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1. KOKNESES NOVADA  TERITORIJA UN IEDZĪVOTĀJI 

 

Ar 2009.gada 1. jūliju ir izveidots Kokneses novads, kurā, saskaņā ar Adminisitratīvo 

teritoriju  un apdzīvoto vietu likuma 2.pielikumu,  ietilpst  Bebru pagasts, Iršu pagasts un 

Kokneses pagasts. 

Kokneses 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. 

Pēc administratīvā iedalījuma  novads atrodas Zemgalē. Tas robežojas ar Pļaviņu, 

Aizkraukles, Ogres, Ērgļu un Jaunjelgavas novadiem. Novada kopējā platība ir 360,66 

kvadrātkilometri.  

Administratīvais centrs - Koknese - atrodas 100 km no Rīgas.  

Novada ekonomisko pamatu veido transporta ceļi: Rīga – Daugavpils, Rīga – Ērgļi, arī 

dzelzceļa līnija Rīga – Daugavpils. 

Iedzīvotāju blīvums uz vienu kvadrātkilometru – 17,3 cilvēki. 

Pēc Kokneses novada izveidošanas  iedzīvotāju skaits ir palielinājies par  1851 

iedzīvotāju un novadā uz 2010.gada 1. janvāri dzīvoja  6064 personas.  

 

Kokneses novada iedzīvotāju skaits un struktūra uz 01.01.2010. 

 

 Kokneses pagasts Bebru pagasts Iršu pagasts Kopā  

novadā 

Iedzīvotāju skaits 4213 1307 544 6064 

Bērni 0-6 g.vecumā 222 95 31 348 

7-18 g.vecumā 541 214 95 850 

Līdz darbspējas vecumam 580 250 95 925 

Darbspējas vecumā 2752 882 366 4000 

Pēc darbspējas vecuma 881 175 83 1139 

  

Līdz  2009.gadā līdz 31.jūlijam: 

Kokneses pagastā  ir reģistrētas 25 bērnu dzimšanas un  23 miršanas gadījumi; 

Bebru pagastā  ir reģistrētas 10 bērnu dzimšanas un 6 miršanas gadījumi; 

Iršu pagastā ir  reģistrēta 1 bērna dzimšana un 2 miršanas gadījumi. 

No 2009.gada 1. augusta  Kokneses novadā ir reģistrētas 18 laulības , 18 bērnu 

dzimšanas un 27 miršanas gadījumi. 

Neskatoties uz to, ka darbspējīgo skaits  Kokneses novadā  ir palielinājies, vidējais 

bezdarba līmenis  palielinās. Vadoties pēc NVA datiem, bezdarba līmenis Kokneses novadā 

2009.gadā ir pakāpeniski pieaudzis. Novadam veidojoties, 2009.gada jūlija mēnesī Kokneses 

novadā reģistrēti 325 bezdarbnieki, bet gada nogalē – 469. No tiem 219 ir sievietes, 22 

personas ir ar invaliditāti, 26 personas ir jaunieši vecumā no 15-26 gadiem. Procentuāli 

bezdarba līmenis Kokneses novadā ir 11,6% pret ekonomiski aktīvajiem Kokneses novada 

iedzīvotājiem. 

 

Kokneses novada Kokneses pagasts 
Kokneses pagasts atrodas Zemgales plānošanas reģionā. Tā platība – 17063 ha .  

Kokneses pagastā  administratīvajā teritorijā  ietilpst:  

1 Lielciems: Koknese 

2.Vidējciems : Bormaņi 

3. Mazciemi: Atradze, Auliciems, Austrumi, Bilstiņi, Kalnakrogs, Kaplava, Lipši, 

Putnuciems, Ratnicēni, Reiņi, Spriņģi, Upeslīči, Urgas, Ūsiņi; 
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4. Skrajciemi: Birznieki, Paugas, Viskāļi.  

 Koknese atrodas  100 km  attālumā no valsts galvaspilsētas Rīgas, 13 km attālumā  

Aizkraukles pilsētas  un 43 km attālumā  no Jēkabpils pilsētas, gleznainā Daugavas krastā. 

 

Kokneses novada Bebru pagasts 
Kokneses novada Bebru pagasts atrodas Viduslatvijas zemienē Zemgales reģionā 10 km 

attālumā no novada centra Kokneses pagasts robežojas ar  Pļaviņu, Ogres novadiem un Iršu un 

Kokneses pagastiem. Vecbebri atrodas 110 km attālumā no Rīgas. Gandrīz visā garumā cauri 

pagasta teritorijai uz Lobes ezeru tek Bebrupe (gar. 27 km). Gar ezeru tek Lokmane, nelielā 

posmā tek Pērse Pagasta teritorijā plešas Lielais (Šķibu) purvs, Garais purvs un Dzērvēnu 

purvs., atrodas Brencēnu smilts karjers (platība. 7 ha). Pagasta teritorija robežojas ar Lobes 

ezeru, Pagasta kopplatība - 120 km², no tiem 47% platības klāj meži.   

Pagastu šķērso autoceļi Koknese - Ērgļi, Koknese – Meņģele, Koknese – Vērene, 

Koknese – Odziena. 

 Pagasta teritorijā atrodas  9 ciemi: Vecbebri, Blankas, Tupiešēni, Ozoli, Brencēni, 

Jaunbebri, Vēži, Gaidupes, Zutēni, lielākais no tiem Vecbebri.  

Pagastā ir Daces Graudas privātprakses doktorāts, pasta nodaļa un 3 veikali. Pagastā 

atrodas valsts nozīmes arhitektūras piemineklis – Vecbebru kungu māja un vietējās nozīmes 

arhitektūras pieminekļi stallis, pagrabs( celts 19.gs.) ar parku. 

 

Kokneses novada Iršu pagasts 
          Iršu pagasts atrodas Kokneses novada ziemeļaustrumu daļā, robežojas ar Ērgļu, 

Pļaviņu un Ogres novadiem.  Pagasta teritorija atrodas Vidzemes augstienē, teritorijas reljefs 

ir paugurains. Iršu pagastam cauri tek Pērses upe, Bebrupīte, Iršupe.  Uz Iršupītes ir izveidota 

ūdenskrātuve 5,8 ha platībā. Pagastu šķērso autoceļi Koknese-Ērgļi, Bebri-Meņģele, 

Liepkalne-Pļaviņas. 

          Iršu pagasta platība – 6947,0 ha. 

 

 

2. NOVADA DOMES STRUKTŪRA UN FUNKCIJAS 

 
Novada domes vēlēšanas notika 2009. gada 06. jūnijā . Kokneses novada vēlēšanu 

komisijā tika iesniegti 3 deputātu kandidātu saraksti: TAUTAS PARTIJA/ PILSONISKĀ 

SAVIENĪBA ( ieguva 9 deputātu vietas), LATVIJAS SOCIĀLDEMOKRĀTISKĀ 

STRĀDNIEKU PARTIJA ( ieguva 1 deputātu vietu) un SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI 

(ieguva 5 deputātu vietas).  

Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns –  

novada dome, kas pieņem lēmumus; nosaka pašvaldības institucionālo struktūru; lemj par 

autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina 

pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi; izstrādā un 

izpilda pašvaldības budžetu. Pašvaldības dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par 

pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.   

 Dome  atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam sastāv 

no  piecpadsmit deputātiem.  

Novada domes sēdes notiek katra mēneša pēdējā trešdienā.  Pusgada laikā ir  notikušas 

deviņas  domes sēdes , kurās izskatīti  vairāk nekā simsts jautājumi un apstiprināti  divdesmit 

divi saistošie noteikumi, kuru ievērošana ir obligāta ne tikai novada iedzīvotājiem, bet arī 

visām  personām, kuras  uzturās  novada administratīvajā teritorijā. 

Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, dome no 

pašvaldības deputātiem ievēlējusi:   

1) finansu pastāvīgo komiteju, ko vada domes priekšsēdētājs Viesturs Cīrulis; 
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2) kultūras, izglītības, sporta   un sabiedrisko  lietu pastāvīgo komiteju, ko vada 

domes deputāts Dainis Vingris; 

3)attīstības un tautsaimniecības pastāvīgo komiteju, ko vada domes deputāts Jānis 

Dzenis; 

4) sociālo  jautājumu un veselības aizsardzības  pastāvīgo komiteju, ko vada domes 

deputāte Velga Feldmane . 

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

var piedalīties ikviens domes deputāts un Kokneses novada iedzīvotājs.  

Dome no deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem ir izveidojusi: 

1) vēlēšanu komisiju; 

2) administratīvo komisiju; 

3) iepirkumu komisija; 

4) zvejas licencēšanas komisija; 

5) Kokneses novada Goda pilsoņa nosaukuma piešķiršanas komisija; 

6) mantas vērtēšanas un objektu apsekošanas komisija; 

7) civilās aizsardzības komisija . 

 

3. KOKNESES NOVADA DOMES ADMINISTRĀCIJAS DARBĪBA 
 

Kokneses novada domes administratīvā iestāde – “ Kokneses novada dome”  ir 

pašvaldības iestāde, kas nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba 

organizatorisko un tehnisko apkalpošanu un tā sastāv no  

1) komunālās  nodaļas; 

2) grāmatvedības un finanšu nodaļas; 

3) dzimtsarakstu nodaļas; 

4) pašvaldības policijas; 

5) kancelejas; 

6) attīstības nodaļas. 

Domes administrācijas darbu vada domes izpilddirektors. Viņš  ir atbildīgs par 

pašvaldības iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrības darbu.  

Dome ir izveidojusi šādas iestādes un struktūrvienības:  

1) I.Gaiša Kokneses vidusskola; 

2)  Bebru pamatskola; 

3) Pērses pamatskola; 

4) Bebru internātpamatskola  

5) Kokneses speciālā internātpamatskola – attīstības centrs; 

6) Kokneses mūzikas skola 

7) pirmsskolas izglītības iestāde “ Gundega”; 

8)pirmsskolas izglītības iestāde “ Bitīte” 

9) Kokneses kultūras nams; 

10)Kokneses pagasta bibliotēka; 

11) Kokneses bērnu bibliotēka; 

12) Ratnicēnu bibliotēka; 

1). Bebru bibliotēka; 

14) Iršu bibliotēka; 

15)Tēlnieka Voldemāra Jākabsona memoriālā māja – muzejs; 

16) Kokneses novada  sociālais dienests ; 

17) Ģimenes atbalsta dienas centrs; 

18) Kokneses novada bāriņtiesa; 

19) Ģimenes krīzes centrs “ Dzeguzīte” ; 

20) Kokneses apvienotā pašvaldību būvvalde ; 

Domes padotībā atbilstoši tās apstiprinātam nolikumam ir šādas pašvaldības aģentūras: 
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 1.7.1. Kokneses sporta centrs; 

 1.7.2. Tūrisma informācijas centrs. 

 

Viens no svarīgākajiem jautājumiem, kas jaunās novada domes deputātiem bija jāizlemj 

bija jautājums par  Pērses pamnatskolas un Bebru pamatskolas saglabāšanu vai  slēgšanu. 

Dome nolēma , ka  šīs skolas ir jāsaglabā. Skolu administrācijas daļējai darba apmaksai  tika 

piešķirti līdzekļi no pašvaldības budžeta. 

Pēc Aizkraukles rajona  likvidācijas Kokneses novada dome pārņēma   Bebru 

vispārīzglītojošo internātpamatskolu, Kokneses speciālo internātpamatskolu- attīstības centru 

un bērnu namu “Dzeguzīte” . 

Lai iedzīvotājiem  dzīves vietā būtu pieejami  pašvaldības sniegtie pakalpojumi un to 

kvalitāte  nepasliktinātos un apjoms nesamazinātos, ar domes lēmumu tika izveidotas Bebru  

un  Iršu pagastu pārvaldes. 

 

Bebru pagasta pārvalde 
Bebru pagasta pārvalde izveidota 2009. gada 1. jūlijā Reģionālās reformas rezultātā, 

līdz tam pastāvēja Bebru pagasta padome. 

Pārvaldes darbību nodrošina pārvaldes vadītāja Ilze Pabērza. 

Bebru pagasta pārvaldē ir iestādes:  

 Bebru pamatskola; 

 Pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte”; 

un strukturvienības: 

 komunālā nodaļa ; 

 biblioteka; 

 klubs; 

 Voldemāra Jākobsona muzejs – māja. 

 

Iršu pagasta pārvalde 
         Kokneses novada Iršu pagasta pārvalde izveidota 2009. gada 1. jūlijā  (Kokneses novada 

domes 01.07. 2009. prot. Nr. 2 § 5), tā darbojas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktām 

tiesībām, 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: 

- Pērses pamatskola 

- Ģimenes krīzes centrs „Dzeguzīte” 

- Lauku klubs 

- Bibliotēka 

- Komunālās saimniecības nodaļa 

       Periodā līdz 2009. gada vēlēšanām Iršu pagasta pašvaldība turpināja darbu iepriekšējā 

režīmā. Pēc novada izveidošanas, no 2009. gada 1. jūlija līdz 2010.gada 1.janvārim - 

2009.gada apstiprinātā budžeta ietvaros, nododot novadam bāriņtiesas un dzimsarakstu 

nodaļas funkcijas. Par tālāko novada struktūru un funkciju sadali lēma jaunizveidotā novada 
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dome.  Pagasta pārvaldes struktūras nodrošina pašvaldības stabilitāti un saistību 

pārmantojamību.  

 

Kanceleja 
Pašvaldības kancelejā  strādā trīs darbinieki – domes sekretāre un lietvedības sekretāre 

uz pilnu darba laiku un  sabiedrisko attiecību speciālists  uz nepilnu darba laiku. Domes 

sekretāre veic  arī  darbu ar personālu.  

Kanceleja savas kompetences ietvaros sagatavo un kārto Kokneses novada domes   

lietvedību atbilstoši LR likumdošanai. Nodrošina  Kokneses novada domes komiteju, 

komisiju  sēžu organizatorisko un tehnisko sagatavošanu. Savas kompetences ietvaros 

sagatavo un kārto Kokneses novada domes   lietvedību atbilstoši LR likumdošanai. Organizē 

personu  pieņemšanu  pie  novada domes priekšsēdētāja un izpilddirektora. Realizē Kokneses 

novada domes  funkcijas iedzīvotāju informēšanā par domes darbu un lēmumiem, veido 

sabiedrisko domu un popularizē Kokneses novada tēlu Latvijā un ārvalstīs. Organizē 

Kokneses novada pašvaldības interneta mājas lapas darbu. Nodrošina pastāvīgi un ilgtermiņa 

glabājamo lietu, tai skaitā personālsastāva, dokumentu sagatavošanu, saglabāšanu, uzskaiti un 

izmantošanu un nodošanu valsts arhīviem. 

 Tiek plānots, ka 2010.gadā  domē sāks strādāt jurists, kurš  pašvaldībai, tās iestādēm 

un struktūrvienībām palīdzēs risināt juridiskus jautājumus. 

 

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.  

Laika periodā no 2009.gada 1. jūlija līdz 31. decembrim, reorganizējoties Aizkraukles 

rajona padomei, Kokneses novada dome pārņēma sekojošas iestādes: 

 Bebru vispārizglītojošo internātpamatskolu ar 2009.gada 1. septembri; 

 Kokneses speciālo internātpamatskolu ar 2009. gada 1. septembri; 

 Bērnu namu patversmi “ Dzeguzīte” ar 2009. gada  1. decembri. 

Šīs iestādes grāmatvedību kārto pastāvīgi, tālāk veidojot konsolidētos 

pārskatus ar Kokneses novada domi. 

 Pastāvīgi grāmatvedības dienesti un atsevišķa bilance ir arī aģentūrām “Kokneses 

sporta centrs”  un “ Kokneses tūrisma centrs” , kuru finanšu pārskati tiek konsolidēti ar 

Kokneses novada domes pārskatiem. 

 2009. gada Kokneses novada domes finanšu pārskats ir visu iepriekš minēto iestāžu 

konsolidētais pārskats. 

 Kokneses novada domes finanšu un grāmatvedības nodaļā strādā 9 speciālisti, kuru 

pārziņā ir novada domes vienotas grāmatvedības politikas izstrādāšana atbilstoši Latvijas 

valsts normatīvajiem aktiem, visu novada iestāžu un struktūrvienību gada budžeta un tā 

grozījumu datu apkopošana, grāmatvedības kārtošana un organizācija atbilstoši spēkā esošajai 

likumdošanai un atbilstoši Kokneses novada domes apstiprinātajam grāmatvedības 

nolikumam, mēneša, ceturkšņa, gada pārskatu konsolidācija. 

 

Kokneses novada sociālais dienests 
 Sociālais dienests sniedz palīdzību trūcīgām, maznodrošinātām un sociāli 

mazaizsargātām personām, kā arī citiem pagasta iedzīvotājiem krīzes situācijās, pamatojoties 

uz klientu materiālo resursu – ienākumu un īpašuma novērtējumu, individuāli paredzot katra 

klienta līdzdarbību atbilstoši likumam, “Par sociālo drošību”. 

Izveidojoties Kokneses novadam, sociālais dienests tika izveidots kā atsevišķa iestāde. 

2009.gada 29.jūlija Kokneses novada domes sēdē tika apstiprināts Sociālā dienesta nolikums. 
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Sociālajā dienestā strādā četri sociālā darba speciālisti: divi ir Kokneses, viens Bebru un viens 

Iršu pagastā. 

 Pamatojoties uz “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 35.panta 3. un 

4.daļu; likuma „Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.panta 1.daļu; LR 

MK 19.12.2006.noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu; LR MK 

15.11.2005. noteikumu Nr.857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bāreņiem bez vecāku 

gādības palikušajiem bērniem” 27.-31.punktu; MK 03.03.2009. noteikumiem Nr.214 „Kārtība, 

kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu”, izstrādāti un apstiprināti 

Saistošie noteikumi Nr.4 (prot.Nr.4, lēmums Nr.6, 29.07.2009.) “Par sociālās palīdzības 

pabalstiem Kokneses pagastā” un Saistošie noteikumi Nr.5 (prot, Nr.4 lēmums Nr.7, 

29.07.2009.) „Par sociālo pakalpojumu sniegšanu Kokneses pagastā”. 

