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KOKNESES NOVADA DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA PRIEKŠVĀRDS 

Kokneses novads, Daugavas un Pērses ieskauts, Latvijas kopainā 
izceļas kā ziedošs un kultūrvēsturisks novads. To veido Kokneses, 
Bebru un Iršu pagasts – vietas, kas katra lepni nes savu vārdu ar 
bagāto kultūras un vēstures mantojumu, saglabātām tradīcijām, 
zaļojošām dabas ainavām. Apzinoties paaudžu paaudzēs sasniegto, 
mēs ar savu darbu vēlamies apliecināt, ka Kokneses novads ir 
labākā vieta, kuru saukt par savām mājām. Radīsim harmonisku 
vidi, kurā dzīvot mūsu bērniem un bērnubērniem, lai viņiem ir 
motivācija dzīvot tieši Kokneses novadā, nevis meklēt laimi citur. 
Priecājamies, ka veidojas jaunas ģimenes, dzimst bērni, aug mūsu 
nākotne! Pateicoties daudzajām izglītības un kultūras iestādēm 
novadā, tiek saglabātas latviskās kultūras bagātības. 

Mūsu galvenā vērtība ir ikviens cilvēks, kurš godprātīgi veic savu 
darbu. Mēs katrs ar savu darbu apliecinām mīlestību tēvzemei. 
Paldies mūsu novada zemniekiem, kas grūtā un nerimtīgā darbā 
kopj savu zemi, kas ir palikuši uzticīgi tēvutēvu darba tikumam. 
Paldies mūsu darbīgajiem uzņēmējiem, kuriem svarīga ir Kokneses 
novada izaugsme. 

Mēs lepojamies ar mūsu pašdarbības kolektīvu dalībniekiem, 
sportistiem, kuri ar pašapziņu un savas sūtības apzināšanos Latvijā 
un aiz tās robežām nes Kokneses novada vārdu. 

Dzīvosim un darbosimies tā, lai mūsu mājas – Kokneses novads, 
vienmēr būtu viena no skaistākajām Latvijas vietām! 

 
 

Kokneses novada domes priekšsēdētājs 
Dainis Vingris
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IEVADS 

Kokneses novada attīstības programma 2013.–2019.gadam (turpmāk – Kokneses novada 
attīstības programma) ir vidēja termiņa plānošanas dokuments ar perspektīvu līdz 2019.gadam, 
kurā tiek noteikti novada vidēja termiņa uzdevumi un projekti, kā arī to īstenotāji un finanšu 
resursi Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā izvirzīto četru ilgtermiņa mērķu 
sasniegšanai. 

Kokneses novada attīstības programma ir pamats Kokneses novada pašvaldību rīcību un 
investīciju mērķtiecīgai plānošanai. Plānošanas dokumenta izstrāde veikta, pamatojoties uz 
19.05.1994. likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, 08.05.2008. likuma 
„Attīstības plānošanas sistēmas likums” 6.panta ceturto daļu un Kokneses novada domes 
25.05.2011. lēmumu „Par Kokneses novada attīstības programmas 2013.–2019.gadam izstrādes 
uzsākšanu” (protokola Nr.5, 5.1.) ar grozījumiem. 

Kokneses novada attīstības programmas izstrādei ņemta vērā LR Reģionālās attīstības un 
pašvaldību lietu ministrijas (pēc 01.01.2011. LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrija) izstrādātā metodika „Metodiskie ieteikumi ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un 
attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī”, Zemgales plānošanas reģiona 
2009.gadā apstiprinātā metodika „Metodiskie norādījumi teritorijas attīstības plānošanai 
Zemgales plānošanas reģionā” un 25.08.2009. MK noteikumi Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības 
kārtība attīstības plānošanas procesā”. 

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

 

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

Lai izvairītos no informācijas dublēšanās Kokneses novada teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentos, Kokneses novada attīstības programmā iekļauta tikai tāda informācija, kas attiecas 
uz plānošanas dokumenta stadiju un risināmajiem jautājumiem. 

Kokneses novada attīstības programma ir apstiprināta ar 2013.gada 30.janvāra Kokneses 
novada domes lēmumu (sēdes lēmums Nr.7) „Par Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas 2013.-2037.gadam un Kokneses novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam 
apstiprināšanu”. 
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METODOLOĢIJA 

Latvijas Republikas normatīvie akti pašreiz nosaka, ka galvenie plānošanas dokumenti, uz 
kuriem jābalstās katras vietējās pašvaldības attīstībai, ir tās ilgtspējīgas attīstības stratēģija, 
attīstības programma un teritorijas plānojums. 

Kokneses novada attīstības programmas izstrāde uzsākta, pamatojoties uz Kokneses novada 
domes 2011.gada 25.maijā pieņemto lēmumu „Par Kokneses novada attīstības programmas 
2013.–2019.gadam izstrādes uzsākšanu” (protokola Nr.5, 5.1.), vienlaikus uzsākot arī Kokneses 
novada teritorijas plānojuma izstrādi (Kokneses novada domes 2011.gada 25.maija lēmums „Par 
Kokneses novada teritorijas plānojuma 2013.–2024.gadam izstrādes uzsākšanu” (protokola 
Nr.5, 5.2.). 

Kokneses novada attīstības programmas izstrāde saistīta ar 2009.gada jūlijā notikušo 
administratīvi teritoriālo reformu, Kokneses novada teritorijā iekļaujot Kokneses, Bebru un Iršu 
pagastu teritorijas, kā rezultātā radās nepieciešamība izstrādāt jaunu attīstības plānošanas 
dokumentu, kurš atbilst jaunizveidotā novada situācijai. Izstrāde veikta saistībā ar ESF 
finansējuma saņemšanu 1.5.3.2. aktivitātē „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības 
plānošanas kapacitātes paaugstināšana”. 

Kokneses novada attīstības programma ļauj apzināt un novērtēt novada rīcībā esošos resursus 
un piedāvā redzējumu un risinājumus to turpmākai izmantošanai. Noteiktās plānotās rīcības un 
investīcijas kalpos par pamatu Kokneses novada pašvaldības budžeta plānošanai un sekmēs 
investīciju piesaisti novadam. 

Darbs pie Kokneses novada attīstības programmas izstrādes tika uzsākts 2011.gada jūnijā, 
organizējot darba procesu ciešā saiknē ar Kokneses novada teritorijas plānojuma 2013.–
2024.gadam izstrādes procesu, tādējādi nodrošinot šo dokumentu savstarpēju saskanīgumu, un 
sniedzot iedzīvotājiem iespēju izteikties vienlaicīgi gan par sociālekonomiskās, gan teritoriālās 
attīstības jautājumiem. 

Pēc būtības Kokneses novada attīstības programmai kā vidēja termiņa plānošanas dokumentam 
(perspektīva līdz 7 gadiem) jākalpo kā secīgam un detalizējošam dokumentam pēc Kokneses 
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes, kurā tiek skatīti ilgtermiņa attīstības jautājumi 
(perspektīva līdz 25 gadiem). Kokneses novada dome 2011.gada 28.decembrī pieņēma lēmumu 
„Par Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu” (protokola Nr.15, 
5.2.), līdz ar to var uzskatīt, ka Kokneses novada attīstības programmā noteiktās rīcības atbilst 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijā noteiktajai novada vīzijai, prioritātei un stratēģiskajiem mērķiem. 
Visi minētie dokumenti ir pamats novada attīstības plānošanas virzībai un uztverami kā 
savstarpēji papildinoši. 

Kokneses novada domei ar attīstību saistītos lēmumus jāpieņem un budžets jāapstiprina, 
balstoties uz šo dokumentu un Kokneses novada teritorijas plānojumu 2013.–2024.gadam. 
Turklāt Kokneses novada attīstības programmu ir jāuztver ne tikai kā Kokneses novada domes 
instrumentu attīstības plānošanas organizēšanai un pārraudzīšanai novadā, bet arī kā līdzekli 
privātu iniciatīvu īstenošanai, jo attīstības programmā minētie mērķi, uzdevumi un rīcības var 
sniegt iedvesmu jaunu projektu ideju radīšanai, kā arī pamatot projektu ideju aktualitāti 
gadījumos, kad ir vēlme piesaistīt kādu ārējo finansējumu. 

Kokneses novada attīstības programmas izstrādes gaitā tika veikti šādi darbi: 

1) Veikta iedzīvotāju un uzņēmēju anketēšana, tematisko darba grupu un sabiedrisko 
apspriežu organizēšana atbilstoši 25.08.2009. MK noteikumiem Nr.970 „Sabiedrības 
līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”; 
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2) Izvērtēti un ņemti vērā Zemgales plānošanas reģiona spēkā esošie teritorijas attīstības 
plānošanas dokumenti un to vietējo pašvaldību spēkā esošie teritorijas attīstības 
plānošanas dokumenti, ar kuriem robežojas Kokneses novads; 

3) Apzināti un ņemti vērā iepriekš izstrādātie Kokneses novada teritoriālie vienību 
plānošanas dokumenti, jau uzsāktie un ieplānotie infrastruktūras projekti; 

4) Definēti Kokneses novada vidēja termiņa uzstādījumi un rīcību kopums (paredzot arī 
finanšu resursus un atbildīgos izpildītājus projektu īstenošanai) atbilstoši Kokneses 
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā noteiktajai vīzijai, prioritātei un stratēģiskajiem 
mērķiem. 

Būtiski atzīmēt, ka neviens 
normatīvais akts šodien nenosaka 
vietējo pašvaldību attīstības 
programmu izstrādes procesu, kā arī 
prasības to saturam, līdz ar to tas paliek 
katras pašvaldības ziņā. SIA „Metrum”, 
izstrādājot Kokneses novada attīstības 
programmu, atbilstoši izstrādes darba 
uzdevumam, izstrādes metodes un 
pieejas balstīja uz Zemgales plānošanas 
reģiona 2009.gadā apstiprināto 
metodiku „Metodiskie norādījumi 
teritorijas attīstības plānošanai 
Zemgales plānošanas reģionā”, 
ņemot vērā arī LR Reģionālās 
attīstības un pašvaldību lietu 
ministrijas (pašlaik Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija) 2009.gada septembrī 
izstrādāto metodiku „Metodiskie ieteikumi ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības 
programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī” (04.04.2012. aktualizētā redakcija). 

Lai noteiktu un izvēlētos visoptimālākos Kokneses novada attīstības virzienus, sākotnēji tika 
veikta esošās situācijas analīze, lai tālākā dokumentu izstrādē varētu veikt kvalitatīvu pašreizējās 
situācijas analīzi, nodrošinot pārskatu par Kokneses novada pašvaldības esošo attīstības līmeni. 
Esošās situācijas analīzes un apraksta sagatavošanā tika izmantota dokumentu un pētījumu 
analīzes metode. 

Lai sekmētu augstāk stāvoša plānošanas dokumenta realizāciju un Kokneses novada attīstības 
programmu izstrādātu saskaņā ar jau izstrādātajiem teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem, izmantojot dokumentu analīzes metodi, tika analizēti Zemgales plānošanas 
reģiona attīstības dokumenti, Kokneses novada teritorijā izstrādātie teritorijas attīstības 
plānošanas dokumenti un Kokneses novada kaimiņu pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 
dokumenti. 

Kokneses novada attīstības programmas izstrādē tika pielietota SVID analīzes metode (stipro 
pušu, vājo vietu, iespēju un draudu izvērtējums), ņemot vērā pirms tam izstrādāto attīstības 
plānošanas dokumentu sadaļas par pašreizējo situāciju. SVID analīze ir metode, ar kuras 
palīdzību novērtē pašvaldības stiprās un vājas puses, ka arī pastāvošās iespējas un gaidāmos 
draudus. 

Darba gaitā kā būtisks darba instruments tika pielietota komunikāciju metode, izstrādes darba 
procesā organizējot tikšanās un darba grupu sanāksmes ar Kokneses novada pašvaldību 
speciālistiem, ieinteresētajām grupām, organizācijām, pašvaldību un valsts institūciju 
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pārstāvjiem. Darba izstrādes procesā tika organizētas darba grupas par šādām tēmām: 1) 
uzņēmējdarbības un infrastruktūras attīstība, 2) izglītības, kultūras un sporta attīstība, 3) 
sabiedrības labklājība, 4) tūrisms, 5) lauksaimniecība. Darba grupās piedalījās novada politiķi, 
speciālisti, uzņēmēji, Kokneses novada iedzīvotāji, kaimiņu pašvaldību pārstāvji u.c. 

2010.gadā Kokneses novada dome organizēja novada iedzīvotāju aptauju, 2011.gadā tika 
organizēta uzņēmēju aptauja, lai noskaidrotu uzņēmēju viedokli par risināmajiem jautājumiem 
novada uzņēmējdarbības veicināšanā. 

Labi organizēts attīstības programmas izstrādes komunikācijas process, kas vērsts uz mērķu un 
rezultātu formulēšanu, nodrošina to, ka procesa rezultāts ir ne tikai formāls dokuments, bet gan 
ietver vispārēju izpratni un savstarpēju vienošanos, kā arī attīstības programmas izstrādāšanā 
iesaistīto Kokneses novada pašvaldības darbinieku un sabiedrības kopīgu viedokli par Kokneses 
novada attīstības mērķiem nākotnē. 

Izstrādājot Kokneses novada attīstības programmu, tika ievēroti šādi plānošanas dokumenta 
izstrādes pamatprincipi: 

� Stratēģiska pieeja – Kokneses novada teritorijas attīstības prioritāšu izvirzīšana, nošķirot 
galvenos attīstības virzienus no pakārtotajiem, rīcības plāna iekļaušana attīstības 
programmā, kas ir vērsts uz prioritāro un pakārtoto jomu attīstību, kā arī vidējā termiņā 
noteikti sasniedzamie rezultāti un to rādītāji; 

� Ekonomiskais skatījums – Kokneses novada attīstības programmas rīcības plānā paredzot 
tādu projektu īstenošanu, kas vidējā termiņā un ilgtermiņā varētu sniegt lielāku atdevi 
pašvaldības budžetā; 

� Integrēta pieeja – koordinēta telpiskā, tematiskā un laika dimensijā, kas nodrošina 
interešu saskaņotību starp pārvaldes līmeņiem un ieinteresētajām pusēm (iedzīvotājiem, 
uzņēmējiem u.c.), izmantojot konkrētus (finanšu) instrumentus, lai sasniegtu noteiktos 
mērķus. Tā palīdz nodrošināt sasaisti starp dažādām politikas jomām un iniciatīvām, 
veidot teritorijas attīstības ilgtermiņa skatījumu, vienlaicīgi nodrošinot līdzsvaru starp 
ekonomisko, sociālo un vides attīstību, kā arī sekmējot apkārtējo teritoriju izaugsmi. 
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NOVADA VĒSTURISKĀ, LĪDZŠINĒJĀ ATTĪSTĪBA 

Mūsu ēras 7.gs. Koknesē apmetās pirmie latvieši, kas divu gadsimtu laikā izveidoja savu 
sabiedrisko iekārtu. 10.gs. Kokneses pilsētiņā dzīvojuši jau kādi 800–1000 cilvēku. 

Jau ap 1200.gadu Kokneses vārds tiek minēts rakstos. Pastāvējuši vairāki Kokneses nosaukuma 
vāciskie, kā arī krieviskais variants, bet visi tie atvasināti no upes „Kokna” nosaukuma, kā agrāk 
tikusi dēvēta upe Pērse. Jau pirms krustnešu iebrukuma Latvijas teritorijā pa lielajām upēm 
norisinājās aktīva tirdzniecība starp skandināvu zemēm un Krievzemi, tāpēc arī no 10.gs. līdz pat 
krustnešu iebrukumam Koknesē valda krievu kņazi. Krievkalnā tiek uzcelta pirmā koka pils un ap 
to veidojas pilsēta. Krustnešiem sasniedzot Koknesi šeit valda kņazs Vetseke. 13.gs. sākumā 
bīskapa Alberta karapulki sasniedz Koknesi, Vetseke padodas pārspēka priekšā, nodedzina pili 
un mūk. Bīskaps Alberts 1209.gadā sāk celt mūra pili, taču ne vairs Krievkalnā, bet kalnā, kuram 
pie kājām satek Pērse un Daugava. Jau 13.gs. Kokneses pilsētā esot bijis ap 1200 iedzīvotāju, 
pastāvējušas divas baznīcas, apmēram 100 māju, Koknesei bijusi sava kapsēta. Tā kā Koknese ir 
tolaik ievērojams un apdzīvots bīskapijas centrs, kur aktīvi noris amatniecība un tirdzniecība, 
1277.gadā tai tiek piešķirtas pilsētas tiesības, un kopš 14.gs. Koknese ietilpst Hanzas savienībā. 

Koknese sava militāri stratēģiskā novietojuma dēļ cietusi gan krusta karu laikā 12.–13.gs., kad to 
iekarojuši gan leiši, gan krievi, tāpat tas turpinājies arī Livonijas valstu konfederācijas laikā, kad 
pēc Kokneses kāroja Zobenbrāļu ordenis tā arī bīskaps. Tā pamīšus bijusi gan bīskapa, gan 
ordeņa pakļautībā. 

Pēc Livonijas valsts sabrukuma Koknese nonāk poļu un leišu valdījumā. 1577.gadā Koknesē 
iebrūk Ivana Bargā karaspēks, pēc kura aiziešanas Koknese palika izlaupīta un izpostīta. Vēstures 
rakstos minēts, ka 1555.gadā Koknesē bijusi luterāņu draudze. Koknesei baznīcas reformācija 
negāja secen, un luterānisma parādīšanās Latvijas teritorijā iezīmējās ar latviešu aktīvāku 
piedalīšanos baznīcas un ticības jautājumu risināšanā, kā arī pirmo rakstu latviešu valodā 
rašanos. 1687.gadā tika uzcelta luterāņu baznīca gotikas stilā. No 1687. līdz 1702.gadam tajā 
darbojies mācītājs Ernests Gliks. Baznīca vēl joprojām atrodas tajā pašā vietā. 17.gs. sākums 
iezīmējas ar poļu un zviedru savstarpējām cīņām par ietekmi bijušās Livonijas teritorijās, kuru 
laikā Koknese atkal stipri cieta līdz cīņās atkarota no 1625.gada Koknesē, tāpat kā visā Vidzemes 
teritorijā, nostiprinājās zviedru vara. Tomēr, tas netraucēja krievu kņazam, Pētera I tēvam 
Aleksejam Mihailovičam ar saviem karapulkiem 1677.gadā atkal izpostīt Koknesi, atstājot drupas 
un līķu kaudzes. Pēc krievu padzīšanas zviedri 1684.gadā nojauca pilsētu un pārcēla to atkal 
Krievkalnā, taču pilsēta nespēja atgūties no ilgajiem postījumiem un nīkuļoja. Zviedru laiki zīmīgi 
ar to, ka 1688.gadā tiek dibināta pirmā latviešu skola Koknesē un kopš šī laika, izglītības ceļš 
Koknesē gandrīz bez pārtraukumiem mūs atvedis pie tādas skolas, kāda tā ir šodien. 

1700.gadā sākas Ziemeļu karš, krievi, poļi un sakši sāk karot ar zviedriem. 1701.gadā sakšu 
karapulkam atkāpjoties, tiek uzspridzināta Kokneses mūra pils. Koknese, tāpat kā visa Vidzeme, 
no 1709. līdz 1710.gadam piedzīvo mēri. Dzīva paliek tikai piektā daļa iedzīvotāju. Ziemeļu karā 
ir pēdējais lielākais karš, kas skar Koknesi līdz pat 20.gs. 

Kara darbība šajā starplaikā Koknesi skāra tikai 1812.gadā, kad notika Napoleona kara gājiens uz 
Krieviju, bet Koknesei tas nebija tik postoši kā iepriekšējo karu laikā. Līdz ar zemnieku 
brīvlaišanu Vidzemē 1819.gadā varam runāt arī par Vidzemes latviešu zemnieku aktīvāku rīcību 
sava dzīves līmeņa celšanā. Sāka darboties amatnieki, zemniekiem savu saražoto radās iespēja 
pārdot, muižas paspārnē darbojās nelieli uzņēmumi, attīstījās tirdzniecība, darbojās vietējās 
fabrikas. 1861.gadā uzbūvēja Rīgas – Daugavpils dzelzceļu, kas sekmēja Kokneses uzplaukumu, 
piesaistīja interesentus. Līdz ar latviešu turības pieaugumu izvērsās arī samērā aktīva kultūras 
dzīve. 1868.gadā Koknesē tika nodibināta pirmā dziedāšanas biedrība novadā. Biedrības koris 
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ieguva trešo godalgu pirmajos latviešu dziesmu svētkos. Biedrība arī aktīvi pretojās 1887.gadā 
cara valdības sāktajai pārkrievošanas politikai. 

No 1885. līdz 1887.gadam Koknesē dzīvojis rakstnieks R.Blaumanis. Koknesē dzimuši arī vairāki 
ievērojami kultūras darbinieki – mūziķis, vijolnieks Jānis Reinholds, gleznotājs Jūlijs Feders. Te 
laiku mīlējuši pavadīt ne tikai arhibīskapi un ordeņa mestri, bet jau 20.gs. arī inteliģences 
pārstāvji, radoši cilvēki un vienkārši atpūtnieki, piemēram, valodnieks J.Endzelīns, gleznotājs 
K.Ubāns. 

19.gs. beigās Kokneses parkā Kokneses muižas īpašniekam baronam O.fon Lēvenšternam 
uzcelta jaunā pils, kuru projektējis arhitekts K.Neiburgers, bet kurai nebija lemts ilgs mūžs. Pils 
bija 1905.gada revolucionāro notikumu lieciniece. Pirmā lielā vispārējā tautas sacelšanās 
beidzās ar nemiernieku sodīšanu. Par šā laika notikumiem atgādina vairākas apbedījuma vietas 
gan pašā Koknesē, gan tās apkārtnē. 

1914.gadā, Pirmā pasaules kara laikā, Lēvenšterna pilij tika nodarīti lieli postījumi un tā vairs 
neatguva agrāko izskatu. 1915.gadā bēgļu gaitās bija jādodas Daugavas piekrastes iedzīvotājiem, 
daudzi no tiem nekad vairs neatgriezās Koknesē. Pirmās neatkarīgās Latvijas laikā (1918–1940) 
Koknesei raksturīgs tas, ka tā bija dārznieku, amatnieku, atpūtnieku un tūristu mazpilsēta. 

Pēc neatkarības iegūšanas tika atjaunoti amatniecības uzņēmumi, tirdzniecības vietas, frizieru 
un fotogrāfu saloni, tika atjaunota dažādu biedrību darbība. 1919.gadā Koknesē kā viena no 
pirmajām valstī nodibinājās patērētāju biedrība. 1929.gadā tika atjaunota luterāņu baznīca. 
Kopš 1939.gada sāka darboties Romas katoļu baznīca. No 1877.gada pastāv pareizticīgo baznīca, 
lai gan pareizticība Koknesē radās 1845.gadā. Pareizticīgo baznīca tika uzspridzināta pirms 
Pērses un Daugavas gultnes appludināšanas 1965.gadā, kad tika uzsākta Pļaviņu HES būvniecība. 
Pērses un Daugavas senlejas skaistums tika pārvērsts par ūdens klājumu. Vecās mūra pils 
pamatus, kas gadsimtiem ilgi atradās augstu kalnā, mūsdienās skalo un grauj ūdens straumes. 

