medikamentu iegādes 134
izdevumu segšanai
Ēdināšana skolās
24
Pabalsts bērnudārza maksas segšanai
23
Pabalsts mācību līdzekļu iegādei un ceļa izdevumu
56
segšanai arodskolu audzēkņiem
Pabalsts krīzes situācijā (taloni pārtikai)
5
Ārkārtas situācijā
1
Apbedīšanas pabalsts
12
Bāreņiem ikmēneša izdevumiem
7
Pabalsts audžuģimenēm
2
Atsevišķu situāciju risināšanai (dokumentu
20
atjaunošanai u.tml.)
KOPĀ

558

55 421

159

7 285

30
35
84

3 142
3 300
3 557

5
1
12
7
5
20

81
400
2 495
4 226
9 313
754
134 830

Pabalstu garantētā minimālās iztikas (GMI) līmeņa nodrošināšanai 2014.gadā
saņēmušas 99 ģimenes, šim nolūkam izlietoti līdzekļi EUR 44 856 apjomā. Salīdzinājumā
ar 2013.gadu pabalsta GMI līmeņa nodrošināšanai izmaksas palielinājušās 0,7 reizes.
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Dzīvokļa pabalstu (apkurei dzīvokļos vai malkas iegādei) 2014.gadā saņēmušas 246
ģimenes, šim nolūkam izlietoti līdzekļi EUR 55 421 apmērā (2013.gadā – EUR 32 092).
2013.gada nogalē stājās spēkā jauni Kokneses novada domes saistošie noteikumi par
sociālās palīdzības pabalstiem, kuros tika paredzēts paaugstināt GMI (garantētā
minimālās iztikas) līmeni pensijas vecuma personām, personām ar invaliditāti un
bērniem, tāpat arī tika palielināti dzīvokļa pabalsti. GMI un dzīvokļa pabalsta izmaksu
dinamika par pēdējiem pieciem gadiem attēlota tabulā Nr.2
Tabula Nr.2
2010
GMI (EUR) 54382
Dzīvokļa pabalsts
(EUR)
34988

2011
77086

2012
50483

2013
29808

2014
44855

35792

29953

32092

55421
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Novadā pašvaldības apmaksāts pakalpojums „aprūpe mājās” tika sniegts 5
personām (4 personām- Kokneses pagastā, 1 personai- Bebru pagastā). Pakalpojuma
sniegšanai izlietoti līdzekļi EUR 4 262.
Pašvaldības apmaksātu ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu sociālās aprūpes
centros saņēma 23 personas (Skrīveru SAC- 5 personas, Pļaviņu pansionātā- 4 personas,
Valmieras pansionātā- 1 persona, Neretas pansionātā- 1 persona, ĢKC „Dzeguzīte”
sociālajā pansijā- 12 personas). Šim mērķim izlietoti Ls 27 896.
Valsts apmaksātu ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu saņem 8 personas ar
smagiem garīgās attīstības traucējumiem un viena persona ar redzes traucējumiem.
Valsts apmaksāto asistenta pakalpojumu novadā saņēmušas 11 personas ar
invaliditāti, t.sk. divi bērni, četras personas ar 1.grupas invaliditāti un piecas personas ar
2.grupas invaliditāti. Pakalpojuma sniegšanu nodrošinājuši 11 asistenti, kuri vairumā
gadījumu ir pakalpojuma saņēmēja radinieki. Pakalpojuma administrēšanu veic divi
sociālā dienesta darbinieki un viens grāmatvedības darbinieks.
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Lai palīdzētu pārvarēt krīzes situāciju ģimenē, vienai māmiņai ar bērnu tika sniegts
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums ĢKC „Dzeguzīte”.
Vienam bērnam, kurš bija cietis no emocionālas vardarbības ģimenē, 30 dienas tika
sniegts no valsts budžeta līdzekļiem apmaksāts sociālās rehabilitācijas pakalpojums
Latgales reģionālajā atbalsta centrā „Rasas Pērles”.
ĢKC „Dzeguzīte” ir tikuši uz laiku ievietoti trīs bērni. Šobrīd šie bērni dzīvo
audžuģimenē. Audžuģimeņu pakalpojums tiek sniegts kopumā pieciem bērniem. Pastāvīgi
ĢKC „Dzeguzīte” dzīvo viens bērns.
2014.gada laikā sociālā darbinieka, kurš strādā ar ģimenēm un bērniem, vadībā tika
izstrādāta un realizēta sociālās rehabilitācijas programma vecākiem, kuriem nav
pietiekamas sociālās prasmes. Programmas ietvaros notika dažādas nodarbības, kuru
laikā vecākiem bija iespēja apgūt prasmes, kas nepieciešamas ģimenes ikdienas sadzīves
organizēšanai.
Transporta pakalpojumu iespēju robežās sociālais dienests cenšas nodrošināt
trūcīgajām ģimenēm ar bērniem, pensionāriem un invalīdiem, kā arī krīzes situācijā
nonākušām personām aizvešanai un atvešanai no ārstniecības iestādēm.
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 organizētas arī radošas nodarbības un
pasākumi ģimenēm un bērniem.