 Iedzīvotāju iesniegumus un iztikas līdzekļu deklarācijas pabalstu saņemšanai sociālais 

dienests izskata 10 darba dienu laikā no iesniegšanas datuma un pieņem lēmumu par trūcīgas 

ģimenes statusa piešķiršanu. Atbilstība trūcīgas ģimenes statusam 2009.gadā ir konstatēta 

437ģimenēm. Kokneses novada Sociālajā dienestā palīdzību saņēmušas 297 ģimenes ar 

bērniem, 159 ģimenes bez bērniem un ar vienu vai vairākām darbspējīgām personām ģimenē 

un 295 pensionāri, tajā skaitā 34 invalīdi. 

Ziņas par sociālās palīdzības saņēmējiem un sniegtās palīdzības apjomu ir ievadītas un 

apkopotas datu bāzē pēc programmas SOPA, dati ir kodēti, ievērojot klientu interešu 

konfidencialitāti. Sagatavošanas procesā ir failu nodošanas nodrošināšana ar CSDD un 

VSAA. 

Dati par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību tiek apkopoti pārskatos, 

atskaitēs un iesniegti Labklājības ministrijā.  

20 sociālajos dzīvokļos īres tiesības piešķirtas 25 ģimenēm, t. i. 40 cilvēkiem (tai 

skaitā invalīdiem, pensionāriem, pilngadību sasniegušiem bāreņiem, ģimenēm ar bērniem).  

Pagastā tiek organizēts un sniegts pakalpojums „Aprūpe mājās” 12 veciem ļaudīm, 

personām ar fiziskiem traucējumiem u.c. iedzīvotāju grupām, kam tā nepieciešama. 10 

aprūpējamās personas ir Kokneses pagastā un 2 personas Bebru pagastā. Darba līgums par 

aprūpi mājās noslēgts ar 10 aprūpētājiem (tai skaitā 8 aprūpētāji Kokneses pagastā un 2 - 

Bebru pagastā)  

Sociālās aprūpes centros ievietoti 24 Kokneses novada iedzīvotāji, t.sk. Skrīveru 

sociālās aprūpes centrā- 8, Pļaviņu pilsētas veco ļaužu un invalīdu pansionātā- 6, Neretas 

pansionātā- 2, Mēmeles sociālās aprūpes centrā- 5, Īles sociālās aprūpes centrā- 1, Lodes 

sociālās aprūpes centrā- 1 un Jelgavas sociālās aprūpes centrā- 1 Kokneses novada iedzīvotājs.  

Ilgstošas sociālās aprūpes centros dzīvo 7 Kokneses novada bērni, tajā skaitā Kokneses 

novada bērnu namā „Dzeguzīte” -4 bērni un Īslīces SOS bērnu ciematā -3 bērni. 

Tiek apkopota informācija un koordinēta humānās palīdzības sadale maznodrošinātiem 

pagasta iedzīvotājiem. Kokneses novada domes ēkas pagrabstāvā ir sociālā istaba, kur 

maznodrošinātie iedzīvotāji var saņemt humāno palīdzību (apģērbu, apavus, traukus u.c. 

lietotas mantas), tāda istaba ir arī Bebru pagastā, tiek risināts jautājums par šādas istabas 

izveidošanu arī Iršu pagastā.  

245 personas (45 ģimenes) Kokneses novadā saņem atbalstu caur EK (Eiropas 

Komisija) programmu Vistrūcīgākajām personām, ko nodrošina saistībā ar Latvijas Sarkanā 

krusta organizāciju (iedzīvotāji saņem pārtikas pakas, kurās ir makaroni, auzu pārslas, milti un 

sausā piena pulveris) Saņēmēji Kokneses pagastā -90, Bebru pagastā -95, Iršu pagastā -60 

personas. 

Kokneses novada sociālais dienests iesaistījās arī kafijas Merrild akcijā un pieteica 

vecos ļaudis, kuri akcijas ietvaros saņēma kafijas Merrild paciņu. 

Ar novada avīzes “Kokneses novada vēstis” palīdzību iedzīvotāji tiek informēti par viņu 

tiesībām uz sociālo palīdzību un šo tiesību realizācijas veidu.        

Sociālie darbinieki kopā ar bāriņtiesu apseko riska ģimenes, daudzbērnu un nepilnās 

ģimenes, vecos vientuļos pensionārus un invalīdus. Laba sadarbība ir ar ģimenes ārstiem un 
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policijas darbiniekiem, izglītības iestādēm, bērnu-namu patversmi „Dzeguzīte”, Psiholoģiskās 

palīdzības centru, nevalstiskajām organizācijām, citu novadu sociālajiem dienestiem u.c. 

Sociālpsiholoģisks darbs ar vecākiem un bērniem veikts 20 Kokneses novada ģimenēs.  

Vienai ģimenei ir sniegts pakalpojums- mātei apmaksātas psihologa konsultācijas (10 

nodarbību kurss). 

Vienai daudzbērnu ģimenei, kurā aug viens bērns invalīds, nodrošināta bērna 

nogādāšana uz psihoterapeita konsultācijām un VPMK. 

Tiek nodrošināts transports maznodrošinātajām ģimenēm bērnu aizvešanai uz slimnīcu, 

ja nepieciešams. 

Transporta pakalpojumu iespēju robežās sociālais dienests cenšas  nodrošināt 

maznodrošināto ģimeņu, pensionāru un invalīdu aizvešanai un atvešanai no slimnīcas. 

Kokneses pagastā aktīvi darbojas pensionāru klubiņš „Pīlādzītis”. Bebru pagastā un Iršu 

pagastā darbojas pensionāru padomes, kas organizē pasākumus pensionāriem. Regulāri tiek 

organizētas tikšanās un dažādas nodarbības Ģimenes atbalsta dienas centrā. Rudenī 

pensionāriem bija noorganizēts pasākums kopā ar citu novadu pensionāriem, kura ietvaros 

tika apmeklēts Likteņdārzs un muzejs Bebru pagastā. Novada centrā un pagastos tika 

noorganizēti Ziemassvētku pasākumi pensionāriem. 

 Sadarbībā ar Kokneses Ģimenes atbalsta dienas centru tiek veikts darbs ar ģimenēm un 

bērniem, kuras ir sociālā dienesta uzraudzībā kā riska ģimenes. Bērni tiek iesaistīti dienas 

centra pasākumos, lai mazinātu bērnu nepieskatīšanas un klaiņošanas riskus. Vasaras periodā 

bērniem tika organizētas nodarbības un dažādi pasākumi. 

 

Ģimenes atbalsta dienas centrs 
Dienas centrā strādā centra vadītāja, dežurante – apkopēja un apkopēja – sētniece. 

Vajadzības gadījumā tiek piesaistīts arī psihologs, kurš izmanto Ģimenes atbalsta dienas 

centra ( turpmāk tekstā –DC) telpas. 

Ģimenes atbalsta dienas centrā ir pieejami šādi pakalpojumi: 

- informācijas sniegšana par sociālo pakalpojumu veidiem, klienta tiesībām un 

pienākumiem, 

- psihosociāla palīdzība, individuāla sociālā darba un psiholoģiska klienta 

konsultēšana, 

- atbalsta sniegšana un palīdzība klienta problēmsituāciju risināšanā individuāli, 

- palīdzība mācību vielas apguvē un mācību motivācijas veidošanā, 

- maznodrošinātajiem pagasta iedzīvotājiem dienas centra telpās ir iespējams 

izmantot dušas un veļas mazgāšanas pakalpojumus,  

- dienas centra apmeklētāji var bez maksas izmantot internetu, 

- vasarā dienas centra telpas izmanto arī pašvaldības organizētā skolēnu radošā 

nometne. 

DC ir 2009.gadā apmeklējuši 2731 bērni un jaunieši, vidēji dienā 15-20 cilvēku. Dušas 

pakalpojumu izmantojuši 24 cilvēki, 226 reizes gada laikā. Veļas mazgāšanas pakalpojumu 

izmantojuši 31 cilvēki 480 reizes.  

Ir papildināts sporta inventārs. 

Pasākumi: 

DC telpas izmanto: 

 Vēderdeju nodarbībām (notika no janvāra līdz maijam un atsāka ar oktobri) 

 Tectonic (jauniešu dejas) dejas darbojās no februāra līdz maijam; 

 Hip-hop dejas darbojās no februāra līdz maijam; 

 psiholoģe Aelita Beitika savām konsultācijām (ja klients nevar izbraukāt uz 

Aizkraukli); 

 pensionāru biedrība „Pīlādzītis” darbojas katra mēneša pirmajā un trešajā 

trešdienā; 
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 Represēto biedrības organizētie pasākumi – tikšanās (uz svinamajām 

dienām); 

 Riska ģimeņu vecāku un bērnu individuālajām konsultācijām 

DC regulāri tiek rīkoti dažādi tematiskie pasākumi – katru mēnesi ir viena radošā 

darbnīca. Kā arī mēneša tematiskie pasākumi – pielāgojoties oficiāli/tradīciju svinamajiem 

svētkiem. 

Ir cieša sadarbība ar Kokneses novada sociālo dienestu, gada laikā sadarbībā ar 

Aizkraukles probācijas dienestu un Kokneses novada sociālo dienestu . Aktīvi tiek rakstīti 

projekti. 

Veidojam sadarbības tīklu un pieredzes apmaiņas ar tuvākajiem novadiem – 

Aizkraukles dienas centru un jaunrades centru, Pļaviņu iniciatīvu centru „Ideja”. 

Attīstības perspektīva: 

1)Turpināt informēt Kokneses novada iedzīvotājus par Ģimenes atbalsta dienas centra 

piedāvātajām iespējām un pakalpojumiem un tādā veidā mazināt stereotipus par DC kā sociālo 

vai krīzes centru un ka sociālie dzīvokļi nav pansionāts; 

2)Rakstīt projektus, un atbalstīt, motivēt jauniešus projektu rakstīšanā un realizēšanā; 

3)Turpināt sadarbību ar citu novadu dienas centriem un iniciatīvu centriem; 

4)Pabeigts rotaļu laukumu DC teritorijā – meliorācijas izveidošana, rotaļu konstrukciju 

iegāde un uzstādīšana. 

5)Izkopt DC iesāktās tradīcijas; 

6)Visas DC aktivitātes ir bez maksas – tātad pieejamas visiem iedzīvotāju slāņiem. 

7)Ieviest dušas un veļas mazgāšanas pakalpojumus par maksu, lai šis pakalpojums 

būtu pieejams arī iedzīvotājiem, kuriem nav šis pakalpojums piešķirts par velti (pēc Kokneses 

novada domes Sociālā dienesta saistošajiem noteikumiem). 

8)Rīkot DC radošo darbnīcu darbu izstādes. 

 

Kokneses novada bāriņtiesa 
2009. gadā Kokneses novada bāriņtiesā pieņemti 24 lēmumi, t.sk. par aizbildņa 

atlaišanu no pienākumu pildīšanas-2, par sociālo pabalstu izmaksu- 3, par aprūpes tiesību 

atņemšanu-2, par aprūpes tiesību atjaunošanu-2, par ārpusģimenes aprūpes izbeigšanu 

institūcijās-2, nepilngadīgo un rīcībnespējīgo personu mantisko interešu nodrošināšanu-4, 

aizgādņa iecelšanu-3, 1- par prasības sniegšanu tiesā par bērna aizgādības tiesību atņemšanu 

vecākiem un divi lēmumi adopcijas lietā, 1- par viesģimenes statusa piešķiršanu, 2- par 

nepilngadīgo interešu nodrošināšanu.  

Ārpusģimenes aprūpes pakalpojumus saņēma 18 Kokneses novada bērni, t.sk. 

Ģimenes aprūpes centrā “Dzeguzīte”- 3, Īslīces SOS bērnu ciematā-3, BSAC „Baldone”-1, 

aizbildnībā-11.  Aizgādnībā esošo personu skaits- 7. 

Bāriņtiesas sagatavoto un tiesā iesniegto prasības pieteikumu un pieteikumu skaits- 

1(viens) prasības pieteikums par bērna aizgādības tiesību atņemšanu vecākiem.  

 Tiesas spriedumu un citu nolēmumu, kuros tiesa pievienojusies bāriņtiesas lēmumam- 

2 gadījumi. 

Tiesās Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pārsūdzēto bāriņtiesas 

lēmumu, ieinteresēto personu iesniegto pieteikumu par bāriņtiesas rīcību apliecinājumu 

izdarīšanā un bāriņtiesas atteikumu izdarīt apliecinājumu vai pildīt citas darbības skaits- 

neviens bāriņtiesas lēmums nav pārsūdzēts, bāriņtiesā nav saņemta informācija par 

ieinteresēto personu iesniegto pieteikumu par bāriņtiesas rīcību apliecinājumu izdarīšanā, 

bāriņtiesa nav atteikusies izdarīt nevienu apliecinājumu vai pildīt citas darbības. 

Bāriņtiesas izdarīto apliecinājumu skaits saskaņā ar apliecinājumu reģistros 

izdarītajiem ierakstiem- 264 (divi simti sešdesmit četri), iekasētā valsts nodeva-LVL 

1270.(viens tūkstotis divi simti septiņdesmit lati). 
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Kokneses novada Dzimtsarakstu nodaļa 
Kokneses pagasta Dzimtsarakstu nodaļa tika izveidota 1994.gada janvārī, bet kā 

Kokneses novada Dzimtsarakstu nodaļa tā strādā no 2009.gada 1.augusta. Tās darbības 

iecirknis ir Kokneses novada administratīvā teritorija – Kokneses pagasts, Bebru pagasts, Iršu 

pagasts. Nodaļā strādā divi darbinieki – nodaļas vadītāja, kura strādā pilnu darba laiku un 

vadītājas vietniece, kura  pilda vadītājas pienākumus viņas prombūtnes laikā. 

Pēc novada  izveidošanas   ir slēgtas 18 laulības, reģistrētas 18 bērnu dzimšanas un  

ir reģistrēti 27 miršanas gadījumi. 

 Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja veic arī arhivāra pienākumus. 

 

Kokneses pagasta Komunālā nodaļa 
 Komunālajā nodaļā strādā astoņpadsmit pastāvīgi darbinieki, no kuriem viens  ir 

nodaļas vadītājs un viens  labiekārtošanas darbu meistars.   Lai atvieglotu darbu un paātrinātu 

to veikšanu, pašvaldība regulāri  iegādājas  tehniku . 

2009.gadā  komunālā nodaļa  ir veikusi sekojošus darbus teritorijas  labiekārtošanā, 

apzaļumošanā un dabas aizsardzībā: 

1. Ikdienas teritorijas uzturēšanas un sakopšanas darbi. 

2. Daudzdzīvokļu māju masīva kustības drošības pasākumu īstenošana 

3. Skvēra veidošanas turpināšana un parka elementu uzstādīšana teritorijā . 

4. Spodrības mēneša un tā ietvaros sakopšanas talku organizēšana. 

5. Darbinieku piesaistīšana konkrētiem objektiem./kapsētas,izgāztuve,skvēri/ 

6. Vides aizsardzības objektu regulāra sakopšana, dokumentācijas sakārtošana. 

7. Labiekārtošanas tehnikas iegāde. 

8. Piedalīšanās Kokneses parka dabas aizsardzības projekta realizācijā. 

9. Uzsākts ESF projects par “Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšanu pašvaldībās 

darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” 

Komunālās nodaļas pārziņā ir arī pašvaldības ielas , ceļi un tilti.  Kokneses pagstā 

pašvaldības pārziņā  ir 58,3 km  ceļi , no kuriem  3,4 km ir ar melno segumu. Ielu garums 

16.823 km Ikdienā  tiek ieguldīts liels darbs  ceļu un ielu  uzturēšanā  tai skaitā arī valsts ceļu 

uzturēšanā kuri škērso ciemata teritoriju. 

Ceļu un ielu uzturēšana 

1. Ziemas dienests. 

2. Ikdienas ceļu uzturēšana 

3. Jaunu ceļa zīmju uzstādīšana uz pašvaldības ceļiem un ielām. 

 

Bebru pagasta pārvaldes komunālā nodaļa 
Bebru pagasta pārvaldes komunālā nodaļa nodrošina Bebru pagasta iedzīvotājus un 

iestādes ar attīrītu dzeramo ūdeni, kā arī novada notekūdeņus uz attīrīšanas ietaisēm un attīra 

to. Apkalpo arī divas kanalizācijas ūdeņu pārsūknēšanas stacijas, kas savāc no individuālo 

māju rajoniem notekūdeņus un pārsūknē uz attīrīšanas ietaisēm. Novērstas avārijas situācijas 

notekūdeņu novadīšanā uz attīrīšanas ietaisēm, kā arī veikti profilaktiskie darbi. Novērstas 

avārijas ūdens apgādes sistēmās.   

Ārējie ūdensvadi un kanalizācijas sistēmas ir nolietojušies, tāpēc tika veikts konkurss 

ūdensvadu un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcijai otrā etapā, kurā paredzēta attīrīšanas 

iekārtu rekonstrukcija, kā arī daļēja ūdensvada un kanalizācijas vada nomaiņa, kas arī daļēji 

tika veikts. Darbi šajā jomā vel turpināsies.  

Ceļiem segumi tika regulāri atjaunoti un greiderēti, tika labotas arī izskalotā ceļa 

caurtekas. Tika veikta ceļu profila atjaunošana un apauguma novākšana no ceļa malām. 

Ziemas periodā ceļi , taciņas un laukumi tika tīrīti no sniega.  

Regulāri tiek veikta Bebru pagasta labiekārtošana un sakopšana.  

Apsaimniekojam 15 daudzdzīvokļu mājas un vienu līvānu tipa māju. Esošās ēkas ir 

kritiskā stāvoklī, bet iespēju robežās tiek veikti remontu darbi.  
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Tiek nodrošināts ielu apgaismojums un remonts. 