12.–16.gs. Bebru pagasta teritorija ietilpa Kokneses pilsnovadā. Iespējams, ka Bebri bijuši 
Bebermines novada centrs. 16.gs. beigās Vidzemes ģenerālkarte liecina, ka Bebri ietilpuši 
Kokneses apriņķī un Kokneses draudzē, bet pēc 1713.gada iekļauti Rīgas apriņķī. 1909.gadā 
Rīgas apriņķa pagastu sarakstā Bebru pagasts minēts kā patstāvīga administratīva vienība. 
1935.gadā Bebru pagasta platība bija 11 600 ha. 1945.gadā pagastā izveidoja Bebru un 
Jaunbebru ciemu, bet pagastu 1949.gadā likvidēja. 1954.gadā Bebru ciemam pievienots Vērenes 
ciems, bet 1960.gadā daļa Bebru ciema iekļauta Plāteres ciemā. Jaunbebru ciems 1954.gadā 
pievienots Ratnicēnu ciemam, savukārt 1962.gadā daļa Ratnicēnu ciema pievienota Bebru 
ciemam. 1990.gadā pagastu atjaunoja. Pēc administratīvi teritoriālajiem pārkārtojumiem neliela 
agrākā Bebru pagasta daļa iekļauta Iršu un Meņģeles pagastā, savukārt Bebru pagastam 
pievienota daļa bijušā Viskaļu pagasta. 

Iršu muiža izveidojusies Kokneses pilsnovadā senajā Baltavas pagastā, kur kreisā upes krastā 
atradusies virsbīskapa pils Altene. 1637.gadā Zviedrijas karaliene Kristīne Baltavas novadu 
uzdāvinājusi kapteinim Ābramam Hiršam – tā cēlies Iršu nosaukums. Redukcijas laikā to 
pārņēmusi valsts. 1766.gada 10.maijā Katrīna II izdevusi pavēli Iršu novadā, dibināt vācu 
zemkopju koloniju, lai radītu paraugsaimniecības. Laika posmā no 1766.gada līdz 1939.gadam 
Iršos bija vācu kolonija, lielākā Baltijā. Dibinot vācu koloniju, latviešu zemnieki pārcelti uz 
apkārtējām valsts muižām. Savu galveno uzdevumu – būt apkārtējiem latviešu zemniekiem par 
paraugu lauksaimniecībā vācu kolonisti nav ne mazākā mērā attaisnojuši. Latvieši saimniekojuši 
labāk un vāciešiem no latviešiem bija jāmācās. Iršu pagasts atradās Madonas apriņķi starp 
Bebru, Meņģeles, Kokneses, Liepkalnes, Odzienas un Pērses pagastiem. Iršu pagastā līdz 
1939.gadam pamatā dzīvoja vācu tautības iedzīvotāji. Latvieši apsaimniekoja bijušās kroņa 
muižas zemes. 
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1939.gadā lielā daļa Iršu pagasta vācu tautības iedzīvotāju izbrauca no Latvijas. 1939.gada 
30.oktobrī starp Latvijas un Vācijas valdībām tika noslēgts līgums „Par vācu tautības Latvijas 
pilsoņu pārvietošanu uz Vāciju”. Saskaņā ar 1939.gada 7.decembra likumu „Par izceļojošo vācu 
tautības Latvijas iedzīvotāju lauku nekustamo īpašumu pārņemšanu” zemi pārņem savā īpašumā 
Latvijas hipotēku un zemes banka, kas šo zemi pārdod vai iznomā Latvijas iedzīvotājiem. Latvijas 
un Vācijas valdībai ir līgums, kas nosaka, kādā kārtībā tiek izdarīti maksājumu par vācu 
iedzīvotāju atstātajiem īpašumiem. 1940.gada pavasarī pamestās mājās sāk iemitināties jauni 
iemītnieki, kas pārsvarā ierodas no Latgales. 

1945.gadā Iršu pagastā izveidoja Iršu un Dzeguzes ciemu. 1946.gadā Iršu pagastu (tā centrs bija 
Vecliepkalni) pārdēvēja par Pērses pagastu, ko 1949.gadā likvidēja. 1951.gadā Iršu ciemam 
pievienoja Dzeguzes ciemu, 1971.gadā – daļu Bebru ciema. Pagastu kā administratīvu vienību 
atjaunoja 1990.gadā. 
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Gita Rūtiņa 
Kokneses novada domes deputāte 

I DAĻA. PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS 
RAKSTUROJUMS UN ATTĪSTĪBAS 

PRIEKŠNOTEIKUMI 

Novads ir zaudējis pirmās Latvijas brīvvalsts laika 
nacionālo parku Koknesē... 

Tomēr novadā starp Vidzemes augstieni un 
Daugavas senleju joprojām ir tīra daba, vilinošas 
ainavas, meži, ūdeņi, vairākas īpaši aizsargājamās 
dabas teritorijas (pat Eiropas nozīmes) un kultūras 
pieminekļi (pilskalni, muižas, Kokneses pilsdrupas, 
bijušās vācu kolonijas liecības Iršos), Latvijā bieži 
satopamo derīgo izrakteņu iegulas, pārsteidzošas 
klimata atšķirības dažādās novada vietās, liela augu 
un dzīvnieku dažādība (no griezes līdz ērglim, no 
vēdzeles līdz samam, no zaķa līdz lūsim, no parastas 
vizbulītes līdz Daugavas anemonei). 

Saudzēsim aizsargājamo un apdomīgi tērēsim 
izmantojamo, lai būtu mums un būtu nākamajām 
paaudzēm! 
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1.1. KOKNESES NOVADS, TĀ VIETA LATVIJAS KARTĒ 

Kokneses novads izveidots 2009.gada 1.jūlijā, 
apvienojoties Bebru, Iršu un Kokneses 
pagastiem. Pēc administratīvā iedalījuma tas 
atrodas Zemgales plānošanas reģionā, pēc 
kultūrvēsturiskā – Vidzemes. Kokneses novads 
robežojas ar Pļaviņu, Aizkraukles, Ogres, 
Jaunjelgavas un Ērgļu novadiem. Novada 
administratīvais centrs ir Koknese, kur dzīvo 
aptuveni puse novada iedzīvotāju, atrodas 100 
km no Rīgas. Tuvums galvaspilsētai un citām 
pilsētām, kurās attīstās dažāda veida ražotnes, 
kā arī labās satiksmes iespējas – faktors, kas 
labvēlīgi ietekmē ekonomisko darbību, tai skaitā lauksaimniecisko ražošanu. 

1.tabula. Kokneses novada teritoriju raksturojošie galvenie rādītāji 

Rādītājs 
Kokneses 

novads 
Bebru 

pagasts 
Iršu 

pagasts 
Kokneses 
pagasts 

Platība, km2 360,61 120,2 69,8  170,6 

Centrs Koknese Vecbebri Irši Koknese 

Iedzīvotāju skaits2 5961 1271 545 4145 

Iedzīvotāju blīvums, iedz. km2 16,53 10,57 7,81 24,3 

BEBRU PAGASTS atrodas Kokneses novada vidusdaļā, Daugavas labajā krastā un robežojas ar 
sava novada Iršu un Kokneses pagastiem, Pļaviņu novada Vietalvas un Klintaines pagastiem un 
Ogres novada Krapes, Madlienas un Meņģeles pagastiem. Bebru pagasts atrodas 10 km 
attālumā no Kokneses, 24 km attālumā no Aizkraukles un ap 110 km attālumā no Rīgas. Tā 
teritorija ir stipri izstiepta rietumu austrumu virzienā, ko klāj lieli mežu masīvi. Lielākās 
apdzīvotās vietas: Vecbebri (pagasta centrs), Blankas, Gaidupes, Jaunbebri, Ozoli, Tupiešēni, 
Vēži un Zutēni. Pagastu šķērso autoceļi Koknese – Ērgļi, Koknese – Meņģele, Koknese – Vērene 
un Koknese – Odziena. Esošais ceļu tīkls ir optimāls un nodrošina vienmērīgu pieejamību 
attālākajos nostūros. 

Katram pagastam, lielam vai mazam, esošam vai bijušam, ir sava burvība, savs noslēpums un 
neatkārtojamība. Šis šķietami netveramais tēls veidojies gadu desmitos un iemiesojies cilvēkos, viņu 
attiecībās, konkrētajās vietās. 

Bebru pagasts ir vēsturiska vieta ar savu patību. Šis laiks ir pārmaiņu laiks un iespēju laiks. Raudzīsim 
saprast, kas, kā, kad un kur būtu darāms, lai visu savestu kārtībā. Arī mēs maināmies, nebaidīsimies 
sapņot par Latvijas nākotni, par sava novada, pagasta un savu individuālo izaugsmi. Paraudzīsimies uz 
savu pagastu nākotnes acīm! 

Es to redzu sakoptu, skaistu, tajā dzīvo gudri un čakli cilvēki, kuriem nekas cilvēcīgs nav svešs. 

Būsim aktīvi sava pagasta un novada veidotāji. Nepaliksim vienaldzīgi pret katra individuālām un 
kopējām vajadzībām un interesēm, veidosim Bebru pagastu un Kokneses novadu, kā vietu kas 
nozīmīga un atpazīstama Latvijas kartē. 

Ilze Pabērza 
Bebru pagasta pārvaldes vadītāja 

                                                 
1
 Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem - 361 km

2
 

2
 PMLP dati uz 01.01.2012. (pēc TSD, Kokneses novadā dzīvo 5458 iedzīvotāji) 
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IRŠU PAGASTS atrodas Kokneses novada ziemeļu daļā, un tas robežojas ar sava novada Bebru 
pagastu, Ogres novada Meņģeles pagastu, Ērgļu novada Sausnējas pagastu un Pļaviņu novada 
Vietalvas pagastu. Tas izvietots Viduslatvijas nolaidenuma austrumu daļā, Daugavas labajā 
krastā. Daļa pagasta teritorijas atrodas Vidzemes augstienē. Pagastu šķērso autoceļi Koknese – 
Ērgļi, Bebri – Menģele un Liepkalne – Pļaviņas. Aizkraukle atrodas 45 km attālumā, Koknese 
atrodas 25 km attālumā, bet Ērgļi – 15 km attālumā. Pagasta teritorija ir nevienmērīgi 
apdzīvota, vairāk kā puse iedzīvotāju dzīvo Iršu pagasta centrā. 

KOKNESES PAGASTS atrodas novada dienvidu daļā. Attālums no Rīgas – 100 km, no Aizkraukles – 
15 km, no Madonas – 60 km, no Jēkabpils – 41 km. Kokneses pagasts robežojas ar Aizkraukles, 
Seces, Bebru, Sērenes, Klintaines pagastiem un Krapes pagastu. Pagasta dienviddaļas fiziski 
ģeogrāfiskā robeža ir Daugavas upe, austrumdaļā – Rīterupīte, bet ziemeļrietumu daļā – Lobes 
ezers. 
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1.2. DABAS UN KULTŪRVĒSTURISKĀS VĒRTĪBAS 

1.2.1. ŪDENS UN ZEMES RESURSI 

Saskaņā ar Valsts zemes dienesta 
datiem uz 23.12.2011. par zemes 
sadalījumu pa nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu grupām un zemes 
lietošanas veidiem, Kokneses novada 
teritoriju no lauku zemju kopplatības, 
kas sastāda 46 492,33 ha, 13 723,84 ha 
jeb 38% lauksaimniecībā izmantojamā 
zeme (tai skaitā 8413,07 ha 
aramzemes, 98,13 ha augļu dārzu, 1654 
ha pļavu un 3559 ha ganību). 17 132 ha jeb 47% no novada teritorijas veido meži, 575,29 ha jeb 
2% krūmāji, 1337 ha jeb 4% purvi. Ūdensobjektu zeme kopumā sastāda 1507,31 ha jeb 4% no 
visas novada teritorijas, kas ir 1506,61 ha zeme zem ūdeņiem un 0,7 ha zeme zem zivju dīķiem. 
506,28 ha jeb 1% teritorijas ir zeme zem ēkām un pagalmiem savukārt 652,80 ha jeb 2% ir zeme 
zem ceļiem. 628,28 ha jeb 2% teritorijas ir pārējās zemes. 

VIRSZEMES UN PAZEMES ŪDENS resursu krājumi Kokneses novadā ir pietiekami, lai nodrošinātu 
novadu ar nepieciešamajiem atpūtas un dzeramā ūdens resursiem. 

Kokneses novads ietilpst Daugavas upju sateces baseinā apgabalā. Visu virszemes ūdeņu 
sistēmu veido Daugava, ar tās labā krasta pieteku Pērsi. Novada teritorijā atrodas vai cauri tek 
vairākas upes – Rēcijas, Paskule, Pelava, Atradze, Mazā Atradze un citas mazākas upes – 
Rīterupīte, Bebrupe, Iršupīte, Pelava (Pelve), Lokmane, Galdupe un Lantupīte. 

Kokneses novada teritorijā atrodas šādas ūdenstilpes – Ragāļu ezers (6,7 ha), Reciju dzirnezers 
(3,7 ha), Ornicāna dīķis (2,3 ha), Melnezers. Iršu pagasta teritorijā zemnieku saimniecībā 
„Pumpuri” ir izveidots dīķis 1,8 ha platībā. Iršupītē pie Bulandu pilskalna izveidota ūdenskrātuve 
5,8 ha platībā (ūdens platība 3,8 ha). Rietumos novads piekļaujas Lobes ezeram (533,5 ha), kas 
ir viens no lielākajiem Vidzemes reģiona ezeriem. 

Lobes ezers ir publiska ūdenstilpe, taču šobrīd Kokneses novadam nav publiskas piekļuves un 
izmantošanas iespēju. Kokneses novada pašvaldība 2012.gadā izstrādāja priekšlikumu par ezera 
iespējamo sadalīšanu divās daļās, tomēr šim priekšlikumam nepiekrīt Ogres novada pašvaldība, 
kuras teritorijā atrodas minētā ūdenstilpe. Kokneses novada perspektīvajā struktūrā (attīstības 
koncepcijā) Lobes ezers attēlots kā kopīgo interešu teritorija, līdz ar to norādot, ka tādi 
jautājumi kā publiska piekļuve pie Lobes ezera un tā izmantošana rekreācijas nolūkos risināmi 
ar kaimiņu pašvaldībām arī turpmāk. 

Kokneses novadā esošās ūdensteces, jo īpaši 
Daugava un Pērse, un ūdenstilpes ir ainavas un 
dabas daudzveidības elementi, kā arī vieta 
tūrisma un rekreācijas attīstībai un vietējo 
iedzīvotāju dzīvesveida saglabāšanai. 

Kokneses novadā nav stipri pārveidotu 
ūdensobjektu, tomēr teritoriju būtiski ir 
ietekmējusi Pļaviņu hidroelektrostacijas (HES) 
izbūve, kā rezultātā izveidojās Pļaviņu 
ūdenskrātuve, appludinot gleznaino Daugavas senleju un Kokneses pilsdrupu pamatus. Zem 
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ūdens nonāca arī Pērses ūdenskritums (savulaik viens no krāšņākajiem Latvijas ūdenskritumiem, 
kura augstums pārsniedza 2 metrus). Viens no iespējamajiem draudiem ar ko jārēķinās 
Kokneses novada pašvaldībai ir plūdu apdraudējums, kas saistāms ar hidroloģisko režīmu 
Daugavā. 

Saskaņā ar LR Civillikuma 1.pielikumu, Kokneses novadā kā publiska upe noteikta Daugava (tās 
atzarojumi un Pļaviņu, Ķeguma un Rīgas HES ūdenskrātuves), taču neatrodas neviena publiska 
ūdenstilpe. Daugava ir upe, kurā zvejas tiesības pieder vienīgi valstij. 

Kokneses novada virszemes ūdeņos pašlaik nav atbilstoši normatīvo aktu prasībām ierīkotu 
peldvietu, tomēr jāatzīmē, ka iepriekš minētās upes un ezeri un citi ūdensobjekti pēc to ūdeņu 
kvalitātes izvērtēšanas ir nozīmīgs novada atpūtas un zivsaimniecības resurss. Viena no 
iespējām, ko pašvaldība var īstenot, ir jaunu kvalitatīvu ainavu un atpūtas vietu veidošana. 
Perspektīvā, Kokneses novada pašvaldībai sadarbojoties ar ūdensobjektiem pieguļošo zemju 
īpašniekiem, plānots ierīkot peldvietu pie Iršu ūdenskrātuves un Vecbebros pie Ornicāna dīķa. 
Lai uzlabotu novada estētisko un vides kvalitāti, tai skaitā veicinātu rekreācijas objektu publisku 
pieejamību, nepieciešams veikt vairāku ūdensobjektu tīrīšanu (Iršu ūdenskrātuve, Ornicāna 
dīķis, Kokneses dīķis). Investīciju piesaiste ir viena no iespējām kā  pašvaldība varētu nodrošināt 
novada atpūtas resursu apsaimniekošanu un to iesaisti novada tūrisma piedāvājumā. 

Kokneses novads ir labi nodrošināts ar pazemes ūdeņu resursiem, kurus izmanto gan 
ūdensapgādē kā dzeramo ūdeni, gan lauksaimniecības un rūpniecības vajadzībām. Novadā nav 
būtisku konfliktu starp pazemes ūdens izmantošanu un tautsaimniecības sektoriem. VSIA 
„Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzē „Latvijas derīgo izrakteņu 
kadastrs” ir iekļauta viena saldūdens atradne „Koknese”. Individuālajai ūdensapgādei lieto arī 
gruntsūdeņus. 

Daugavas upju baseina apgabalā pazemes ūdensobjektu kvantitatīvais stāvoklis un ķīmiskā 
kvalitāte ir vērtējama kā laba, tomēr, ņemot vērā, ka tiem ir dabiski paaugstināts dzelzs un 
atsevišķās vietās arī mangāna saturs, lai iegūtu kvalitatīvu dzeramo ūdeni, jāveic atdzelžošana. 

Novada pazemes ūdeņu resursi ir pietiekami dzeramā ūdens apgādes vajadzībām. Ieviešot 
ūdenssaimniecības projektus novada apdzīvotajās vietās, ir jāapzina visi ūdensapgādes urbumi 
un jāprecizē to turpmākā izmantošana. 

LAUKSAIMNIECĪBĀ IZMANTOJAMĀS ZEMES ir pašvaldības administratīvās teritorijas daļas, kurās 
īpašumu zemes vienību (vai to daļas) un gabalu primārais izmantošanas veids ir 
lauksaimnieciskās produkcijas ražošana (tīrumi, pļavas, ganības, sakņu un augļu dārzi, lopu 
novietnes u.c.). Tās ir viens no nozīmīgākajiem novada resursiem. Kokneses novada augšņu 
sastāvs un kvalitāte galvenokārt ietekmē lauksaimnieciskās un mežsaimnieciskās darbības 
iespējas. 

Lauksaimniecībā izmantojamo zemju kopplatība 2012.gada sākumā Kokneses novadā bija 38% 
no novada kopējās platības, kas ir nedaudz augstāks rādītājs nekā vidēji Latvijā (37,6%). Kopumā 
Kokneses novada lielu daļu aizņem labi iekoptas lauksaimniecības zemes un tiek nodrošināta to 
izmantošana. Lielākās lauksaimniecisko zemju vienlaidus platības un labākās augsnes atrodas 
novada vidusdaļā, bet zemes vienības valdošais lauksaimniecībā izmantojamo zemju kvalitātes 
novērtējums ballēs nepārsniedz 50 balles. 

Līdz ar izmaiņām normatīvajos aktos, Kokneses novadā vairs neatrodas nacionālas nozīmes 
lauksaimniecības teritorijas, tomēr, stratēģiski paredzot priekšnoteikumus augstvērtīgu zemju 
saglabāšanai un turpmākajai attīstībai, Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija paredz 
vietējas nozīmes augstvērtīgo lauksaimniecības teritoriju noteikšanu un saglabāšanu, tādējādi 
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radot ne tikai priekšnoteikumus lauksaimniecības nozares attīstībai, bet arī sekmējot ainaviski 
vērtīgo un ekoloģiski jūtīgo vietu saglabāšanos. 

80% no lauksaimniecības zemēm Kokneses novadā ir meliorētas, taču pēdējo 10 gadu laikā 
jaunu meliorācijas sistēmu būvniecība nenotiek, tāpēc jānodrošina esošo meliorācijas sistēmu 
regulāra kopšana, lai saglabātu esošās sistēmas un tādējādi samazinātu upju pārplūšanu. 

MEŽS ir novada bagātība, to izmanto ne tikai kokmateriālu ieguvei, bet arī iedzīvotāji aktīvai 
atpūtai – ogošanai, sēņošanai un medībām. Ilgtspējīgas mežsaimniecības pamatā ir uzdevums 
saimniekot tā, lai meža resursi nesamazinātos, bet to vērtība pieaugtu. Tas ir arī potenciāls 
vides kvalitātes nodrošināšanai. Jebkura īpašuma vai lietojuma veida mežu teritorijas Kokneses 
novadā izmantošanu pārrauga Valsts meža dienesta Sēlijas virsmežniecība, kas atbild par 
vienotu meža politikas realizāciju visos Latvijas mežos, uzrauga normatīvo aktu ievērošanu, 
realizē atbalsta programmas ilgtspējīgas mežsaimniecības nodrošināšanai atbilstoši likumam 
„Meža likums” (2000). Meža izmantošanas pamatā ir meža resursu ieguve un meža ekoloģisko 
īpašību izmantošana iedzīvotāju atpūtai. 

Meži aizņem 47% no Kokneses novada kopējās teritorijas, kas atbilst Latvijas vidējiem 
rādītājiem (45%). Esošie meža zemju masīvi ir salīdzinoši lieli. Vismežainākā ir novada rietumu 
daļa (Kokneses pagasta ZR daļa, Bebru pagasta R, ZR daļa). Vismazāk mežu ir novada vidusdaļā – 
Bebru pagasta centrālajā daļā, kur lauku teritorijā starp lauksaimniecībā izmantojamām zemēm 
ir sastopami mazāki mežu puduri. Mežus un lielāko daļu purvu apsaimnieko AS „Latvijas Valsts 
meži” (valdījumā ir aptuveni 9327,4 ha esošās mežu zemes) un privātpersonas. Mežu kvalitāte 
novada teritorijā ir dažāda – lielāko daļu aizņem vērtīgas skuju koku (egle, priede) audzes, bet ir 
arī daudz mazvērtīgāku mežaudžu, kas galvenokārt ir sīklapju audzes (apse, baltalksnis u.c.). 
Daudzas no šīm platībām ir dabiski apmežojušās kādreizējās lauksaimniecības zemes. 

Kokneses novadā esošo mežu daudzums, to kvalitāte un ģeogrāfiskais novietojums nosaka 
meža nozares nozīmību pašvaldībā, tādējādi ieņemot būtisku lomu tautsaimniecībā, nodrošinot 
nodarbinātību un stabilus ienākumus, kā arī dod būtisku ieguldījumu novada ekonomikā un 
eksporta bilancē. 

Tā kā meži ir viena no novada lielākajām dabas bagātībām, tad nepieciešams arī nākotnē 
nodrošināt mežu īpatsvara saglabāšanu patreizējā līmenī, kas jāievēro plānojot mežu ierīcību un 
izstrādi. Mežu saglabāšana ir Kokneses novada pašvaldības attīstības interesēs. 

Ekosistēmā PURVI darbojas kā ūdens akumulators – sevī uzkrājot ūdeni, tie ietekmē tuvākās 
apkārtnes klimatu un ūdens režīmu. Purvi attīra piesārņotos lietus un virszemes ūdeņus, arī 
mitrāji darbojas kā dabiskās attīrīšanas iekārtas piesārņojuma gadījumos. 

Kokneses novada teritorijā 1337 ha jeb 4% no platības aizņem purvi, galvenokārt augstā, zemā 
un jauktā tipa purvi. Vizuāli purvi un mitrāji uzskatāmi kā mozaīkveida ainavas elements. 
Kokneses pagasta rietumu daļā atrodas Aizkraukles (Aklais) purva austrumu daļa, kurš 
blakusesošajā Aizkraukles novadā ir noteikts kā Natura 2000 teritorija. Starp Galdupīti un 
Lantupīti atrodas Ragāļu purvs, uz ziemeļiem no Kokneses – Sprūļu purvs u.c. Bebru pagastā 
atrodas Šķibes un Garais purvs. 