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.
2014.gadā bērnu namā iestājušies 20 klienti.
2014.gadā:
 patstāvīgu dzīvi uzsākuši – 9 jaunieši
 audžuģimenē aizgājuši – 3 bērni
 pie vecākiem atgriezušies – 8 bērni
 adoptēti – 6 bērni
 cits - 1
Mācās vispārizglītojošās skolās – 12
Mācās speciālajās skolās – 15
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Mācās profesionālajās vidusskolā – 5
2014.gadā kopā izlietoti līdzekļi EUR 363136.
Saņemti ziedojumi EUR 2032.
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. 2014.gadā Atbalsta nodaļā pakalpojumi tika sniegti 13
bērniem, no kuriem iestādē uzturas ilgāk par 6 mēnešiem – 7 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. Medicīnas māsa–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.
2014.gada 14.augustā ar Kokneses novada domes saskaņojumu – pirmsskolas
grupa beidza savu darbību, sakarā ar bērnu skaita samazināšanos.
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. Ar bērniem ikdienā strādā audzinātāji.
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.
2014.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”.
Ar audzēkņiem un darbiniekiem strādāja psihologs un psihiatrs un šo darbu
turpinās arī 2015.gadā.
2015.gadā turpināsim darbinieku profesionālās kvalifikācijas celšanu. Turpināsim
Ģimenes krīzes centra audzēkņu dzīves prasmju apmācību un bērnu sagatavošanu
patstāvīgai dzīvei.
Krīzes centram ir savas tradīcijas – gadskārtu ieražu pasākumi, bērnu dzimšanas
un vārda dienu svinēšana, izlaidumu svinēšana, sporta diena, Zinību diena, u.c. Tika
ieviestas jaunas tradīcijas- pasākumi, kas veltīti sadarbībai ar bioloģiskajām ģimenēm:
Vecāku diena, ekskursijas, vecāku apmeklējumi iestādē. Tika pieaicinātas atslēgpersonas:
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atkarību mazināšanas speciālisti, saturīga brīvā laika organizētāji. Jauniešu mājas
audzēkņi un audzinātāji tika iesaistīti Jaunatnes izglītošanas programmā.
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. Tika
iekārtota telpa „Radošā darbnīca” bērnu radošajai attīstībai un saturīgai brīvā laika
pavadīšanai, bibliotēka un atpūtas telpa bioloģisko vecāku apmeklējumiem.
Nākotnē Ģimenes krīzes centra „Dzeguzīte” galvenie mērķi ir:
1. Strādāt ar audzēkņu ģimeni kopumā;
2. Ņemot vērā speciālistu ieteikumus, pilnveidot audzēkņu prasmes un spējas,
mazināt atkarības, trauksmi, stresu u.c. emocionālās izpausmes.
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 2014.gadā
Sociālajā pansijā sniegti pakalpojumi 34 klientiem. 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.
Pansijas klienti izpaužas radoši- zīmē zīmējumus, piedalās „Cepuru ballēs”, bauda
priekšnesumus un mūziķu uzstāšanos iestādē. Ikdienā par klientu veselību un aprūpi
gādā: sociālie aprūpētāji, sociālais rehabilitētājs, ārsta palīgs. Klienti izmanto arī iestādes
psihologa un psihiatra pakalpojumus.

KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA UN TERITORIJAS APSAIMNIEKOŠANA
SIA Kokneses komunālie pakalpojumi
1.Darbības veidu raksturojums un svarīgākie pasākumi 2014.gadā
1992.gada 28.jūlijā Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētais uzņēmums
Kokneses Dzīvokļu un komunālās saimniecības pašvaldības uzņēmums ar reģistrācijas
Nr.8703001147 2003.gada 29.decembrī tika izslēgts no uzņēmuma reģistra un
pārreģistrēts par SIA „ Kokneses Komunālie pakalpojumi” ar reģ.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
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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 5 852 MWh siltumenerģijas, izlietojot 12 751m3šķeldas.
Ar koģenerācijas iekārtu Parka ielā 18 saražoja 1 717 MWh. Ar koģenerācijas
iekārtu Parka ielā 27 saražoja 1 402 MWh: no kurām 286 MWh tika nodotas SIA
„Kokneses Komunālie pakalpojumi” kopējā siltumapgādes tīklā.
Koģenerācijas režīmā tika saražots 2 143 318 KWh elektroenerģijas, no kurām pārdots
AS „LATVENERGO” 2 051 624 KWh.
Iedzīvotājiem pārdotas 4 933 MWh. Juridiskajām personām pārdotas 2 576 MWh.
Uzņēmuma vajadzībām izlietotas 278 MWh. Zudumi siltuma ražošanai 2014.gadā bija
1184 MWh, jeb ≈ 13,2 %.
Pārskata periodā kopā izlietoti 660 920 m3 dabas gāzes, tai skaitā koģenerācijas
stacijai Parka ielā 18 izlietoti 360 800 m3, Parka ielā 27 izlietoti 289 170 m3, Vērenes ielā
1 izlietoti 10 950 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 siltuma tarifs EUR 47.92 par 1 MWh.
Spēkā esošie tarifi siltumam ir:
 Juridiskajām personām EUR 47.92 par 1 MWh + 21 % PVN
 Fiziskām personām EUR 47.92 par 1 MWh + 12 % PVN
Siltuma ražošana sastāda EUR 332 345 jeb 30.8 % no kopējā neto apgrozījuma.
Apkures vidējā cena bija 1.161 EUR/m2
2012.gada augusta mēnesī „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai” (LIAA) tika
iesniegts Eiropas Savienības fonda projekta iesniegums „Šķeldas katlu mājas
modernizācija Koknesē”. 2013.gada 5.martā no LIAA tika saņemts atzinums par lēmumā
noteikto nosacījumu izpildi un līguma par projekta īstenošanu parakstīšanu.Pārskata
periodā tika uzsākta šī projekta iepirkuma procedūra.
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 EUR 0.73 + PVN
 notekūdeņu novadīšanu un attīrīšanu par 1 m3 EUR 1.35 + PVN
Fiziskām un juridiskām personām piemērojams PVN 21 % apmērā.
Pavisam tika iegūts 100 190 m3 ūdens.
Notekūdeņu attīrīšanai tika darbinātas bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas
iekārtas ar jaudu 700 m3 diennaktī. Pārskata periodā vidējā slodze bija 176 m3 diennaktī
un kopumā tika attīrīts 64 262 m3 notekūdeņu.
Joprojām darbojas noslēgtie līgumi par izstrādāto bioloģisko dūņu izvešanu un
uzglabāšanu līdz tālākai izmantošanai ar Bebru, Iršu un Vietalvas pagastiem.
2014.gadā apgrozījums sastādīja:
 EUR 43 550.80 – ūdensapgādē, t.i. 4.04 % no gada neto apgrozījuma,
 EUR 70 962.43 – notekūdeņu novadīšanā un attīrīšanā, t.i. 6.6 % no gada neto
apgrozījuma.
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2014.gadā tika sakārtota kanalizācijas sistēma daudzdzīvokļu mājā 1905.gada ielā
64 un uzstādītas lokālās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas.
Uzņēmuma līdzfinansējuma nodrošināšanai tika saņemts kredīts Valsts kasē EUR
199 202 apmērā ar Kokneses novada domes galvojumu, kurš 2014.gada laikā tika
atmaksāts.
Pārskata periods aizritēja bez būtiskām avārijām ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmās.
Uzņēmums apsaimnieko 37 mājas ar kopējo platību 34 620 m2. 2014.gadā
nozīmīgākie darbi bija:
 Daļēja ventilācijas skursteņu pārmūrēšana pilnībā mājai Indrānu ielā 8, Indrānu
ielā 2 un Blaumaņa ielā 16;
 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);
 Katrai mājai ir sastādīta apsaimniekošanas tāme 2015.gadam, kurā atspoguļojas
visi plānotie darbi un izmaksas.
 Pabeigta jumta maiņa mājai Parka ielā 20
 Izremontētas kāpņu telpas un nomainīs logs mājai 1905.gada ielā 27
Apsaimniekošanas apgrozījums 2014.gadā bija EUR 177 970.83, jeb 16.49 % no gada
neto apgrozījuma.
2014. GADA REALIZĀCIJAS SADALĪJUMS PA STRUKTŪRVIENĪBĀM

N.
STRUKTŪRVIENĪBAS
P.
NOSAUKUMS
K.
SILTUMS
1
ŪDENS
2
KANALIZĀCIJA
3
KOĢENERĀCIJA
4
Parka-18
KOĢENERĀCIJA
5
Parka-27
KOLEKTĪVĀ
6
ANTENA
ATKRITUMI
7
APSAIMNIEKOŠANA
8
PĀRĒJIE
9
PAKALPOJUMI

APRĒĶINĀTIE
IEŅĒMUMI
EUR
%
332 345.33
30.80
43 550.80
4.04
70 962.43
6.58
193 467.30
17.93
145 257.61
13.46
14 544.21
1.35
33 060.83
3.06
177 970.83
16.49
67 389.00
6.29

KOPĀ

1 078 548.34

2.Turpmākā attīstība un plāni
2.1.Siltumapgāde
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100.00