 

Iršu pagasta pārvaldes komunālā nodaļa 
Iršu pagasta pārvalde  sniedz sekojošus komunālos pakalpojumus iedzīvotājiem un 

iestādēm:  namu apsaimniekošanu un uzturēšanu, ūdens ieguvi un piegādi, kanalizācijas ūdeņu 

novadīšanu un attīrīšanu, siltuma ražošanu un piegādi, atkritumu savākšanu. Organizē darbus 

teritorijas sakopšanā. 

      Siltumenerģijas ražošanai tika izmantots apkures katls ar  jaudu 1 MW/st. 2008. gadā 

īstenotie katlu mājas un siltumtrašu rekonstrukcijas pasākumi (ERAF projekts „Iršu 

centralizētās siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija”) Iršu ciemā 2009.gadā samazināja 

ražošanas izmaksas. Piemēram, kurināmā izmaksas samazinājās par 20 %,  kā arī samazinājās 

materiālu un remontdarbu izmaksas. Rekonstruēti 0,9 km siltumtīklu. Apkurināmā platības 

9742,2 m². 

           Ūdens apgādē tika izmantoti 2 artēziskie urbumi. Lai nodrošinātu kvalitatīvu ūdeni, 

uzstādīti divi spiedfiltri. Ūdens vidējais patēriņš - 56 m³ diennaktī. 2007. gadā realizēts 

projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Iršu pagasta Iršu ciemā”,  pamatojoties uz ERAF 

nacionālās programmas „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar 

cilvēku ekvivalentu līdz 2000 ”. Kopējais ūdensapgādes tīkla garums - 2,9 km. 

Notekūdeņu attīrīšanai tika darbinātas bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar 

jaudu 70 m
3
 diennaktī. Noslēgts līgums par izstrādāto bioloģisko dūņu izvešanu ar SIA 

„Kokneses komunālais uzņēmums”. 

Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. MAT-1-3254-219 līdz 06.09. 2012. 

        Māju apsaimniekošanas kvalitātes uzlabošanai tika iegādāts  jauns zāles pļāvējs. 

        Lai mazinātu nabadzības risku, Iršu pagastā dažādās NVA īstenotajās ESF programmās   

2009. gadā iesaistīti 22 bezdarbnieki, kuri veica pagasta labiekārtošanas darbus.      

Iršu pagastā pašvaldības ceļu kopgarums - 51,53 km. Strādā pašvaldības algots 

autoceļu speciālists 0,5 slodzes. 

Iedalītie valsts ceļu fonda līdzekļi tika izlietoti ceļu uzturēšanai, arī remontiem. 2009. gadā 

veikta ceļa Mežāres - Pērles  apauguma novākšana Ls 5999,00 apmērā.  

Autoceļa fonda līdzekļi tika izlietoti arī autoceļu klātnes planēšanai un ceļu attīrīšanai ziemā 

no sniega.  

Iršu pagasta centrā izbūvēts ielu apgaismojums  par summu Ls 7857,00. 

Pagasta centrā izbūvēta autopietura - Ls 2183,00. 

 

Pašvaldības policija 
 Pašvaldības policija izveidota  2008.gada maijā. Policijā  strādā viens darbinieks, kurš 

organizē un vada  tās darbu. 

Pašvaldības policijas galvenie pienākumi ir kontrolēt, kā tiek izpildīti Kokneses 

pagasta padomes izdotie saistošie noteikumi, par kuru pārkāpšanu paredzēta administratīvā 

atbildība; savas kompetences ietvaros uzlikt un piedzīt naudas sodus par šo noteikumu 

pārkāpšanu, savas kompetences ietvaros novērst un pārtraukt sabiedriskās kārtības 

pārkāpumus, noskaidrot likuma pārkāpumus, sadarbībā ar valsts finanšu inspekciju, 

ugunsdzēsības un glābšanas dienestiem, autotransporta un pilsētas elektrotransporta kontroles 

dienestiem, arī vides aizsardzības, veselības aizsardzības, valsts veterināro dienestu, cietumu, 

muitas un citām iestādēm veikt profilaktiskus pasākumus, lai nepieļautu to noteikumu 

pārkāpšanu, par kuru neievērošanu Kokneses pagasta padome ir paredzējusi administratīvo 

atbildību. 

2009.gadā  administratīvajā komisijā izskatīti 29 administartīvo pārkāpumu protokoli. 

Izteikti  brīdinājumi un uzlikti naudas sodi fizsikajām un juridiskajām personām par  īpašumu 

sakopšanu, par mājdzīvnieku turēšanas noteikumu neievērošanu, par vecāku pienākumu 

nepildīšanu u.c.   
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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. 

 

Zemes dienests 

Zemes dienestā 2009.gadā  strādāja divi  zemes ierīkotāji. 

 2009.gadā zemes  darbinieki sagatavojuši un nosūtījuši 64 vēstules,   izsniegtas 

52 izziņas par dažādiem zemes izmantošanas jautājumiem. 

Zemesgrāmatā ierakstīti  Kokneses pagasta pašvaldības un Kokneses novada domes 6 

zemes īpašumi ar kopējo platību 20.8933 ha. 

Izskatīti 70 fizisko un juridisko personu iesniegumi. 

Pagasta padomes un novada domes  sēdēm ir sagatavoti 70 lēmumu projekti par 

zemes īpašumu sadalīšanu, adrešu piešķiršanu, zemes lietošanas mērķu noteikšanu, samaksas 

samazinājuma piešķiršanai zemes izpirkšanai, par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu. 

Regulāri kārtoti pašvaldības zemju nomas līgumi mazdārziņiem u.c. lauksaimniecības 

vajadzībām. Noslēgti nomas līgumi ar zemes lietotājiem, kuri vēl nav zemi izpirkuši un 

ierakstījuši zemesgrāmatā. 

 

Attīstības nodaļa 
Lai plānotu novada  turpmāko attīstību , dome nolēma, ka 2010.gadā ir jāveido 

Attīstības nodaļa, kurā sākumā strādās nodaļas vadītājs un nekustamā īpašuma  speciālists.  

 

4.PAŠVALDĪBAS PAMATBUDŽETS UN SPECIĀLAIS BUDŽETS 

Lai Kokneses novada budžeta dati publiskajā pārskatā būtu salīdzināmi budžets tiek 

atspoguļots konsolidētā veidā arī par 2007,2008. un 2009. gadu, kur apvienotas bijušās 

Kokneses, Bebru, Iršu pašvaldības, pievienota Kokneses speciālā internātskola -attīstības 

centrs, Bebru vispārizglītojošā internātpamatskola un ģimenes krīzes centrs Dzeguzīte. 

PAMATBUDŽETS 

Pašvaldības pamatbudžets 2010.gadam apstiprināts novada domes sēdē 2010.gada 28. janvārī:  

- ieņēmumos Ls 3 141 660  

-izdevumos Ls 3 375 500 (tai skaitā . Ls 170947 aizņēmumu atmaksa) 

Ieņēmumu un izdevumu starpība tiek segta no kases atlikumu starpības. 

2010. gada plāns ar iepriekšējiem gadiem kopumā nav salīdzināms, jo valsts budžeta 

transferti, kas paredzēti kā mērķdotācijas izglītības iestādēm budžetā ir apstiprināti tikai 8 

mēnešiem pamatojoties uz apstiprināto valsts budžetu 2010. gadam. 

 

Pamatbudžeta ieņēmumi 

 

2009.gadā Kokneses novada pamatbudžeta ieņēmumi sastādīja Ls 4636512. Salīdzinot 

ar iepriekšējo gadu, 2009.gadā ieņēmumi kopumā samazinājušies par vairāk kā par 884 

tūkstošiem latu (par -26 %). 

Tai skaitā samazinājušies , ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa par vairāk kā  

515 tūkstošiem latu (-28.7 %), dotācija no pašvaldību izlīdzināšanas fonda par Ls 22839      (-

23.9%). Savukārt palielinājušies ir ieņēmumi no īpašuma nodokļa par Ls 7621 (+10.7%) un 

ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem par Ls 67333 (+34,6%). 
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Pamatbudžeta kopējie ieņēmumi 2007.-2010. (konsolidēti)   
           (Lati) 
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2009. gadā lielākais īpatsvars Kokneses novada pamatbudžeta ieņēmumos ir valsts 

budžeta transferi Ls 1 308 741, kas ietver mērķdotācijas izglītības iestādēm Ls 426110 Ls , 

dotāciju no pašvaldību izlīdzināšanas fonda Ls 72227 un dažādas investīcijas:  

-Ls 631 472 valsts investīcijas Kokneses sporta centra būvniecībai, 

-Ls 21 000 avanss līdzfinansējumam ES projektam „ Bebru stadiona rekonstrukcija”, 

-Ls 21 000 avanss līdzfinansējumam ES projektam „ Iršu sporta halles būvniecība”, 

-Ls 29 564 finansējums ES projektam „" Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas 

materiālās bāzes nodrošināšana I.Gaiša Kokneses vidusskolā"  

-Ls 7 925.85 avanss ES projektam „ Skolu informatizācijas projekts” visās 3 Kokneses 

novada vispārējās izglītības skolās, 

-Ls 16 726.60 avanss ES projektam „Kokneses novada Kokneses speciālās 

internātpamatskolas- attīstības centra telpu, infrastruktūras un inženierkomunikāciju 

renovācija”, 

- Ls 35 779.68 avanss ES prokektam „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošas 

Aizkraukles rajona Kokneses pagasta izgāztuves " Koknese" rekultivācija” 

Tā kā valsts budžeta transferti 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. 

 

Nodokļu ieņēmumu struktūra 2007-2010                                      (lati) 

  2007 2008 2009 

Salīdzinoši 
2009.g. pret 

2008 g. 
 (%) 

2010 
prognoze 

Nodokļu ieņēmumi kopā 1581956 1875713 1360059 72.5% 1412151 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 1505688 1796026 1280521 71.3% 1345668 

Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 54990 61361 67142 109.5% 58811 

Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un 
būvēm 13009 9856 11696 118.7% 7672 

Azartspēļu nodoklis 8269 8470 700 8.3% 0 
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Salīdzinājumam - 2008. gada Kokneses novada konsolidētais  pamatbudžets 

ieņēmumos pret Kokneses pagasta pamatbudžeta 2008. gada ieņēmumiem ir pieaudzis divas 

reizes- no Ls 2 705 625 uz Ls 5 521 415. 
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Pamatbudžeta izdevumi 

 

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 
(bez aizņēmumu pamatsummas atmaksas) 

Funkcionālās kategorijas 2007 2008 2009 
2010 

prognoze 

KOPĀ izdevumi bez aizņēmumu 
pamatsummas atmaksas 4220759 6587638 5414176 3204553 

Vispārējie valdības dienesti 458653 587906 470996 468394 

Sabiedriskā kārtība un drošība 21915 32899 28389 23668 

Ekonomiskā darbība 268853 127232 80327 89889 

Vides aizsardzība 25386 129173 215644 52106 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana 318307 498651 178154 163750 

Veselība 178 6575 117 0 

Atpūta, kultūra un reliģija 391014 1339978 1368284 369944 

Izglītība 2290539 3444731 2696742 1625255 

Sociālā aizsardzība 445914 420493 375523 411547 

 

Arī  2009.gadā pamatbudžeta (bez aizņēmuma atmaksas izdevumiem) izdevumu 

struktūrā lielāko īpatsvaru – 49.8 % sastādīja izdevumi izglītībai (Ls 2 696 742). 
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Izdevumi atbilstoši ekonomiskām kategorijām 2007.-2010. gads    (lati) 

(ar aizņēmumu pamatsummas atmaksu) 

Ekonomiskās kategorijas 2007 2008 2009 
2010 

prognoze 

KOPĀ 4337131 6688867 5538962 3375500 

Atlīdzība  2462278 3146053 2610086 1944072 

Preces un pakalpojumi 851494 1218183 1021748 771054 

Sociālie pabalsti 65817 74337 94000 124011 

Kapitālie izdevumi 754650 2019505 1501256 194295 

Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu 
transferti 56186 62089 71448 88860 

Aizņēmumu pamatsummas un % atmaksa 146616 168538 240163 252788 

Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām  90 162 261 420 
 

Vislielākie izdevumi 2009. gadā atbilstoši ekonomiskajā kategorijām ir atlīdzībai 47.1 

%, no kuriem 62.7 % jeb Ls 1 635 914 sastādīja mērķdotāciju finansētā atlīdzība izglītības 

iestāžu pedagogiem un atlīdzība speciālo skolu pedagogiem un darbiniekiem. 
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SPECIĀLAIS BUDŽETS  
(ieskaitot  ziedojumus un dāvinājumus) 

Speciālā budžeta ieņēmumu struktūrā 2009.gadā tāpat kā iepriekš lielāko īpatsvaru 

veidoja autoceļu fonds – 97.6 %. 

Speciālā budžeta struktūra 2008.-2010.        (lati) 

(iesakitot ziedojumus un dāvinājumus) 
Rādītāji 2008. gads 2009. gads Salīdzinoši 

2009.g. pret 
2008 g. 

 (%) 

2010. gads 
prognoze 

Ieņēmumi 290691 103554 35.6% 62388 

Privatizācijas fonds 2074 1571 75.7% 0 

Autoceļu fonds 261963 76031 29.0% 57105 

Dabas resursu nodoklis 5274 3926 74.4% 5283 

Pilsdrupu līdzekļi 13000 15000 115.4% 0 

Pārējie speciālā budžeta līdzekļi 113 103 91.2% 0 

Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 8267 6923 83.7% 6923 

Izdevumi 259501 132585 51.1% 69201 

Vispārējie valdības dienesti 1470 2132 145.0% 0 

Ekonomiskā darbība 214862 81794 38.1% 36401 

Vides aizsardzība 19455 19493 100.2% 20400 

Pašvaldību mājokļu un teritorijas 
apsaimniekošana 

15519 23089 148.8% 12400 

Atpūta , kultūra, sports 1492 1759 117.9% 0 

Izglītība 1060 0 0 0 

Sociālā aizsardzība 5643 4318 76.5% 0 

 



 20 
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Pašvaldības saistības   

                                                                                  
1. Aizņēmumi 

2009.gadā pašvaldība  ir noslēgusi ilgtermiņa aizņēmuma līgumus kopsummā par Ls 

451447. 

2009.gadā vidēja un ilgtermiņa aizņēmumu atmaksai izlietoti Ls 240163 (tai skaitā 

pamatsummu atmaksai Ls 124786), kas sastādīja  4.3  % no pamatbudžeta izdevumiem. 

2010. gadā plānots, ka būs nepieciešami Ls 252788 (Ls 237337  ilgtermiņa ,vidēja termiņa  

un Ls 15451 līzinga procenti) aizdevumu segšanai, kas kopā sastāda 7.4 % no kopējiem 

izdevumiem. 

2.Kokneses pašvaldības sniegtie galvojumi 
Kokneses pašvaldība no 2002.-2005.gadam ir sniegusi 6 galvojumus studējošo kredītiem, 

kopsumā par 13075 Ls. 

Uz 2009. gada sākumu atlikusī galvotā aizņēmuma summa bija Ls 6025, uz gada beigām 

atlika Ls 5670. 

 

 

 

5. PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOVĒRTĒJUMS 
 

Nekustamo īpašumu bilances vērtība 

Nosaukums Bilances vērtība Ls  uz 31.12.2009. Bilances vērtība Ls  

uz 31.12.2008 
Kopā Reģistrēts zemesgrāmatā 

Dzīvojamās ēkas 686 980 512 300 717 634 

Nedzīvojamās ēkas 4 239 676 3 299 484 2 221 055 

Pārējais nekustamais īpašums 1 398 987 - 1 135 445 

Ceļi 1 760 567 795 432 1 366 013 

Zeme 367 161 182 332 381 950 

Mežaudzes 145 847 133 519 150 484 

Pazemes aktīvi-karjers 360 073 360 073 360 073 

Kopā 8 959 291 5 283 140 6 332 654 

 

         2009.gadā Kokneses novada nekustamajos īpašumos tika veikti ieguldījumi, kas būtiski 

palielināja nekustamā īpašuma bilances vērtību.  
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        2009.gadā pabeigta Kokneses sporta centra 2. kārtas-peldbaseina būvniecība un Iršu 

pagasta sporta zāles būvniecība.  

        Bebru pagastā pārvaldes ēkā „Papardes”, pirmskolas izglītības iestādē „Bitīte” un Bebru 

pamatskolā  veikti energoefektivitātes paaugstināšanas darbi.  

         Pabeigti Bebru pagasta stadiona rekonstrukcijas darbi un Kokneses stadiona ar sporta 

laukumu rekonstrukcijas darbi.  Iršu pagastā 2009.gada jūnijā nodots ekspluatācijā Iršu 

pagasta centrā ielu apgaismojuma tīkls.  

        No Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts ceļi bez atlīdzības saņemti Kokneses 

pagasta  Lāčplēša un Miera ielas rekonstrukcijas vērtība. 

        Bilancē tika uzskaitīti līdz šim Bebru pagastā neuzskaitītie zeme īpašumi un valdījumi. 

 

 
                                                                                                                 

Kokneses novada domes īpašumā un valdījumā esošās zemes 

sadalījums pa lietošanas veidiem  2009.gadā 

Krūmāji

2%

Purvi

2%

Zem ūdeņiem

2%

Pagalmi

4%

Meži

45%

Ceļi

11%

Pārējās zemes

7%

Lauks.izmant.zeme

27%
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6.PAŠVALDĪBAS KAPITĀLA VĒRTĪBA UN PAREDZĒTĀS TĀ  

IZMAIŅAS 

 
Pašvaldībai pieder 100% pašu kapitāla uzņēmumā SIA “Kokneses komunālie 

pakalpojumi”, kas  2008.gada 31. decembrī bija  157 277.-Ls, bet 2009.gada 31. decembrī – 

215242,-Ls 

 

Kapitāl 

sabiedrības 

nosaukums 

Ieguldījums 

uz  

01.01.2007. 

(Ls) 

Izmaiņas 

(+,-) 

(Ls) 

Ieguldījums 

uz 

01.01.2008. 