Kokneses novada ģeoloģisko potenciālu veido ģeoloģiskās struktūras un DERĪGIE IZRAKTEŅI. 
Kokneses novada ģeoloģiskā uzbūve kopumā nav pārāk sarežģīta un uzskatāma par samērā labi 
izpētītu. Izmantojamo resursu grupu veido bieži sastopamie, samērā labi izpētītie un plaši 
pielietojamie derīgie izrakteņi: smilts, smilšmāls un mālsmilts, kūdra, dolomīts, saldūdens 
kaļķieži un sapropelis. 



KOKNESES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2013–2019 

 

                                                                                            Kokneses novads – vieta, kur likteni veidojam paši! 19 

Niecīgākie derīgo izrakteņu ieguves krājumi ir Iršu pagastā. Saskaņā ar VSIA „Latvijas Vides, 
ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (LVĢMC) 2012.gadā sniegto informāciju, pagastā 
konstatētas 11 kūdras atradnes. Arī Bebru pagastā ir samērā nelieli derīgo izrakteņu krājumi – 2 
smilts atradnes („Brencēni” un Kalna Recijas”) un vairākas kūdras atradnes. Kokneses pagastā 
tiek izmantotas 3 derīgo izrakteņu atradnes – 1 smilts atradne „Ragāļi”, 2 smilšmāla un 
mālsmilts atradnes („Lielkalna Ratnicēni” un „Ratnicēni”) un 1 kūdras atradne („Aizkraukles 
(Aklais) purvs”). 

Kopumā būvmateriālu un kūdras atradņu apjomi nav lieli, un derīgo izrakteņu ieguve nav ar 
lielu īpatsvaru, salīdzinot ar visas Latvijas teritoriju, taču Kokneses novada turpmākās attīstības 
kontekstā ir svarīgi, ka pašvaldībā ir pieejami minētie derīgie izrakteņi. 

Kā viena no perspektīvajām dolomītu ieguves atradnēm minama „Rīteri” un „Rīteri II”. Šobrīd 
derīgo izrakteņu ieguve notiek atradnē „Rīteri”, kur nelielos apjomos tiek iegūts smilšmāls un 
mālsmilts (2011.gadā iegūts 4,21 tūkst. m3). Jāatzīmē, ka Kokneses novada pašvaldība ir 
saņēmumi iesniegumus ar mērķi atjaunot dolomīta ieguvi minētajās atradnēs. 

Novadā perspektīvā iespējams apgūt arī saldūdens kaļķa atradnes – „Beigaņi”, „Auļuciems” un 
Korgzemji”, dolomīta atradnes „Koknese”, sapropeļa atradni Ragāļu ezerā u.c. Tuvākajā 
perspektīvā derīgo izrakteņu ieguves atradnes ierīkošanu kūdras ieguvei plāno realizēt AS 
„Latvijas Valsts meži” Ragāļu purva un Garā purva teritorijā. 

 

1.2.2. AINAVAS 

Kokneses novadā vērojama liela ainavu daudzveidība, ko nosaka teritorijas ģeogrāfiskais 
novietojums (novads ietilpst divos ģeomorfoloģiskajos rajonos – Viduslatvijas nolaidenumā un 
Vidzemes augstienē) un teritorijas vēsturiskā attīstība. Kokneses novada ainava sniedz 
informāciju par teritorijas vēsturisko izmantošanu un parāda mūsdienu attīstības tendences, tai 
skaitā cilvēku saimnieciskās darbības veidus un dabiskos procesus. 

Galvenie Kokneses novada ainavas veidojošie elementi ir reljefs, mežu masīvi, kas veido 
nozīmīgu mežāres ainavas sastāvdaļu kā telpiskās struktūras vertikālais elements, pastiprinot 
viegli viļņoti pauguru vertikālās dimensijas izteiksmību, lauksaimniecībā izmantojamās zemes 
(tīrumi, pļavas, ganības u.c.), purvi un pārmitrās teritorijas (vizuāli purvi un mitrāji uzskatāmi kā 
mozaīkveida ainavas elements), kultūrvēsturiskie un dabas aizsardzības objekti, lineārie ainavu 
elementi (ceļi, dzelzceļš, gaisvadu elektrolīnijas, meliorācijas grāvji u.c.) un apdzīvotās vietas 
(novada ciemi un viensētas). Ekoloģiskā struktūra veido integrētu dabisko un antropogēnās 
ietekmes teritoriju sistēmu, kas nodrošina gan tipisko, gan unikālo ainavu saglabāšanu, kā arī 
sekmē dabas elementu aizsardzību. 

No dabas faktoriem kā spēcīgākais jāatzīmē reljefs, tā formas un nogulumu sastāvs, kas kopumā 
nosaka galveno ainavu morfoloģisko tipu veidošanos un teritoriālo izplatību. Ainaviski 
augstvērtīgākās teritorijas novadā sastopamas Daugavas un Pērses upes ielejās, savukārt 
novada ziemeļu daļas ainavu raksturo Vidzemes augstiene. Netālu no Kokneses novada robežas 
atrodas dabas parks „Daugavas senleja”, kas izveidots lai saglabātu Daugavas senlejas 
raksturīgāko posmu, kas palicis nepārveidots, būvējot Pļaviņu HES. 

Ainavas raksturu nosaka ainavsegas specifika. Tā izpaužas kā plašu mežu masīvu vai lauku 
dominante vai kā lauku un mežu mija, kas veido mozaīkveida ainavu. Vēsturiski lielas izmaiņas 
Kokneses novada ainavās norisinājušās padomju periodā, ka lauku ainavas daudzviet 
pārveidojuši intensīvie meliorācijas darbi, kas veikti 20.gs. 70.–80.gados. Tā rezultātā notika 
tīrumu masivizācija un mežu ainavas sadalīšana ar ceļiem un novadgrāvjiem. 
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Ainavu ietekmē arī sociālekonomiski faktori. Raksturīgas ainavas iezīmes ir infrastruktūras 
komponenti – ceļi, dzelzceļa līnijas, elektrolīnijas un telefonsakaru pārvades līnijas. Kokneses 
novada ainavā izceļas autoceļš A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža 
(Pāternieki), kā arī dzelzceļa līnija Rīga – Daugavpils. Lauku apvidos lokālie ceļi ar grants segumu 
bieži vien ir neatņemams elements ar ainavisku vērtību. Elektrolīnijas un telefonsakaru 
pārvades līnijas bieži ir ceļu „pavadoņi”, t.i., virzās paralēli ceļiem. Vietās, kur trases šķērso 
mežu teritorijas, tiek izcirstas stigas, tādējādi sadrumstalojot mežu ainavas. 

Ainavu veido arī dominējošais saimnieciskās nodarbošanās veids (zemkopība, lopkopība, 
mežsaimniecība), administratīvie un rūpniecības centri. Kultūras un izglītības centri tradicionāli 
atrodas vietās, kur noris aktīva saimnieciskā darbība un ir lielāka iedzīvotāju koncentrēšanās 
iespēja. 

Kokneses novada ainavā liela nozīme ir kultūrainavas elementiem, kas saglabājušies daudzus 
gadsimtus kā nozīmīgi centru identifikatori – pilis, muižas, baznīcas, kapsētas, krogi, skolas. 
Latvijas Padomju periodā šo ainavisko un kultūrvēsturisko vērtību izmantošana neatbilstoši to 
mūsdienu funkcionālajai nozīmei un pēcpadomju periodā neskaidrie īpašuma jautājumi un 
finansu trūkums novedis pie situācijas, ka daļa šo ainavisko elementu atrodas kritiskā stāvoklī 
un turpinās to degradācija. 

Vietām Kokneses novadā ainavu degradē pamesti ražošanas objekti, bijušo lielfermu un 
mehānisko darbnīcu nesakoptība, padomju laikā uzsāktā, bet nepabeigtā celtniecība. Viens no 
draudiem, kas var izraisīt ainavu degradāciju ir derīgo izrakteņu ieguves vietas, tāpēc pirms 
plānotās darbības jāizvērtē ne tikai atbilstība normatīvajiem aktiem, bet jāievēro pamatprincipi, 
kas samazinātu ietekmi uz galvenajiem ainavu veidojošajiem elementiem novadā. Ainavu 
degradācija notiek arī neveicot derīgo izrakteņu ieguves vietu rekultivāciju. 

Kopumā Kokneses novada ainaviskais potenciāls ir priekšnoteikums rekreācijas un tūrisma 
attīstībai, pamats bioloģiskās daudzveidības un apdzīvojuma saglabāšanai Kokneses novadā. 
Lauku teritorijās saglabājamas un kopjamas raksturīgās daudzveidīgās ainavas, izceļot 
raksturīgo kultūrvidi. 

 

1.2.3. AIZSARGĀJAMĀS DABAS TERITORIJAS UN OBJEKTI 

Saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes un Vides institūcijās pieejamo informāciju, Kokneses 
novada teritorijā atrodas 3 ĪPAŠI AIZSARGĀJAMAS DABAS TERITORIJAS, vairāki mikroliegumi un 
aizsargājami koki. 

Dabas liegums „Šķibu purvs”, kas ir iekļauts arī Natura 2000 teritorijā, ir aizsargājama teritorija 
kopš 1977.gadā un tā platība ir 536 ha. Tas ir klajš, vidusdaļā slīkšņains augstais purvs ar pārejas 
purva elementiem un dažām nelielām, ar vecu priežu mežu apaugušām salām. Nozīmīga augsto 
purvu (austrumu tipa ar pundurbērzu Betula nana) aizsardzības vieta. Teritorijā sastopamas 
tādas ES Putnu direktīvas sugas kā zivju ērglis, rubenis, mežirbe, dzeltenais tārtiņš u.c. Dabas 
liegumam nav izstrādāts dabas aizsardzības plāns un individuālie izmantošanas un aizsardzības 
noteikumi. 

Aizsargājamais dendroloģiskais stādījums „Kokneses parks” – parka  platība ir 15 ha. Tajā aug 29 
vietējās un 36 introducētās koku un krūmu sugas, t.sk. balzama lapegle, Eiropas lapegle, 
rietumu dzīvības koks, aizsargājamie augi – platlapju bezgale, ārstniecības cietsēkle, krustlapu 
draudzene, naudiņu saulrozīte. Kokneses parka teritoriju apsaimnieko divi likumiskie valdītāji – 
viena daļa atrodas AS „Latvijas Valsts meži” valdījumā, pārējā – Kokneses novada domes 
īpašumā. 2007.gadā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkojumu Nr.128 
(pieņemts 14.03.2007.) apstiprināts dabas aizsardzības plāns. 
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Aizsargājamais ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas objekts „Rīteru sausgultne un karsta 
kritenes” – atrodas starp Koknesi un „Rīteriem”, pie  „Ziediem”. Aizsardzībā kopš 1977.gada. 
Tipiskas karsta procesu izpausmes. Tas satek no vairākām tērcītēm, kuras nāk no ziemeļiem, no 
purvainiem mežiem. Aizsargājamai teritorijai nav izstrādāts dabas aizsardzības plāns. 

Mikroliegumi ir teritorijas, kas tiek noteiktas tikai īpaši retu sugu un to dzīves vietu (biotopu) 
aizsardzībai. Kokneses novadā ar Valsts meža dienesta rīkojumu ir izveidoti 4 MIKROLIEGUMI – 
melnajam stārķim, mednim, trīspirkstu dzenim un mazajam ērglim. Līdzīgi kā īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijās, mikroliegumos ir aizliegtas vai ierobežotas darbības, kas 
apdraud retās sugas vai biotopa pastāvēšanu. Kokneses novadā atrodas arī 7 AIZSARGĀJAMI 

KOKI (6 parastie ozoli un 1 vīksna), kuru aizsardzības kategorija ir dižkoks (6 no dižkokiem 
atrodas Kokneses pagastā un 1 Iršu pagastā). 

Kopumā novada teritorijā pēdējās desmitgadēs nav veikta oficiāla datu bāzēs esošo dižkoku 
apsekošana un datu precizēšana (informācijai – dižkoku apsekojumus 2012.gada maijā veica 
mājas lapas www.daba.dziedava.lv aktīvisti. Dabas lapas mērķis ir atspoguļot Latvijas dabas 
daudzveidību visās tās izpausmēs un, iespēju robežās, arī vietās (novados, pagastos u.tml.), 
pamatā caur fotogrāfijām, tās papildinot ar aprakstiem un komentāriem. Īpaša vērība pievērsta 
Latvijas dižo un aizsargājamo koku apzināšanai3). 

Bioloģiski un ainaviski daudzveidīgo teritoriju esamību Kokneses novadā ir priekšnoteikums 
ekotūrisma attīstībai. Lai aizsargājamās dabas teritorijas un objektus saglabātu kā dabisku vidi 
un unikālus objektus, bet vienlaicīgi piešķirtu dabas tūrismā un rekreācijā izmantojamu funkciju, 
nepieciešama papildus plānošana, izvērtējot katras konkrētās vietas potenciālu. Ņemot vērā, ka 
nevienai Kokneses novadā esošajai īpaši aizsargājamai dabas teritorijai nav izstrādāts dabas 
aizsardzības plāns, izņemot dendroloģiskajam stādījumam „Kokneses parks”, dabas resursu 
apsaimniekošanas nolūkos būtu jāizstrādā gan attiecīgie plāni, gan individuālie izmantošanas un 
apsaimniekošanas plāni, kas ļautu sabalansēt Kokneses novada dabas un ekonomikas intereses. 

 
1.2.4. KULTŪRVĒSTURISKĀS TERITORIJAS UN OBJEKTI 

Kokneses novadam raksturīgs bagātīgs kultūrvēsturiskais mantojums. Kokneses novadā atrodas 
11 VALSTS AIZSARDZĪBĀ ESOŠI KULTŪRAS PIEMINEKĻI, t.sk. 7 valsts nozīmes (Pastmuižas velna 
akmens – kulta vieta, Kokneses viduslaiku pils un senpilsēta, Bulandu pilskalns, Lielkalnu 
pilskalns (Irbes kalns), Kokneses pilsdrupas, Valodnieka J.Endzelīna dzīvesvieta „Nākas” un 
Vecbebru muižas kunga māja) un 4 vietējas nozīmes (Vecbebru muižas klēts, Vecbebru muižas 
stallis, Vecbebru muižas pagrabs un Vecbebru muižas apbūve ar parku), saskaņā ar Kultūras 
Ministrijas 29.10.1998. rīkojumu Nr.128 un 22.05.2006. rīkojumu Nr.96. Kokneses novadā nav 
izstrādāts kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas plāns. 

Kokneses viduslaiku pils (senais vācu nosaukums – Kokenhusen, Kokenhausen) – viduslaiku pils 
Koknesē, Daugavas krastā, Daugavas un Pērses satecē. Celta neilgi pēc 1209.gada, savulaik 
viena no lielākajām un labāk nocietinātajām pilīm, kas izvietota nozīmīga tirdzniecības ceļa – 
Daugavas krastā. Līdz mūsdienām saglabājušās drupas, kuras apskalo Pļaviņu HES 
ūdenskrātuve.4 

Kokneses pagastā pie Pastmuižas, pie mājas „Senči” aiz ceļa atrodas liels akmens, pāršķelts 
divās daļās – tas ir Pastmuižas velna akmens – kulta vieta, par kuru ir saglabājušās vairākas 
leģendas. 

                                                 
3
 www.daba.dziedava.lv 

4
 http://lv.wikipedia.org/wiki/Kokneses_pils 
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Bulandu pilskalns atrodas Iršu upes labajā krastā starp Aizupēm, Akmeņsalām un Laipiņām. 

Lielkalnu pilskalns (Irbes kalns) atrodas pie 
bijušajām Lielkalnu un Nomaļu mājām, 3 km 
uz rietumiem no Iršiem un 2,5 km uz 
dienvidiem no Liepkalnes baznīcas. II pasaules 
kara laikā pilskalns tika stipri sapostīts ar 
dažādiem rakumiem, bet pagājušā gadsimta 
90–tajos gados tas apmēram par 2/3 norakts 
ar karjeru. 

Vecbebru muižas ansamblī iekļaujas kungu 
dzīvojamā māja, klēts, pagrabs, stallis un 
parks. 19.gs. pirmajā pusē celtā F.Meijendorfa 
dzīvojamā māja nodedzināta 1905.gadā. Vēlāk 
atjaunota, tās arhitektūrā jūtama jūgenstila 
ietekme. Pašreiz ēkā darbojas Bebru 
internātvidusskola. Vecbebru muižas kungu 
mājai nepieciešami renovācijas darbi. 

Kokneses novadā atrodas arī citi nozīmīgi 
kultūras pieminekļi un apskates objekti, 
kuriem nav noteikts valsts aizsardzības 
statuss, piemēram, Vecbebru Svētās Ģimenes 
Romas katoļu baznīca, Tēlnieka Voldemāra 
Jākobsona (1899–1974) memoriālā māja – muzejs, Jaunbebru „Kartupeļu dumpja” atceres 
vieta, Kokneses muižas ansamblis, Kokneses luterāņu baznīca, Latvijas Biškopības muzejs u.c. 

Novada bagātais kultūrvēsturiskais mantojums un novada tradīcijas ir viens no novada tūrisma 
attīstības priekšnoteikumiem. Lai to veicinātu, viens no priekšnoteikumiem ir kultūras 
pieminekļu saglabāšana, kultūras pieminekļu tehniskā stāvokļa atjaunošana un to piegulošo 
teritoriju sakārtošana. 
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1.3. IEDZĪVOTĀJI 

1.3.1. APDZĪVOTĀS VIETAS UN APDZĪVOJUMA BLĪVUMS 

APDZĪVOTĀS VIETAS ir dažāda lieluma, telpiski vienotas blīvas iedzīvotāju koncentrācijas vietas, 
kurās ir materiālie priekšnoteikumi to attīstībai un ilglaicīgi lietojamas dzīvojamās ēkas. 
Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, apdzīvotās vietas Koknesē tiek iedalītas: 

1) Ciemos – lauku apdzīvota vieta ar vēsturiski radušos vai plānotu koncentrētu apbūvi, kur 
dzīvo pastāvīgie iedzīvotāji, un šai vietai ir vietēji unikāls nosaukums un kompakta 
apbūve tā centrālajā daļā. Ciema statusu saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem 
aktiem nosaka vietējās pašvaldības dome. Ciema robežas tiek noteiktas vietējās 
pašvaldības teritorijas plānojumā; 

2) Viensētas – savrupas lauku sētas, kas ir mazākās lauku apdzīvotās vietas. Lauku sēta 
(viensēta) ir savrupa, kompakta apbūves vienība zemes gabala vispiemērotākajā vietā, 
ko veido ilglaicīgi dzīvojama (dzīvojamas) un saimniecības ēkas ar pagalmu (pagalmiem), 
koku stādījumiem un košumdārziem šīs apbūves vienības robežās. Lauku sētai ir vietējās 
pašvaldības administratīvajā teritorijā unikāls nosaukums. Lauku sētas var veidot lauku 
sētu (viensētu) grupas, kurām ir kopējs (apvienojošs), vietējās pašvaldības teritorijā 
unikāls nosaukums. 

Kokneses novadā VIDĒJAIS IEDZĪVOTĀJU BLĪVUMS (iedzīvotāju skaits uz vienu kvadrātkilometru) 
2012.gada sākumā bija 16,53 iedz./km2 (Latvijā – 34,3 iedz./km2), kas ir salīdzinoši neliels un 
trešais mazākais rādītājs salīdzinājumā ar kaimiņu pašvaldībām. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Lielākā daļa iedzīvotāju koncentrējušies Kokneses pagastā, kur dzīvo ~69,5% no visa Kokneses 
novadā dzīvojošo skaita, Bebru pagastā – ~21,3%, bet vismazāk Iršu pagastā – ~9,2%. Līdzīgs 
sadalījums ir arī blīvāk apdzīvotajās vietās, kur lielākā daļa iedzīvotāju koncentrējušies Kokneses 
ciemā. 

Kokneses novadam raksturīga vienmērīga novada apdzīvojuma struktūra un vairāki attīstības 
centri, kas nodrošina saikni ar lauku teritorijām. Kokneses novada apdzīvojuma struktūru veido 
ciemi, atsevišķas viensētas un viensētu grupas. Kokneses novadā, saskaņā ar Kokneses novada 
teritorijas plānojumu, ciema statuss noteikts Iršiem, Vecbebriem, Koknesei un Bormaņiem, kas 
Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības perspektīvā noteikti reizē arī par novada attīstības 
centriem, izņemot Bormaņus, kam noteikts vietējas nozīmes attīstības centra statuss. 
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Kokneses novada perspektīvajā struktūrā (attīstības koncepcijā) tās 12 apdzīvotas vietas, kurām 
tika noteikts ciema statuss spēkā esošajos Kokneses novada pagastu teritorijas plānojumos, 
noteiktas kā vēsturiskās apdzīvotās vietas. 

Plānošanas dokumentos noteiktajiem Kokneses novada attīstības centriem jāstiprina attīstības 
centra loma, jāattīsta konkurētspēja un saskarsmes punkti ar tuvumā esošajām pilsētām 
(Aizkraukli, Pļaviņām, Jēkabpili), kā arī jāsniedz pakalpojumi apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem. 

Viens no projektiem, kas noteikts Kokneses novada attīstības programmas ietvaros, ir izvērtēt 
ieguvumus/zaudējumus Kokneses iespējamajai statusa maiņai no ciema statusa uz pilsētu. 
Tādējādi perspektīvā pieļaujama Kokneses kā apdzīvotās vietas statusa maiņa uz pilsētu, 
saglabājot apdzīvoto vietu kā Kokneses novada nozīmes attīstības centru. 

Kokneses novada attīstības programmas rīcības plānā ir noteikti pasākumi (izglītības iestāžu 
tehniskā nodrošinājuma uzlabošana, dažādu pakalpojumu kvalitātes uzlabošana, infrastruktūras 
sakārtošana u.c.), ar kuru palīdzību stiprināt attīstības centrus. 

 
1.3.2. IEDZĪVOTĀJU SKAITA DINAMIKA 

Iedzīvotāji ir galvenie resursi, arī novada galvenā prioritāte, kas nosaka Kokneses novada sociālo 
un ekonomisko attīstību. 2011.gadā Latvijā Centrālās Statistikas pārvaldes uzdevumā un 
pārraudzībā tika veikta tautas skaitīšana. Saskaņā ar tautas skaitīšanas rezultātiem 2011.gadā 
1.martā Latvijā bija 2 070 371 iedzīvotājs, tas ir par 166,5 tūkstošiem mazāk nekā tas 
atspoguļojas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMPL) uzturētajā Iedzīvotāju reģistra 
datiem (kopumā par 7,6% mazāk). 

Pēc PMPL datiem, Kokneses novadā 
uz 2012.gada sākumu reģistrēts 5961 
IEDZĪVOTĀJS, bet tautas skaitīšanas 
rezultāti liecina, ka pašvaldībā dzīvoja 
5458 iedzīvotāji, t.i., par 503 
iedzīvotājiem jeb 9,2% mazāk. Šo 
atšķirību pamatā ir tas, ka liela daļa 
iedzīvotāju, pārceļoties uz dzīvi un 
uzsākot darbu citā valstī, neinformē 
par to atbildīgās Latvijas valsts 
institūcijas, kam būtu jāizdara 
izmaiņas datos par šo Latvijas valsts 
piederīgo dzīvesvietu ārpus Latvijas. Tāpat jāņem vērā, ka tautas skaitīšanā iedzīvotāji kā 
pastāvīgo dzīvesvietu norādīja faktisko, nevis deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu, kas uzrādīta 
Iedzīvotāju reģistrā. 