2015.gadā ir paredzēts realizēt katlu mājas modernizācijas un rekonstrukcijas
projektu. Tā kā esošie apkures katli VKC 1-2 un AK 1500 tiek atstāti kā rezerves varianti.
2014./2015.gada apkures sezonu pabeigsim ar esošajiem apkures katliem.
Nepieciešamības gadījumā gatavosim aprēķinus sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijai par iespējamām siltumenerģijas tarifa izmaiņām.
2.2.Ūdensapgāde un kanalizācija
Paredzam uzstādīt dzeramā ūdens atdzelžošanas iekārtas Bormaņu ūdensapgādes
sistēmā.
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
2015.gadā plānots:
 Izstrādāt dokumentāciju, lai startētu uz Eiropas Savienības projektu daudzdzīvokļu
mājām Indrānu ielā 2, 4 un Blaumaņa ielā 30;
 Izstrādāt projektu jumta nomaiņai Blaumaņa ielā 18;
 Pārmūrēt skursteņus Lāčplēša ielā 1;
 Nomainīt elektroinstalāciju un lampas uz sensorlampām Blaumaņa iela 20;
 Pārmūrēt skursteņus (abām mājām pa 2 gab.) Indrānu ielā 2 un Indrānu ielā 4;
 Nomainīt daļai ēkas Indrānu ielā 8 kanalizācijas stāvvadus un aukstā un karstā
ūdens vadus;
 Parka ielā 15 nomainīt pagrabā visas noslēgumarmatūras (ūdensvadiem);
 Lietus ūdeņu savākšanas sistēmas izveide.