(Ls) 

Izmaiņas 

(+,-) 

(Ls) 

 

Ieguldījums 

uz 

01.01.2009. 

(Ls) 

 

Izmaiņas 

(+,-) 

(Ls) 

Ieguldījums 

uz 

01.01.2010. 

(Ls) 

% no  

kopapjoma 

SIA 

„Kokneses 

komunālie 

pakalpojumi”  

 

141580 

 

-14432 
127148 +30129 157277 

 

+57965 

 

215 242 
100.oo 

 

 

7.VEIKTIE PASĀKUMI TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNA 

ĪSTENOŠANĀ UN LĪDZDALĪBU  SABIEDRĪBAS PROJEKTOS 

 
Novada dome ir nolēmusi, ka  2010.gadā  tiks izveidota Attīstības nodaļa, kuras 

galvenais  uzdevums būs izstrādāt  novada attīstības programmu un  veikt Kokneses novada 

teritorijas plānojuma grozījumus. Nākošais uzdevums ir  finanšu līdzekļu piesaistīšana, 

projektu  vadīšana  un investoru piesaiste  Kokneses novadam. 

 Uzskatām, ka  viens   no attīstības panākumiem  ir darbinieku izglītošana un pieredzes 

gūšana, jo ir  svarīgi, lai iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu kvalitāte uzlabojas.  Darbiniekiem 

ir iespējams apmeklēt kursus, seminārus un piedalīties pieredzes apmaiņas braucienos. Pieredzi 

gūstam arī no ilggadīgiem sadarbības partneriem Vācijā – Vitingenas pilsētas. 

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”  inciatīvu  Koknesē uz salas Daugavā  tiek veidots 

nacionālas nozīmes  kultūrvēsturisks piemineklis 20.gadsimtā  no dažādām politiskajām varām  

cietušajiem latviešiem. 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. 

Neskatoties uz finansējuma samazinājumu 2009.gadā, Kokneses novadā ir veikti 

sekojoši darbi: 

  

1)Pabeigta Kokneses sporta centra 2. kārtas būvniecības darbi Ls   1 637 811 

2)Turpināti kultūrvēsturiskā pieminekļa – Kokneses pilsdrupu 

konservācijas  darbi 

Ls 58 068 

3) Pabeigta Kokneses stadiona ar sporta laukumu rekonstrukcijas 

darbi  

Ls     129 579 

4) Pabeigta Kokneses sporta centra 2.kārtas – siltumtrases būvniecība Ls 11 446 

5) Pabeigta Iršu sporta zāles celtniecība, kuras būvniecība veikta par 

Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzekļiem 

Ls 400 420. 

6) Pabeigti Bebru stadiona rekonstrukcijas darbi, kuras 

rekonstrukcija veikta par Eiropas lauksaimniecības fonda lauku 

Ls 181 237. 
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attīstībai līdzekļiem 

7)Bebru pagastā pabeigta ēku energoefektivitātes paaugstināšanas 

darbi pagasta pārvaldes ēkā „Papardes” 

Ls 34 735 

8)Bebru pagastā pabeigta ēku energoefektivitātes paaugstināšanas 

darbi pagasta pirmskolas izglītības iestādē „Bitīte”  

Ls 15 942   

9)Bebru pagastā pabeigta ēku energoefektivitātes paaugstināšanas 

darbi Bebru pamatskolā 

Ls 16 462   

10) Iršu pagastā 2009.gada jūnijā nodots ekspluatācijā ielu 

apgaismojuma tīkls Iršu pagasta centrā  

 

Ls 7 857. 

11)  2009. gadā uzsākti kanalizācijas rekonstrukcijas darbi Bebru 

pagastā,  darbi plānoti pabeigt 2010.gada  30. maijā.        . 

 

Ls 156 038 

12) 2009.gadā uzsākta Kokneses pagasta izgāztuves rekultivācijas 

darbi,   būvniecības darbi plānoti pabeigt 2010.gada  jūlija mēnesī 

Ls 17 362 

 

 

8.ZVĒRINĀTA REVIDENTA ATZINUMS  PAR PAŠVALDĪBAS 

SAIMNIECISKO DARBĪBU 

 
SIA “ZR” veiktajā  revīzijā   konstatēts, ka  fianšu pārskats sniedz  patiesu un skaidru 

priekšstatu par  Kokneses novada domes  finansiālo stāvokli 2009.gada 31.decembrī, kā arī  par  

tās darbības rezultātiem un naudas plūsmām  2009.gadā,  saskaņā ar LR MK 2009.gada 

20.oktobra noteikumiem Nr.1193 “ Gada  pārskata sagatavošanas  kārtība”. 

 

Skatīt pielikumu Nr.1 

 

9. PAŠVALDĪBAS LĒMUMS  PAR IEPRIEKŠĒJĀ SAIMNIECISKĀ 

GADA PĀRSKATU 
 

 2010.gada 31. martā, Kokneses novada dome NOlĒMA: 

1. Apstiprināt  Kokneses  novada domes  kopsavilkuma  2009.gada  pārskatu . 

 2. Apstiprināt  Kokneses  novada domes  konsolidēto 2009.gada  pārskatu,  kurā konsolidēti: 

- Kokneses novada domes kopsavilkuma pārskats; 

- pašvaldības aģentūras” Kokneses sporta centrs” pārskats; 

- pašvaldības aģentūras” Kokneses tūrisma centrs” pārskats; 

- Bebru vispārizglītojošās internātpamatskolas pārskats; 

- Kokneses speciālās internātpamatskolas- attīstības centra pārskats; 

- bērnu nama- patversmes  „ Dzeguzīte” pārskatu. 

 

Skatīt pielikumu Nr.2. 

 

 

10. VEIKTIE PASĀKUMI  PAŠVALDĪBAS VADĪBAS 

PILNVEIDOŠANAI 

 
Tā kā  pašvaldībai  veicamo funkciju loks paplašinās,  administrācijas darbs tiek  

orientēts uz profesionāļiem. Administrācijā pamatā strādā darbinieki ar augstāko izglītību. 

Pieciem pašvaldības administrācijas darbiniekiem nav augstākās izglītības, no kuriem   dažādās 
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augstskolās studē divi  pašvaldības darbinieki – Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja  un  Sociālā 

dienesta vadītāja. 

Administrācijas darbiniekiem tiek dota iespēja regulāri apmeklēt kursus un seminārus, 

kurus  rīko Pašvaldību mācību centrs vai citas kopetnetas iestādes. Pašvaldība sedz kursu un 

ceļa izdevumus .  

Arī pašvaldības  adminitrācijas vadītājs – izpilddirektors regulāri apmeklē  seminārus 

un kursus, lai  būtu lietas kursā  par  izmaiņām normatīvajos aktos . 

 
 

11.KOKNESES  PAGASTA PADOMES IESTĀŽU  UN 

STATŪTSABIEDRĪBAS DARBĪBA 

 

I.Gaiša Kokneses vidusskola 
I. Gaiša Kokneses vidusskola īsteno šādas akreditētas izglītības programmas: 

* pamatizglītības programma; 

* pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programma; 

* vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma; 

*speciālā pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem. 

2008./09 m.g. skolā mācījās 521 skolēns, to skaitā: 

* 58 ieguva apliecību par pamatizglītību; 

* 53 ieguva atestātu par vispārējo vidējo izglītību; 

* 404 pārcelti nākošajā klasē; 

* 6 skolēni atstāti uz otru gadu. 

2008./09. m.g. bija atvērti 28 klašu komplekti ar 521 audzēkņiem: 

* pamatizglītības posmā 21 klašu komplekts ar 382 audzēkņiem; 

* vidējās izglītības posmā 7 klašu komplekti ar 139 audzēkņiem. 

Skolas dienesta viesnīcā dzīvo 28 audzēkņi.  

Skola ir pilnība nokomplektēta ar pedagoģiskajiem un tehniskajiem darbiniekiem. Skolā 

strādā: 

* 43 pedagogi ar atbilstošu izglītību (to skaitā 41 pamatdarbā); 

* 20 tehniskie darbinieki. 

Skola bija iesaistījusies Eiropas Savienības finansētajā skolu partnerības projektā Comenius 2 

„Jaunatne un miers” (sadarbības partneri Itālijā, Holandē, Spānijā un Vācijā).  

Skola ir sagatavojusi un iesniegusi un IZM ir atbalstījusi 2 projektus Eiropas struktūrfondu 

līdzekļu piesaistei: „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes 

nodrošināšana I. Gaiša Kokneses vidusskolā” un „I. Gaiša Kokneses vidusskolas 

informatizācija”. 10 skolotāji ir iesaistījušies ESF projektā “Atbalsts vispārējās izglītības 

pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”, 13 skolotāji ir iesaistījušies ESF 

projektā “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”. 

Skolēnu starti starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs: 

* 1. vieta – 20 skolēniem; 

* 2. vieta – 12 skolēniem; 

* 3. vieta – 27 skolēniem; 

* atzinības – 20 skolēniem; 

* ZPD laureāti – 6 skolēni; 

* uz valsts olimpiādēm izvirzīti 9 skolēni, no tiem 2 ieguvuši atzinības. 

Skola piedāvā plašas interešu izglītības iespējas. 2010.gada Skolēnu Dziesmu un deju 

svētkiem gatavojas 4 kolektīvi:  

 Folkloras kopa „Tīne“ /vadītāja I.Žogota/ 

 5.-6.kl.deju kolektīvs /vadītāja L.Antoneviča/; 

 10.-12.kl.deju kolektīvs /vadītāja K.Reisnere/; 

 Zēnu koris /vadītāja I.Asarīte/. 
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Sasniegumi sportā:  

* vieglatlētikā – 38 laureāti; 

* sporta spēlēs 6 komandas dažādās klašu grupās ieguvušas: 

** 1. vieta – 2 komandas; 

** 2. vieta – 3 komandas; 

** 3. vieta – 1 komanda. 

 

Bebru pamatskola 
2009.gada pavasarī  skolā  mācījās  107 skolēni.  9.klasi  beidza  12 skolēni  ar  

apliecībām  par  pamatizglītību.  

2009.gada  septembrī  mācības  uzsāka  119 skolēni  9  klašu  komplektos. 

5. – 9.klasēs  teicamnieki ( tikai 7 – 10 balles ) bija  9 skolēni,  bet  tie,  kuriem  vidējā  

balle  bija  7,  bija  tikai  8 skolēni.  Kopējā  vidējā  mācību  sasniegumu   balle  skolā  bija 

6,50.  11 skolēni  kārtoja  vasaras  pēcpārbaudījumus.   

5. – 9.klašu skolēniem  jau  septīto  gadu  pēc  kārtas  tika  pasniegta  Skolotāja – 

tēlnieka  Voldemāra  Jākobsona  balva. Laureāti  bija 5 skolēni,  pēc  nolikuma  par  labām  

sekmēm  mācībās,  piedalīšanos  olimpiādēs  un  konkursos,  kā  arī  par  sabiedrisko  

aktivitāti  un  sporta  sasniegumiem.  Kopējā  summa  no  pagasta  pašvaldības  līdzekļiem – 

100 latu. (  Iepriekšējos  gados  bija  250 latu ) 

2008.gada  septembrī  mācības  uzsāka  116 skolēni,  12 -  no  citām  pašvaldībām.  

Skolā  strādāja  19 skolotāji  ( Visi ar atbilstošu izglītību. ) un  12 tehniskie  darbinieki. 

Skolas  galvenās  prioritātes   aizvadītajam mācību  gadam  pēc  perspektīvās  

attīstības  plāna  bija: 

1. Starppriekšmetu  saiknes  aktualizēšana. 

2. Ikdienas  mācību  sasniegumu  paaugstināšana  krievu  valodā. 

3. 1.stāva  un  garderobju  atjaunošana. 

4. Skolas   jaunā  korpusa  siltināšana. 

  Rajonā  akreditētas  Bebru  pamatskolai  bija  10  interešu  izglītības  programmas,  

kuras  septembrī  darbu  arī  uzsāka: 

 #  Literāri  dramatiskais  pulciņš  „Margrietiņa” – vadītāja – A.Romanovska, 

 #    Vokālā  ansambļa  programma -  vadītāja – L.Haritonova, 

 #    Koris – vadītāja – L.Haritonova, 

 #    Literārās jaunrades pulciņš „Bebrēns” – vadītāja – L.Šmite, 

 #    Sporta  programma – vadītājs – V.Kalniņš,  

 #    Vides  izglītības  pulciņš – vadītāja - S.Bistere, 

 #    Mūsdienu  modernās  mākslas  pulciņš -  vadītāja – Dz.Sniedze, 

 #    Netradicionālās  mākslas  pulciņš – vadītāja – L.Locāne, 

 #    Sociālā  riska  programma „Cerība”- vadītāja – A.Romanovska, 

 #    Kultūrizglītības  programma – vadītāja – A.Romanovska. 

Pirms  gada  radās  iespēja  nodibināt  Jaunsargu  pulciņu,  kurā  darbojas  17  skolēni.  

Skolā  darbojās  Skolēnu  pašpārvalde  un  Skolas  padome,  metodiskā  padome  un  

četras  metodiskās  komisijas – sākumskolas,  valodu  un  mākslu,  zinātnes  un  tehnoloģiju  

un  klašu  audzinātāju. 

Labi  panākumi  skolēniem  bija  rajona  un  arī  valsts  olimpiādēs  un  vairākos  

konkursos,  kā  arī  publiskās  runas  pasākumā.  Izcili  sasniegumi  regulāri  ir  sporta  

sacensībās  volejbolā  gan  rajonā,  gan  arī  valsts  mērogā,  kā  arī  rudens  „Staburaga” un  

„Latvijas Avīzes” krosā.    

 

Lielākie  pasākumi.  

Projektu  gads  un  svētku  nedēļa – veltīti  Latvijai, 

Kartupeļu dumpja atceres diena, 

Konkurss  „Skolas  Lāčplēsis”, 
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Skolas  vadības  tikšanās  pie  apaļā  tējas  galda  ar  tiem  skolēniem,  kuriem  augsti  

sasniegumi  ( arī  sporta  jomā ), 

1 – 4. klašu  skolēnu  kombinētā  olimpiāde ( jau 13. gadu ) 

Laikraksta „Diena”Konkurss „Kas notiek?  ( 9. gadu ), 

Koncertlekcija „Piemini Latviju”, 

Skolotāju diena, 

Viļņas cirks  skolā, 

Vislatvijas  talka „Par  tīru  un  zaļu  Latviju”, 

Ziemassvētku  pasākumi, 

Barikāžu atceres pasākums, 

Rudens  un  pavasara  tirdziņi, 

Meteņu  diena, 

Tēvu  diena ( jau 5.gadu ), 

Sveču  diena, 

Mīlestības  un  draudzības diena, 

Joku  diena, 

Lieldienu  pasākumi, 

Pēdējā  zvana  pasākums ( 9.klases  koncerts visiem ) 

Piedalīšanās Grāmatu  svētkos, 

Kora  piedalīšanās rajona Dziesmu dienā,                  

Klašu  ekskursijas „Apceļosim  Latviju” ( 2 reizes gadā ), 

Pulciņu koncerts  Ģimenes  dienā, 

Drošības un veselības nedēļas ( 2 reizes gadā ), 

Diskotēkas kopā  ar  VPV  audzēkņiem  un  absolventiem. 

Sadarbība  ar  pašvaldību. 

Ar  pašvaldības  atbalstu  iegādātas  314 jaunas  mācību  grāmatas   un  dažas  

metodiskās  literatūras  un  daiļliteratūras grāmatas. 

Periodika  aizvadītajā  gadā  tikpat  kā netiek  abonēta.( Vienīgais  žurnāls – „Sākums”. ) 

1.klases  telpā  iegādātas  jaunas  mēbeles,  soli  un  krēsli. Matemātikas  kabinetā  

iegādāti  20 jauni  krēsli. Iegādāta  multimediju  iekārta ( portatīvais  dators, videoprojektors,  

interaktīvā  tāfele,  balsošanas iekārta  un  elektroniskais  mikroskops ). 

 Lielākie  renovācijas  darbi  notikuši  skolas  1.stāva vestibilā,  kurā  iekārtotas  jaunas  

garderobes, mainīti  griesti  un  apgaismojums,  kā  arī  gaitenis  izkrāsots  un  nomainītas 4 

palodzes.  

 Skolas  sporta  zālē  ieklāts  atbilstošs  grīdas  segums. 

Iegādāts jauns  volejbola  tīkls, sastatnes  un  tas  uzstādīts. 

  Veikts  kapitālais  remonts  vecā    korpusa  3 tualetēs. 

 Veikts  remonts  gaitenī  un  dušas  telpās  pie  sporta  zāles. 

Ar  pašvaldības  atbalstu  visiem  skolēniem  bija  iespēja  pusdienās  paēst  zupu  bez  

maksas. 

Aprīlī  un  maijā  visiem  skolēniem  tika  nodrošinātas  bezmaksas  brokastis. 

Otrajā  pusgadā  ir  minimāli  iegādāti  tikai  mazgāšanas  līdzekļi  un  nepieciešamās  

saimnieciskās  lietas 

Apstiprinātais  budžets  2009.gadam  ir  272473 Ls – tai skaitā  darba samaksas  fonds 

– 28000Ls 

Sadarbība  ar  inspekcijām 

Aizvadītajā  pusgadā  sadarbība  ar  inspekcijām  laba,  jo  aizrādījumi  vai  nu  nav  

bijuši,  vai  ir  ļoti  mazsvarīgi.    

Janvārī  Vispārējās  izglītības  kvalitātes  novērtēšanas  valsts  aģentūrai  nosūtīta  

atskaite  par  skolas  akreditācijas rekomendāciju  izpildi. 
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Regulāra  ir  sadarbība  ar Valsts  bērnu  tiesību  aizsardzības  inspekciju   un   

Nepilngadīgo   lietu   komisiju.     (  Dažu  skolēnu – īpaši  Toma  Pētersona      pārkāpumu 

dēļ. )    
                                

                                                      

Pērses pamatskola 
Pērses pamatskolā 2009./2010.m.g. mācības uzsāka 59 skolēni (pašlaik -54,  no tiem 

11 ir ģimenes krīzes centra „Dzeguzīte” bērni), pirmskolas grupā ir 15 skolēni (pašlaik -16). 