Iedzīvotāju skaits Kokneses novada teritorijā no 2006. līdz 2012.gadam kopumā ir pakāpeniski 
samazinājies – attiecīgi no 6245 iedzīvotājiem līdz 5961 iedzīvotājiem (skatīt 2.tabulu), t.i., par 
~4,5%. Iedzīvotāju skaita samazināšanās raksturīga arī visam Zemgales reģionam un valstij 
kopumā. Kokneses novadā lielākais iedzīvotāju skaita samazinājums vērojams Kokneses pagastā 
(samazinājies par 214 iedzīvotājiem). Iedzīvotāju skaita svārstības ir saistītas ar izmaiņām 
dabiskā pieauguma un migrācijas rādītājos. To izmaiņas tieši ietekmē novada ekonomiskā 
attīstība, dzīvesvietas pievilcīgums, ka arī iedzīvotāju vecuma struktūra. Iedzīvotāju skaita ziņā 
Kokneses novads, salīdzinot ar kaimiņu pašvaldībām, ir viens no mazākajiem (iedzīvotāju skaita 
ziņā mazāks ir tikai Ērgļu novads). 
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2.tabula. Iedzīvotāju skaits (2006.–2012.gada sākumā)
5
 

Teritoriālā vienība 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 

Bebru pagasts 1310 1297 – 1307 1299 1271 

Iršu pagasts 566 541 – 544 542 545 

Kokneses pagasts 4328 4250 – 4213 4158 4145 

Kopā: 6204 6088 6091 6064 5999 5961 

Novadā norisinās iedzīvotāju mehāniskā 
kustība – iekšējā un ārējā migrācija, 
diemžēl pašvaldības rīcībā nav precīzas 
informācijas par procesu raksturojošiem 
skaitliskajiem rādītājiem, taču 
galvenokārt tas saistās ar pastiprināto 
jauniešu aizbraukšanu, kuri meklē 
plašākas darba un mācību iespējas ārpus 
pagasta un novada. Vairums veiksmīgi 
iekārtojas jaunās dzīvesvietās un 
neatgriežas uz pastāvīgu dzīvi novadā, 
tādējādi samazinot novada darbspējīgo 
iedzīvotāju skaitu. Tāpat kā visā Latvijā, pēdējo piecu gadu laikā vērojama iedzīvotāju, jo īpaši 
darbspējas vecumā, migrācija uz citām valstīm sociāli ekonomisko apstākļu dēļ. Saglabājoties 
negatīvam iedzīvotāju dabiskajam pieaugumam, iedzīvotāju skaita palielināšanās novadā 
iespējama uz mehāniskās kustības pieauguma rēķina. Pateicoties labajai satiksmei un nelielajam 
attālumam no Kokneses līdz Rīgai, Jēkabpilij un Aizkrauklei, koknesieši ir ļoti mobili, braucot uz 
darbu minētajās pilsētās. 

Lielāka nozīme iedzīvotāju skaita 
izmaiņās galvenokārt ir bijusi 
dabiskajai kustībai. DABISKAIS 

PIEAUGUMS ir viens no 
būtiskākajiem valsts, reģiona un 
novada sociāli ekonomiskā 
stāvokļa rādītājiem, kas nosaka 
tālāku attīstību un potenciālu 
nākotnē. Valstī pēdējo gadu laikā 
iedzīvotāju dabiskā pieauguma 
rādītājs saglabājas negatīvs. 

Kokneses novadā iedzīvotāju 
dabiskais pieaugums ir svārstīgs. Ja 
2007.gadā Kokneses novadā bija reģistrēti 106 jaundzimušie, 82 mirušie un dabiskais 
pieaugums bija pozitīvs (24), taču turpmākajos gados dabiskais pieaugums jau ir negatīvs, kuru 
ietekmēja mirušo skaita palielināšanās. 2011.gadā dabiskais pieaugums bija -39. Ievērojamais 
samazinājums 2008.gadā varētu būt skaidrojams ar vispārējās ekonomiskās situācijas 
pasliktināšanos valstī. Īpaši negatīvs rādītājs bijis 2010.gadā, kad iedzīvotāju dabiskais 
pieaugums bija -42. Neskatoties uz negatīvajiem rādītājiem, Kokneses novads, tāpat kā, 
piemēram, Ozolnieku vai Iecavas novads, ir viens no labvēlīgākajiem Zemgales reģionā pēc 

                                                 
5
 PMPL dati uz 01.01.2012. 
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demogrāfiskās situācijas, tomēr ekonomiskā situācija valstī un pabalstu samazināšana, var būt 
bremzējošs faktors dzimstības rādītāja augšanai. 

Iedzīvotāju skaita samazināšanos Kokneses novada teritorijā noteikuši gan dabiskās kustības 
rādītāji – mirstības pārsvars pār dzimstību, gan negatīvs migrācijas saldo. Iedzīvotāju 
ILGTERMIŅA MIGRĀCIJAS SALDO6 uzskatāmas par vienu no būtiskākajiem teritorijas pievilcību 
raksturojošiem rādītājiem. Iedzīvotāju ilgtermiņa migrāciju veido gan iekšējā migrācija valstī, 
gan ārējā (starpvalstu) migrācija. Iekšējai migrācijai raksturīgs, ka iedzīvotāju pārvietošanās 
visvairāk notiek sava reģiona robežās (uz tuvākajām pilsētām), tomēr liela migrācijas intensitāte 
vērojama arī uz Rīgu. Ārējā migrācija pēdējos gados īpaši ietekmē iedzīvotāju emigrācija uz 
citām ES valstīm darba meklējumos. 

2006.–2012.gada periodā kopumā Latvijā, Zemgales reģionā un Kokneses novadā ilgtermiņa 
migrācijas saldo ir bijis negatīvs. Latvijā kopumā šis rādītājs ir negatīvs un 2010.gadā, salīdzinot 
ar 2009.gadu, pieaudzis gandrīz divreiz. 

3.tabula. Ilgtermiņa migrācijas rādītāji (2009.–2010.gada sākumā)
7
 

 2009. 2010. 

 Iebrauca Izbrauca 
Migrācijas 

saldo 
Iebrauca Izbrauca 

Migrācijas 
saldo 

Latvija 42666 47366 -4700 40862 48774 -7912 

Zemgales reģions 5388 6509 1121 5530 6696 -1166 

Kokneses novads 125 136 -11 128 152 -24 

Kopumā Latvijā joprojām saglabājas liels no Latvijas izbraukušo iedzīvotāju skaits. 2011.gadā 
Latvijā iebrauca 7253 iedzīvotāji, izbrauca 30 380 iedzīvotāji, kas sastāda negatīvu migrācijas 
saldo, t.i., -23 127. Jānorāda, ka minētie 2011.gada dati ir pārrēķināti pēc 2011.gada Tautas 
skaitīšanas, kas liecina, ka iepriekšējo gadu dati var neatspoguļot patieso situāciju. 

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

Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem, 2010.gada sākumā DEMOGRĀFISKĀS SLODZES8 
līmenis Kokneses novadā bija 517, 2011.gadā – 509, bet 2012.gada sākumā – 521,4, kas liecina, 
ka pēdējā gada laikā demogrāfiskā slodze ir paaugstinājusies, tomēr tas joprojām ir zemāks 
nekā Zemgales reģionā un Latvijā kopumā (2012.gadā sākumā Zemgales reģionā tas bija 566, 
bet Latvijā – 573). Jāatzīmē, ka demogrāfiskās slodzes radītājs ir viens no zemākajiem rādītājiem 
salīdzinājumā ar kaimiņu pašvaldībām, piekāpjoties tikai Aizkraukles novadam, kur tas ir 520 
(Ērgļu – 671, Pļaviņu – 628, Jaunjelgavas – 583 un Ogres novadam – 588). Nākotnē jārēķinās, ka 
sociālā slodze palielināsies, ja pieņem, ka būtiski nemainīsies iedzīvotāju sastāvs un 
nepalielināsies migrācija. 

                                                 
6 Teritorijā izbraukušo un iebraukušo iedzīvotāju starpība 
7 Centrālās statistikas pārvaldes dati (vēl nepārrēķināti dati pēc 2011.gada tautas skaitīšanas rezultātiem) 
8
 Darbspējas vecumu nesasniegušo un pārsniegušo personu skaits vidēji uz 1000 personām darbspējas vecumā 
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1.3.3. IEDZĪVOTĀJU STRUKTŪRA 

Kokneses novadā, tāpat kā lielākajā Latvijas daļā, ir sieviešu skaitliskais pārsvars pār vīriešiem. 
2012.gada 1.janvārī Kokneses novadā reģistrēti 2839 vīrieši jeb 47,63% un 3122 sievietes jeb 
52,37%. Neskatoties uz izmaiņām kopējā iedzīvotāju skaitā, DZIMUMU STRUKTŪRAS 
proporcionālā attiecība nav krasi mainījusies. 

Demogrāfiskā situācija radījusi arī 
izmaiņas Kokneses novada 
iedzīvotāju VECUMSTRUKTŪRĀ. 
Pastāvīgo iedzīvotāju skaita 
attiecības starp trijām galvenajām 
vecuma grupām, kā arī šo attiecību 
izmaiņas laika gaitā ļauj spriest par 
iedzīvotāju demogrāfisko un 
ekonomisko potenciālu. 

Pašvaldības attīstības ziņā svarīgi 
raksturot iedzīvotāju sadalījumu 
dažādās vecuma grupās, it īpaši 
izdalot iedzīvotājus darbspējas 
vecumā, jo tas liecina par 
nodarbinātības attīstības perspektīvām vai norāda uz darbaspēka resursu trūkumu. Sadalījumā 
pēc vecuma grupām (skatīt 4.tabulu) vislielākais iedzīvotāju skaits ir darbspējas vecumā – 3918 
iedzīvotāji jeb 66,73%, tomēr jāatzīmē, ka šis skaits ir samazinājies attiecībā pret iepriekšējo 
gadu, kad darbspējas iedzīvojuma skaits bija 3971. Līdz darbspējas vecumam reģistrēti 880 
iedzīvotāji jeb 14,76% (samazinājums par 6 iedzīvotājiem), bet pēc darbspējas vecuma – 1163 
iedzīvotāji jeb 19,51% (attiecīgi palielinājies par 21 iedzīvotāju). 

Kokneses novadā, tāpat kā visā Latvijā, sarūk iedzīvotāju skaits līdz darbspējas vecuma grupā, 
kas var negatīvi ietekmēt nodarbinātības attīstības perspektīvas, kā arī radīt sociālo spriedzi 
nākotnē. Salīdzinājumam, ja 2010.gada sākumā līdz darbspējas vecumam iedzīvotāju skaits bija 
925, tad 2012.gada sākumā – 880 iedzīvotāji, darbspējas vecumā attiecīgi 4000 un 3918, bet 
pēc darbspējas vecuma – 1139 un 1163 iedzīvotāji. 

4.tabula. Iedzīvotāju sadalījums pa vecuma grupām
9
 

Vecuma grupa 
Iedzīvotāju skaits teritoriālā vienībā Iedzīvotāju 

skaits kopā Bebru pagasts Iršu pagasts Kokneses pagasts 

Līdz darbspējas 
vecumam 

239 92 549 880 

t.sk. vīrieši 121 45 294 460 

t.sk. sievietes 118 47 255 420 

Darbspējas vecumā 851 368 2699 3918 

t.sk. vīrieši 441 183 1350 1974 

t.sk. sievietes 410 185 1349 1944 

Pēc darbspējas vecuma 181 85 897 1163 

t.sk. vīrieši 62 32 311 405 

t.sk. sievietes 119 53 586 758 

Kopā: 1271 545 4145 5961 

                                                 
9
 PMPL dati uz 01.01.2012. 



KOKNESES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2013–2019 

 

                                                                                            Kokneses novads – vieta, kur likteni veidojam paši! 28 

Pēc valstiskās piederības 2012.gada 1.janvārī Kokneses novadā reģistrēti 5704 pilsoņi10 
(95,69%), 241 nepilsoņi (4,04%), 1 iedzīvotājs ir Latvijas bezvalstnieks (0,02%) un 15 pārējie 
iedzīvotāji (0,25%). Pēdējos gados Kokneses novada iedzīvotāju sadalījums pēc nacionālā 
sastāva un valstiskās piederības nav būtiski mainījies. Lielāko daļu Kokneses novada iedzīvotāju 
veido latviešu īpatsvars – 5282 jeb 88,60%, 6,2% jeb 369 krievi, 1,58% jeb 94 baltkrievi, 3,62% 
jeb 216 citu tautību iedzīvotāji. 

 
1.4. EKONOMISKĀ VIDE 

1.4.1. UZŅĒMĒJDARBĪBAS PAMATRĀDĪTĀJI 

Galvenie faktori, kas nosaka reģiona uzņēmējdarbības vides konkurētspēju, ir darbaspēka 
pieejamība un tā kvalitāte, reģiona sasniedzamība, pētniecības un inovāciju līmenis, tiesiskā un 
institucionālā bāze (t.sk. nodokļu politika), savukārt gan valsts, gan arī novada ekonomikas 
attīstība atkarīga no uzņēmējdarbības vides un uzņēmīgiem cilvēkiem, kas spēs piedāvāt vietējā 
un ārējā tirgū konkurētspējīgus produktus un pakalpojumus. 

Uzņēmumu reģistrā uz 2012.gada 
augustu ir reģistrētas 598 ekonomisko 
aktivitāšu vienības – 222 zemnieku 
saimniecības, 25 individuālie 
uzņēmumi, 2 sabiedrības ar ierobežotu 
atbildību, 2 kooperatīvās sabiedrības un 
1 pašvaldības uzņēmums. 
Komercreģistrā reģistrēta 121 
sabiedrība ar ierobežotu atbildību, 24 
individuālie komersanti, 1 
pilnsabiedrība un akciju sabiedrība. Pēc 
uzņēmējdarbības formas, procentuāli 
lielāko daļu sastāda sabiedrības ar 
ierobežotu atbildību (127), tāpat Kokneses novadā darbojas 30 individuālie komersanti, 1 akciju 
sabiedrība un 1 pilsabiedrība (skatīt attēlu „Komercreģistra subjektu reģistrācijas dinamika 
sadalījumā pa uzņēmējdarbības formām”). 

Uzņēmumu reģistra dati par uzņēmumu 
reģistrēšanas dinamiku rāda, ka 
uzņēmumu skaits pēdējos gados, pēc 
2008.–2009.gada krīzes, ir stabilizējies 
un kopumā no jauno reģistrēto 
uzņēmumu skaits ir lielāks nekā 
likvidēto (skatīt attēlu „Uzņēmumu 
reģistrēšanas dinamika”). 2010.gada 
reģistrācijas un likvidācijas pieaugums 
saistāms ar atvieglojumiem uzņēmumu 
reģistrēšanas un likvidācijas 
nosacījumiem. Uz 2012.gada augustu 
reģistrēti 7 jauni uzņēmumi un 4 likvidēti. 

 

                                                 
10 PMPL dati uz 01.01.2012. 
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Ekonomiski aktīvās statistikas vienības Kokneses novadā ir šādas: 

� Pašnodarbinātās personas – 123; 
� Individuālie komersanti – 14; 
� Komercsabiedrības – 76; 
� Zemnieku un zvejnieku saimniecības – 84; 
� Fondi, nodibinājumi un biedrības – 11; 
� Valsts budžeta iestādes – 1; 
� Pašvaldību budžeta iestādes – 0. 

Kopumā novadā ir 49 ekonomiski aktīvās tirgus sektora vienības uz 1000 iedzīvotājiem, no 
kurām 41,4% ir pašnodarbinātās personas, 4,7% individudālie komersanti, 25,4% 
komercsabiedrības un 28,5% zemnieku saimniecības. 

Salīdzinot ar Latvijas un apkārtējo novadu rādītājiem, Kokneses novada pašvaldībā šis radītājs ir 
zems. Latvijā 2010.gadā bija 61 ekonomiski aktīvās tirgus vienības uz 1000 iedzīvotājiem, 
Zemgales reģionā – 50, Aizkraukles novadā – 48, Ērgļu novadā – 55, Pļaviņu novadā – 43, Ogres 
novadā – 51 un Jaunjelgavas novadā – 50. Vairāk kā citos kaimiņu novados, Kokneses novadā ir 
ekonomiski aktīvās zemnieku saimniecībās. 

Populārākie ekonomiski aktīvā tirgus sektora vienību darbības veidi pēc NACE klasifikatora ir 
lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība (149 vienības), augkopība un lopkopība, 
medniecība un saistītas palīgdarbības (136), vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, 
automobiļu un motociklu remonts (26 vienības). 

Salīdzinot informāciju par Kokneses novada uzņēmumiem ar lielāko apgrozījumu 2011.gadā, 
vislielākais apgrozījums ir bijis uzņēmumam SIA „Pakavs” un SIA „EIDZ”, bet vislielākais 
apgrozījuma pieaugums vērojams SIA „J&E Īpašumi”. 

 
1.4.2. UZŅĒMĒJDARBĪBAS JOMAS 

Kokneses novadā tradicionāli attīstījušās tādas saimniecības nozares kā lauksaimniecība, 
biškopība, mežsaimniecība un ar tūrismu saistītas nozares. Saskaņā ar Kokneses novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2013.–2037.gadam noteikto, Kokneses novada ekonomisko 
specializāciju arī nākotnē šīs, papildus vēl citām sfērām, varētu būt nozīmīgākās novada 
uzņēmējdarbības jomas. 

Novadā ir arī samērā daudz neizmantotas bijušo ražotņu ēkas un būves (piemēram, bijušā MRS 
komplekss Kokneses ciema dienvidaustrumu daļā). Lielākās ražotņu teritorijas izvietojušās 
Kokneses austrumu daļā un uz ziemeļrietumiem no Kokneses uz Putnuciema pusi. 

Kokneses novadā nav attīstīta liela apjoma 
rūpnieciskā ražošana, galvenokārt, tie ir 
kokapstrādes uzņēmumi, pārtikas un 
būvizstrādājumu ražošanas uzņēmumi. 
Lielākie ražošanas objekti ir SIA „Baumit – 

Baltikum” sauso būvizstrādājumu ražotne, SIA 
„Kūdras enerģija” kūdras ieguves un 
pārstrādes ražotne, SIA „Hansa Pack”, SIA 
„Kokapstrāde DN” un SIA „Pallog” 
kokapstrādes ražotnes, SIA „Lejas – Rozes” 
gaļas pārstrādes uzņēmums. 
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Tirdzniecība un dažādi sadzīves pakalpojumi ir tradicionāla privātā sektora darbības sfēra. Tā 
savā ziņā atspoguļo arī iedzīvotāju dzīves līmeni, jo pakalpojumus nosaka pieprasījums, kas 
savukārt ir atkarīgs no iedzīvotāju maksātspējas. 

Kokneses novadā tiek sniegti dažāda veida pakalpojumu veidi. Tirdzniecības tīkls ir samērā labi 
attīstīts, novadā atrodas dažāda profila veikali, lielākoties gan pārtikas, kas izvietoti novada 
centros. Lielākos tirdzniecības uzņēmumus pārstāv SIA „Maxima Latvija”, SIA „Aizkraukles 
sabiedrība”, SIA „Vējkalni – MIKI”, SIA „Ataudze” un SIA „Kokneses dārzniecība”. 

Kokneses novadā ir pieejami tādi sadzīves pakalpojumi kā pārtikas un nepārtikas veikali, sporta 
centrs, ēdināšanas iestādes, degvielas uzpildes stacijas, ar tūrismu saistītie pakalpojumi – 
viesnīcas un viesu mājas. Pēc Kokneses novada iedzīvotāju domām, novadā pietrūkst tādu 
ikdienā nepieciešamu pakalpojumu sniedzēju kā apavu remonts, Iršu pagastā bankomāts utt., 
līdz ar to iedzīvotājiem jādodas uz Koknesi vai arī tuvāk esošajām pilsētām kā Aizkraukli vai 
Jēkabpili, lai saņemtu pakalpojumus. Ņemot vērā labo sabiedriskā transporta nodrošinājumu ar 
Rīgu, iedzīvotāji izvēlas doties pēc pakalpojumiem arī uz galvaspilsētu. 

Kokneses novada pašvaldība iespēju robežās 
atbalsta uzņēmējus, rīkojot seminārus 
(piemēram, 2011.gada 1.novembrī sadarbībā ar 
ES struktūrfondu informācijas centru tika rīkots 
informatīvs seminārs par aktuālajām ES fondu 
atbalsts iespējām uzņēmējiem 2007.–2013.gadā, 
bet sadarbībā ar Latvijas Hipotēku un zemes 
bankas Jēkabpils filiāli domē organizētas 
individuālas konsultācijas uzņēmējiem). 
Uzņēmējiem Kokneses novada pašvaldības 
mājas lapā pieejama aktuāla informācija ar uzņēmējiem saistošu informāciju. 

Viens no veidiem, kā pašvaldība varētu veicināt uzņēmējdarbības attīstību pašvaldībā, ir 
nodokļu atlaižu sistēma. Cits veids, kā sekmēt uzņēmējdarbības attīstību, ir infrastruktūras 
attīstības veicināšana (nodrošināta ūdensapgāde, izbūvēta kanalizācija u.c.) Kopumā pašvaldībai 
jāturpina būt sadarbības veicinātājam un informācijas avotam, lai paaugstinātu uzņēmumu 
konkurētspēju un kapacitāti. 

Saskaņā ar Kokneses novada attīstības programmas ietvaros veikto Kokneses novada uzņēmēju 
aptauju, pēc uzņēmēju domām būtiskākie faktori, kas nepieciešami, lai sasniegtu straujāku 
uzņēmuma izaugsmi, ir iedzīvotāju pirktspēja, zemes platību palielināšana, sakārtoti pagasta 
autoceļi u.c. Savukārt kā šobrīd lielākās problēmas uzņēmēji min augstos nodokļus, lielo skaitu 
kontrolējošo institūciju un kvalificēta darbaspēka trūkumu. Tāpat uzņēmēji norādījuši, ka 
Kokneses novada pašvaldībai uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai novadā būtu jāsakārto 
pašvaldības ceļi, kā arī jāveicina aktīvāka komunikācija, t.sk. informācijas apmaiņu ar 
uzņēmējiem un iedzīvotājiem. 

 
1.4.3. LAUKSAIMNIECĪBA 

Kokneses novadā jau vēsturiski viena no pamatnozarēm ir bijusi lauksaimniecība, pamatā 
lopkopība un augkopība. Deviņdesmitajos gados, sākoties zemju reformai, teritorijā atrodošās 
kolektīvās saimniecības tika likvidētas. Pašlaik noteicošās lauksaimniecības nozares Kokneses 
novadā ir graudkopība, dārzeņu un lopbarības augu audzēšana. Saskaņā ar Centrālās statistikas 
pārvaldes datiem, 2011.gadā Kokneses novada teritorijā 7652 ha lielā platībā aizņēma sējumi, 
no tiem 2260 ha graudaugu kultūras, 4740 ha lopbarības kultūras, 400 ha tehniskās kultūras 
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(rapsis u.tml.) u.c. Kokneses novads, līdz ar novada domes 2009.gada lēmumu, ir pasludināts 
par brīvu no ģenētiski modificētiem organismiem. 

Otra noteicošā nozare ir lopkopība – piena lopkopība un gaļas liellopu audzēšana. Ar 
lauksaimniecisko ražošanu saistītie – gan lauksaimnieciskās, gan nelauksaimnieciskās ražošanas 
uzņēmumi, izvietoti vienmērīgi visā novada teritorijā. Ievērojamu daļu novada ekonomiskajā 
struktūrā, kā arī zemes izmantošanā ieņem lielražojošie uzņēmumi. Kokneses novadā darbojas 
arī spēcīgas saimniecības, kuras pārsvarā audzē lopbarības kultūras, graudaugus un kartupeļus. 
Lielākie lauksaimnieciskie ražotāji Kokneses pagastā ir SIA „Bormaņi”, ZS „Kalnavoti”, SIA 
„Agrika – V”, ZS „Sietiņi”, IK „Wil van Herk”, Bebru pagastā – ZS „Pilslejas”, ZS „Vecsiljāņi”, ZS 
„Tīrumnieki”, ZS „Lejas Vēži”, bet Iršu pagastā – ZS „Zemitāni”, ZS „Dūjas”, ZS „Pamati”. Novadā 
ir salīdzinoši liels skaits bioloģisko saimniecību. Uz 2011.gadu reģistrētas 33 bioloģiskās 
saimniecības (12 – Kokneses pagastā, 15 – Iršu pagastā un 7 Bebru pagastā), kuras kopumā 
apsaimnieko ~4000 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Lielākās no saimniecībām ir SIA 
„Bormaņi” ar ~1000 ha, z/s „Zemitāni” ar ~700 ha un z/s „Kalnavoti” ar ~450 ha. 