Kokneses pagasta Komunālā nodaļa
Kokneses novada domes Komunālajā nodaļa ir pašvaldības struktūrvienība.
Komunālajā nodaļā 2014.gadā strādā 19 darbinieki- Komunālās nodaļas vadītāja,
saimniecības pārzinis, daiļdārznieks, elektriķis, 2 traktoristi, 7 labiekārtošanas strādnieki,
3 kapu uzraugi, 2 apkopēji un dārznieks ar darba vietu „Likteņdārzs”.
Komunālās nodaļas darbības mērķis ir ar profesionālu, mērķtiecīgu un saliedētu
darbu labiekārtot un padarīt vizuāli pievilcīgu Koknesi un tās apkārtni.
Nodaļas uzdevumi un prioritātes
1. Organizēt Kokneses pašvaldības zaļās zonas, kapsētu labiekārtošanu un
apsaimniekošanu, kontrolēt šo darbu izpildi;
2. Organizēt Kokneses pašvaldības ceļu, ielu, ietvju un laukumu apsaimniekošanu un
uzturēšanu, plānot un koordinēt nepieciešamos ceļu, ielu, ietvju un laukumu remontu
darbus, uzraudzīt to izpildi;
4. Daudzdzīvokļu māju masīva kustības drošības pasākumu īstenošana pēc izstrādātā
projekta;
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3. Apsekot un sniegt atzinumus par koku ciršanas atļaujām ārpus meža zemēm;
4. Saskaņot rakšanas darbus Nodaļas kompetencē esošajos objektos, sniegt atzinumu par
darbu izpildes kvalitāti;
5. Saskaņot mežu izstrādes darbos kokmateriālu izvešanu pa pašvaldības ceļiem un
krautuvju vietas;
6. Nodrošināt Pašvaldības iepirkuma rezultātā noslēgto līgumu kontroli - līgumsaistību un
garantijas saistību izpildi;
7. Organizēt bezdarbnieku iesaistīšanu NVA projektu realizēšanā pašvaldības teritorijā ;
8. Organizēt ielu apgaismojuma ierīkošanu un ekspluatāciju;
9.Finansējuma piesaistīšana veicot dažādus teritorijas apsaimniekošanas un uzturēšanas
pakalpojumus;
10. Pildīt citus uzdevumus atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, Pašvaldības
nolikumam un domes lēmumiem.
11. Pildīt ziemas dienesta pienākumus ceļu uzturēšanā;
12. Sadarboties ar nodibinājumu „Kokneses Fonds” .
Pārskata gadā notikušās būtiskās izmaiņa
Lai veicinātu Kokneses sakoptību un attīstību un atvieglotu Komunālās nodaļas
strādnieku ikdienas darbu, padarīt to produktīvāku, iesaistoties ESF projektā, iegādāti
divi jauni darba mehānismi- zāles pļaujmašīna un sniega pūtējs.
Izveidota jauna darba vieta – dārznieks ar darba vietu „Likteņdārzs”.
Darbības rezultāti un to izvērtējums
Tiek veikti pamatdarbi Kokneses pagasta teritorijas uzturēšanai un sakopšanai. Šo
darbu ietvaros tiek uzturēts Kokneses parks –dendroloģiskais stādījums pašvaldībai
piederošā teritorijā, izzāģējot sausos un bojātos zarus un pamežu. Parka teritorijā,
piedaloties projektā „Meža dienas 2014”, izveidota patīkama apskates vieta ar koka
veidojumiem – sēnītēm un pavasarī un vasarā ziedošu koku un krūmu stādījumu.
Kokneses ciemata teritorijā atjaunotas esošās puķu dobes un no jauna izveidoti
četri stādījumi. Lai Koknesi veidotu krāšņāku un interesantāku, stādījumi tiek papildināti
ar krāšņām vasaras puķēm un ziedošiem krūmiem.
Koknesē, pie Parka ielas 20 daudzdzīvokļu mājas tiek atjaunota gājēju ietve,
nomainot nolietojušos asfalta segumu pret kvalitatīvu bruģakmens segumu.
Nodaļas uzraudzībā SIA „Roplainis” nomaina caurteku uz iebraucamā ceļa pie