Ņemot vērā skolēnu skaitu skolā, ir 5 klašu komplekti. Pamatojoties uz vecāku un aizbildņu 

izvēli, 3 skolēni turpina mācības citās izglītības iestādēs, 1 –skolēns atskaitīts no izglītojamo 

skaita, jo sasniedzot pilngadību, nevēlējās mācīties Pērses pamatskolā.  

  Skolā ir četras interešu izglītības programmas: 

 1.-4. klašu koris, 

 sporta spēles, 

 datoru programma,  

 lietišķā māksla. 

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

        Skolā strādā 12  pedagogi (no tiem 7 pamatdarbā) un 9 tehniskie darbinieki. Trīs skolotāji 

ir iesaistījušies „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas 

apstākļos projektā” un pilnveido savu profesionālo izglītību kursos „Darbs apvienotajās 

klasēs”. Pārējie pedagogi  ceļ profesionālo izglītību savās specialitātēs.  

        Skolā darbojas arī atbalsta personāls – visiem pedagogiem, skolēniem un vecākiem  ir 

iespēja sadarboties ar psihologu. Ar pirmskolas un sākumskolas skolēniem strādā logopēds.  

 Šajā mācību gadā 8 Pērses pamatskolas  skolēni startēja septiņās starpnovadu 

olimpiādēs. Ir iegūta atzinība  9.klases fizikas olimpiādē. Publiskās runas konkursā iegūta 

2.vieta. 

 Pērses pamatskolas skolēni piedalījās dažādās sporta aktivitātēs : 

 laikraksta „Staburags” rīkotajā „Rudens kross-2009” 

 volejbola sacensības„Velmes kauss”, „Lāse”, ”Aizkraukles reģiona sporta skolas 

volejbola kauss” 

 Skolā notikuši dažādi kultūras pasākumi: 

 gadskārtu svētki, 

 rudens un Ziemassvētku tirdziņi, 

 ģimenes sporta svētki ”Pērses zelts”, 

 konkurss ”Ko Tu proti?”, 

 erudītu konkurss Meņģelē un Vecberbru vispārizglītojošajā internātpamatskolā, 

 angļu valodas konkurss Bebru pamatskolā, 

 divi ETWINNIG projekti. 

     Uzbūvējot, Iršu pagasta sporta halli, veicina  sporta un fiziskās aktivitātes pagastā. 

 

Bebru vispārizglītojošās internātpamatskola 
Bebru vispārizglītojošā internātpamatskola īsteno šādas izglītības programmas: 

 Pamatizglītības programma (programmas kods- 21011111); 

 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 

(programmas kods- 21015611); 

 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem (programmas kods- 21015811); 

 

2009./2010.m.g. internātskolā mācījās 128 skolēni, to skaitā: 

 18 ieguva apliecību par pamatizglītību; 
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 7 atstāti uz otru gadu; 

 121 pārcelti nākošajā klasē. 

2008./2009.m.g. internātskolā bija atvērti 9 klašu komplekti ar 128 skolēniem. 

Skolas internātā dzīvo 118 skolēni. 

Internātskola ir pilnībā nokomplektēta ar pedagoģiskajiem un tehniskajiem darbiniekiem. 

Skolā strādā: 

 32 pedagogi ar augstāko pedagoģisko izglītību (to skaitā 23 pamatdarbā strādājoši) 

 22 tehniskie darbinieki. 

2008./ 2009. m.g.  

 Internātskola bija iesaistījusies Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūras, 

jaunatnes apmaiņas projektā „Streetwise” Holandē. Projekts turpināsies līdz 2011. 

gadam; 

 Internātskola guva atbalstu Eiropas struktūrfondu līdzekļu piesaistē: „Bebru 

vispārizglītojošās internātpamatskolas informatizācija”. 

 Internātskola iesaistījās Latvijas Valsts mežu organizētajā projektā „Mamma daba”. 

Ieguvām „Meistarklases titulu”  

 Kompānijas ”Zepter Internacional Baltik” skolēnu pētniecisko projektu konkurss 

„Cilvēks- ūdens-veselība” atzinība. 

Sasniegumi sportā 2008./2009.m.g.: 

 Laikraksta „Staburags” kausu izcīņas sacensībās rudens krosā 3. vieta; 

 Skolu sporta reģionālās finālsacensības vieglatlētikā- lode 1. vieta, disks 3.vieta. 

Sasniegumi ārpusstundu darbā2008/2009m.g. 

 deju kolektīvs „Mutulītis” .1.-2. kl. 2.pakāpe, 3.-6.kl. 2.pakāpe. 

 vokālās mūzikas konkursā „Balsis” vokālajam ansamblim 3 .pakāpe, solistam 

2.pakāpe. 

 Latvijas sarkanā Krusts Aizkraukles komitejas 1. palīdzības sniegšanas sacensībās – 

pirmās pakāpes 1. vieta. 

 2009./ 2010.m.g.  

 8 internātskolas pedagogi guva atbalstu ESF projektā „Pedagogu konkurētspējas 

veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”; 

 Līdzdalība ES programmā „Jaunatne darbībā” 

 3 internātskolas pedagogi guva atbalstu ESF projektā „Atbalsts vispārējās izglītības 

pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”; 

 Internātskola iesaistījās un guva atbalstu VAS Hipotēku un Zemes bankas klientu 

kluba Mēs paši projektu konkursā „Iededz zvaigzni sirdīs”; 

 Internātskola saskaņoja pedagogu profesionālās pilnveides programmu ar IZM un 27 

pedagogi apguva profesionālās pilnveides programmu: „Pedagoģiskās palīdzības 

iespējas nodrošināšana izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, kuri integrēti 

vispārējās izglītības iestādē”; 

Skolēnu starti mācību priekšmetu olimpiādēs 2009./2010.m.g.: 

 Starpnovadu Bioloģijas olimpiādē 2. vieta; 

 Starpnovadu sākumskolas Matemātikas olimpiādē atzinība; 

Sasniegumi sportā 2009./2010.m.g.: 

 Laikraksta „Staburags” kausu izcīņas sacensībās rudens krosā 3. vieta; 

 Skolu sporta reģionālās finālsacensības vieglatlētikā- lode 2. vieta.  

Sasniegumi ārpusstundu darbā 2009/2010m.g. 

 Gatavojoties X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, deju kolektīvs 

„Mutulītis” .1.-2. kl. 2.pakāpe, 3.-6.kl. 1.pakāpe; 

 „Ritmu spēles”1. kārtas skatē -1. pakāpe, 2. kārtas skatē – 1. pakāpe; 

 38. starptautiskās bērnu mākslas izstādes „Lidice 2010” Latvijas kārtas – 2 laureāti; 
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 SIA Zemgales mutes veselības centra rīkotajā Zemgales reģionālajā viktorīnā 5. klasei 

„Esi gudrs- būsi vesels”- atzinības raksts; pateicības raksts par labākajiem līdzjutējiem 

un labāko mājas darbu; 

 Latvijas sarkanā Krusts Aizkraukles komitejas 1. palīdzības sniegšanas sacensībās – 

pirmās pakāpes 2. vieta. 

Skola piedāvā plašas interešu izglītības iespējas: 

 Kokapstrāde; 

 Bērna radoša personība; 

 Koklētājs;  

 Sports; 

 Gudrā pūce; 

 Matemātikas pulciņš; 

 Zēnu ansamblis; 

 Rokdarbi; 

 Diskusiju klubiņš; 

 Kulinārija; 

 Interesantā ķīmija; 

 Datorpulciņš; 

 Mācies darot; 

 Tautiskās dejas; 

 Sveiks un Vesels. 

 

Kokneses Mūzikas skola 
2009.gadā 

 skolu absolvēja 12 audzēkņi; 

 iestājeksāmenus uz 1. klasi kārtoja 22 audzēkņi; 

Skolā mācījās 85 audzēkņi. 

Pieprasītākā no akreditētajām programmām ir „Taustiņinstrumentu spēle  – Klavierspēle” -  

30 audzēkņi; 

             Pūšaminstrumentu spēle – 21 audzēknis; 

            Vokālā mūzika – Kora klase  - 18 audzēkņi; 

            Akordeona spēle – 7 audzēkņi; 

            Vijoļspēle              - 6 audzēkņi 

3 audzēkņi atskaitīti ģimenes apstākļu dēļ / dzīvesvietas maiņa, vecāku zaudējuma gadījumā/. 

Skolā strādā  10 pedagogi, 3 tehniskie darbinieki, direktore. 

Audzēkņi aktīvi piedalās Valsts un Starptautiskajos konkursos. 

* Gita Tarasova un Raitis Kveska ieguva I vietu Starptautiskajā P. Čaikovska klaviermūzikas 

izpildītāju konkursā, kā arī Latvijas mūzikas skolu Klavieru duetu Valsts konkursa II kārtā; 

* Akordeonistu ansamblis ieguva III vietu Akordeonistu un kameransambļu konkursā 

Madlienas mūzikas skolā; 

* Monta Skuja ieguva II vietu Latvijas mūzikas skolu Kora klašu Valsts konkursa II kārtā; 

* Edmunds Mārtinsons ieguva atzinības rakstu Latvijas mūzikas skolu Kora klašu Valsts 

konkursā; 

* Rihards Kriņickis ieguva III vietu Latvijas mūzikas izglītības iestāžu Valsts konkursa II 

kārtā; 

* Mārtiņš Pastars ieguva III vietu  VI Starptautiskajā saksofonmūzikas festivālā 

SAXOPHONIA  2009’ ; 

* Līva Bitnere ieguva I vietu Latvijas mūzikas izglītības iestāžu Valsts konkursa II kārtā; 
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Kokneses speciālā internātpamatskola – attīstības centrs 

Kokneses speciālā internātpamatskola – attīstības centrs  realizē 4 izglītības 

programmas: 

 speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem, programmas kods 21015811; 

  speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem, programmas kods 21015811 (arodklasēm); 

 speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar smagām garīgās 

attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, 

programmas kods 21015911; 

 profesionālās pamatizglītības programma „Ēdināšanas pakalpojumi”, 

programmas kods 2281102. 

2008./2009. m. g. skolā – centrā bija atvērti 13 klašu komplekti ar 101 skolēnu, to 

skaitā 

  * 14 ieguva apliecību par pamatizglītību; 

  * 2 ieguva 1. līmeņa profesionālās kvalifikācijas apliecību; 

  * 85 pārcelti nākošajā klasē. 

      Skolas - centra dienesta viesnīcā dzīvo 78 audzēkņi. 

 

      Skola – centrs ir pilnībā nokomplektēta ar pedagoģiskajiem un tehniskajiem 

darbiniekiem. 

      2009./2010. mācību gadā skolā – centrā strādā: 

 * 36 pedagogi ar augstāko pedagoģisko izglītību ( to skaitā 31 pamatdarbā); 

 * 1 izglītības psihologs; 

  * 30 tehniskie darbinieki. 

Skola - centrs organizēja mūzikas festivālu republikas speciālo skolu C līmeņa 

skolēniem „Nāc un dziedi!” 

Skola - centrs licencēja un organizēja tālākizglītības kursus: 

  „Mūsdienīgas pieejas audzināšanas darba organizēšanā speciālajā izglītības 

iestādē”; 

  „Izglītības iestādes vadītāju profesionālo kompetenču pilnveide kvalitatīva un 

efektīva mācību procesa nodrošināšanā”. 

Skola - centrs organizēja Zemgales novada speciālo izglītības skolotāju konferenci 

par tēmu „Audzināšanas darba organizēšana speciālajā izglītības iestādē, akcentējot 

individuāli diferencētā darba nozīmību”. 

Sasniegumi sportā:  

 2. vieta republikā  - Speciālās olimpiādes sacensībās futbolā 5.- 7. klašu grupā; 

 2. vieta republikā - Speciālās olimpiādes sacensībās basketbolā 8. – 9. klašu grupā;        

1.vieta republikā - Speciālās olimpiādes vieglatlētikas sacensībās – 3 skolēniem; 

3. vieta republikā - Speciālās olimpiādes vieglatlētikas sacensībās – 1 skolēnam. 

Citi sasniegumi: 

   2.vieta  rajonā - Vispārizglītojošo skolu Skatuves runas konkursā; 

   3. vieta republikā - Sspeciālo skolu informātikas olimpiādē; 

   Skolas – centra  skolēni kļuva par bērnu un jauniešu vizuālās mākslas konkursa „ES 

EIROPAS SAVIENĪBĀ” laureātiem, viņu darbi tika izstādīti Latvijas Republikas 

pastāvīgajā pārstāvniecībā ES Briselē.  
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Pirmsskolas izglītības iestāde “ Gundega”  
Iestādē darbojas 9 grupas, 165 bērni no1,3- 7(8) gadiem.  

5 grupas darbojas bērniem no 1,3- 5 gadu vecumam, 4 grupas bērniem no  

5- 7(8) gadu vecumam.  

Iestādi beigs 39  audzēkņi. 

Iestādei licenzētas 3 izglītības programmas:  

1. Vispārējā pirmsskolas izglītības programma;  

2. Speciālā programma bērniem ar valodas attīstības 

    traucējumiem; 

3. Speciālā programma bērniem ar fiziskās attīstības 

    traucējumiem. 

Papildus programmām iestāde piedāvā:  

1) veselības mācības programmu 5-7 g.v.bērniem;  

2) ritmikas nodarbības 1,3 –5 g.v.bērniem; 

3) deju nodarbības 5-7 g.v.bērniem;  

4) angļu valodas nodarbības 5 -7 g.v.b.; 

Iestādē strādā 23 pedagoģiskie darbinieki un 21 tehniskais darbinieks. 

 Pedagogiem: 
1)augstākā pedagoģiskā izglītība ar specializāciju pirmsskolā – 20, tai skaitā 2 ar 

maģistra grādu pedagoģijā 1 ar maģistra grādu psiholoģijā;  1- studē maģistrantūrā; 

2)šobrīd studē Latvijas augstskolās – 6 pedagogi. 

Izglītības un mācību darbs – tiek veikts saskaņā ar pastāvošo likumdošanu, ievērojot 

MK noteikumus. 

Saimnieciskajā darbā: 

Saimniecības uzturēšana. 

 Maksa par ēdināšanu 

Ir noteikts avanss par ēdināšanu – 1x – 12 Ls., 2x – 20 Ls, 3x – 25 Ls. 

2009./10.m.g. vidējā dienas maksa bija 0,96  Ls.,  

brokastis- 0, 26  Ls., pusdienas- 0,52 Ls., launags- 0,18  Ls.  

PERSPEKTĪVĒ: 

1. Iestādes telpās nepieciešams turpināt kosmētiskos remontus –  

1) 3 grupām nepieciešams kosmētiskais remonts; 

2) 5 grupām nepieciešams mainīt grīdas segumu; 

3) parketa remonts abās zālēs un vadītājas kabinetā (!!!! Jau kritiskā stāvoklī); 

4) grīdu līmeņa izlīdzināšana koridoros un kāpņu telpās; 

5) kosmētiskais remonts kāpņu telpās; 

6) kosmētiskais remonts abās zālēs ( mazā zāle nav remontēta no ēkas nodošanas 

  ekspluatācijā). 

2. Ēkas siltināšana. 

3. Celiņu seguma atjaunošana iestādes teritorijā. Katastrofāls! (norādījuši arī  

    vecāki). 

6. Nepieciešama jaunu vārtiņu uzstādīšana no Indrānu ielas puses un pieejas celiņu 

    un laukuma sakārtošana pie abiem vārtiem pirms ieejas teritorijā. 

7. Nākotnē jādomā par ēkas jumta rekonstrukciju. 

 

Pirmsskolas izglītības iestāde „Bitīte”  
Darba rādītāji 2009. gadā: 

Pirmsskolas izglītības iestādē 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. 
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  Ir uzņemti 74 bērni. Pārskata perioda sākumā 13 bērnu ir no citām pašvaldībām. No tiem 6 

bērni ir no Kokneses, 7 bērni – no Iŗšiem, Vestienas un Vietalvas. Bērnudārzu beidza un 

uzsāka skolas gaitas 20 bērni. 

Iestāde īsteno vispārizglītojošo pirmsskolas izglītības programmu, kurā ietverta 

obligātā piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošana skolai - kods 01011111, licence Nr. 

8120, no 20.06.2008. līdz 31.07.2018.  

Papildus iestāde piedāvā:   

 Logopēds individuāli strādā ar 14 bērniem, kuriem ir runas defekti; 

  Ārstnieciskajā vingrošanā stājas traucējumi tiek laboti 21 bērnam. 

  Tautisko deju kolektīvs; 

 Bērnu ansamblītis; 

Par pedagoģiskā procesa organizēšanu bērnudārzā atbild vadītāja, 7 skolotājas, mūzikas 

skolotāja un medmāsa. Kvalifikācijas prasībām atbilstoša izglītība ir visam pedagoģiskajam 

personālam. Pārējie darbinieki ir 8, tajā skaitā 4 skolotāja palīgi.  

Bez regulārajiem gadskārtu, Valsts svētku un rajonā rīkotajiem pasākumiem, 

2009.gadā akcentēta tika bērnu fiziskā attīstība un iepazīstināšana ar sabiedriskās dzīves 

norisēm. Divas grupas rādīja atklātās nodarbības rajona skolotāju seminārā. Notika: Tēvu 

pēcpusdiena, „Cālis-2009”, dziesmu diena „Iedziedāsim pavasari”, bērnu darbu izstāde 

„Pirmais vārds”, Draugu diena grupās, leļļu teātri u.c. 

Saimnieciskajā darbā:  

*Ir veikta ēkas siltināšana,  

*ir izstrādāts un apstiprināts Civilās aizsardzības plāns.  

*Visās grupās ir nomainītas bērnu mēbelītes. Divās grupās ir iegādātas jaunas gultiņas 

un garderobes skapīši.  

*Iegādāts kopētājs.  