Lielākā daļa zemnieku saimniecību un piemājas saimniecību darbojas kā sīkražotāji un izpilda 
galvenokārt pašapgādes funkcijas. Tām pārsvarā arī ir nelielas zemes platības, un vairums 
saimniecības var tikt raksturotas kā daudznozaru piemājas sīksaimniecības ar maziem preču 
produkcijas apjomiem. 

 
1.4.4. TŪRISMS 

Eiropā un visā pasaulē tūrisms ir viena no 
vadošajām un straujāk augošajām nozarēm, 
kura tiek uzskatīta par stratēģisku 
ekonomiskās attīstības un nodarbinātības 
prioritāti. Latvija ir tūrisma attīstības iespējām 
bagāta zeme, jo Latvijā ir resursi jaunu 
tūrisma produktu izveidei, esošo apzināšanai 
un to konkurētspējas palielināšanai. 

Tūrisms ietekmē ikvienas sabiedrības sociālo, 
kultūras un ekonomisko dzīvi, tāpat arī otrādi 
– minētās sfēras ietekmē tūrisma attīstību. 
Kokneses novada ģeogrāfiskais novietojums, 
daudzveidīgie dabas apstākļi, kultūrvēsturiskais mantojums un infrastruktūra ir pamats, uz kura 
balstīt jaunu tūrisma produktu izveidi, lai paplašinātu esošo piedāvājumu. Tikpat būtiska nozīme 
ir arī novada spējai iekļauties kopējā valsts un reģiona tūrisma infrastruktūrā, kā arī sadarbībai 
starp dažādām institūcijām, organizācijām, uzņēmējiem un citiem interesentiem. 

Par Kokneses tūrisma attīstības plānveidīgu un mērķtiecīgu attīstību ir uzskatāms 2000.gads, 
kad tika izveidota sabiedriskās organizācijas „Fonds Koknesei” struktūrvienība „Kokneses 
tūrisma informācijas centrs” un izstrādāta Kokneses pagasta tūrisma attīstības stratēģija 2000.–
2005.gadam. Stratēģijas mērķis „attīstīt ilgtspējīga tūrisma nozari, kas harmonizētu ar vidi, 
kultūru un vietējo sabiedrību, un dotu papildus labumus novada ekonomiskajai attīstībai, 
palielinot ienākumus, veicinot nodarbinātību un iedzīvotāju labklājību”, savukārt Kokneses 
tūrisma informācijas centra galvenais uzdevums ir informēt par tūrisma pakalpojumiem un 
sniegt palīdzību tūrisma pakalpojumu izmantošanā. 

Kokneses novada tūrisma informācijas piedāvājuma nodrošināšanai, tās kvalitātes 
paaugstināšanai un jaunu tūrisma produktu attīstības veicināšanai tiek veikta sadarbība ar 
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Latvijas profesionālajām tūrisma asociācijām – BLTIOA „LATTŪRINFO”, biedrību „Zemgales 
tūrisma asociācija”, Latvijas Piļu un muižu asociāciju, kā arī ar Latvijas citu novadu tūrisma 
informācijas centriem un aģentūrām. Tūrisma attīstības veicināšanai Kokneses novadā centrs 
sadarbojas arī ar nodibinājumu „Kokneses Fonds” – Likteņdārza tapšanā un ar biedrību 
„Koknesei” – Kokneses „Zaļā tirgus” izveidē. 

Kokneses novads ir pievilcīgs ar tā stratēģisko novietojumu attiecībā pret tūrisma plūsmām – 
Rīga un Daugavas ieleja. Kokneses novada popularitāti veicina arī atrašanās pie Daugavas un 
valsts galvenā autoceļa, rekreācijas iespējas pie mazajām upēm, daudzveidīga un pievilcīga 
ainava, kā arī tās kultūrvēsture. Novadā ir attīstīts autoceļu tīkls, kaut arī to kvalitāte ne visur ir 
apmierinoša.  

Kokneses novads ieņem īpašu vietu Latvijas kultūrvēsturiskajā kontekstā ar vēstures un kultūras 
pieminekļiem. Iršu pagastā ir nepieciešamie priekšnosacījumi dabas tūrisma un specifisku 
interešu grupu tūrisma attīstībai (piemēram, medību un etniskais tūrisms), jo pagasta dabas 
resursi izceļas ar savu neatkārtojamo krāšņumu un dzīvās dabas daudzveidību. Novadā ir arī 
interesantas, cilvēka darbības relatīvi maz skartas teritorijas, kurās varētu attīstīt ekoloģisko un 
lauku tūrismu. 

Novadā ir daudz vērtīgu un savdabīgu kultūrvēsturisku objektu, kas ir nozīmīgi kultūras tūrisma 
attīstībai – pilsdrupas, muižas, arheoloģiskie objekti, alejas, kā arī bagāts un unikāls 
nemateriālās kultūras mantojums. 

Ievērojamākie apskates objekti Kokneses novadā: 

� Kokneses pilsdrupas un priekšpils, 
� Likteņdārzs, 
� Kokneses muižas ansamblis, 
� Kokneses parks, 
� Kokneses Jaunās pils drupas, 
� Piemiņas akmens „Pērses meitene”, 
� Riņķa krusti un čuguna lielgabali, 
� Otrā Pasaules karā kritušo kapi, 
� Kokneses luterāņu baznīca, 
� Koka skulptūra „Mūžībai”, 
� Kokneses kultūras nams, 
� Piemineklis 1941. un 1945.gadā uz Sibīriju izsūtītajiem, 
� Piemineklis 1905.gadā nogalinātiem cīnītājiem, 
� Strūklaka „Fauna galva”, 
� Kokneses Viduslaiku pils un Likteņdārza makets, 
� Amatniecības un atpūtas centrs „Mazā Kāpa”, 
� Vecbebru muižas komplekss, 
� Iršu pagastnams, 
� Iršu muižas klēts, 
� Tēlnieka Voldemāra Jākobsona memoriālā māja – muzejs, 
� Piemineklis uz Sibīriju izvestajiem Vecbebros, 
� Jaunbebru „Kartupeļu dumpja” atceres vieta, 
� Jēkaba Bīnes gleznu ekspozīcija, 
� Bulandu pilskalns, 
� Piemiņas akmens Iršu kolonijai, 
� Vecbebru Svētās Ģimenes Romas katoļu baznīca. 
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Kokneses pilsdrupas ir viens no apmeklētākajiem apskates objektiem novadā. Aktīvā tūrisma 
sezonas laikā tajās tiek izvietota informācija par Kokneses pilsdrupu vēsturi. Darbojas suvenīru, 
bukletu un ceļvežu tirdzniecības vieta. 

Pilsdrupu apmeklētāju skaits 2011.gadā sasniedza 22 234, palielinājums par 13% salīdzinot ar 
2010.gadu (16 927). Lielākais skaits tūristi ir no Latvijas. 2011.gadā tie bija 16725 jeb 94%. 
Savukārt ārzemju tūristi sastāda 995 , jeb 6%, galvenokārt no Vācijas, Krievijas, Lietuvas, Polijas 
un Amerikas Savienotajām Valstīm. 2012.gadā pilsdrupas apmeklēja 17 866 tūristi, no tiem 
1175 ārzemnieki. Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem palielinājies tūristu skaits no Krievijas. 

Kā viens no potenciāli lielākajiem tūrisma objektiem Kokneses novadā jau šobrīd un arī turpmāk 
varētu būt „Likteņdārzs”. Tā ir kultūrvēsturiska piemiņas vieta, kas top uz salas Koknesē ar 
mērķi pieminēt visus tos Latvijas iedzīvotājus, ko Latvijas zaudēja 20.gs. tos, kas krita karos, tika 
izsūtīti un bija spiesti doties trimdā. Lai arī Likteņdārzu plānots pabeigt 2018.gadā, jau tā 
tapšanas gaitā dārzs piesaista apmeklētājus un interesentus, kas ne tikai novērtē paveikto, bet 
arī  iesaistās tā izveidē, piemēram, stāda kociņus vai veido Likteņdārza amfiteātra pelēkā 
akmens krāvumu. Kokneses novadā vēsturisko liecību apskati iespējams apvienot ar aktīvo 
atpūtu, piemēram, nomājot laivas braucieniem pa Daugavu vai izmantojot brīvdienu piestātnes 
„Pērseja” piedāvājumus. 2011.gadā Likteņdārza apmeklētāju skaits ir ievērojami palielinājies. Ja 
2010.gadā to skaits bija 10 000, tad 2011.gadā jau 18 000 un 2012.gadā ~100 000 tūristu. 

5.tabula. Tūrisma apskates objektu statistika
11

 

Objekta nosaukums 
Skaits 

2010. 2011. 

Kokneses pilsdrupas  16 927 22 234 

Likteņdārzs 10 000 18 000 

Amatu centrs „ Mazā Kāpa” 2200 Neveic datu apkopošanu 

Tēlnieka V.Jākobsona muzejs 650 ~350 

Safari parks „Zemitāni” 297 Neveic datu apkopošanu 

Biškopības muzejs 600 586 

Kokneses novadā tiek piedāvātas šādas aktīvās atpūtas iespējas: 

� Kokneses sporta centrs – peldbaseins un bērnu peldbaseins ar slidkalniņu, ūdens kaskādi 
un zemūdens hidromasāžu, sauna, hidromasāžas vanna. Peldēšanas inventāra noma. 
Stadions ar sintētisko segumu, sporta halle (basketbola, volejbola, rokasbumbas, 
minifutbola laukumi), inventāra noma, skeitparks un trenažieru zāle; 

� Aktīvās atpūtas centrs „Pērsejas”– SIA „Pērsejas” piestātne Kokneses pilsdrupās un 
„Pērsejas” (laivu noma, volejbola laukums, nūjošana gida pavadībā pa Kokneses takām); 

� Safari parks „Zemitāni” – saimniecībā nodarbojas ar pasaules līmeņa trofeju briežkopību. 
Šobrīd aptuveni 300 ha pastaigājas vairāk nekā 1300 staltbriežu un dambriežu un citu 
savvaļas dzīvnieku (mufori, sumbri, mežacūkas). Saimniecība piedāvā ne tikai dzīvnieku 
apskati, bet arī brieža gaļas izstrādājumu degustācijas un iegādi, ēdināšanu un 
nakšņošanu, kā arī telpas pasākumu rīkošanai; 

� Mednieku klubs „Ķepainis”, kas organizē medības. 

Bioloģiskām saimniecībām ir liela loma lauku tūrisma un ekotūrisma attīstībā Kokneses novada 
pašvaldībā. Novadā savu produkciju piedāvā bioloģiskās saimniecības „Sidrabi” (kaņepju 
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produkcija), „Janavas” (zāļu tējas, sejas krēms „Beāte”) un zemnieku saimniecība „Vecsiljāņi”, 
kas 2010.gadā sācis ražot „Ievas sieru”. 

Novadā darbojas uzņēmums SIA „Kāpiņa”, kas nodarbojas ar ādas māksliniecisko apstrādi, 
suvenīru ražošanu un tirdzniecību. Izveidots arī atpūtas un mācību centrs „Mazā kāpa”, kas 
piedāvā ekskursijas ar līdzdarbošanos radošajā darbnīcā. 

Daugavas upe ir piemērota ūdens tūrismam, taču praktiski nav izveidota šim tūrisma veidam 
nepieciešamā infrastruktūra (apmetņu vietas, informācijas stendi, ugunskuru vietas un laivu 
piestātnes. Perspektīvā tiek plānota Daugavas krasta izmantošana ne tikai saistībā ar 
„Likteņdārzu”, bet saskaņā ar pašvaldības aģentūras „Kokneses Tūrisma centrs” darbības 
virzieniem 2010.–2015.gadam tiek plānota laivu piestātnes izveidošana un gājēju takas izveide 
gar Daugavas krastu no Kokneses līdz Likteņdārzam un velomaršruts gar Daugavas krastu uz 
Skrīveriem un Pļaviņām. Novada kultūras vidi papildina dažādi koncerti, izstādes un atpūtas 
pasākumi. 

Kā galvenos trūkumus Kokneses tūrisma attīstībai var minēt ierobežoto pašvaldības budžetu 
projektu līdzfinansēšanai un investīciju nepietiekamo piesaisti kultūrvēsturisko tūrisma objektu 
uzturēšanai un sakopšanai, informācijas stendu trūkumu, labiekārtotu peldvietu un atpūtas 
vietu trūkumu u.c. Tāpat Kokneses novads ir ar izteiktu vasaras tūrisma sezonalitāti, t.i., 
pašvaldībā trūkst ziemas tūrisma piedāvājumu. 

Kokneses novada lauku teritorija ir piemērota lauku tūrismam. Lauku tūrismā tūristi meklē 
lauku mieru un klusumu, iespēju nakšņot komfortabli par saprātīgu cenu, baudīt mājās gatavotu 
ēdienu, gūt pieredzi par vēsturi, kultūru. Lauku tūrismā svarīgas ir savstarpējās attiecības starp 
pakalpojuma sniedzēju (uzņēmēju) un pakalpojuma ņēmēju (tūristu) – laipnība, pretimnākšana, 
viesmīlība. Šeit nozīmīga ir vietējo iedzīvotāju aktivitāte. Lai arī Kokneses novadā samērā maz 
attīstīts ir lauku tūrisms, tas varētu kļūt par perspektīvu uzņēmējdarbības veidu. Tas dotu 
iespēju radīt jaunas darba vietas, attīstīt infrastruktūru un pakalpojumu līmeņa 
paaugstināšanos, ļaut saglabāt un racionāli izmantot kultūrvēsturisko un dabas mantojumu, kā 
arī veidot pašvaldības ceļu, kas ir pievilcīgs gan biznesam, gan dzīvei. Nozares izaugsmei svarīgi 
faktori ir vietējo iedzīvotāju un uzņēmēju aktivitāte un ieinteresētība, spēja sadarboties kopēju 
interešu vārdā. Lai veiksmīgi varētu attīstīt minētos tūrisma veidus, ir nepieciešams pašvaldībai 
attīstīt vai pilnveidot jau esošo tūrisma infrastruktūru. 

Vietējā tūrisma popularizēšanai 2011.gadā (iepriekš 2010.gadā) atkārtoti izdota Kokneses 
tūrisma avīze latviešu valodā ar aprakstiem par Kokneses novada tūrisma objektiem. Izstrādāti 
un tiek piedāvāti vairāki tūrisma maršruti gidu pavadībā, piemēram, aktīvās atpūtas maršruts 
„Kokneses – Vecbebri – Irši”, „Pozitīvo emociju vieta – Koknese”, „Ar teikām un nostāstiem”. 

Kokneses novadā ir pieejamas daudzveidīgas nakšņošanas iespējas. 2012.gada sākumā 
Kokneses novadā ir reģistrētas 2 viesnīcas (viesnīca „Vino Rosso” un „Orinoko”), 1 motelis 
(„Kokneses DUS”), 3 brīvdienu mājas („Līči”, „Sidrabi” un „Pērses krasts”), 1 viesu māja („Mazā 
kāpa”), 2 atpūtas kompleksi („RIVERSIDE'S RANCHO” un „Kalnavoti”), 3 kempingi („Daugavas 
radzes”, „Koknese” un „Vecbordzēni”). Vecbebru profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcā 
tiek piedāvātas ne tikai gultas vietas, bet arī ēdināšana. Telts vietas tiek piedāvātas „Senčos” 
Kokneses pagastā, bet Bebru pagastā atrodas „Bebru pirts”. Kopumā Kokneses novadā ir 
pietiekošs kopējais nakšņošanas gultas vietu skaits – attiecīgi tas ir 332. 

Ēdināšana tiek piedāvāta pils bufetē – Kokneses pilsdrupās, viesnīcā „Vino Rosso”, „Ragāļu 
krogā”, krodziņā „Rūdolfs” u.c. Jāatzīmē, ka nakšņošana un ēdināšanas pakalpojumi Iršu 
pagastā tiek piedāvāti tūristiem tikai Safari parkā „Zemitāni”. 
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Tūrisma attīstība veicina nodarbinātību un veicina saistīto nozaru attīstību. Tiek iegūti nodokļu 
ieņēmumi no tūrisma, tas veicina arī vietējo produktu eksportu, kā arī kultūras pieminekļu un 
dabas objektu vērtību un ekonomiskā ieguvuma palielināšanos. Tajā pašā laikā būtiska nozīme ir 
arī novada spējai integrēties kopējā valsts un reģiona tūrisma infrastruktūrā, informatīvo un 
reklāmas materiālu sagatavošanai un izplatīšanai, plašsaziņas līdzekļu iesaistīšanai, tūrisma un 
informācijas centra sistemātiskai un mērķtiecīgai darbībai. 

Tūrisma attīstība novadā cieši saistīta ar uzņēmējdarbības vides uzlabošanu un citu 
tautsaimniecības nozaru attīstību servisa un pieejamības nodrošināšanā. Tāpēc svarīgākais 
pašvaldības uzdevums novada pieejamības nodrošināšanā ir tranzītceļu rekonstrukcija, vietējās 
nozīmes autoceļu sakārtošana, piebrauktuvju, stāvlaukumu un speciālu atpūtas vietu 
ierīkošana, ceļu norāžu uzstādīšana un tualešu uzbūvēšana. 

Pēdējo trīs gadu laikā aktīvi tūrisma nozarē iekļaujas jauni tūrisma objekti un pakalpojumu 
sniedzēji, kā „Likteņdārzs”, brīvdienu piestātne „Pērsejas” un amatu centrs „Mazā kāpa”. 

Naktsmītņu statistikas dati netiek apkopoti uzņēmēju pasivitātes dēļ. Objektos apkopotie 
statistikas dati liecina, ka tendence naktsmītņu skaitam ir samazināties. Palielinājums ir 
vērojams 1 reizi četros gados, kad notiek vērienīgi pasākumi Koknesē, kas ir konkurētspējīgi ar 
Latvijā daudzajiem notiekošajiem pasākumiem. Piemēram, par godu pils 800–gadei Kokneses 
pilsdrupās notika svētku pasākumi „Izdzīvo savu sāgu Kokneses pilsdrupās”. Kā arī „Likteņdārza” 
ziedojumu akcijas pasākums Kokneses pilsdrupās „Mīlestības dziesmas Latvijai”. Šie pasākumi 
tika reklamēti un atspoguļoti presē, radio, televīzijā. Tas palielināja tūristu plūsmu ne tikai uz 
pasākuma norises laiku, bet arī turpmāko sezonas laiku. 

Līdz šim novadā nav bijuši ievērojami tūrisma projekti, kas iekļautu arheoloģiskās izpētes 
darbus, kultūrvēsturiskās mantojuma saglabāšanas aktivitātes, veidotu jaunus tūrisma 
produktus, sakārtotu tūrisma infrastruktūru, tajā skaitā sabiedriskās tualetes. Tūrisma attīstībai 
novadā nepieciešams izstrādāt tūrisma attīstības stratēģiju, kur būtu paredzēti finanšu līdzekļi 
tās realizēšanai. Pašreiz šādi līdzekļi netiek plānoti nepietiekamā budžeta dēļ. 
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1.5. TEHNISKAIS NODROŠINĀJUMS 

1.5.1. SATIKSMES INFRASTRUKTŪRA 

Satiksmes infrastruktūra ir viens no teritorijas infrastruktūras elementiem, kas nodrošina tās 
dzīvotspēju. Konkurētspējīga satiksmes infrastruktūra ir viens no svarīgākajiem 
priekšnoteikumiem reģiona ekonomiskai izaugsmei. Kokneses novada novietojums valsts 
centrālajā daļā pie valsts galvenā autoceļa ir labvēlīgs pasažieru un kravas pārvadājumu 
attīstībai. 

Novadā ir attīstīts autoceļu tīkls, ko veido viens valsts galvenais autoceļš A6 Rīga – Daugavpils – 
Krāslava – Baltkrievijas robeža (Pāternieki), divi reģionālie autoceļi: P79 Koknese – Ērgļi un P80 
Tīnūži – Koknese, un 11 vietējie autoceļi. 

Esošais ceļu tīkls pilnīgi nodrošina nepieciešamās saites starp ciemiem un novada centru, un 
jaunu pašvaldības ceļu ierīkošana novada teritorijā nav nepieciešama, taču tāpat kā visā valstī 
kopumā, arī Kokneses novadā nepieciešama autoceļu rekonstrukcijas un sakārtošanas darbi. 
Gan valsts, gan pašvaldības ceļu stāvoklis ir apmierinošs, taču atsevišķas pašvaldības ielas un 
ciemu savienojošie ceļi ir neapmierinošā stāvoklī. Kokneses novadā valsts autoceļu stāvokli 
pārvalda un kontrolē VAS „Latvijas Valsts ceļi” Centra reģiona Aizkraukles nodaļa. Nepieciešams 
veikt detalizētu pašvaldības ceļu un ielu inventarizāciju, lai apzinātu esošo situāciju. Minēto 
problēmu pašvaldība sistemātiski risina sava budžeta ietvaros, kā arī piesaistot Eiropas 
Savienības struktūrfondu līdzekļus. 

Kokneses novada Kokneses ciems ir attīstījies valsts galvenā autoceļa A6 tiešā tuvumā, līdz ar to 
aktuāls ir arī satiksmes drošības jautājums. Lai uzlabotu gājēju drošību, ir jārisina dažāda veida 
ar satiksmes drošības uzlabošanu saistītas darbības (gājēju ietvju un apgaismojuma izbūve, ceļu 
zīmju uzstādīšana u.tml.). 

Pēdējo 10 gadu laikā spēcīgi pieaugusī intensitāte uz valsts autoceļiem daļēji skaidrojama ar 
automobiļu skaita vispārēju palielināšanos. Tajā pat laikā pēdējos gados automobiļu skaits 
Kokneses novadā ir samazinājies, kas skaidrojums gan ar ekonomisko situāciju valstī, degvielas 
cenu kāpumu un iedzīvotāju svārstmigrāciju. Pēc Ceļu satiksmes drošības direkcijas datiem, 
Kokneses novadā uz 2012.gada 1.janvāri ir reģistrēti 1986 transportlīdzekļi (uz 01.01.2011. – 
2000 transportlīdzekļi, uz 01.01.2010. – 3181), no tiem 1549 – vieglie, 173 – kravas, 2 – 
autobusi, 30 – piekabes un puspiekabes, 172 – motocikli un tricikli, 2 – kvadricikli un 58 mopēdi. 

Kokneses novadā darbojas 3 degvielas uzpildes stacijas (DUS) – SIA „Virši – A” „DUS Bebri”, kas 
atrodas „Dīķmalas”, Bebru pagastā un DUS „Koknese” Melioratoru ielā 1M, Koknesē, SIA 
„Astarte – Nafta” DUS un ADUS Nr.11 1905.gada ielā 14A, Koknesē. Nevienas degvielas uzpildes 
stacijas nav Iršu pagastā. 

Kokneses novada teritoriju šķērso valsts nozīmes neelektrificēta dzelzceļa līnija Rīga – 
Daugavpils (publiskās lietošanas stratēģiskās nozīmes 1.kategorijas dzelzceļa sliežu iecirknis Rīga 
– Krustpils), kas ir viena no Kokneses novada būtiskākajām priekšrocībām. Dīzeļvilcienu maršruti 
tiek nodrošināti maršrutos – Rīga – Krustpils – Daugavpils, Rīga – Gulbene un Rīga – Krustpils – 
Rēzekne – Zilupe. Novada teritorijā atrodas divas pasažieru stacijas – Alotene un Koknese. 