Kokneses internātpamatskolas attīstības centra.
Lielās Talkas ietvaros Kokneses pilsdrupu teritorijā iestādīti košumkrūmi un
sakopta teritorija un ,piedaloties Koknese pagasta iedzīvotājiem, sakopta arī Dabas taka .
Atbalstot Kokneses Tūrisma centra darbību, ar Nodaļas un privāto uzņēmēju
darbību, tiek labiekārtota Dabas taka uz Krievkalna salu gar Daugavu, uzstādītas divas
norādes „Dabas taka”, informācijas stendi un atkritumu urnas.
Īstenojot ESF projektu Koknesē tiek labiekārtots Bērnu laukums un uzstādītas
aizraujošas un interesantas rotaļu ierīces, lai garantētu bērnu drošību un teritorijas
uzturēšanu tiek ierīkota videonovērošana.
Nodaļa veic pašvaldības ceļu un servitūta ceļu ikdienas uzturēšanas darbus un
budžeta iespēju robežās arī kapitālieguldījuma darbus – ceļu seguma atjaunošanu, ceļu
caurteku nomaiņa, ceļam pieguļošo grāvju tīrīšanu un padziļināšanu, apauguma
novākšanu ceļam pieguļošā joslā un citus darbus. Reizi sezonā veic ceļa malu appļaušanu.
Ceļu un ielu kopgarums Kokneses pagastā ir 78.57 km. 2014.gadā atjaunots ielas segums
Māras, Raiņa, Saules, Upes, Pērses, Krasta, Daugavas (daļēji), Dzirnavu, Tilta, Viršu, Bērzu
ielās, noņemts apaugums un iztīrīti sāngrāvji pašvaldības a.c. Spīdolas -Ūsiņi un atjaunots
grants segums a.c. Vecā šoseja -Kalnavoti(daļēji).
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ESF projekta ”Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” ietvaros, Kokneses
novadā izveidotas 17 darba vietas, no tām 11 – Kokneses pagastā. Tā kā ir noslēgts
sadarbības līgums starp Kokneses novada domi un nodibinājumu ”Kokneses fonds”, 2
bezdarbnieki strādā „Likteņdārzā”. Pagastā bezdarbnieki tiek piesaistīti komunālās
nodaļas ikdienas darbos teritorijas uzturēšanā un sakopšanā, nepieciešamības gadījumā
vienkāršos remontdarbos. Kopā gadā tas nodrošina darbu Kokneses pagastā vismaz 35
cilvēkiem.
Veikts ielu apgaismojuma remonts Zemeņu, Dzeņu un Lakstīgalu ielās Koknesē.
Plāni nākošajam gadam
Tupināt Kokneses pagasta teritorijas sakopšanu un labiekārtošanu, veidot un
papildināt stādījumus , izveidot Kokneses pagastā Suņu pastaigas laukumu.
Budžeta iespēju robežās remontēt pašvaldībai piederošas ielas un ceļus.
Turpināt sadarbību ar NVA Aizkraukles filiāli ESF projekta ”Algotie pagaidu
sabiedriskie darbi pašvaldībās” īstenošanu, kā arī sadarboties šī projekta ietvaros ar
nodibinājumu ”Kokneses fonds.”
Turpināt ielu apgaismojuma ierīkošanu un remontdarbus.
Sadarbībā ar Kokneses Tūrisma centru īstenot Dabas takas labiekārtošanu un
uzturēšanu.
Iespēju robežās izveidot jaunas darba vietas.
Veicināt sadarbību starp Kokneses novada domi un „Kokneses fondu”
„Likteņdārza” teritorijas uzturēšanā un izveidot nodaļā dārznieka amata vietu ar darba
vietu Likteņdārzā.

Iršu pagasta Komunālā nodaļa
Kokneses novada Iršu pagasta pārvalde nodrošina Iršu pagasta centra iedzīvotājiem
apkuri, karsto un silto ūdeni padevi, notekūdeņu aizvadīšanu un attīrīšanu, veic māju
apsaimniekošanas funkcijas un teritorijas sakopšanu un uzturēšanu kārtībā.
Ieņēmumi par sniegtajiem komunālajiem pakalpojumiem 2014. gadā
Iestādes kopā
18575,01
Iedzīvotāji kopā