*Hipotēku un zemes bankas rīkotajā projektu konkursā ir gūts atbalsts  vispārattīstošas 

vides veidošanai bērnudārza laukumos: uzstādīts karoga masts, iegādāti bērnu darba rīki, 

mazbērnu braucammašīnas.   

Maksa par ēdināšanu 

Ir noteikts avansa maksājums  par dienas 3-reizēju ēdināšanu – 20 Ls mēnesī. Aprēķina pēc 

faktiskajām produktu izmaksām pieskaitot katrai ēdienreizei 0,07Ls 

Pārskata periodā ir notikušas 4 kontrolējošo institūciju (PVD, SVA,VI, VUGD)  pārbaudes 

bez būtiskiem aizrādījumiem. 

 

TURPMĀK VEICAMIE DARBI UN RISINĀMĀS PROBLĒMAS: 

* grīdas seguma nomaiņa 2. stāva divās grupās; 

* kabinetu remonts- ( vadītājas, medmāsas, metodiskais); 

*  flīžu vai bruģa ielikšana divās nojumēs; 

* Zibens aizsardzības ierīces; 

* Kursi personai, kura veic ugunsdrošības instruktāžu; 

 

Kokneses pagasta bibliotēka 
Kokneses pagasta bibliotēka ir kultūras, izglītības un saskarsmes centrs, kurā var 

iepazīties ar plašo literatūras klāstu , presi, skatīties mākslas un dokumentālās filmas, apskatīt 

gleznu izstādes, darboties internetā un apmeklēt bibliotēkas rīkotos pasākumus, izmantot 

novadpētniecības materiālus un datu bāzi. 

Kokneses pagasta bibliotēkā tiek izliktas izstādes, sadarbojoties ar : 

 Alda Dobenberga Tēlotājmākslas studiju, 

 PII ”Gundega”, I.Gaiša Kokneses vidusskolu, 

  Aizkraukles muzeju „Kalna ziedi”, 

 Privātpersonām 
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Bibliotēkā sniegtie pakalpojumi 

 

Bezmaksas Maksas 

Universāls grāmatu krājums  Drukāšana 

Uzziņu literatūra, datu bāzes - NAIS, 

Letonika 

Skenēšana 

Preses izdevumi Kopēšana 

Novadpētniecības literatūra un materiāli Faksa pakalpojumi 

Bibliogrāfiskās uzziņas  

Datoru pakalpojumi, internets  

Izstādes, pasākumi  

Konsultācijas datora iemaņu apgūšanai  

Lietotāju apmācība elektroniskās 

informācijas meklēšanā 

 

 

Lasītājiem ir pieejami 8 datori ar interneta pieslēgumu 

Bibliotēkas krājums - 6649 vienības. 

 

  Bibliotēku pakalpojumu pieejamība 

Lietotāju skaits 498 

Apmeklējumu skaits                   6398 

Grāmatu izsniegums                   19613 

 

Bibliotēkas krājuma komplektēšana 

Finansējums Eksemplāru skaits Summa 

Pagasta līdzekļi  126 719.99 

Dāvinājumi 75                  340,31 

KKF 19                  129,44 

Lasītāju aizvietotās 47                   163,19 

Kopā 267 1352.84 

 

Informācija par Kokneses novada bērnu bibliotēku un Kokneses pagasta bibliotēku 

pieejama interneta adresēs www.koknese.lv, http://bibliotēka.aizkraukle.lv un 

http://www.bibliotēka.lv  

 

Kokneses novada bērnu bibliotēka. 
Kokneses bērnu bibliotēka ir kultūras, izglītības, informācijas, izklaidējoša un sociālā 

iestāde, kurā bērni var iepazīties ar jaunajām grāmatām, presi, spēlēt galda spēles, likt 

mozaīkas (puzles), skatīties animācijas filmas un gleznu izstādes, darboties internetā un 

piedalīties bibliotēkas rīkotajos pasākumos un bibliotekārajās stundās. 

Vairākus gadus bērnu bibliotēka aktīvi piedalās valsts mēroga projektos: 

 VKKF Lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu žūrija”,  

 Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā, 

 Konkursā „Radošais pasākums par interneta drošību manā bibliotēkā”. 

 

Bibliotēkā sniegtie pakalpojumi 

Bezmaksas Maksas 

Literatūra bērniem un jaunatnei  Drukāšana 

Uzziņu literatūra, datu bāzes - NAIS, 

Letonika 

Skenēšana 
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Izstādes, grāmatu apskati, pasākumi Kopēšana 

Novadpētniecības literatūra un materiāli Faksa pakalpojumi 

Prese bērniem 

 

 

Datoru pakalpojumi, internets  

Konsultācijas datora iemaņu apgūšanai  

 Rotaļu stūrītis pašiem mazākajiem  

 

Lasītājiem ir pieejami 5 datori ar interneta pieslēgumu 

Bibliotēkas krājums - 7644 vienības 

 

Svarīgākie darba rādītāji 2009. gadā: 

Lietotāju skaits        381 

Apmeklētāju skaits                       7844 

Grāmatu izsniegums                       10029 

 

Bibliotēkas krājuma Komplektēšana  

Finansējums Eks. skaits Summa 

Pagasta līdzekļi 139                      599,36 

Dāvinājumi 46                        189,52 

Kultūrkapitāla fonds 8                         41,58 

Bērnu žūrija 10                         47,19 

Kopā                   203                      Ls  877,65 

 

Kokneses pagasta Ratnicēnu bibliotēka 
Bibliotēkai ir kultūras, informācijas, izglītības un sociālās, kā arī izklaidējošās funkcijas. 

Pieaugošā nepieciešamība pēc dažādas informācijas jebkuram sabiedrības loceklim veicina 

bibliotēkas nozīmi un ieguldījumu informācijas ieguves un apstrādes un mūžizglītības 

procesu.  

Bibliotēka ir apmeklētājiem draudzīga un rosinoša sabiedriskās saskarsmes vide, tā atrodas 

ēkas pirmajā stāvā un pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem. 

Bibliotēkas izmantošanas dinamika pēdējo 3 gadu laikā: 

 

 
2007. gads 2008. gads 2009. gads 

Kopējā 

dinamika (+/-) 

Lietotāju skaits 141 136 134 -2 

Izsniegums 3996 4424 4657 +233 

Apmeklējumu skaits 2454 2408 2244 -164 

 

Galvenie pakalpojumi: 

Bezmaksas 

 Grāmatu un periodikas izsniegšana lasīšanai mājās; 

 Uz vietas bibliotēkā plašu uzziņu literatūras klāstu, kā arī 11 dažādu nosaukumu 

laikrakstus un žurnālus; 

 Bibliogrāfiskās uzziņas; 

 Tematiskās izstādes; 

 Literāri izglītojošie pasākumi; 

 Datorpakalpojumi; 

 Internets 

                      Maksas  
 Bibliotēkas krājumā esošo materiālu kopēšana 
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 Printēšana 

 Skenēšana. 

Datori bibliotēkā pieejami bezmaksas informācijas meklēšanai un rakstīšanai, 

izklaidei. 

 Informācija par Kokneses novada Ratnicēnu bibliotēku pieejama interneta adresēs 

www.koknese.lv , www.bibliotēka.aizkraukle.lv un  www. bibliotēka.lv  

 

 Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums 

  Finansējums 2007.gads 2008.gads 2009.gads Kopējā 

dinamika (+/-) 

Kopā 8973 11430 6758 -4673 

Pašvaldības budžets 8755 10700 6207 -4493 

Fondu piešķīrumi (VKKF u.c.) 120 98 45 -22 

Maksas pakalpojumi 12 9 24 +15 

Sponsorējumi, ziedojumi 98 104 166 +62 

 

Bebru pagasta bibliotēka  

Bibliotēkā 2009.gadā strādāja  2 darbinieki. 
2009.gadā Bebru pagasta bibliotēkā bija 582 lasītāji, tai skaitā 304 bērni un jaunieši 

līdz 18 gadiem. Apmeklējuma skaits 7882, tai skaitā 5448 jaunieši un bērni līdz 18 gadiem. 

Izsniegums – 17433 tais skaitā 12825 grāmatas, 4565 seriālizdevumi. No kopējā izsnieguma 

skaita grāmatas un seriālizdevumi, jauniešiem un bērniem 5627. 

Jaunieguvumos 2009.gadā bērnu grāmatas 72, seriālizdevumi 24,  2 elektroniskie 

dokumenti, kopā 295 vienības . 

Bibliotēkas budžeta līdzekļi no pašvaldības 8853 Ls. Valsts dotācija 850,00LS. 

Krājuma komplektēšanai atvēlētie līdzekļi 295.00 Ls – periodiskajiem izdevumiem un 54.00 

Ls – grāmatām. 

2009.gadā bibliotēkā notika 22 tematiskie pasākumi un izstādes. Bibliotēkas darbinieki 

gada laikā piedalījās 8 profesionālās pilnveides un tālāk izglītības kursos.  

 

Iršu pagasta bibliotēka  
ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kuras bezmaksas un maksas 

pakalpojumus ir tiesības izmantot jebkuram bibliotēkas apmeklētājam. 

 2009. gadā bibliotēkā ir piereģistrēti 175 bibliotēkas lietotāji, no tiem 88 bērni un 87 

pieaugušie. 

 Bibliotēkas krājums ir papildināts ar 126 jauniem izdevumiem par 698,87 latiem. Par 

pašvaldības līdzekļiem iegādātas grāmatas Ls 422,78. vērtībā un  pasūtīta prese par Ls 420,72. 

 Bibliotēkā ir  6 datori, lāzerprinteris un muntifunkcionālā iekārta. 5 datorvietas ar 

bezvadu interneta pieslēgumu izmanto bibliotēkas lietotāji.  

 2009. gadā ir notikuši sekojoši bibliotēkas popularizēšanas pasākumi- grāmatu literārie 

apskati bērniem un pieaugušajiem -2, tematiskie masu pasākumi – 6, izstādes – 19, 

bibliotekārās stundas -2, viktorīnas un konkursi -2. 

 Bibliotēka piedalījās divās kultūrkapitāla fonda atbalstītajās mērķprogrammās: 

„Lasīšanas veicināšana un bibliotēku pakalpojumu bērniem attīstīšana” un „Jaunu grāmatu un 

citu izdevumu iegāde publiskajām bibliotēkām.” 

          Pagastmājā atrodas publiskais interneta pieejas punkts, kurš nodrošina iedzīvotājiem 

interneta pakalpojumu pieejamību. PIPP strādā viens darbinieks, iekārtotas trīs datorpieejas 

vietas, ir lāzerprinters.  

 

   

                             

http://www.koknese.lv/
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 Kokneses kultūras nams 
Kokneses kultūras namā strādā divi kultūras darbinieki, pieci tehniskie darbinieki un 

10 kolektīvu vadītāji. 

Pašdarbības kolektīvu dalībnieku skaits – 230. 

Darbojas: 

 Sieviešu koris „ANIMA”; 

 Senioru koris „LABĀKIE GADI”; 

 Jauktais koris „KOKNESE”; 

 Pūtēju orķestris; 

 Jauniešu deju kolektīvs; 

 Vidējās paaudzes deju kolektīvs „LIEPAVOTS”; 

 Folkloras kopa „URGAS”; 

 Spēlmaņu kopa „SKUTELNIEKI”; 

 Amatieru teātris; 

 Bērnu teātra studija; 

 Flamenko deju studija. 

 Dāmu deju kolektīvs „TIK UN TĀ”. 

 

Lielākie pasākumi KOKNESĒ 2009.gadā. 

 Jaungada balle 

 29.05. – Aizkraukles rajona Tautas mākslas svētki „KUR PĒRSE AR DAUGAVU 

TIEKAS” 

 13.06. – KOKNESES SVĒTKI  

 23.06. – Latvijas teātru aktieru izrāde Rudolfs Blaumanis „ZAGĻI” un Līgo nakts 

balle 

 11.07. – Oranžā kora koncerts 

 25.07. – Kokneses pilij – 800 un Vikingu kuģa ierašanās „IZDZĪVO SAVU SĀGU 

KOKNESES PILĪ” 

 8.08. – Violetā kora koncerts. 

 22.08. – Jauniešu mūzikas festivāls 

 18.11. – LR proklamēšanas dienas pasākums 

2009. gadā notikuši arī 16 pašdarbības kolektīvu koncerti, atpūtas vakari un diskotēkas. 

 

Kultūras darbs  Bebru pagastā 
2009. gadā Bebru pagasta iedzīvotājiem tika organizēti 11 pasākumi: 5 pasākumi 

pirmajā pusgadā, 6 pasākumi otrajā pusgadā: Jaungada balle pagasta iedzīvotājiem Vecbebru 

profesionālajā vidusskolā, Starptautiskajai sieviešu dienai veltīts koncerts ar „Latgales Dāmu 

popa” piedalīšanos un pavasara balle, Lieldienu pasākums „Galdiņu” muzeja dārzā, 29. maijā 

visvērienīgākais pasākums pirmajā pusgadā – Bebru pagasta simtgades svinības, koncerts un 

balle brīvdabas estrādē, Līgo nakts ballīte brīvdabas estrādē, pagasta Sporta svētki, Jaunbebru 

Kartupeļu dumpim veltīts atceres pasākums, Lāčplēša dienai un Latvijas Republikas 

proklamēšanas gadadienai veltīti pasākumi, Ziemassvētku pasākums pensionāriem un 

pirmsskolas vecuma bērniem. 

Pirmajā pusgadā iznāca seši Bebru pagasta avīzes „Spiets” numuri. 

 Bebru pagasta simtgades svinībās pagasta padomei ar finansiālu atbalstu palīdzēja vietējie 

uzņēmēji un zemnieki.  

Lielu atbalstu kultūras pasākumu organizēšanā sniedza pagasta pašdarbības kolektīvi. 

 

Tēlnieka Voldemāra Jākobsona memoriālā mājā – muzejs 

Muzejs ir sezonas muzejs un apmeklētājiem atvērts no maija līdz oktobrim. 
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2009. gadā muzeju apmeklējuši 740 apmeklētāji, tai skaitā 120 – individuālie 

apmeklējumi, 598 – apmeklējumi grupās. Muzejs apmeklētājiem piedāvāja 4 izstādes un 4 

pasākumus. 

27. janvārī, mākslinieka 110. dzimšanas dienā, viņa atdusas vietā Zutēnu kapos notika 

atceres pasākums, kurā piedalījās viņa bijušie audzēkņi, pagasta iedzīvotāji un Bebru 

pamatskolas skolēni. 

5. maijā muzeju apmeklēja Muzeju valsts pārvaldes akreditācijas komisija. 27. maijā 

Kultūras ministrijā Muzeju Padomes sēdē muzejs tika akreditēts uz pieciem gadiem – līdz 

2013. gadam. 

17. maijā muzejā notika tradicionālais Muzeju nakts pasākums „Mana mīla ir kā maija 

zaļais ārs” un atklāta izstāde no muzeja krājuma „Ar rozes ziedu pie cepures”. 

29. maijā, Bebru pagasta simtgades svinībās, muzejā tik atklāta izstāde „Vienu mūžu 

ļauts tēvu zemi sasildīt”, kas tika veltīta Bebru pagasta 100 gadiem. Izstāde guva lielu 

apmeklētāju atzinību. Tās izveidošanā daudz palīdzēja vietējie iedzīvotāji un Aizkraukles 

Vēstures un mākslas muzejs. No 20 . jūlija līdz 28. augustam muzejā bija skatāma 

koktēlnieces Vinetas Kurzemnieces darbu izstāde. 25. jūlijā muzejā notika gadskārtējās Annas 

dienas svinības. No 31. augusta līdz 1. oktobrim apmeklētāji iepazinās ar Bebru 

vispārizglītojošās internātpamatskolas skolēnu un vizuālās mākslas skolotājas Žannas 

Malašenokas darbiem. 

Muzeja vadītāja piedalījās Muzeju valsts pārvaldes rīkotajos semināros un Latvijas 

memoriālo muzeju vadītāju nometnē. 

Tiks turpināts darbs, lai sekmētu veiksmīgu sadarbību ar iedzīvotājiem, lai veicinātu 

iedzīvotāju apmeklētību kultūras pasākumos Kokneses novadā. 

 

Kultūras nams Iršu pagastā 
Iršu  lauku klubs nodrošina pagastā kultūras tradīciju saglabāšanu un attīstību. 2009. gadā  

Iršu klubā strādā viens kultūras darbinieks 0,5 slodzes, tehniskais darbinieks 0,75 slodzes un 

viens kolektīva vadītājs 0,5 slodzes. 

     Lauku klubā 2009. gadā noorganizēti 14 dažāda veida kultūras pasākumi. Tradicionāli tika 

atzīmēti Līgo svētki, Lieldienas, Ziemassvētki pirmskolas un skolas vecuma bērniem, rīkotas 

mirušo atceres dienas un svecīšu vakari pagasta kapsētā. 

    Lielākie un vairāk apmeklētākie pasākumi 2009. gadā bija: 

 Jaungada karnevāls; 

 Vidējās paaudzes deju kolektīvu Valentīndienas sadancošana; 

 Jāņu diena; 

 LR proklamēšanas dienai veltīts pasākums, koncerts, balle; 

 Sporta halles atklāšana. 

     Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Irši” 2009. gadā piedalījās deju kolektīvu skatē 

Aizkrauklē, iegūstot II pakāpi. Dejotāji piedalījās  deju kolektīvu sadancošanā Jaunjelgavā,  

Skrīveros, sadraudzības koncertos Ogrē, Vietalvā, Liepkalnē, Koknesē, Aizkrauklē, Iršos.  

 

         Bērnu names-patversme “ Dzeguzīte”  
Bērnu nams „Dzeguzīte” dibināts 1992.gada 1.jūlijā. Sākumā tas atradās Koknesē. 

1999.gada augustā bērnu nams tika pārcelts uz Iršiem.  

2009.gada 28.oktobrī  Kokneses novada dome pieņēma lēmumu, ka sakarā ar 

Aizkraukles rajona reorganizāciju ar 2009.gada 30. novembri pārņemt  iestādi „ Bērnu nams- 

patversme „ Dzeguzīte” . 