Dzelzceļš tiek izmantots pasažieru pārvadājumiem un kravu pārvadājumiem, t.sk. naftas un 
naftas produktu pārvadājumiem. Pasažieru pārvadājumus nodrošina AS „Pasažieru vilciens”, kas 
ir vienīgais iekšzemes sabiedriskā transporta sniedzējs, kas pārvadā pasažierus visā Latvijas 
teritorijā pa dzelzceļu. No Kokneses uz Rīgu darba dienās kursē 7 reizi katru dienu. 
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Dzelzceļa transporta pašreizējie galvenie trūkumi – lēna ritošā sastāva kustība, tehniskais un 
morālais novecojums, nepiemērotība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.  

Līdz 2013.gadam no Skrīveriem līdz Krustpilij paredzēts izbūvēt otru sliežu ceļu aptuveni 52 
kilometru garumā, kā arī rekonstruēt visas stacijas un pieturas, uzbūvēt jaunus tiltus pār 
Aivieksti un Pērsi, rekonstruēt esošās caurtekas, pārbrauktuves. 

Transports būtiski ietekmē pašvaldības iedzīvotāju dzīves līmeni un ērtības. Novadā ir salīdzinoši 
labi attīstīta sabiedriskā transporta satiksme, kas sasaista Kokneses novada apdzīvotās vietas ar 
Rīgu un kaimiņu pašvaldībām, tomēr sabiedriskā transporta pieejamība Kokneses novadā nav 
vienmērīga visā teritorijā, t.i., ārpus Kokneses ciema sabiedriskā transporta nodrošinājums ir 
vāji attīstīts, līdz ar to liela daļa iedzīvotāju pārvietojas ar personīgo autotransportu. Autobusu 
maršrutu tīkla pamatā ir vēsturiski izveidojies un attīstījies autoceļu tīkls, tādējādi nodrošinot 
iespēju iedzīvotājiem nokļūt uz tiem nepieciešamo galamērķi – valsts un pašvaldību iestādēm, 
lielākajiem ražošanas un pakalpojumu sniegšanas uzņēmumiem, mācību iestādēm, medicīnisko 
un sociālo pakalpojumu sniegšanas iestādēm, iepirkšanās un atpūtas vietām utt. Sabiedriskais 
transports galvenokārt tiek izmantots, lai no savas dzīvesvietas iedzīvotāji nokļūtu uz mācībām, 
darbu un atpakaļ. Kokneses novadā sabiedrisko transporta pakalpojumus nodrošina gan vietējā, 
gan starppilsētu autobusu un dzelzceļa pārvadājumi, kā arī autobusi, kas nodrošina skolēnu 
pārvadājumus. Galvenā satiksme novada teritorijā notiek pa autoceļu Rīga – Daugavpils – 
Krāslava – Baltkrievijas robeža (Pāternieki) un autoceļu Koknese – Ērgļi. 

Koknesē pietur 11 starppilsētu nozīmes maršrutu autobusi (virzieni: Rīga, Aglona, Aizkraukle, 
Daugavpils, Gulbene, Jēkabpils, Koknese, Krāslava, Līvāni, Madona, Preiļi, Rēzekne, Rīga). Ar 
Aizkraukli, Pļaviņām un citām apdzīvotajām vietām satiksmi nodrošina 12 vietējās nozīmes 
maršruti. Vecbebros nedēļā pietur deviņu vietējās nozīmes maršrutu reisi, ar tiem iespējams 
nokļūt Aizkrauklē, Ērgļos, Ozolos, Vietalvā un Koknesē. Iršos pietur sešu vietējās nozīmes 
maršrutu autobusi (trīs kursē tikai skolas laikā). Iespējams katru dienu nokļūt Aizkrauklē un 
Ērgļos, skolas laikā autobusi kursē uz Siljāņiem un Vilkārēm. Vecbebri, kas atrodas valsts 
autoceļu tuvumā, nav iekļauts vietējās nozīmes maršrutos un satiksmi nodrošina vienīgi 
starppilsētu nozīmes autobusi.12 Vietējas nozīmes maršrutos pasažieru pārvadājumus veic SIA 
„Aizkraukles ATU”. 

Starppilsētu pasažieru pārvadājumus ar autobusiem nodrošina SIA „Norma – A” maršrutos Rīga 
– Varakļāni – Rēzekne, un Rīga – Madona, SIA „Daugavpils autobusu parks” maršrutos Rīga – 
Daugavpils un Rīga – Krāslava, AS „Nordeka” maršrutos Rīga – Preiļi, Rīga – Madona – Lubāna 
un Aizkraukle – Gulbene, SIA „Jēkabpils autobusu parks” maršrutos Rīga – Jēkabpils un Rīga – 
Aglona, AS „CATA” maršrutā Rīga – Suntaži – Ērgļi un SIA „Aizkraukles ATU” maršrutā Aizkraukle 
– Jēkabpils. Autoostas Koknesē nav. 

Pasažieru pārvadājumu pieaugums varētu tikt plānots vienlaicīgi ar tūrisma attīstību un 
pašvaldības ekonomisku uzplaukumu. Katrā ziņā, pasažieru pārvadājumu palielināšana ir saistīta 
ar kapitālieguldījumiem autoceļu segumu kvalitātes uzlabošanā. 

Mācību gada laikā Kokneses novada pašvaldība nodrošina visā novada lauku teritorijā dzīvojošo 
(ne tikai skolnieku) nogādāšanu uz/no izglītības iestādēm. Autobusu maršruti tiek sastādīti katra 
mācību gada sākumā, pamatojoties uz vecāku saņemtajiem iesniegumiem. Pašvaldībai aktuāls 
jautājums ir jauna novada autobusa iegāde, kas nepieciešams skolēnu pārvadājumiem, baseina 
apmeklējumam (skolēniem no visām novada skolām), ekskursiju un sporta sacensību 
apmeklējumiem. 

                                                 
12

 Zemgales plānošanas reģiona lauku teritoriju mobilitātes plāns, Zemgales plānošanas reģions, SIA „Reģionālie 
projekti”, 2012 
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Kokneses novadā šobrīd nav attīstīta veloceliņu infrastruktūra. Līdz 2012.gadam nebija izbūvēts 
neviens veloceliņš, tomēr, saskaņā ar Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2013.–
2037.gadam iekļauto novada attīstības koncepciju un nākotnē realizējamiem projektiem un 
idejām, tiek plānota veloceliņa izveide gar A6 autoceļu un ceļu, kas savienos Koknesi ar Iršiem. 
Veloceliņš nodrošinās ne tikai iedzīvotāju mobilitāti, bet arī paaugstinās sabiedrības atbildību un 
apziņu par nepieciešamību saglabāt apkārtējo vidi, uzlabot veselību un dzīves kvalitāti. 

 
1.5.2. INŽENIERTEHNISKĀ APGĀDE 

Par ūdensapgādi un kanalizāciju, siltumapgādi 
un notekūdeņu attīrīšanu Kokneses novada 
pašvaldībā rūpējas SIA „Kokneses Komunālie 
pakalpojumi” (Kokneses un Bormaņu ciemā) un 
Bebru un Iršu pagastu pārvalžu Komunālās 
daļas. Komunālās infrastruktūras stāvoklis 
novada ciemos kopumā ir apmierinošs. 

Kokneses novada pagastos centralizēta 
ūdensapgāde ir pieejama lielākajās apdzīvotajās 
vietās, t.i., Vecbebros, Iršos, Bormaņos un 
Kokneses ciemā daļēji. 

Dzeramais ūdens tiek iegūts no ūdensapgādes urbumiem. Koknesē ūdensapgāde tiek 
nodrošināta no 7 artēziskajiem urbumiem, savukārt Bormaņos no 1 artēziskā urbuma, Vecbebru 
un Iršu ciemā katrā ir ierīkoti divi urbumi, attiecīgi 1 urbums tiek izmantots, bet otrs atrodas 
rezervē. 

Kokneses novada Kokneses, Vecbebru un Iršu ciemā centralizētai kanalizācijas sistēmai 
pieslēgtas visas sabiedriskās ēkas un lielākā daļa dzīvojamo ēku (izņemot Iršu ciemu, kurā 
centralizētai kanalizācijas sistēmai pieslēgtas visas dzīvojamās mājas). Visi notekūdeņi tiek 
novadīti notekūdeņu kanalizācijas tīklā. Mājsaimniecības un sabiedriskās iestādes, kuras nav 
pieslēgtas pie centralizētās kanalizācijas tīkliem, izmanto septiķus/nosēdakas un paši organizē 
to iztukšošanu. 

Kokneses novadā atrodas trīs bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas – Kokneses ciema NAI, 
Vecbebru ciema NAI un Iršu ciema NAI. Bormaņu ciemā notekūdeņi tiek novadīti uz 
izsmeļamajām bedrēm, kuri tiek izvesti uz Kokneses ciema NAI. Bormaņos darbojas arī lokālās 
bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, uz kurām tiek novadīti Kokneses speciālās 
internātpamatskolas – attīstības centra notekūdeņi. 

Jaunas Vecbebru ciema NAI izbūvētas 2010.gadā ūdenssaimniecības sistēmas rekonstrukcijas 
projekta ietvaros, bet jaunas Iršu ciema NAI izbūvētas 2006.gadā.  

Pašlaik noslēguma stadijā ir Kokneses ciemā esošo attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija, ko veic 
Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju 
baseinu pašvaldībās, II kārta, Aizkraukles rajona Kokneses pagastā” ietvaros. 

Novada interesēs ir ūdenssaimniecības sakārtošana visās novada apdzīvotajās vietās atbilstoši 
reālām iedzīvotāju skaita un pieprasījuma prognozēm, līdz ar to pašvaldībai nepieciešams 
turpināt apgūt Eiropas Savienības līdzekļus ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektēšanai. 

Centralizēta SILTUMAPGĀDE ir pieejama Kokneses ciemā un Iršos. Centralizēta siltumapgāde nav 
pieejama Vecbebros. 
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Kokneses ciema katlumāja nodrošina dzīvojamās mājas un sabiedriskos uzņēmumus siltumu un 
karsto ūdeni. Katlumājā ir uzstādīti divi apkures katli un koģenerācijas iekārta. Papildus karstā 
ūdens un siltumapgādei koģenerācijas iekārta ražo elektroenerģiju. Kā kurināmais tiek 
izmantota koksne un dabasgāze. Atsevišķa katlumāja ierīkota arī Kokneses speciālajā 
internātpamatskolā – attīstības centrā, kur siltuma nodrošināšanai apkures sezonā un karstā 
ūdens sagatavošanai ir uzstādīti divi apkures katli, kas tiek kurināti ar koksni. 

Iršu ciema teritorijā esošajām daudzdzīvokļu mājām un sabiedriskajām iestādēm karstais ūdens 
un siltums tiek piegādāts no ciema centrālās katlumājas, tai ir sezonāls darbības režīms. 
2007.gadā, piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus, ir īstenoti katlu mājas un 
siltumtrašu rekonstrukcijas pasākumi 800 metru garumā (ERAF projekts „Iršu centralizētās 
siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija”). 

Pārējās apdzīvotajās vietās un viensētās tiek izmantota lokālā vai individuālā apkure. Lielākie 
uzņēmumi siltumapgādi pašu vajadzībām nodrošina ar savām katlumājām. Kokneses novadu 
šķērso maģistrālais gāzesvads, līdz ar to apkurē un siltā ūdens nodrošināšanai tiek izmantota arī 
dabasgāze. Daļa Kokneses novada iedzīvotāju sadzīves un apkures vajadzībām izmanto arī 
sašķidrināto gāzi, ko piegādā AS „Latvijas Propāna gāze”. Pašvaldībai perspektīvā būtu jāveicina 
privātā un pašvaldības sektora kopdarbība, īpaši aktuāli tas ir energoefektivitātes projektu 
īstenošanā – ēku siltināšanā. 

ELEKTROAPGĀDI Kokneses novadā organizē un apkalpo AS „Latvenergo” koncerns (AS 
„Augstsprieguma tīkls”, AS „Sadales tīkls”, AS „Latvijas elektriskie tīkli”). Iršu un Kokneses 
pagasta teritoriju šķērso pārvades tīkla 110 kV gaisvadu elektrolīnijas, teritorijā ir plaši sazarots 
20 kV augstsprieguma un zemsprieguma elektrolīniju tīkls ar transformatoriem. Tā kā elektrības 
jaudas nav pietiekamas plānotajai attīstībai, perspektīvā blakus 110 kV līnijai plānots izbūvēt LV-
121 AS „Latvenergo” 110/20 kV apakšstaciju. Pašvaldības galvenās ielas tiek apgaismotas, 
plānots ierīkot arī papildus apgaismojumu. 

Kokneses novadā ir pieejama GĀZES APGĀDE, kas ir viena no novada priekšrocībām. Tā tiek 
nodrošināta no maģistrālā gāzesvada Rīga – Daugavpils DN 500 mm caur gāzes regulēšanas 
staciju „Koknese” un „Vecbebri”. Pašvaldībā atrodas arī augstā, vidējā un zemā spiediena 
sadales gāzesvadi un to iekārtas. 

Kokneses novada dome ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU novadā organizē un kontrolē saskaņā ar 
valsts normatīvajiem aktiem, atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu 2006.–2012.gadam, 
Vidusdaugavas reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2008.–2013.gadam un Kokneses 
novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.16 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu” 
(apstiprināti ar 23.12.2009.). Atbilstoši šiem noteikumiem, Kokneses novada administratīvajā 
teritorijā atkritumu savākšanu un izvešanu veic SIA „Euro Concord A” (Bebru pagastā) un SIA 
„Aizkraukles KUK” (Kokneses un Iršu pagastos). Līdz 2012.gadam sadzīves atkritumu tika izvesti 
un poligonu „Totēni” Jaunjelgavas novadā, taču līdz ar tā slēgšanu, atkritumi tiek vesti uz 
poligonu „Dziļā vāda” Mežāres pagastā, Krustpils novadā. 

Kokneses novada teritorijā nav darbojošās sadzīves atkritumu izgāztuves. 2011.gadā pabeigti 
rekultivācijas darbi Kokneses novada Bebru pagasta atkritumu izgāztuvē „Cenši”, slēgta un 
rekultivēta ir arī sadzīves atkritumu izgāztuve „Koknese”. 

Galvenie atkritumu radītāji Kokneses novadā ir mājsaimniecības, rūpniecības un komerciālie 
uzņēmumi, valsts un pašvaldības institūcijas un iestādes, nelielu daļu sastāda arī celtniecības 
atkritumi. Līgumus par atkritumu apsaimniekošanu ir noslēgušas lielākā daļa mājsaimniecību. 
Atkritumu apsaimniekošanas sistēmā ir iekļauti arī novada lauku viensētu iedzīvotāji, noslēdzot 
līgumu par atkritumu apsaimniekošanu. 
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Palielinoties sadzīves atkritumu daudzumam, aktuāla kļūst nepieciešamība attīstīt atkritumu 
šķirošanu un dalītās atkritumu vākšanas sistēmas, kas novadā funkcionē nepilnīgi, skarot 
atsevišķas atkritumu grupas. Novada teritorijā ir noteikta  vienota dalītās atkritumu vākšanas 
sistēma, tomēr iedzīvotāju aktivitāte sadzīves atkritumu šķirošanā ir salīdzinoši zema, tāpēc 
būtu nepieciešama labāka iedzīvotāju informācija par atkritumu šķirošanu. Tāpat novadā 
nepieciešams izveidot atkritumu īslaicīgas uzglabāšanas, šķirošanas un pirmapstrādes vietas, tai 
skaitā arī atkritumu kompostēšanu, ekonomiski un teritoriāli piemērotos centros. Kopumā 
Kokneses novada pašvaldībai nepieciešams pilnveidot atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, 
popularizēt atkritumu šķirošanu, ierīkot šķirošanas laukumus, izglītot iedzīvotājus. 

Kokneses novada Komunālā nodaļa, kā arī Bebru un Iršu pagastu pārvalžu Komunālās daļas 
regulāri uzrauga teritorijas piegružošanu novadā un sakopj pašvaldības teritorijas, t.sk. veic 
apzaļumošanu, kapsētu uzturēšanu u.tml. 

 
1.5.3. SAKARI 

Kokneses novadā TELEKOMUNIKĀCIJAS nodrošina fiksēto un mobilo telekomunikāciju 
uzņēmumu infrastruktūra. Fiksētās telefonu sakaru tīklu telekomunikācijas nodrošina SIA 
„Lattelecom” visās apdzīvotajās vietās un viensētās, kuras atrodas gaisvadu un apakšzemes 
telekomunikāciju līnijām pieguļošā teritorijā. Savukārt mobilos sakarus nodrošina SIA „Latvijas 
Mobilais Telefons”, SIA „Tele 2” un SIA „Bite Latvija”. Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisijas datiem, platjoslu piekļuvju skaitam Latvijā ir tendence pieaugt. 

Kokneses novadā atrodas vairākas mobilo sakaru bāzes stacijas Koknesē, Vecbebros un Iršos. 
Pēdējo gadu laikā fiksēto telefonu abonementu skaits samazinājies, ņemot vērā, ka arvien 
vairāk cilvēku izvēlas mobilo sakaru operatoru pakalpojumus. Mobilo sakaru operatori kopumā 
nodrošina pietiekamu pārklājumu, taču ne visā novada teritorijā minēto operatoru 
pakalpojumu kvalitāte ir vienlīdz augsta. 

INTERNETA pārklājums kopumā novadā nav apmierinošs, kas sevišķi kavē sekmīgu lauku 
teritoriju attīstību un pievilcīgas dzīves vides nodrošināšanu. SIA „Lattelecom” piedāvā DSL 
interneta pieslēgumu, uzņēmums plāno ieviest arī optisko internetu Koknesē. Optiskā interneta 
ieviešana ir dārga, taču tas nodrošina plašākas interneta izmantošanas iespējas un lielāku datu 
pārraides ātrumu un kvalitāti. Kokneses novada teritorijā iespējams piekļūt interneta resursiem, 
izmantojot bezvadu datu pārraidi, ko piedāvā Latvijā esošie mobilo sakaru pakalpojumu 
sniedzēji. Interneta datu pārraides ātrums un kvalitāte ir atkarīga no atbilstošā vietā esošā 
sakaru tīkla pārklājuma. Tāpat novadā ir pieejami arī vairāki publiskie interneta punkti (atrodas 
visās novada bibliotēkās). Nepieciešams veicināt optiskā tīkla infrastruktūras izveidošanu 
Koknesē, t.sk. aptverot ražošanas teritorijas. Pārējā novada teritorijā jāveicina mobilo sakaru 
infrastruktūras attīstība sadarbībā ar mobilo sakaru operatoriem. Nepieciešams attīstīt vienotu 
datu pārraides tīklu novadā pašvaldībā, tās pārvaldēs un pašvaldības iestādēs. 

Datorizācijas apjoms un uzņēmumu, organizāciju un iedzīvotāju pieeja internetam ir būtisks 
mūsdienu attīstības faktors un labklājības rādītājs. Tas raksturo privātu un juridisku personu 
pieeju informācijai. 

PASTA PAKALPOJUMUS novadā nodrošina VAS „Latvijas Pasts” 3 pasta nodaļas, kuras atrodas 
visu pagastu centros un apkalpo sava pagasta teritorijas iedzīvotājus un iestādes. 

Kopš 2010.gada 1.jūnija VAS „Latvijas Valsts radio un TV centrs” ir pārtraucis analogās 
TELEVĪZIJAS apraidi Latvijas teritorijā un apraide tiek nodrošināta digitālā formātā. Novadā ir 
pieejama digitālā televīzija atsevišķiem TV kanāliem, iegādājoties digitālās televīzijas dekoderi. 
Tāpat par maksu ir iespējams uztvert citas TV programmas, iegādājoties Lattelecom” karti vai, 
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piemēram, izmantojot SIA „Izzi” vai SIA „Baltcom TV” pakalpojumus, kā arī izmantojot satelīta 
pieslēgumu. Kokneses novadā nodrošināta arī visu valsts RADIO staciju uztveršana. 
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8.attēls. Izglītības iespējas Kokneses novadā 

 

1.6. SOCIĀLĀS INFRASTRUKTŪRAS RAKSTUROJUMS 

1.6.1. IZGLĪTĪBA 
 

Izglītībai Kokneses novadā vienmēr bijusi liela vērtība. Skolu vēsture šeit mērāma jau vairāk nekā 320 
gadu garumā, kad Latvijas teritorijā sāka dibināt skolas zemnieku bērniem, un viena no pirmajām bija 
Koknesē. Arī šodien nelielajā Kokneses novadā izglītība ir prioritāte. 

Kvalitatīvu izglītības ieguvi nodrošina daudzveidīgas izglītības iestādes, kurās ir iespējas iegūt 
pirmsskolas, pamatskolas, vidusskolas, speciālo, profesionālo, muzikālo, sporta izglītību. Kokneses 
novads ir ceļā uz amatu internātvidusskolas izveidi – vienīgo šāda veida iestādi Latvijā. Pateicoties 
domes deputātu atbalstam un nākotnes redzējumam, ir saglabātas mazās skolas un izglītības ieguve 
(ne tikai vispārējā izglītība, bet arī tālākizglītība un mūžizglītība) novadā arvien tiek augstu vērtēta. Lai 
arī turpmāk Kokneses novadā izdodas saglabāt izglītības vērtības! 

Lauma Āre 
Kokneses novada domes 

Izglītības darba speciāliste 

Iedzīvotāju izglītības līmenis un izglītības iespējas ir nozīmīgs teritorijas konkurētspējas rādītājs. 
Kokneses novada kā pašvaldības uzdevums izglītības jomā ir rūpēties par iedzīvotājiem noteikto 
tiesību nodrošināšanu pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā, pirmsskolas 
vecuma bērnu nodrošināšanā ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs. 

Šobrīd novadā atrodas četras izglītības iestādes, kas sniedz pirmsskolas izglītības pakalpojumus, 
četras iestādes, kas sniedz pamatskolas izglītības pakalpojumus, divas – vidējās izglītības 
pakalpojumus, viena – profesionālās ievirzes un trīs izglītības iestādes (Bebru 
internātvidusskola, Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola un Kokneses speciālā internātpamatskola 
– attīstības centrs) sniedz speciālās izglītības pakalpojumus (skatīt 8.attēlu). Šīs iestādes ir 
nozīmīgs novada attīstības resurss un novada konkurētspējas rādītājs. 

Skolas ne tikai simboliski ir vietējais sabiedriskais centrs – tās ir darba vietas, tās savieno vietējo 
aktīvāko sabiedrības daļu (caur bērniem), vietējo svētku, kultūras un sporta kolektīvu 
dalībniekus. Piemēram, sporta jomas attīstība ir saistāma ar sporta infrastruktūras attīstību pie 
skolām. 
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Kokneses novada stiprās puses izglītības jomā ir izglītības iestāžu skaits (izglītības iestādes 
atrodas katrā pagastā), pedagogu resursu pieejamība, kā arī profesionālās un speciālās izglītības 
pieejamība pašvaldībā. 

Novadā ir izveidota Izglītības darba speciālista amata vieta, kas nodrošina koordināciju starp 
Izglītības un zinātnes ministriju un izglītības iestādēm, kā arī risina ar izglītības darbu saistītos 
jautājumus. Novadā ir izveidota Kultūras, izglītības, sporta un sabiedrisko lietu komiteja, 
savukārt izglītības procesu pašvaldībā īsteno Kokneses novada domes iestādes. 