59858,36

t.sk. Ūdens/kanalizācija

8625,47

t.sk. Īre/apsaimniekošana

19982,07

t.sk. Apkure/ūdens uzsildīšana

31250,82

Pašvaldības iestāžu uzturēšana

19886,30
Izdevumi 2014.gadā
Plāns
Izpilde

Izpilde %

72245

62042

86

Notekūdeņu apsaimniekošana

9249

9469

103

Teritorijas apsaimniekošana

22273

19013

85

Dzīvokļu saimniecība

31573

28868

92

Izdevuma tāme
Apkure

Ūdens apgāde

9307
11072
Komunālo maksājumu parādi Iršu pagastā
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Parādnieki

Summa uz 01.01.2015. kopā ar aprēķināto par
decembri
Iedzīvotāji
22683,29
t.sk. šaubīgie iedzīvotāju parādi
1015,12 (tiesu izpildītājiem)
Iestādes
4381,80
t. sk. z/s “Zemītes”
313,34
ĢKC “Dzeguzīte”
2233,70
SIA “APK Būve”
896,88
SIA “Salix” (aptieka)
815,38
Visa gada garumā strādāts ar komunālo maksājumu parādniekiem: izsūti atgādinājumi
un brīdinājumi.
2014. gada februārī Iršu pagastā notika Kokneses novada dzīvokļu komisijas
izbraukuma sēde, uz kuru tika uzaicināti komunālo maksājumu parādnieki. Ar viņiem tika
slēgta vienošanās par parādu un tekošo maksājumu nomaksu gada laikā. Neskatoties uz
darīto, parāda kopsumma aug -vidēji mēnesī 200 euro.
Apkure
Siltumenerģijas ražošanai tiek izmantota katlu māja ar kopējo jaudu 2 MW. 2014.
gadā saražotas 2230 MWh siltumenerģijas, izlietojot 1152 m³ malkas. 1 MWh izmaksa
27,12 euro. Ar siltumu nodrošinātas iestādes 5210 m² platībā, kā arī dzīvojamais fonds
4335 m² platībā. 2014. gada vasarā veikts apkures katla AST 1 remonts, dūmsūkņa
remonts, sanitārā mezgla remonts katlu mājā. Veiktas siltummezglu apkopes. Visi darbi
veikti pašu spēkiem.
Ūdensapgāde
Ūdens apgādei izmatoti 2 (divi) artēziskie urbumi. 2014. gada janvārī nomainīts
dziļurbuma ūdens sūknis par 1100,- euro. 2014. gada nogalē Kokneses novadā īstenojot
Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības projektu “Informācijas un komunikāciju
tehnoloģiju izmantošana komunālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai” Iršu pagastā
uzstādīti 88 ūdensskaitītāji, t.sk. 12 māju ievados. Tagad elektroniskie skaitītāji ir visos
daudzdzīvokļu māju “Dālderi”, “Madaras” un “Silavas” dzīvokļos. Ir iegādāta datortehnika
ar programmu ar kuras palīdzību tiek nolasīti rādījumi. Pozitīvi ir arī tas, ka informācija
nonāk arī komunālās nodaļas vadītāja mobilajā tālrunī, kā rezultātā operatīvi var
konstatēt ūdens zudumus un nekavējoties rīkoties avārijas seku novēršanai. Lai
nodrošinātu precīzu ūdens patēriņa uzskaiti uzsākta ūdens skaitītāju verifikācija, kas līdz
šim netika veikta. 18 dzīvokļu mājā “Alejas” veikts siltā ūdensvada remonts. Līvānu māju
teritorijā pie mājas “Ābelītes” un “Šķietnieki” nomainīts vecais ūdensvads. Nomainīts
izvads artēziskajam urbumam nr. 1, kā arī veikta ūdens atdzelžotāja apkope.
Notekūdeņi
Notekūdeņu attīrīšanai tiek darbināta bioloģiskā notekūdeņu attīrīšanas iekārta.
Pārskata periodā vidējā diennakts slodze 38 m³. Atjaunots žogs un labiekārtota
attīrīšanas iekārtu stacijas teritorija un atjaunoti kompresori (veikta gultņu un blīvējuma
maiņa).
Dzīvokļu saimniecība
Iršu pagasta pārvaldes apsaimniekošanā ir 6 daudzdzīvokļu mājas, 2 Līvānu tipa mājas
un 3 viendzīvokļa mājas. Viendzīvokļa mājas ir kritiskā stāvoklī, nepieciešami lieli
kapitālieguldījumu to remontam.
1 viendzīvokļa māja “Zemgaļi” izņemta no bilances:
Veicam dažādus remontdarbus, sakārtojam
ūdensvadus, notekūdeņu sistēmas,
notekaku nosprostojuma likvidēšanu, skataku remontus, ventilācijas skursteņu tīrīšanu,
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kāpņu telpu remontus, jumta seguma remontdarbus u.c. darbus.
Dzīvokļu un
komunālās saimniecības nodaļa tai piešķirtos finanšu, tehniskos un darbaspēka resursus
savu uzdevumu veikšanai izmanto racionāli un lietderīgi. Arī 2014. gada nogalē veikta
bēniņu siltināšana daudzdzīvokļu mājām „Dālderi” un “Madaras”.
2014. gadā pārdots iedzīvotājiem 1 dzīvoklis daudzdzīvokļu mājā “Alejas”.
Nomainīti logi pašvaldības ēkai “Vizbuļi”, kuru izmanto ģimenes ārsts Dace Grauda.
Teritorijas apsaimniekošana
Vasaras periodā notiek regulāra Iršu pagasta centra teritorijas, daudzdzīvokļu māju
un sabiedrisko ēku apkārtnes, kapsētu un sporta laukuma sakopšana un uzturēšana
kārtībā.
Iršu pagasta pārvalde piedalās NVA īstenotajā ES fonda projektā “Algotie pagaidu
sabiedriskie darbi pašvaldībās”. 2014. gadā iesaistīti 7 bezdarbnieki (2013.gadā 19), kuri
veica malkas sagatavošanu pie pagasta katlu mājas, kā arī pagasta teritorijas sakopšanas,
apzaļumošanas, labiekārtošanas darbus, kapsētu teritorijas, baznīcas apkārtnes
sakopšanas un citus darbus. Pašreiz strādā 1 pagaidu algoto darbu strādnieki.
Par tradīciju jau kļuvis katru pavasari piedalīties organizētajā “Lielajā talkā”. Ar katru
gadu arvien vairāk pagasta iedzīvotāji, jaunieši un skolēni piedalās talkā. Skolēni vāca
izmestos atkritumus ceļmalās. Pagasta pārvaldes darbinieki “Lielās talkas ietvaros”
sakopa kapsētas un Bulandu pilskalna teritorijas. Kopā piedalījās 47 talcinieki.
Iršu pagastā ir sava ugunsdzēsēju mašīna, dzēšanas darbos piedalās komunālās nodaļas
cilvēki. 2014. gadā dzēsti ugunsgrēki: 1 x Kokneses pagastā, 1 x Pļaviņu novadā, 2 x
dzēsa kūla Iršu pagastā pie mājām “Krasti” un “Aizupes”.
Mašīnu vēl izmantojam attīrīšanas iekārtu mazgāšanai, kanalizācijas sistēmas skalošanai,
ūdens pievešanai kapiem.
Ceļi
Pagasta pārvaldes pārziņā ir pašvaldības un servitūta ceļi 49,3 km kopgarumā.
Veikta ceļu ikdienas uzturēšana un ziemas dienesta funkciju pildīšana. 2014. gadā ceļu
uzturēšanai Iršu pagastā izlietoti 15334,94 euro, t.sk. grants seguma atjaunošanai
9527,21 euro, caurteku remonts 1524,60 euro, autoceļa planēšana 4283,- euro, darba alga
autoceļu speciālistam 2317,-euro.