Iestādes darbības mērķis ir nodrošināt bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu 

diennakts aprūpi, dzīvesvietu, sociālo rehabilitāciju, kā arī veicināt bērna un ģimenes 

atkalapvienošanos vai jaunas ģimenes iegūšanu. 

Uz 2010.gada 1.janvāri Ģimenes krīzes centrā bija 40 bērni, kuri izvietoti trīs grupu 

telpās, tai skaitā: 
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  Vecumā no 3 – 4 gadiem – 1 

Vecumā no 7-12 gadiem – 11 

Mācās vispārizglītojošās skolās – 22 

Mācās speciālajās skolās – 11 

Mācās profesionālajā vidusskolā – 4. 

2009.gadā bērnu namā iestājušies 8 bērni, izstājušies 20 bērni, tai skaitā: 

     - atgriezušies pie vecākiem - 8, 

     - adoptēti – 5, 

     - audžuģimenē – 1, 

     - aizgājuši patstāvīgā dzīvē – 5, 

     - pārvietoti uz citu aprūpes iestādi – 1. 

2009.gadā kopā izlietoti līdzekļi uz vienu bērnu (bez kapitālieguldījumiem) ir 522,9021 lati 

mēnesī, tai skaitā vienā dienā ēdināšanai Ls 2,20 uz vienu bērnu, zāļu iegādei Ls 0,31. 

 2009.gadā saņemti ziedojumi un dāvinājumi bērnu uzturēšanai Ls 4318,00 

 2009.gadā izveidota Atbalsta nodaļa ģimenēm ar bērniem, kurā īslaicīgi var ievietot 

bērnus no dzimšanas. 2009.gadā lielākais akcents tika likts uz audzēkņu brīvā laikā 

pavadīšanu. Vasarā tika organizētas bērnu piedalīšanās vairākās atpūtas nometnēs. Ar 

audzēkņiem un darbiniekiem strādāja psihologs un psihiatrs un šo darbu turpinās arī 

2010.gadā. 

 2010.gadā turpināsim darbinieku profesionālās kvalifikācijas celšanu. Turpināsim 

Ģimenes krīzes centra audzēkņu dzīves prasmju apmācību un bērnu sagatavošanu patstāvīgai 

dzīvei.  

Bērnu namam ir savas tradīcijas – ikgadējie pasākumi kopā ar Bāriņtiesām, Sociālo 

dienestu, pašvaldību vadītājiem un sadarbības partneriem, bērnu dzimšanas un vārda dienu 

svinēšana, sporta diena, Zinību diena, latviešu gadskārtu svētki u.c. 

Bērnu namā ir izveidotas un aprīkotas dažādas apmācību telpas, kurās bērns var 

apliecināt savas radošās spējas un intereses, kokapstrādē, mūzikas un dejošanas pulciņos, pie 

meiteņu grupas audzinātājas apgūt vizuālo mākslu, ir iespēja apmeklēt trenažieru zāli, un 

datortelpu ar internetu. 

Ar 2010.gada 1.janvāri tiks izveidots Ģimenes atbalsta centrs „Dzeguzīte” ar divām 

struktūrvienībām – bērnu nams un krīzes centrs. 

 

Domes aģentūra “ Kokneses Sporta centrs”  

Ar 2008.gada 26.novembra Kokneses pagasta padomes lēmumu Nr.4.6 (protokols 

Nr.12) sporta un atpūtas centrs „Koknesis” tika pārveidots par pašvaldības aģentūru 

„Kokneses Sporta centrs”, kuru veido sporta halle, peldbaseins, stadions un skeitparks, un 

kuras darbības mērķis ir sniegt kvalitatīvus pakalpojumus izglītības iestādēm, organizācijām 

un iedzīvotājiem. Vidējais darbinieku skaits – 11. 

Galvenais notikums 2009.gadā, kas būtiski ietekmēja aģentūras darbību un attīstību, 

bija 17.februārī ekspluatācijā nodotais lielais un mazais peldbaseins, hidromasāžas vanna un 

divas saunas. 26.septembrī tika atklāts rekonstruētais stadions. Šo divu lielo sporta objektu 

nodošana ekspluatācijā, pēc gada pārtraukuma, atkal ļāva vairākām sporta organizācijām 

Koknesē sarīkot vasaras treniņnometnes. Stadiona sintētiskā seguma sektori, rekonstruētais 

futbola laukums, peldbaseins, kā arī relaksēšanās iespējas pēc treniņiem ir būtiski 

palielinājušas daudzu sporta organizāciju interesi par treniņnometņu rīkošanu Kokneses 

Sporta centrā visa gada garumā. Pilnībā izmantot šīs iespējas joprojām traucē naktsmītņu 

trūkums Sporta centra tuvumā, jo I.Gaiša Kokneses vidusskolas dienesta viesnīcā iespējams 

izmitināt tikai 40 sportistus. 

Reģionālās reformas rezultātā 2009.gada 1.jūlijā tika izveidots Kokneses novads, kurā 

ietilpst Iršu pagasts, Bebru pagasts un Kokneses pagasts, līdz ar to aģentūras pamatuzdevumi 

jau attiecas uz visu novadu. Tas nozīmē papildus darba un naudas resursus, lai sekmīgi 



 40 

izpildītu pašvaldības izvirzītos mērķus. Tagad peldbaseinu ir iespējams skolas laikā izmantot 

arī Bebru un Iršu pagastu izglītības iestāžu audzēkņiem. Peldbaseins ir pietiekoši intensīvi 

izmantots no plkst. 8
00

 līdz plkst.17
45

, kad peldbaseinā notiek novada skolu sporta stundas, 

peldēšanas treniņgrupu nodarbības un pirmsskolas audzēkņu peldētapmācība. No plkst. 17
00

 

līdz plkst.22
00

 peldbaseinu izmanto komercapmeklētāji. Tas pats sakāms arī par sporta halles 

izmantošanas grafiku. Tātad darba dienas lielāko daļu Sporta centra darbinieki apkalpo 

novada izglītības iestādes. Šī uzdevuma veikšanai finanšu resursus dotāciju veidā saņemam no 

novada domes. Daļu no Sporta centra uzturēšanai nepieciešamajiem līdzekļiem iegūstam, 

sniedzot savus pakalpojumus komercapmeklētājiem un sporta nometnēm. Līdz ar peldbaseina 

ekspluatācijas uzsākšanu ieņēmumi no komercapmeklētājiem un sporta nometnēm ir 

pieauguši. 

Reorganizējot Aizkraukles rajonu, savu darbību pārtrauca galvenais sporta darba 

koordinators rajonā – sporta biedrība „Vārpa”. Lai turpinātu Kokneses novada sportistu 

aktivitātes, 2009.gada rudenī aģentūra sarīkoja 1.Kokneses novada sporta spēles 11 sporta 

veidos un pieteica savu dalību Latvijas pašvaldību sporta veterānu 47.sporta spēlēs. 

Peldbaseina un koģenerācijas iekārtas ekspluatācijas sākuma posmā konstatēto trūkumu 

novēršana prasīja papildus finanšu līdzekļus, taču 2009.gada aģentūras budžeta līdzekļi ir 

izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budžetam un Kokneses novada domes lēmumiem. 

Veicamo uzdevumu daudzums un secība turpmākajos gados lielā mērā būs atkarīga no 

aģentūras finansiālajām iespējām un novada attīstības programmas pamatnostādnēm. 

Svarīgākie uzdevumi 2010.gadā: sniegt kvalitatīvus pakalpojumus Sporta centra 

komercapmeklētājiem; nodrošināt optimālus apstākļus novada izglītības iestāžu audzēkņiem, 

lai varētu veikt kvalitatīvu sporta nodarbību mācību procesu peldbaseinā un sporta hallē; 

organizēt sporta nometņu piesaisti un apkalpošanu skolēnu brīvdienās visu gadu; organizēt 

Kokneses novada sporta veterānu dalību LSVS pašvaldību 47.sporta spēļu finālsacensībās; 

organizēt Kokneses novada atklātās 2.sporta spēles 11 sporta veidos; 

Galvenie finanšu riski saistīti ar valsts ekonomisko krīzi, kuras rezultātā ir ievērojami 

kritušies iedzīvotāju ienākumi, tātad arī aģentūras sniegto pakalpojumu pirktspēja. Ienākumu 

samazināšanās un izdevumu palielināšanās rezultātā var rasties problēmas nodrošināt 

kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu komercapmeklētājiem un izglītības iestāžu audzēkņiem. 

Arī energoresursu iespējamā sadārdzināšanās var radīt papildus problēmas iestādes budžetam. 
 

  Iršu pagastā 2009. gadā notika aktīva līdzdalības dažāda mēroga volejbola turnīros. 

Iršu volejbola komandas gan veterāniem, gan jauniešiem, gan sievietēm piedalījās 11 dažāda 

ranga sacensībās. Nozīmīgākie panākumi: 1.v. „Sēlijas novada kauss veterāniem”, 2.v. 

Aizkraukles rajona čempionātā, 1.v. Lielvārdes novada čempionātā. Vasarā Iršu volejbolisti 

aktīvi piedalījās dažādu pagastu atklātajos sporta svētkos: Daudzevā, Bebros, Vallē, Meņģelē, 

Ērberģē, Cēsīs, Madonā, iekļūstot godalgotās vietās. Jūnija sākumā Iršu veterānu volejbola 

komanda piedalījās Eiropas veterānu klubu čempionātā Horvātijā – Roviņjā, 16 komandu 

konkurencē iegūstot 6. vietu. 

     Uzbūvējot  sporta zāli, pagastā  tika veicinātas sporta un fiziskās aktivitātes, radīta jauna 

darba vieta - sporta darba organizators. Jaunajā sporta hallē 19. 12. 2009. notika  Kokneses 

novada pirmās sporta spēles volejbolā sievietēm un vīriešiem. Pagasta veterāni ieguva 1. 

vietu, bet Iršu  jaunieši 2. vietu.  

      Jaunās sporta halles noslogotība: sākās darbs pie treniņu darba organizēšanas un sacensību 

rīkošanas. 

Domes aģentūra  „Kokneses tūrisma centrs” 
         Kokneses novada domes aģentūra „Kokneses tūrisma centrs” ir Kokneses novada domes 

izveidota pašvaldības iestāde, kuras funkcijas ir veicināt un koordinēt tūrisma attīstību 

Kokneses novadā un Aizkraukles rajonā. Aģentūras kompetencē ir tūrisma objekta Kokneses 

pilsdrupas apsaimniekošana.  
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         Aģentūra darbojās uz Kokneses novada domes izstrādātā un apstiprinātā nolikuma 

pamata. 

         Aģentūras darbu vada direktors, aģentūras darbinieki – 1 tūrisma informācijas 

konsultante, grāmatvede uz nepilnu laika slodzi.  Aktīvās tūrisma sezonas laika periodā no 

aprīļa līdz oktobrim tika algoti darbinieki  darbam Kokneses pilsdrupās,  divi  kasieri-

operatori.  Aģentūra iesaistījās Eiropas Sociālā Fonda projektā „Kompleksie atbalsta 

pakalpojumi” slēdzot līgumu ar Nodarbinātības valsts aģentūru  par  bezdarbnieku kurš tika  

iesaistīts 3 mēnešus aktīvajā nodarbinātības pasākumā „Darba izmēģinājumi”  profesijā - 

tūrisma informācijas konsultants. 

         2009.gadā tūrisma informācijas centrs ceļotājiem sniedza bezmaksas informāciju par 

Koknesi, Aizkraukles rajonu un visu Latviju. Tika iegādāti un pārdoti suvenīri, ceļveži.  

      2009.gadā aģentūra sniegusi 4572 informācijas pieprasījuma pakalpojumus. 1.attēlā. 

informācijas pieprasījums pa mēnešiem. 
1.attēls 

 

Informācijas pieprasījums  2009.gadā pa mēnešiem (skaits) 
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         Sniegtas  kopskaitā  260 konsultācijas tūrisma uzņēmējiem par tūrisma attīstību 

Aizkraukles rajonā.  Gada laikā informācijas iegūšanai un uzņēmēju konsultēšanai apmeklēti   

11  rajona tūrisma uzņēmumi.  

         Sadarbībā ar tūrisma asociācijām, tūrisma pakalpojumu kvalitātes   paaugstināšanai un 

jaunu tūrisma produktu attīstības veicināšanai  tūrisma centrs līdzdarbojies pieredzes 

braucienu, mācību kursu organizēšanā uzņēmējiem un tūrisma objektu apsaimniekotājiem. 

         Informācijas aprites nodrošināšanai par rajona tūrisma piedāvājumu  plašsaziņas 

līdzekļos, internetā, nacionāla un reģionāla līmeņa izdevumos  sagatavotas un izsūtītas  227 

publikācijas.  

        Tūrisma sadarbības veicināšanai, aktīvi piedalījāmies  darba grupu sēdēs tūrisma 

reģionālajās, valstiskajās un  profesionālajās  institūcijās. 

         Kokneses pilsdrupās aktīvā tūrisma sezonas laikā izvietota informācija par Kokneses 

pilsdrupu vēsturi. Darbojās suvenīru, bukletu un ceļvežu tirdzniecības vieta.  

      2009.gadā Kokneses pilsdrupās vasaras sezonā tika sniegts pakalpojums – kāzu uzvedumu 

programmas:  

              -  viduslaiku kāzu uzvedums ;  

              -  tradicionālo kāzu uzvedums ar folkloras grupu „Urgas”. 

         Uzsākot tūrisma sezonu, maijā  tika noorganizēts nūjošanas pasākums, kurā piedalījās 

aptuveni 60 dalībnieku no visas Latvijas.  
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          Pilsdrupu 800 gadu jubilejas pasākumu ietvaros pilsdrupās tika organizēts pasākums – 

teātra izrāde un vikingu laivas prezentācijas pasākums. Pasākumu organizēšanai tika piesaistīti 

sponsoru finansu līdzekļi.   

         Pilsdrupu apmeklētāju skaits 2009.gadā 21875, par 11% vairāk salīdzinot ar 2008.gadu. 

          2009. gadā aģentūras darbību nodrošināja finansējums no Kokneses pagasta 

pašvaldības, Aizkraukles rajona padomes un citu rajona pašvaldību budžeta dotācijām, 

Kokneses pilsdrupu apsaimniekošanas ieņēmumiem, ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem 

un ziedojumiem.   

         Ieņēmumi 2009.gadā sastāda Ls 31442, no tiem:  

- pašvaldību un rajona padomes dotācijas Ls 15 091 

- pašu ieņēmumi Ls 16 351 

         Paredzams, ka 2010.gadā tūristu plūsma varētu samazināties saistībā ar ekonomisko 

krīzi visā pasaulē. Vietējiem iedzīvotājiem  trūks brīvo līdzekļu ceļošanai uz ārzemēm līdz ar 

to būs pieprasīti  īsie ceļojumi pa Latviju.  

         Īstenojot reģionālo reformu Aizkraukles rajona padome un pašvaldības pārtrauc 

līdzdalību tūrisma centra finansēšanā. 

         Pēc novadu reformas, apvienojot trīs pašvaldības Kokneses, Iršu un Bebru,  Kokneses 

novadam pievienojās jauni tūrisma objekti, kuri dos iespēju radīt jaunus tūrisma produktus un 

maršrutus. Tūrisma centrs veiks Kokneses novada domes tūrisma centra funkcijas.  

         Tūrisma centrs 2010. gadā ir ieplānojis veikt virkni mārketinga pasākumus vietējā 

tūrisma popularizēšanai.  

 

SIA “ Kokneses komunālie pakalpojumi” 
 

           SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi” ir reģistrēts Latvijas Republikas uzņēmumu 

reģistrā 1992.gada 28.jūlijā ar  reģistrācijas Nr.870300114 un no 2003.gada 29. decembra 

komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas numuru 48703001147.  

          Pamatojoties uz „ Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” Pārejas 

noteikumu 13.punktu, kurā teikts, ka novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto vietējo 

pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja, Kokneses novada 

domei, reģ.Nr.90000043494, Melioratoru iela Nr.1, Kokneses pagastā, Kokneses novadā 

pārņēma Kokneses pagasta padomes kapitāla daļas SIA „ Kokneses Komunālie pakalpojumi”. 

           2009.gada 25.septembrī Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā tika reģistrēti SIA „ 

Kokneses Komunālie pakalpojumi” statūti jaunā redakcijā. Lēmums Nr.14-10/105548/1. 

 SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi” darbojas uz Statūtu pamata, nodrošinot 

Kokneses pagasta 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 ielas, Melioratoru ielas, 1905.gada ielas 41 , 

1905. gada ielas 51, Vērenes ielas Nr.1, kā arī Bormaņu ūdensapgādes sistēmās un veic 

asenizācijas pakalpojumus, nogādājot sadzīves notekūdeņus uz Kokneses BIO attīrīšanas 

iekārtām. 

 Siltumenerģijas ražošanai tika izmantota katlu māja ar kopējo jaudu 3,7 MW, tai 

skaitā koģenerācijas iekārta ar 0,2 MW siltuma un 0,15 MW elektrisko jaudu. Pārskata 

periodā saražotas 8883,6 MWh siltumenerģijas, tai skaitā ar koģenerācijas iekārtu 1744 MWh. 