2010.gadā Kokneses novada dome izstrādājusi Kokneses novada izglītības iestāžu tīkla attīstības 
koncepciju 2011.–2018.gadam. Tās mērķis ir sekmēt novada skolu tīkla ilgtspējīgu un stabilu 
attīstību saskaņā ar valsts attīstības plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm. Lai 
Kokneses novada skolu tīkls pilnveidotos un veicinātu novada attīstību iedzīvotāju dzīves 
apstākļu uzlabošanos, kā galvenie attīstības priekšnosacījumi ir laba pārvaldība – novada, skolu 
tīkla, skolu, klašu, iedzīvotāju grupu līmenī; aktīva pilsoniskā sabiedrība un aktivitāte iedzīvotāju 
līmenī; publiskā, nevalstiskā un pašvaldības sektora sadarbība. Saskaņā ar minēto koncepciju, 
Kokneses novada skolu tīkla vīzijā ir noteikti 9 apsvērumi, galvenais no tiem „Kokneses novada 
skola ir mācību iestāde, kurā visas iesaistītās puses mācās, tajā darbojas demokrātiskas skolas 
līderības pamatprincipi, kas ietver sevī katra pedagoga līdzvadību skolas dzīves organizēšanā un 
vadībā”. 

Kopējā bērnu un jauniešu 
demogrāfiskajā situācijā Latvijā 
tuvākajos gados ir jārēķinās ar 
izglītojamo skaita kritumu no 30% līdz 
45%. Kopumā Kokneses novada 
izglītības iestādēs pēdējo sešu gadu 
laikā izglītojamo skaits ir samazinājies 
par 342 bērniem. Jāatzīmē gan, ka 
kritums dažādās skolās visticamāk 
izpaudīsies dažādā apmērā, piemēram, 
tādēļ, ka ir mērķis kāpināt to skolēnu 
daļu, kas vidējo izglītību gūst 
profesionālajās mācību iestādēs, līdz ar to tajās kritums būs mazāks. Turklāt jau šobrīd lielāko 
daļu Kokneses novada Vecbebru Profesionālās vidusskolas audzēkņu sastāda citu novadu 
jaunieši. 

Pirmsskolas izglītības pamatmērķis ir sekmēt bērna vispārējo attīstību un gatavību uzsākt 
mācības vispārizglītojošās iestādēs. Šī mērķa sasniegšanai ir būtiski nodrošināt izglītības procesa 
kvalitāti un materiāli tehnisko bāzi. Šobrīd Kokneses novadā pirmsskolas izglītības programmas 
īsteno 4 izglītības iestādes, kas nodrošina pirmsskolas vecuma bērnu izglītošanu un 
sagatavošanu sākumskolai – „Gundega”, „Bitīte”, Pērses pamatskola un Bebru 
internātvidusskola. Vairums bērnu ir no vietējiem pagastiem un savu sākumskolas izglītību 
turpina vietējās izglītības iestādēs. 

Kokneses novadā 2010./2011. m.g. pirmsskolas izglītības programmas apguva 229 bērni, bet 
2011./2012. m.g. pirmsskolas izglītības programmas apguva 259 bērni. Bērnu skaita dinamika 
pēdējos gados ir bijusi svārstīga. 

Pirmsskolas izglītības iestādes „Gundega” moto ir „Caur rotaļām un zinībām”. Iestādē tiek 
realizētas trīs licencētas programmas, t.sk., pirmsskolas izglītība izglītojamajiem ar valodas 
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traucējumiem un fiziskās attīstības traucējumiem. Bērniem tiek nodrošinātas logopēda un 
ārstnieciskās fizkultūras individuālās nodarbības. 

Pirmsskolas izglītības iestāde „Bitīte” dibināta 1981.gadā. Tajā nodarbināti 19 darbinieki, no 
kuriem 9 ir kvalificēti pedagogi, un vidēji 70–80 bērni, kuru mājas pamatā ir Vecbebros, 
Bormaņos, Iršos un Meņģelē. Iestāde realizē vispārizglītojošo pirmsskolas izglītības programmu 
4 grupām: bērnu ārstnieciskās vingrošanas nodarbības, tautisko deju kolektīvs, logopēda 
nodarbības un bērnu vokālais ansamblis. 

Kokneses novadā darbojas šādas vispārizglītojošās skolas – Bebru pamatskola, Pērses 
pamatskola, Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola, Bebru internātvidusskola un Kokneses speciālā 
internātpamatskola – attīstības centrs. Visās izglītības iestādēs skolēnu skaits pēdējos gados ir 
bijis svārstīgs, tomēr kopumā ir vērojama skolēnu skaita samazināšanās. 

Bebru pamatskola dibināta 1944.gadā un tā realizē vispārējās pamatizglītības programmu, kā arī 
vairākas interešu programmas. Pēc 9.klases beigšanas vairums skolēnu dodas mācīties 
Vecbebru Profesionālajā vidusskolā vai arī mācās izglītības iestādēs ārpus novada robežām. 
Viens no aktuālākajiem un tuvākajā laikā risināmiem jautājumiem saistīts ar iekšējās 
infrastruktūras sakārtošanu (apgaismojums, apkure, ūdens apgādes un kanalizācijas tīkli). 

Pērses pamatskola ir neliela mācību iestāde, kas atrodas Iršu ciemā. Izglītojamo skaits pēdējos 
gados ir būtiski samazinājies – ja 2006./2007. m.g. bija 81 izglītojamais, tad 2011./2012. m.g. 
tikai 51 (t.sk. pirmsskolas vecuma bērni). Skolai ir pieejama 2009.gada 6.decembrī atklātā Iršu 
sporta halle, kas ir lieliskā tehniskā stāvoklī, taču skolas āra sporta laukumam ir nepieciešams 
remonts. Pamatskolā mācās arī bērni no Ģimenes krīzes centra „Dzeguzīte”. 

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola atrodas Koknesē un ir lielākā mācību iestāde ar 2011./2012. 
m.g. 458 izglītojamajiem, un pilnvērtīgu mācību darbu nodrošina 46 skolotāji. Skola piedāvā 6 
interešu izglītības programmas. Skola diezgan veiksmīgi veicina izglītojamo motivāciju mācīties, 
samērā efektīvi veicina praktisku zinātniski pētniecisko darbu izstrādi un vidusskolēnu vides 
sasaisti ar novadu un vietējām komercstruktūrām. Skolai ir sava dienesta viesnīca. Ir labi 
attīstīta sporta bāze (baseins, stadions un sporta halle), pieejamas dažādas interešu izglītības 
programmas. Skola iesaistījusies starptautiskā Eiropas Komisijas projektā „Comenius”. 

Bebru internātvidusskola atrodas barona Fon Meijendorfa muižas ēkā. Kokneses novada 
izglītības iestāžu tīkla attīstības koncepcijā norādīts, ka 2010./2011. m.g. tiek plānots izglītojamo 
skaita pieaugums (140 skolēni), un, saskaņā ar demogrāfiskajiem datiem tiek plānots, ka 
2011./2012. m.g. skaits augs vēl vairāk un sasniegs 150 skolēnus. Kokneses novada pašvaldības 
dati liecina, ka prognozes daļēji ir īstenojušās – 2011./2012. m.g. reģistrēto izglītojamo skaits ir 
152 skolēni (iepriekšējā gadā – 133). No 2011./2012. m.g. tiek realizēta profesionālās 
pamatizglītības programma ar pedagoģiskās korekciju klasēm un kvalifikāciju pavāra palīgs. 

Skolai ir aktīva sadarbība ar Vecbebru Profesionālo vidusskolu, tiek lietotas kopējas dienesta 
viesnīcas telpas, un arī ēdināšana noris Vecbebru Profesionālās vidusskolas ēdnīcā. Skolai ir laba 
finansiālā situācija, taču ņemot vērā valsts politiku un ilgtermiņa plānus saistībā ar internātskolu 
finansējuma samazināšanu, skolai būtu jārealizē gan programmu paplašināšana, lai palielinātu 
skolēnu skaitu, kā arī jāmeklē finanšu optimizācijas iespējas. 

Vecbebru Profesionālā vidusskola ir viens no stūrakmeņiem Kokneses novada izglītības sistēmā 
un atbalsts vietējiem uzņēmumiem. 2011./2012. m.g. izglītību ieguva 221 izglītojamais un 
strādā 26 pedagoģiskie darbinieki. Pēdējo gadu laikā izglītojamo skaits ir samazinājies 
(2006./2007. m.g. izglītojamo skaits bija 365). Šobrīd tiek piedāvātas 5 izglītības programmas – 
ēdināšanas pakalpojumi, restorāna pakalpojumi, datorsistēmas, programmēšana un biškopība. 
Tiek piedāvāta arī interešu izglītība. Skola ir nodrošināta ar nepieciešamo materiāli tehnisko 
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nodrošinājumu un pedagoģisko personālu. Daļa personāla strādā gan Vecbebru Profesionālajā 
vidusskolā, gan blakus esošajā Bebru internātvidusskolā. Jāatzīmē, ka viens no draudiem, kas 
varētu skart izglītības iestādi, ir valsts finansējuma likvidēšana.  

Saskaņā ar Profesionālās izglītības attīstības pamatnostādnēm 2015.gadam, no 90 esošajām 
Latvijas profesionālās izglītības iestādēm, 2015.gadā būs 30. Veicot Kokneses novada izglītības 
iestāžu optimizāciju, Kokneses novada izglītības iestāžu tīkla attīstības koncepcija 2011.–
2018.gadam kā vienu no variantiem paredz apvienot Vecbebru vispārizglītojošo 
internātvidusskolu ar Vecbebru Profesionālo vidusskolu, izveidojot Vecbebru amatu 
internātvidusskolu. Saskaņā ar iecerēto, plānots, ka apvienošanās varētu tikt veikta līdz 
2013.gada 31.decembrim. Pēc apvienošanās tā būs Latvijā unikāla, integrēta vidusskolas un 
profesionālās izglītības mācību iestāde. Lai to nodrošinātu, nepieciešams izveidot apmācības 
bāzi konkurētspējīgai specialitātei, tai skaitā izveidot jaunas un aktuālas specialitāšu 
programmas. 

Kokneses speciālā internātpamatskola – attīstības centrs atrodas aptuveni pusceļā starp 
Koknesi un Vecbebriem. Skola realizē izglītības programmas bērniem ar dažādiem garīgās 
attīstības traucējumiem. Skola un skolas internāts pēdējo gadu laikā ir ievērojami renovēti, 
materiāli tehniskā bāze ir papildināta un modernizēta. Izglītojamo skaits 2011./2012. m.g. bija 
91 skolēns, kas ir par 5 bērniem vairāk nekā iepriekšējā mācību gadā, taču kopumā skolēnu 
skaits pēdējos gados arī šajā skolā ir samazinājies. 

Kokneses mūzikas skolā ir 5 nodaļas: klavieru, akordeona, pūšaminstrumentu, kora un 
vijoļspēles. Izglītojamo skaits pēdējos gados ir nedaudz palielinājies un stabilizējies (2006./2009. 
m.g. izglītojamo skaits katru gadu bija 77, bet 2011./2012. m.g. to skaits bija 85). Ja pašvaldībai 
būs pieejams finansējums, tiek plānots izveidot arī mākslas programmu, tādējādi skolu 
pārdēvējot par Kokneses mākslas un mūzikas skolu. Aktuāla problēma ir skolas ēkas tehniskais 
stāvoklis, kurai būtu nepieciešama renovācija. 

Kokneses novada vispārējās izglītības iestādes ir nodrošinātas ar kvalificētiem pedagogiem, 
kuriem ir normatīvajos dokumentus noteiktā atbilstoša izglītība un kvalifikācija, tomēr, lai 
paaugstinātu pedagogu profesionālo kvalifikāciju, Kokneses novada pašvaldība kopš 2009.gada 
ir iesaistījusies ESF projektā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas 
optimizācijas apstākļos”. Projekta mērķis ir veicināt pedagogu konkurētspēju izglītības sistēmas 
optimizācijas apstākļos. Mērķgrupa – vispārējās un profesionālās izglītības pedagogi, kuri pēc 
izglītības sistēmas optimizācijas nonāk jaunos darba apstākļos izglītības iestādē vai kuriem ir 
risks zaudēt darbu skolā. Ņemot vērā, ka Kokneses novada izglītības iestāžu darbinieku vidējais 
vecums ir ap 50 gadiem, kā potenciālais drauds perspektīvā ir kvalificētu pedagogu trūkums. 

Kokneses novadā nav nevienas augstskolas filiāles, kur tiek piedāvāts iegūt augstāko izglītību. 
Tuvākā vieta ir 15 km attālumā esošā Aizkraukle, kurā ir iespējams iegūt augstāko izglītību 
grāmatvedības, finanšu un informācijas sistēmas menedžmenta programmās. Novada jaunieši 
izmanto iespēju doties apgūt profesiju arī uz Ērgļu vai Aizkraukles arodvidusskolu. 

Vispārējie faktori, kas skar novada izglītības iestādes, ir demogrāfija un jo sevišķi dzimstība, 
nodarbinātība, transporta pieejamība, pašvaldības un/vai valsts budžeta izmaiņas. Šobrīd kā 
problēma tiek minēta arī neapmierinošā situācija ar novada skolu autobusiem.13 

Mūsdienās svarīga loma ir mūžizglītībai. Kopš 1998.gada ES Nodarbinātības vadlīnijās uzsvērts, 
ka mūžizglītība ir svarīga iedzīvotāju nodarbinātībai. Mūžizglītība nav tikai viens no izglītības un 
                                                 
13

 Nodaļas izstrādē izmantota 2010.gadā Kokneses novada domes izstrādātā Kokneses novada izglītības iestāžu 
tīkla attīstības koncepcija 2011.-2018.gadam, Kokneses novada domes dati un Kokneses novada pašvaldības mājas 
lapā www.koknese.lv informācija 
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apmācību aspektiem, bet tai jākļūst par vadošo principu visās izglītības jomās. Kokneses novada 
pašvaldība kā vienu no uzdevumiem mūžizglītības jomā plāno veicināt mūžizglītības attīstību, 
piedāvājot mūžizglītības un tālākizglītības programmas (piemēram, svešvalodu, datorzinību, 
rokdarbu u.tml. apguvi) un piesaistot vietējos novada pedagogus ar atbilstošu kvalifikāciju. 

Lai veicinātu Kokneses novada izglītības iestāžu nozīmes pieaugumu, būtiski sekmēt Kokneses 
novada izglītības iestāžu tīkla attīstības koncepcijā 2011.–2018.gadam nospraustos mērķus un 
uzdevumus. Kopumā Kokneses novadā nepieciešams veicināt profesionālo izglītību, paaugstināt 
vispārējās un interešu izglītības kvalitāti, papildināt esošās izglītības programmas ar jaunām 
programmām, kā arī pilnveidot mūžizglītības iespējas novada teritorijā. Tāpat būtiski ir 
optimizēt un pilnveidot transporta kursēšanas grafiku un maršrutus, nodrošinot skolēnu 
transportu pēcpusdienās uz/no interešu izglītības nodarbībām. 

Pašvaldības budžeta lielākā daļa saistīta ar novada izglītības iestāžu uzturēšanu. Pēdējos gados 
tiek uzlabota izglītības iestāžu materiālā bāze, tomēr joprojām nepieciešams lielāks finansējums 
izglītības iestāžu pamata infrastruktūras sakārtošanai (sanitāro mezglu atjaunošana, apkures 
sakārtošana un ēku energoefektivitātes paaugstināšana), mācību līdzekļiem un mūsdienīgam 
tehniskajam aprīkojumam. Paralēli jānotiek mācību procesa modernizēšanai un pārējām 
aktivitātēm. Liels akcents jāliek uz profesionālās orientācijas pasākumiem un uzņēmējdarbības 
mācīšanu skolās sadarbībā ar Kokneses novada uzņēmējiem, ES programmām, interešu 
izglītību, jaunatnes politikas īstenošanu. 

Izvērtējot visu Kokneses novada iestāžu esošo situāciju, Kokneses novada pašvaldība izvirzījusi 
vairākus nozīmīgus projektus izglītības jomas infrastruktūras uzlabošanai. Projektu izvēle un 
investīciju plāns veidots, ņemot vērā reālās iespējas piesaistīt līdzekļus ar projektu palīdzību 
nākamajos gados. 

 
1.6.2. VESELĪBAS APRŪPE 

Pēc Veselības inspekcijas Ārstniecības iestāžu reģistra datiem, Kokneses novada teritorijā 
neatrodas neviena veselības aprūpes iestāde, kur iedzīvotājiem iespējams iegūt neatliekamo 
medicīnisko palīdzību. Pacienti, galvenokārt, tiek nogādāti uz Jēkabpils reģionālo slimnīcu. 
Dažāda veida stacionāros un ārstniecības pakalpojumus var saņemt arī Aizkrauklē (SIA 
„Aizkraukles slimnīca”). 

Novada četrās izglītības iestādēs (pirmsskolas izglītības iestādē „Gundega”, pirmsskolas 
izglītības iestādē „Bitīte”, Bebru internātvidusskolā un Kokneses speciālajā internātpamatskolā 
– attīstības centrā) darbojas veselības punkti, savukārt Kokneses novada iedzīvotājiem 
ambulatoro palīdzību sniedz četras ģimenes ārstu prakses: 

� Zigrīdas Balodes ģimenes ārsta prakse (Kokneses pagastā); 
� Dainas Eglītes ģimenes ārsta prakse (Kokneses pagastā); 
� Andas Elstes ģimenes ārsta prakse (Kokneses pagastā); 
� Daces Graudas ģimenes ārsta prakse (pieņemšana notiek gan Bebru pagastā, gan Iršu 

pagastā). 

Zobārstniecības pakalpojumus nodrošina Ingunas Doktores, Daigas Veigures un Vecbebros – 
Valda Bērziņa ārsta prakse. 

Kokneses novada pašvaldībai jāpopularizē iedzīvotāji veselīgam dzīvesveidam, kopumā 
nepieciešams uzlabot arī pakalpojumu kvalitāti un pieejamību. 

Lai sakārtotu esošo ģimenes ārstu prakses infrastruktūru Kokneses novadā, Kokneses novada 
pašvaldība 2012.gadā īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektus „Primārās veselības 
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aprūpes infrastruktūras uzlabošana Andas Elstes ģimenes ārsta praksē” un „Primārās veselības 
aprūpes infrastruktūras uzlabošana Daces Graudas ģimenes ārsta praksē”. Rezultātā tiks 
uzlabota ģimenes ārsta pakalpojumu pieejamība Kokneses novada iedzīvotājiem. 

 
1.6.3. SOCIĀLIE PAKALPOJUMI 
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības mērķis ir garantēt sociālo aizsardzību un sniegt 
nepieciešamo palīdzību iedzīvotājiem dažādu dzīves situāciju risināšanā.  

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu, organizēšanu un administrēšanu 
Kokneses novada teritorijā nodrošina pašvaldības izveidota iestāde Kokneses novada domes 

Sociālais dienests. Sociālais dienests organizē sociālo darbu, sociālie darbinieki sniedz 
profesionālas konsultācijas ar mērķi uzlabot klientu dzīves kvalitāti, motivē klientus, kuri ir 
bezdarbnieki, aktīvi rīkoties, lai spētu atgriezties darba tirgū. Viens no galvenajiem Sociālā 
dienesta uzdevumiem ir sniegt sociālos pakalpojumus vai organizēt to sniegšanu dažādām 
klientu grupām. 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 10.pants nosaka, ka pašvaldībā ir jābūt 
vismaz vienam sociālā darba speciālistam uz katriem tūkstoš iedzīvotājiem. Kokneses novada 
domes Sociālajā dienestā strādā pieci sociālā darba speciālisti: sociālais darbinieks darbam ar 
ģimenēm un bērniem, sociālais darbinieks ar pieaugušām personām, sociālais darbinieks Bebru 
pagastā, sociālās palīdzības organizatori Kokneses pagastā un Iršu pagastā. Sociālā dienesta 
struktūrā ir nodaļa „Aprūpe mājās” un Kokneses Ģimenes atbalsta dienas centrs. 

Nodaļas „Aprūpe mājās” mērķis ir nodrošināt pamatvajadzību apmierināšanu dzīvesvietā 
Kokneses novada iedzīvotājiem, kuri objektīvu apstākļu dēļ (slimība, invaliditāte, vecums) nevar 
sevi aprūpēt. 

Savukārt Kokneses Ģimenes atbalsta dienas centrs dienas laikā sniedz klientiem psihosociālu 
palīdzību, veicina viņu sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un nodrošina brīvā laika 
pavadīšanas iespējas bērniem, jauniešiem, pensionāriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 
Sākot ar 2012. gada martu Sociālajā dienestā darbu uzsāka psihologs, kurš konsultē klientus 
individuāli un vada arī atbalsta grupas vecākiem. Perspektīvā ir jāplāno plašāka atbalsta un 
izglītojošo grupu darbības attīstīšana. Dienas centrā iespējams izmantot arī higiēnas (dušas un 
veļas mazgāšanas) pakalpojumus. Dienas centrā bez maksas ir pieejami datori ar interneta 
pieslēgumu. 

Pašvaldībai ne vienmēr ir izdevīgi veidot dažādu sociālo pakalpojumu sniedzēju struktūras. Ja 
sociālais pakalpojums pašvaldībā nav pieprasīts, tad izdevīgāk ir pirkt pakalpojumu, 
sadarbojoties un slēdzot līgumus ar citiem pakalpojumu sniedzējiem, kas var būt citu pašvaldību 
iestādes , sabiedriskas organizācijas vai NVO. Būtu vēlams novadā izveidot plašāku pakalpojumu 
klāstu un jaunas struktūras, lai nodrošinātu sociālo pakalpojumu pieejamību pēc iespējas tuvāk 
dzīvesvietai. Novada interesēs ir celt sociālo pakalpojumu efektivitāti un konkurētspēju, 
nodrošināt informācijas pieejamību par sniedzamajiem pakalpojumiem. Svarīgs pašvaldības 
Sociālā dienesta uzdevums ir veicināt sociālā darba speciālistu izglītošanos un kvalifikācijas 
celšanu, lai sniegtais sociālā darba pakalpojums būtu profesionāli augstu vērtējams un 
iedzīvotājiem saprotams. 

Kokneses novadā, tāpat kā valstī kopumā, ir vērojama iedzīvotāju novecošanās, un 
demogrāfiskās tendences tuvākajiem gadiem liek secināt, ka pašvaldības izdevumi sociālās 
aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai pieaugs. Pašvaldības Sociālā dienesta sniegtajam aprūpes 
mājās pakalpojumam ir būtiska nozīme veco un vientuļo iedzīvotāju dzīves kvalitātes 
saglabāšanā. Šis pakalpojums ir alternatīva ievietošanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 
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rehabilitācijas institūcijā. Klientiem ir iespēja pēc iespējas ilgāk dzīvot savā ierastajā vidē, savās 
mājās. Pašvaldībā ir sava ilgstošas sociālās aprūpes institūcija – Sociālā pansija, kura tika atvērta 
Ģimenes krīzes centrā „Dzeguzīte” kā atsevišķa struktūrvienība. 

Kokneses novada Iršu pagastā darbojas Ģimenes krīzes centrs „Dzeguzīte”. Krīzes centrā 
darbojas atbalsta nodaļa ģimenēm ar bērniem, kas izveidota ar mērķi sniegt īslaicīgu (līdz 6 
mēnešiem) psiholoģisku, sociālu un cita veida palīdzību krīzes situācijā nonākušām personām – 
bērniem no dzimšanas, ģimenēm ar bērniem un jauniešiem, veicinot psiholoģiskās un sociālās 
stabilitātes atgūšanu. Tāpat viena no struktūrvienībām ir bērnu nams, kura 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. 
2011.gadā krīzes centrā izveidota rotaļu grupa, bet 2012.gadā durvis vēra jauna struktūrvienība 
– Sociālā pansija. 