Bebru pagasta Komunālā nodaļa
Dzīvokļu saimniecība
1. Pašvaldībai apsaimniekošanā 12 dzīvojamās mājas ar 54 dzīvokļiem. Izīrēto dzīvokļu
kopplatība – 2809.2 m². Brīvu dzīvokļu nav.
2. „Papardes” – administratīvā ēka, bibliotēka, VAS Pasts, IK „SKY-S”, zobārstniecības
kabinets, Sarkanā krusta istaba, veļas mazgātava, biedrības „Bites” fitnesa centrs, brīvā
laika pavadīšanas telpa un dzīvojamās istabas. 16 no tām izīrētas.
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 – 197 m², bijusī kolhoza kantora ēka, zāle II stāvā. Ēkā ir trīs dzīvokļi, no tiem
viens pieder privātam īpašniekam.
2014. gadā veikta apkures sistēmas, skursteņu tīrīšana 6 pašvaldībai piederošās
dzīvojamās mājās. Nomainīti logi (2 gab.), dzīvokļu īrniekiem, kuri nekavē komunālos
maksājumus un kuru dzīvokļos logi bija kritiskā stāvoklī. Mājai „Zeltiņi” izgatavotas un
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ieliktas ārdurvis. Veikti ēku ikdienas uzturēšanas darbi – jumtu, skursteņu, ūdensapgādes
un kanalizācijas sistēmas remonti, ūdens noteku renes tīrīšana un labošana.
Aktuāls jautājums – dzīvojamais fonds ir vecs, vairākas koka ēkas celtas XIX gs beigās,
XX gs sākumā. Šīs ēkas ir fiziski nolietojušās, to remonti ir nereāli. Ieteikums, lemt par
apsaimniekošanas maksas samazināšanu vai atcelšanu vecajām koka ēkām.
Lai risinātu dzīvojamās platības nodrošināšanas jautājumu sociālā riska personām, plānot
nākotnē izveidot dzīvojamās telpas neizmantotās ēku daļās.
Ūdens apgāde
Tiek nodrošināta kvalitatīva dzeramā ūdens apgāde Vecbebru ciemā. Atbilstoši
higiēnas prasībām 2014. gadā veikta ūdenstorņa un ūdensvadu dezinfekcija 2 reizes.
Veikti bojājumu novēršanas darbi ūdensapgādes sistēmā. Sakarā ar ūdensapgādes
sistēmas vecumu, ūdensvads 2014. gadā plīsis daudzas reizes vairāk kā 2013. gadā.
nepieciešams pakāpeniski realizēt ūdenssaimniecības sakārtošanas darbus, kas bija
ietverti 2012. gada izstrādātajā TEP.
Pievērsta liela uzmanība ūdenstorņa sakārtošanai.
Notekūdeņu novadīšana
Turpināti darbi pie veco notekūdeņu attīrīšanas stacijas virszemes krātuvju
aizbēršanas, bet nav pabeigti, baseinu aizbēršanai nepieciešama liela zemes kubatūra.
Regulāri seko notekūdeņu attīrīšanas kvalitātei, analīzes ir labas, atbilst normatīvu
prasībām.
Problēma lielais filtrācijas ūdeņu daudzums sistēmā, attīrīšanas iekārtās nonāk 2.7
reizes vairāk notekūdeņu, kā tiek patērēts ūdens no ūdenstorņa, tas sadārdzina
notekūdeņu apsaimniekošanas izmaksas. Tarifs – 1,15 EUR. Nepieciešams atjaunot
kanalizācijas notekūdeņu sistēmas, novēršot virszemes ūdeņu nokļūšanu notekūdeņu
sistēmā. Jārisina jautājums par lietus ūdeņu un virsūdeņu savākšanu Vecbebru ciema
teritorijā.
Teritorijas labiekārtošana
Tiek veikti pamatdarbi teritorijas uzturēšanai un sakopšanai. 2014.gadā turpinājām
nokaltušo un bojāto koku izzāģēšanu pagasta centrā un lielo koku nokaltušo zaru
nozāģēšanu Zutēnu kapos, Mežaparkā un Vecbebru muižas parkā. Ikdienas teritorijas
uzturēšanas platība ir liela /tēlnieka V. Jākobsona muzejs, Mežaparks, Pils, pamatskola,
stadions, gājēju taciņas/. Darbus varētu veikt kvalitatīvāk un ar mazākiem izdevumiem, ja
veiktu platību mikroreljefa izlīdzināšanu un atjaunotu zālāju. šie darbi ir uzsākti.
Paplašināts stāvlaukums pie PII „Bitīte” un izveidots jauns automašīnu stāvlaukums 80
m² platībā pie otriem PII „Bitītes” ieejas vārtiem. Izveidota jauna gājēju taciņa un ciemata
centrālās ielas uz PII „Bitīti”. uzstādītas videonovērošanas kameras: pie Vecbebru muižas
– kungu mājas – 5 gab., pie ēkas „Papardes”, kā arī stabā - virzienā uz garāžām un stadiona
ēku – 2 gab.. Pilnveidots ielu apgaismojums uz gājēju taciņas gar Vērenes ceļu.
2014.gadā Bebru pagasta pārvalde iesaistījās LPS projektā „Meža dienas 2014” un
projekta ietvaros Vecbebru muižas – kungu mājas parkā iestādīja 10 kokus.
Komunālā nodaļa veic pašvaldības ceļu un servitūta ceļu ikdienas uzturēšanas darbus
un iespēju robežās arī kapitālieguldījuma darbus – ceļu caurteku nomaiņu, ceļam
pieguļošo grāvju tīrīšanu un padziļināšanu, apauguma novākšanu ceļam pieguļošā joslā
un tml. Vismaz reizi sezonā veic ceļa malu daļēju appļaušanu. Ceļu kopgarums Bebru
pagastā 63.71 km.
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Par tradīciju kļuvusi piedalīšanās „Lielajā talkā”, sakopjot Mežaparku, katoļu baznīcas
teritoriju, Zutēnu kapsētu, teritoriju ap Ornicāna dīķi.
Iesākta informācijas laukuma izbūve.
Iegādāta stacionārā tualete, kuru paredzēts uzstādīt pie bērnu rotaļu laukuma.
Nepieciešams veikt celiņu izbūvi centrā un centra elektriskā apgaismojuma
sakārtošanas darbus, kā arī lietus ūdens novadīšanas un savākšanas sistēmas izveidi.
Protams, nevar neminēt komunālo maksājumu parādus. Ar parādniekiem tiek regulāri
strādāts - veiktas individuālas pārrunas un izsūtīti brīdinājumi 34 personām, diemžēl
kopējais parāda apjoms nemazinās.
ESF projekta ”Algoti sabiedriskie darbi” ietvaros, Bebru pagastā vidēji vienlaicīgi
strādāja 5 bezdarbnieki, viņi tiek piesaistīti komunālās nodaļas ikdienas darbos teritorijas
uzturēšanā un nepieciešamības gadījumā vienkāršos remontdarbos. Kopā gadā tas
nodrošināja darbu 18 personām.
Sēdes vadītājs,
Domes priekšsēdētājs

D.Vingris
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