Karstā ūdens sagatavošanai tika patērētas 836,8 MWh siltumenerģijas. Tika izkurināts 

150242,5 m
3 

koksnes šķeldas un 374944 m
3
 dabas gāzes. Koģenerācijas režīmā tika saražots 

1212120 KWh  elektroenerģijas, no kurām pārdots A/S LATVENERGO  1080806 KWh. 

 Ar apkuri tika nodrošināti komersanti, pašvaldības un valsts iestādes, kā arī 

dzīvojamais fonds, kura platība bija 35610 m
2 

. 
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 No 2008.gada 15.jūnija darbojas Aizkraukles novada sabiedrisko pakalpojumu 

regulatora apstiprinātais pamatsiltumtarifs Ls 33,68 par 1 MWh. Pakalpojumu tarifi 

nepalielinājās. Palielinājās PVN likme. Spēkkā esošie tarifi siltumam ir: 

 Fiziskām personām divpakāpju siltumtarifs izejot no pamattarifa 

- pastāvīgā maksa Ls 0,261 par 1 m
2
 visu gadu + 10 % PVN 

- mainīgā maksa Ls 19,23 par 1 MWh apkures periodā + 10 % PVN 

 Juridiskajām personām pamattarifs Ls 33,68 par 1 MWh + 21 % PVN apkures 

periodā 

Vidējā maksa fiziskām personām par siltumenerģiju pārskata periodā, ieskaitot PVN 

sastādīja Ls 0,987 par 1 m
2 

  

2009.gadā darbību uzsāka otrā koģenerācijas stacija Parka ielā 27. Pārskata gadā 

iekārta saražoja 775906 kwh elektrības, A/S „ Latvenergo” pārdotas tika  721906 kwh un tika 

saražotas 1112 MWh siltuma. 

 Apgrozījums siltumapgādē 2009.gadā sastādīja Ls 285771(divi simti  astoņdesmit 

pieci tūkstoši septiņi simti septiņdesmit viens lats). Tas ir 40,56 % no 2009.gada uzņēmuma 

neto apgrozījuma. 

             2009.gadā turpinājām remontēt katlu mājas telpas, pārmūrēja vienu daļu no vienas 

ārsienas, salaboja daļu jumta, nomainīja siltā ūdens siltummaini. 

 Ūdens apgādē tika izmantoti 9 (deviņi)  artēziskie urbumi. No 2008.gada 20.jūnijam 

strādājām ar Aizkraukles novada sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātiem tarifiem: 

- ūdensapgādē par 1 m
3
 ūdens Ls 0,51 + PVN 

- notekūdeņu novadīšanu un attīrīšanu par 1 m3 Ls 0,95 + PVN 

Fiziskām  un juridiskām personām piemērojams PVN 21 % apmērā. 

Darbojas noslēgtais līgums ar SIA „DESCO” par ūdenstorņa rezervuāra, kā arī pārējo 

ūdensapgādes sistēmu ūdens rezervuāru mehānisko un ķīmisko attīrīšanu/dezinfekciju. 

Notekūdeņu attīrīšanai tika darbinātas bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar 

jaudu 700 m
3
 diennaktī. Pārskata periodā vidējā slodze bija 265 m

3
 diennaktī un kopumā tika 

attīrīts 102374 m3 notekūdeņu. 

Ir noslēgti līgumi par izstrādāto bioloģisko dūņu izvešanu un uzglabāšanu līdz tālākai  

izmantošanai ar Bebru, Iršu un Vietalvas pagastiem. 

2009.gadā apgrozījums sastādīja: 

 Ls 36784 – ūdensapgādē, t.i. 5,22 % no gada neto apgrozījuma, 

 Ls 62842 – notekūdeņu novadīšanā un attīrīšanā, t.i.8,92 % no gada neto 

apgrozījuma. 

2009.gadā tika uzsākta Kohēzijas fonda projekta „ Ūdenssaimniecības pakalpojumu 

attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās 2.kārta”(Projekta) realizācija. Projekta daļā 

„ Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu atjaunošana un oaplašināšana Koknesē”( Sarkanā 

grāmata) tika veikti darbi 25,8 % apjomā no pārskata periodā paredzētā. 

Projekta daļai „ Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu, dzeramā ūdens sagatavošanas būvju 

izbūve Koknesē” ( Dzeltenā grāmata) tika veikti projektēšanas darbi, kas sastādīja 3,5 % no 

kopējiem darbu apjomiem. 

 Pārskata periods aizritēja bez būtiskām avārijām ūdensapgādes un kanalizācijas 

sistēmās. 

 Uzņēmuma apsaimniekošanā bija 36 mājas ar kopējo platību 31384 m
2 

Pārsvarā 

veicām ārdurvju nomaiņu, ventilācijas skursteņu pārmūrēšanu un tīrīšanu, sīkus remontus 

kāpņu telpās un hidroizolācijas uzlabošanas pasākumus pie māju pamatiem, lietus ūdeņu 

remontu un daļēju nomaiņu, kā arī jumta seguma remontdarbus. Strādājām pie māju pieguļošo 

teritoriju sakopšanas (krūmu, koku zaru izzāģēšanas u.c). 

           Māju apsaimniekošanas kvalitātes uzlabošanai tika iegādāti  jauni zāles pļāvēji. 

Uzklausot iedzīvotāju vēlēšanos, tika izgatavoti un uzstādīti pieci lieli soli pie centra 

daudzdzīvokļu mājām              
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Apsaimniekojamo māju apsaimniekošanas tarifs ir no 0,13 – 0,20 Ls/m2( atkarībā no mājas 

atrašanās vietas, labiekārtotības un citiem kritērijiem). 

             2009.gada 17.jūnijā tika noslēgts līgums ar SIA „ Spāre Būvfirma” par dzīvojamās 

mājas Lāčplēša ielā 3 balkonu atjaunošanu. Darbu izmaksas sastādīja Ls 5502,43 ( Pieci 

tūkstoši pieci simti divi lati 43 santīmi), t.sk. PVN – Ls 954,97. Darbs tika izpildīts kvalitatīvi. 

            2009.gada aprīlī un maijā  SIA „ Santeho” veica siltummezglu remontu mājās Indrānu 

-2 un Indrānu ielā 4.  

            2009.gada jūlijā un augustā Vērenes ielā 4 pārmūrēja skursteņus un nomainīja jumta 

kori. 

             Vasaras mēnešos tika pārbaudīti visu apkurināmo māju siltuma skaitītāji, lietošanai 

neatbilstošie tika nomainīti pret jauniem.  

              Uzsākta mājas Indrānu ielā 2 bēniņu grīdas siltināšana. Turpinām vecās durvis mainīt 

pret jaunām, daudzās mājās izgatavoja un uzstādīja jaunas pastkastītes. Vairākās mājās 

ārdurvīm ir ieliktas durvju kodu atslēgas. 

              Apsaimniekošanas apgrozījums 2009.gadā bija Ls 86045,44, t.i. 12,21 % no gada 

neto apgrozījuma. 

            

2.Turpmākā attīstība un plāni 

2.1.Siltumapgāde 

 Pašreiz situācija koksnes šķeldas tirgū ir uzlabojusies.  

            Mūsu uzņēmuma priekšrocība apkurē izmantot koksnes šķeldu ir iespēja veikt 

kurināmā uzkrāšanu vasaras periodā.  Pēc apkures sezonas beigām veiksim atkārtotu apkures 

katla UKC 1-2 padeves mehānisma un priekškurtuves remontu un katla AK 1500 

priekškurtuves ārdu nomaiņu. 

             Koksnes šķeldas cenai ir tendence samazināties un ir palielinājies piedāvātāju skaits. 

Tāpēc beidzoties apkures sezonai, pārskatīsim siltuma tarifus. Varbūt būs iespēja tos 

samazināt vai atstāt nemainīgus. 

             Turpināsim katlu mājas fasādes remontdarbus un paredzēts veikts katlu mājas 

ražošanas telpas kosmētisko remontu. 

 

2.2.Ūdensapgāde un kanalizācija 

 Kaut arī pārskata periodā darbi Projekta „ Sarkanās grāmatas” daļa iekavējas, 

Būvnieks plāno darbus paveikt paredzētajā termiņā, t.i. līdz 2010.gada 31.jūlijam, paredzot 

piesaistīt lielākus darba spēka resursus. Pēc iepirkuma procedūras veikšanas, Projekta ietvaros 

radās ietaupījums ≈ 286000 Ls apjomā. Šo ietaupījumu, saskaņā ar LR Vides Ministrijas 

norādēm un ar Kokneses novada domes piekrišanu, paredzam izmantot jaunas dzeramā ūdens 

attīrīšanas iekārtas būvniecībai un papildus ūdens          rezervuāra izbūvei. 

          Uzņēmuma projekta līdzfinansējuma nodrošināšanai 2010.gada otrajā pusē varētu 

rasties nepieciešamība ņemt kredītu Valsts Kasē, izmantojot Kokneses novada domes 

galvojumu. 

          Nepieciešamības gadījumā gatavosim aprēķinus iesniegšanai Sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanas komisijai ūdens un kanalizācijas tarifu izmaiņām.  

 

2.3.Namu apsaimniekošana 

 Turpināsim aktivizēt daudzdzīvokļu namu īpašniekus, lai  varētu rast finansiālus 

risinājumus lielāku remontdarbu (jumta seguma nomaiņa, fasāžu siltināšana) veikšanai.  

Plānojam iekārtot jaunas kantora telpas 1905.gada ielā 7, t.i. ēkas trešajā stāvā. Ir 

nepieciešamas plašākas telpas, lai būtu iespēja noorganizēt iedzīvotāju kopsapulces un risināt 

problēmas ēku apsaimniekošanas jomā. Nepieciešama atsevišķa telpa arhīvam. 
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12.PASĀKUMI, LAI VEICINĀTU  IEDZĪVOTĀJU INFORMĒTĪBU PAR 

PAŠVALDĪBAS DARBĪBU 

 
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. Līdz attālākajām mājām tas tiek nogādāts ar 

autoveikala starpniecību.   

 Ar informāciju  par Koknesi var iepazīties arī  pašvaldības mājas lapā internetā 

www.koknese.lv   Mājas lapa  regulāri tiek papildināta un pilnveidota. 

Materiāli par Koknesi tiek publicēti laikrakstos „ Staburags” un „ Latvijas Avīze” .Arī 

Latvijas televīzijā   var  redzēt raidījumus par Koknesi. 

Likumdošanā noteiktajos gadījumos un arī pēc iedzīvotāju iniciatīvas tiek organizēta 

projektu publiskā apspriešana. 

 

 

13.UZDEVUMI  TURPMĀKAJIEM GADIEM 

 
Pozitīvā virzienā pašvaldības darbu  ietekmēs 2010.gadā  paredzētie  darbi: 

1) kanalizācijas sistēmas  rekonstrukcija Bebru pagastā –kopējās izmaksas Ls 194 466; 

2) Kokneses pagasta sadzīves atkritumu izgāztuves rekultivācija par kopējo summu  Ls 

53 100 ( Kohēzijas fonda līdzekļi); 

3) Kokneses speciālās internātpamatskolas- attīstības centra telpu remonts – plānotie 

darbi par Ls 98 392 ( Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzekļi). 

4)Ūdenssaimniecības projekta realizācija Kokneses ciematā ar ES Kohēzijas fonda 

līdzekļu  finasējumu; 

 Ir iesniegts  projekta pieteikums LAD Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 

“Kokneses kultūras nama vienkāršota rekonstrukcija” par Ls 140 000 ( attiecināmās izmaksas).   

 Pozitīvu ietekmi  uz novada attīstību  dos arī divu lielu  projektu realizācija , ko par ES  

Kohēzijas fonda līdzekļiem realizē Satiksmes ministrija. Tie ir autoceļa E22 būvniecība cauri  

Kokneses novadam  un otrā sliežu ceļa izbūve  posmā Skrīveri-Krustpils. 

 Finansējuma samazināšana pašvaldības budžetā var negatīvi ietekmēt novada attīstības 

projektu realizāciju  un  pazemināt pakalpojumu kvalitāti iedzīvotājiem.  Problēmas var rasties 

ar  izglītības iestāžu uzturēšanu, jo bērnu skaits skolās  ievērojami samazinās. 

 Izglītības un zinātnes ministrija gatavo  profesionālo vidusskolu reformu. Iespējams, ka  

tuvākajā laikā Vecbebru profesionālo vidusskolu nāksies pārņemt  Kokneses novada 

pašvaldībai. Bez pietiekoša finansējuma no valsts puses  var  būt problēmas  ar skolas 

uzturēšanu. 

 Ja valdība nolems likvidēt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, 

normatīvo aktu bāze  pašvaldībām  var ievērojami atpalikt  no kopējiem valsts attīstības 

tempiem. 

Tomēr 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. 

 

 

Sēdes vadītājs                               ( paraksts )                                         V.Cīrulis 

 

NORAKSTS PAREIZS 

Kokneses novada domes sekretāre                                                         Dz.Krišāne 

Kokneses novada Kokneses pagastā, 

05.07.2010. 

http://www.koknese.lv/
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SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 
Kokneses novada Kokneses pagastā 

 
 

2010.gada 31.martā                                                                                   Nr.3 
 

4.  
Par  pašvaldības gada pārskatu 

__________________________________________________________   
( V.Cīrulis,  G.Rūtiņa) 

 
Iepazinusies ar Kokneses novada domes   sagatavoto gada pārskatu un 
noklausījusies domes galvenās grāmatvedes I.Mikālas informāciju , pamatojoties uz 
likuma „ Par pašvaldībām” 21.panta  1.daļas 2.punktu, ņemot vērā domes finansu   
pastāvīgās komitejas, 24.03.2009. ieteikumu, atklāti balsojot, PAR 14 ( M.Auliņa, 
L.Āre, I.Balodis, V.Cīrulis, I.Doktore, J.Dzenis, A.Elste, V.Feldmane, D.Isajeva, 
G.Kraukle, J.Miezītis, E.Mikāls, G.Rūtiņa, D.Vingris), PRET-nav, ATTURAS-nav,   
Kokneses novada dome NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt  Kokneses  novada domes  kopsavilkuma  2009.gada  
pārskatu . 
 2. Apstiprināt  Kokneses  novada domes  konsolidēto 2009.gada  
pārskatu,  kurā konsolidēti: 
- Kokneses novada domes kopsavilkuma pārskats; 
- pašvaldības aģentūras” Kokneses sporta centrs” pārskats; 
- pašvaldības aģentūras” Kokneses tūrisma centrs” pārskats; 
- Bebru vispārizglītojošās internātpamatskolas pārskats; 
- Kokneses speciālās internātpamatskolas- attīstības centra pārskats; 
- bērnu nama- patversmes  „ Dzeguzīte” pārskatu. 
 
 

Sēdes vadītājs                               ( paraksts )                                         V.Cīrulis 
 
 
 
IZRAKSTS PAREIZS 
Kokneses novada domes sekretāre                                                         Dz.Krišāne 
Kokneses novada Kokneses pagastā, 
21.06.2010. 
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LIKUMS “ PAR PAŠVALDĪBĀM”  

 
72. pants. Dome nodrošina gada publiskā pārskata sagatavošanu un ziņojuma par to 

publicēšanu.  
Pašvaldības gada publiskais pārskats ietver informāciju par: 

 1) divos iepriekšējos gados izpildīto un kārtējam gadam pieņemto budžetu, tai skaitā par 

saistību un garantiju apjomiem;  

2) pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējumu divos iepriekšējos gados; 

 3) pašvaldības kapitāla vērtību un paredzētajām tā izmaiņām;  

4) iepriekšējos divos gados veiktajiem, kā arī kārtējā gadā plānotajiem pasākumiem teritorijas 

attīstības plāna īstenošanā, tai skaitā par:  

a) publiskajām investīcijām infrastruktūrā pašvaldības administratīvajā teritorijā,  

b) privātajām investīcijām pašvaldības administratīvajā teritorijā,  

c) iedzīvotāju un juridisko personu līdzdalību pašvaldības teritorijas attīstības programmas un 

teritorijas plānojuma apspriešanā un pilnveidošanā;  

5) zvērināta revidenta atzinumiem par pašvaldības saimniecisko darbību, kā arī pašvaldības 

iepriekšējā gada saimniecisko pārskatu; 

 6) domes lēmumu par iepriekšējā saimnieciskā gada pārskatu; 

7) Valsts kontroles revīzijas atzinumiem un domes veiktajiem pasākumiem atklāto trūkumu 

novēršanai; 

 8) pašvaldības līdzdalību sadarbības projektos;  

9) veiktajiem pasākumiem pašvaldības vadības pilnveidošanai;  

10) pasākumiem, lai veicinātu iedzīvotāju informētību par pašvaldības darbību un viņu 

iespējām piedalīties lēmumu apspriešanā. 

 Pašvaldības gada publiskajam pārskatam var pievienot arī citu informāciju. 

(21.12.2000. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.02.2005. un 17.07.2008. 

likumu, kas stājas spēkā 01.07.2009.)  

 

Likums  par budzētu un finanšu vadību 
 

14. pants. Informācijas par budžetu pieejamība 

 

(1) Informācija par valsts budžetu tiek regulāri publicēta pilnīgā visaptverošā un sabiedrībai 

viegli saprotamā formā. Visi galvenie ziņojumi par valsts budžetu ir sabiedrībai pieejami.  

(2) Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes mēneša laikā pēc gadskārtējā valsts budžeta 

likuma izsludināšanas publicē valsts pamatbudžetā tām apstiprinātos resursus izdevumu 

segšanai un izdevumus, kā arī to paskaidrojumus savā mājaslapā internetā. Pašvaldības 

budžetam jābūt sabiedrībai pieejamam katrā attiecīgajā pašvaldībā.  

(3) Lai informētu sabiedrību par iestādes darbības mērķiem un rezultātiem, kā arī par piešķirto 

valsts budžeta līdzekļu izlietošanu iepriekšējā gadā, ministrijas un citas centrālās valsts 

iestādes, visas to padotībā esošās budžeta finansētās institūcijas, budžeta nefinansētas iestādes 

un pašvaldības līdz pārskata gadam sekojošā gada 1.jūlijam sagatavo gada publiskos pārskatus 

un mēneša laikā pēc sagatavošanas publicē tos savā mājaslapā internetā. Pašvaldības gada 

publiskos pārskatus iesniedz Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai publicēšanai 
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tās mājaslapā internetā. Pašvaldības gada publiskajam pārskatam jābūt sabiedrībai pieejamam 

katrā attiecīgajā pašvaldībā. Ministru kabinets nosaka gada publiskā pārskata saturu un 

sagatavošanas kārtību. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.11.2000., 20.12.2004., 20.10.2005. un 01.12.2009. likumu, kas 

stājas spēkā 01.01.2010.) 
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