Pieaugot bezdarba līmenim, trūcīgo personu skaits Kokneses novadā 2011.gadā strauji pieauga, 
bet 2012.gada pirmajā pusē ir vērojama trūcīgo personu skaita samazināšanās. Sociālās 
palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu trūkumā nonākušām ģimenēm (personām), lai 
apmierinātu to pamatvajadzības. Sociālo palīdzību klientam sniedz, pamatojoties uz viņa 
materiālo resursu – ienākumu un īpašuma novērtējumu, individuāli paredzot katra klienta 
līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā. Kokneses novadā tiek izmaksāti šādi pabalstu veidi: 
pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai, dzīvokļa pabalsts, pabalsts 
medicīnas pakalpojumu izmaksu segšanai, pabalsts bērnu izglītošanai – mācību līdzekļu iegādei 
un ēdināšanai izglītības iestādēs, pabalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem 
bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, kā arī vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā. 

Kokneses novada Kokneses pagastā uz 2012.gada 1.janvāri bija 11 sociālie dzīvokļi, kuros ir 
iespēja dzīvot trūcīgām ģimenēm, vientuļiem pensionāriem vai invalīdiem, kuriem ir zemi 
ienākumi, un pilngadību sasniegušiem bāreņiem, ja viņi turpina mācības klātienē. Perspektīvā 
būtu vēlams izveidot sociālo māju vai sociālos dzīvokļus arī Bebru un Iršu pagastos. 

2009.gadā tika izveidota Kokneses novada bāriņtiesa, kas kārto aizgādnības, aizbildnības, 
adopcijas un bērnu personisko, un mantisko tiesību un interešu aizsardzības jautājumus. 
Bāriņtiesa sastāv no 4 locekļiem un priekšsēdētājas. 

Ņemot vērā kopējās Zemgales plānošanas reģiona demogrāfiskās attīstības tendences, 
2010.gadā ir izstrādāta Sociālo pakalpojumu attīstības programma 2010.–2016.gadam Zemgales 
reģionā. 

 
1.6.4. KULTŪRA 

Kultūra ir visu to garīgo, materiālo, intelektuālo un emocionālo īpašību kopums, kas piemīt 
kādai sabiedrībai vai sociālai grupai, un līdzās mākslai un literatūrai ietver sevī arī dzīves un 
līdzāspastāvēšanas veidus, vērtību sistēmas, tradīcijas un uzskatus (UNESCO kultūras definīcija, 
2003). 

Interesanta kultūrvide un sakārtota kultūras infrastruktūra tieši ietekmē ikvienas teritorijas 
iedzīvotāju dzīves kvalitāti, piedāvājot sakoptu dzīves vidi, personības attīstības un pilnveides 
iespējas. 

Nepietiekamas iespējas izmantot kultūras pakalpojumus, ir viens no faktoriem, kas motivē 
ekonomiski aktīvo sabiedrības daļu, īpaši jauniešus, pārcelties uz pievilcīgāku dzīves vidi. Tāpēc, 
lai kopumā panāktu kultūras pakalpojumu decentralizāciju un attīstību, piedāvājot gan novada, 
gan reģionālā, gan nacionālā līmenī plašāku kultūras produktu grozu uz jaunas un laikmetīgas 
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kultūras infrastruktūras bāzes, attiecīgi jāinvestē gan jaunu, modernu daudzfunkcionālu 
koncertzāļu tīkla izveidē, gan esošās kultūras infrastruktūras renovācijā.14 
 

Kokneses novads vienmēr ir lepojies ar saviem mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem, tradicionālo 
mākslu un dažādām kultūras aktivitātēm. Veiksmes pamatā ir daudzgadīgs, nepārtraukts, radošs un 
profesionāls kolektīvu vadītāju, pašdarbības kolektīvu dalībnieku un aktīvu darboties gribošu cilvēku 
nepārtraukts darbs. 

Šis laiks ir arī interesantu piedāvājumu, radošu atklāsmju un attīstības laiks. Arī nākotnē, 
sadarbojoties ar pašvaldības un valsts iestādēm, kultūras iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, 
uzņēmējiem, radošām personībām, savlaicīgi plānojot un organizējot kultūras darbu Kokneses 
novadā, saglabāsim tradicionālo kultūru, tradicionālās kultūras aktivitātes, ņemot vērā ikviena 
novada iedzīvotāja vēlmes, intereses veidosim savu novadu kā pozitīvo emociju vietu. Vietu, kur gribas 
dzīvot, strādāt, atpūsties, radīt un būt kopā. 

Inguna Strazdiņa 
Kokneses kultūras nama direktore 

Kokneses novada kultūra ne tikai ietekmē ekonomisko izaugsmi – jaunu uzņēmumu un darba 
vietu rašanos, bet arī sniedz labumu sabiedrībai kā kopumam, jo tiek sakārtota vide un attīstīta 
tūrisma infrastruktūra. 

Kokneses novads ir ievērojams ar bagātu 
kultūras un vēstures mantojumu, 
paaudžu paaudzēs izlolotām kultūras 
dzīves tradīcijām. Par to liecina saglabātie 
vēstures, kultūras un mākslas pieminekļi, 
muzeji, vēsturiski nozīmīgas un 
romantiskas izziņas takas, tradīcijas. 

Kultūras dzīves rosība Koknesē 
aizsākusies ar Kokneses dziedāšanas biedrības nodibināšanu 1869.gadā un Kokneses kultūras 
biedrības izveidi 1921.gadā. Kultūras norises Kokneses novadā koordinē Kultūras, izglītības, 
sporta un sabiedrisko lietu komiteja, sadarbojoties ar Kokneses novada kultūras namu un Bebru 
un Iršu kultūras darba organizatoriem. Novadā atrodas tikai 1 kultūras nams, kas atrodas 
Koknesē. 

Kokneses kultūras namā aktīvistiem ir plašas iespējas izkrāsot savu ikdienu, iesaistoties, pūtēju 
orķestrī, jauniešu deju kolektīvā, vidējās paaudzes deju kolektīvā, folkloras kopā „URGAS”, 
spēlmaņu kopā „Skutelnieki”, amatieru teātrī un teātra studijā, senioru korī „Labākie gadi”, kā 
arī Kokneses pagasta sieviešu korī „Anima”. Bebru pagastā darbojas vokālais ansamblis, 
savukārt Iršu pagastā – deju kolektīvs „Irši”. 

Iršu pagastā kultūras pasākumiem tiek izmantota skolas aktu zāle, savukārt Bebru pagastā 
kultūras pasākumi notiek Vecbebru Profesionālās vidusskolas zālē. 

Kokneses estrādē, kas atrodas skaistā, ainaviskā vietā, 100 metru attālumā no Kokneses 
pilsdrupām, tiek rīkoti dažādi novada, reģiona un valsts līmeņa pasākumi (piemēram, mūzikas 
un mākslas festivāls „Infinitus”). Pašlaik aktuāla problēma ir estrādes tehniskais stāvoklis, kurai 
nepieciešama rekonstrukcija. Brīvdabas pasākumi tiek organizēti arī Iršu un Bebru pagastā 
(Bebru pagastā atrodas Mežaparka estrāde). 

                                                 
14

http://www.esfondi.lv/upload/04-kohezijas_politikas_nakotne/v3/3_op_2006-04-19_km_1.pdf 
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2010.gadā apstiprināta „Kultūras attīstības programma Kokneses novadā 2010.–2015.gadam” 
(apstiprināta ar 24.02.2010. sēdes lēmumu Nr.2), nosakot attīstības vīziju – Kultūras attīstība 
Kokneses novadā nodrošinās pievilcīgu vidi novada iedzīvotājiem un viesiem, kā arī sniegs 
būtisku ieguldījumu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā. 

Novads ir bagāts arī ar daudziem tradicionāliem pasākumiem, kā, piemēram, latvisko svētku – 
Līgo, Lieldienu, Ziemassvētku svinēšanu, Novada svētkiem un dažādiem festivāliem un 
konkursiem. Pašdarbības kolektīvu piedalīšanās novada un Latvijas mēroga pasākumos, 
Vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkos apliecina, ka novada iedzīvotājiem ir svarīga tautas 
mākslas vērtību nezūdamība un novada kultūras dzīves attīstība nākotnē. 

Par tradīciju ir kļuvis Kokneses novada „Zaļais tirgus”. Tirgu iedzīvotāji apmeklē ne tikai, lai 
iegādātos vietējo amatnieku darinājumus un našķus, bet arī lai satiktu attālākos kaimiņus, 
draugus un vienkārši labi pavadītu laiku. 

Kokneses novada interesēs ir nodrošināt daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras pakalpojumu 
attīstību vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai, kultūras mantojuma saglabāšanai, kā 
arī tūristu piesaistīšanai un novada atpazīstamības veicināšanai. Lai to īstenotu, pašvaldībai 
primāri nepieciešams atjaunot kultūras infrastruktūras materiāli tehnisko bāzi. Savukārt kopīgu 
sanāksmju un izglītošanas pasākumu organizēšana veicinās sadarbību starp izglītības, kultūras, 
tūrisma un sporta norisēm Kokneses novadā. 

 

1.6.5. BIBLIOTĒKAS 

Kokneses novada bibliotēku darbs ir vērsts uz nepārtrauktu, plānveidīgu attīstību ar mērķi veikt 
iespieddarbu, elektronisko izdevumu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, 
bibliografēšanu un saglabāšanu, nodrošinot ikvienam interesentam pieeju pie esošās 
informācijas. 

Kokneses pagasta bibliotēka dibināta 1923.gadā, un tās misija ir paplašināt bibliotēkas lomu 
sabiedrībā, sniegt universālus informācijas pakalpojumus, dodot iespēju pilnveidot sevi 
mūžizglītībā. Kokneses pagasta bibliotēkā ir iespēja aplūkot gleznu izstādes, skatīties mākslas un 
dokumentālās filmas. Īpašs ieguvums bibliotēkai ir Ernesta Skopāna veidotās videofilmas par 
dažādiem notikumiem Kokneses dzīvē. Ikviens zinātkārais lasītājs var izmantot 
novadpētniecības materiālus un datu bāzi. 

2010.gadā viss bibliotēkas krājums ir ievadīts elektroniskajā katalogā. Automatizētā 
apkalpošana ir būtiski uzlabojusi bibliotēkas pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un operativitāti. 
Automatizētā lietotāju apkalpošana dod iespēju bibliotēkas lietotājiem pasūtīt grāmatas, 
pagarināt termiņu, uzzināt, kurā bibliotēkā ir vajadzīgā grāmata. 

Apmeklētāju kopskaits – 8520 lasītāji, bibliotēkas krājums – 7149 vienības, no tiem 293 
jaunieguvumi, datoru kopskaits – 11. 

Kokneses pagasta bērnu bibliotēkas aicinājums ir radīt bērnos lasītprieku un veicināt jauniešus 
kļūt par prasmīgiem informācijas lietotājiem. Bērnu bibliotēkā 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. 

Lasītāju kopskaits 2011.gadā – 361, apmeklētāju kopskaits – 6645 lasītāji, bibliotēkas krājums –
8105 vienības, no tiem 182 jaunieguvumi, datoru kopskaits – 7. 

Kokneses pagasta Ratnicēnu bibliotēka apkalpo tās tuvumā dzīvojošos. Bibliotēkā ir vairāk kā 
7000 grāmatu, tiek abonēti dažādi preses izdevumi. Interesentiem ir iespēja izmantot internetu, 
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bezmaksas datu bāzes, kā arī skatīties latviešu mākslas un dokumentālās filmas portālā 
filmas.lv. 

Lasītāju kopskaits 2011.gadā – 131, apmeklētāju kopskaits – 2961 lasītājs, bibliotēkas krājums – 
7772 vienības, datoru kopskaits – 5. 

Bebru pagasta bibliotēkas jaunajās un izremontētajās telpās draudzīgi sadzīvo gan pieaugušie, 
gan arī bērni, kuriem rotaļām, brīvā laika pavadīšanai un lasīšanai atvēlēts savs stūrītis. Bebru 
pagasta bibliotēkas telpās ir iespēja rīkot izstādes un pasākumus. Sadarbībā ar pirmsskolas 
izglītības iestādi „Bitīte”, Bebru pamatskolu tiek rīkotas zīmējumu izstādes, tematiskie vakari, 
rokdarbu un radošo darbu izstādes, kā arī regulāri apskatāmas tematisko un svinamo dienu, 
plauktu izstādes. 

Lasītāju kopskaits 2011.gadā – 602, apmeklētāju kopskaits – 9162 lasītāji, bibliotēkas krājums – 
4598 vienības, no tiem 194 jaunieguvumi, datoru kopskaits – 6. 

Iršu pagasta bibliotēka ir ērti pieejama visiem bibliotēkas lietotājiem, jo atrodas pagasta centrā. 
Grāmatu krātuvē notiek dažādi literārie pasākumi, tiek organizētas viktorīnas, konkursi, 
grāmatu un zīmējumu izstādes. Bibliotēkai ir izveidojusies laba sadarbība ar Pērses pamatskolu 
un ģimenes aprūpes dienas centru „Dzeguzīte”. 

Lasītāju kopskaits 2011.gadā – 166, apmeklētāju kopskaits – 4566 lasītāji, bibliotēkas krājums – 
8477 vienības, no tiem 150 jaunieguvumi, datoru kopskaits – 6. 

Kokneses novada bibliotēkās lietotājiem ir pieejami dauzi bezmaksas pakalpojumi (grāmatu un 
citu dokumentu izmantošana uz vietas lasītavā vai izsniegšana uz mājām, datubāzu 
izmantošana, interneta pakalpojumi u.c.). Lietotājiem pieejami arī maksas pakalpojumi 
(kopēšana, printēšana, skenēšana u.tml.). 

Lai arī Kokneses novadā iedzīvotāju skaits samazinās, tomēr pēdējos gados ir vērojams 
bibliotēku apmeklētāju skaita pieaugums, līdz ar to visas novada bibliotēkas būtu saglabājamas, 
jo tās iedzīvotājiem kalpo kā kultūras, izglītības, informācijas un sociālie centri. 

 

1.6.6. SPORTS 

Sports ir svarīga sabiedriskās dzīves sastāvdaļa. Sporta nodarbības garantē veselīgu un 
kvalitatīvu iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanu. 

Mēs zinām, ka Kokneses novadā ir diezgan labi sakārtota sporta infrastruktūra, kurā ieguldīti lieli 
līdzekļi. Bijušā Aizkraukles rajona teritorijā mums vienīgajiem ir uzcelts peldbaseins un iespējams 
organizēt citu novadu bērniem peldēt apmācību, kā arī organizēt mācību – treniņu procesu. Savā 
attīstības programmā mēs arī īpaši esam uzsvēruši izglītības iestāžu lomu Kokneses novada tālākā 
attīstībā un izaugsmē. Zinot, ka Latvijas izglītības sistēmā nauda seko skolēnam, galvenais ir atrast 
pareizo risinājumu, kā šos skolēnus piesaistīt Kokneses novada izglītības iestādēm. Pareizi organizējot 
un administrējot bērnu peldēt apmācību, ar tālāku viņu iesaistīšanu mācību – treniņu procesā, var 
prognozēt, ka šiem bērniem/īpaši uzsverot citu novadu bērnus/radīsies interese turpināt iesākto 
Koknesē, ja tam tiks radītas attiecīgas iespējas – speciālas izglītības programmas, treneri, pedagogi, 
kopmītnes u.c. Šādā kontekstā pavisam citu skatījumu iegūst pašvaldības finansējums papildus gultas 
vietu radīšanai kopmītnēs, speciālu programmu veidošanai, speciālistu algošanai, jo gala rezultātā tas 
reducēsies uz šīs darbības rezultātā piesaistīto valsts finansējumu konkrētai Kokneses novada izglītības 
iestādei – nauda seko skolēnam piesaistei. 

Kokneses novada domes deputāts 
Jānis Dzenis 
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Kokneses novada sporta bāzes nodrošina kvalitatīvas treniņu un sacensību iespējas gan novada 
sportistiem, gan arī sportistiem no citiem reģioniem, kuri labprāt sporta bāzes izmanto 
treniņnometņu rīkošanai. 

Kokneses novada iedzīvotāji aktīvi iesaistās dažādās sporta aktivitātēs gan kā dalībnieki, gan 
skatītāji. Pēdējos gados ir palielinājies sporta aktivitātēs iesaistīto skaits. Populārākie sporta 
veidi ir volejbols, vieglatlētika, peldēšana. 

Sporta sistēmai Kokneses novadā jāatbilst mūsdienu prasībām un sabiedrības interesēm 
kopumā. Kokneses novadā jau vairākus gadus tiek veikti nopietni sporta infrastruktūras 
uzlabošanas darbi. 

Kokneses Sporta centra (pašvaldības aģentūra) celtniecība tika uzsākta 1999.gadā. Kokneses 
Sports centrā atrodas vienīgais uzceltais peldbaseins bijušā Aizkraukles rajona teritorijā. Centrā 
ietilpst: 50 metru garš vieglatlētikas skrejceļš, 3 volejbola laukumi, 3 basketbola laukumi, 1 
handbola laukums un 1 minifutbola laukums. Tā darbības mērķis ir sniegt kvalitatīvus 
pakalpojumus izglītības iestādēm, organizācijām un iedzīvotājiem un veicināt veselas, fiziski un 
garīgi attīstītas sabiedrības veidošanu. 

2008.gada rudenī ekspluatācijā tika nodots rekonstruēts stadions ar sintētisko segumu un 
atjaunotu futbola laukumu, mešanas un lekšanas sektoriem, bet 2009.gada 16.februārī pirmos 
apmeklētājus uzņēma jaunuzceltais lielais peldbaseins (11x25 metri, 4 celiņi) un bērnu 
peldbaseins (5x10 metri), kuri atrodas zem viena jumta ar sporta halli. Peldbaseina telpās 
darbojas arī divas saunas un hidromasāžas vanna. Bērnu peldbaseins aprīkots ar slidkalniņu, 
ūdens kaskādi un zemūdens hidromasāžu. Tā kā peldbaseina apsildīšanu nodrošina 
koģenerācijas iekārta, tas darbojas visu gadu. Interesentiem ir iespēja darboties arī trenažieru 
un aerobikas zālēs. Blakus stadionam izveidots skeitparks. 

Peldbaseina noslodzes grafiks ir organizēts tā, lai ūdens relaksāciju varētu baudīt gan novada 
skolu audzēkņi, gan citu novadu bērni, gan jebkurš Kokneses novada iedzīvotājs saskaņā ar 
Kokneses novada domes apstiprinātajiem maksas tarifiem. 

Kā liecina Kokneses Sporta centra 2010.gada publiskā pārskata informācija, centra 
treniņnometņu pakalpojumu noslogojums ir pieaudzis, taču nedaudz samazinājies ir 
komercapmeklētāju skaits. Peldbaseinu regulāri, savu sporta skolotāju vadībā, mācību gada 
laikā izmanto arī Kokneses speciālās internātpamatskolas – attīstības centra, Bebru un Iršu 
pagastu izglītības iestāžu audzēkņi. 

2011.gadā, tāpat kā iepriekšējā gadā, Kokneses Sporta centrā notika Kokneses novada atklātās 
sporta spēles, Latvijas Volejbola Federācijas jaunatnes čempionāta spēles, Latvijas pašvaldību 
sporta veterānu 48.sporta spēļu finālsacensības u.c. sporta pasākumi. 

Bebru pagasta stadions atjaunots 2010.gada septembrī. Tas ir Kokneses novada Bebru pagasta 
pārvaldes nomas objekts fiziskās kultūras un sporta nodarbībām, treniņiem un kultūras 
pasākumiem, kura izmantošana Kokneses novada iedzīvotājiem un iestādēm ir bez maksas. 
2011.gada 30.septembrī tika atklāti stadiona palīglaukumi – 2 pludmales volejbola laukumi, 
tenisa korts un skeitparks. Savukārt perspektīvā nepieciešams atjaunot arī tribīnes un ēku līdzās 
stadionam, jo tās krasi disonē ar pārbūvēto teritoriju. Bebru pagastā katru gadu augustā notiek 
sporta spēles. 2012.gadā tās notika (25.augustā) jau 50.reizi. 

Vecbebru Profesionālajā vidusskolas angārā un stadionā tiek organizētas gan audzēkņu sporta 
nodarbības, gan dažādi citi ar sporta aktivitātēm saistīti pasākumi. 

Iršu pagasta sporta halle uzbūvēta 2009.gada nogalē. Sporta halles kopējā platība ir 979 m2, bet 
zāles – 650 m2. Būvniecības realizācijas gaitā uzbūvētas ģērbtuves, dušas telpas, sanitārie mezgli 
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un pāreja, kas halli savieno ar Pērses pamatskolas ēku. Halle pieslēgta katlumājai, zālē ierīkota 
moderna sistēma, kas to piesilda ar karsta gaisa plūsmu. Sporta hallē sporta nodarbības aizvada 
Pērses pamatskolas skolēni, trenējas Iršu un apkārtējo pagastu iedzīvotāji. Irši lepojas ar senām 
un bagātām volejbola tradīcijām. 

Veicinot sporta aktivitātes, pašvaldība var mazināt sociālās problēmas sabiedrībā, īpaši 
pusaudžu un jauniešu vidū, jo tiek paplašinātas iespējas brīvā laika kvalitatīvai pavadīšanai. 
Turklāt sporta infrastruktūra kā tāda veido pašvaldības tēlu un var paaugstināt tās prestižu. 

Kokneses novada interesēs ir nodrošināt kvalitatīvu un sabalansētu sporta institūciju 
infrastruktūras attīstību, popularizēt aktīvu dzīves veidu un veicināt sadarbību vietējā un 
nacionālā līmenī ar privātajiem uzņēmējiem, kā arī izmantot sporta aktivitāšu iespēju 
nodrošinājumu, sporta tradīciju uzturēšanu un iegūtos panākumus novada kopējā tēla 
veidošanā. 

 
1.6.7. SABIEDRISKĀ DROŠĪBA UN KĀRTĪBA 

Kokneses novadā novērš vai atklāj krimināla rakstura noziegumus Valsts policijas Zemgales 
reģiona pārvaldes Aizkraukles iecirknis (atrodas Aizkrauklē). Policijas inspektori apmeklētājus 
pašvaldībā pieņem reizi mēnesī (domē un pagastu pārvaldēs). 

2010.gadā reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits bija 186 (309 uz 10 000 iedzīvotājiem). 
Salīdzinot ar Latvijas vidējo noziedzības līmeni, kas ir 228 uz 10 000 iedzīvotājiem un noziedzīgo 
nodarījumu skaitu Zemgales reģionā (234), Kokneses novadā šis rādītājs ir lielāks. Trīs kaimiņu 
pašvaldībās rādītājs ir vēl lielāks kā valstī kopumā – Aizkraukles (324), Jaunjelgavas (474) un 
Pļaviņu novadā (362). Mazāks rādītājs ir Ogres novadā (184) un Ērgļu novadā (164).15 

Kokneses novada pašvaldības policija izveidota 2008.gada maijā, kura kontrolē pašvaldības 
saistošo noteikumu izpildi, nodrošina vispārēju sabiedriskās kārtības pārkāpumu novēršanu un 
veic preventīvo darbu likumpārkāpumu novēršanā. Kopā ar pašvaldības Sociālo dienestu un 
Bāriņtiesu regulāri tiek apsekotas sociāli nelabvēlības ģimenes. Jāatzīmē, ka pašvaldības 
policijas struktūru veido tikai viens darbinieks – policijas priekšnieks, līdz ar to viens no 
aktuālākajiem jautājumiem, ko pašvaldībai būtu jārisina, ir optimālas pašvaldības policijas 
struktūrvienības izveide. 

2010.gadā Kokneses novada pašvaldības policija reģistrējusi 166 izsaukumus, saņemti un 
izskatīti 17 iesniegumi un sastādīti 4 administratīvie protokoli, kas ir nedaudz mazāk kā 
2009.gadā, kad tika sastādīti 29 administratīvo pārkāpumu protokoli. 

2010.gadā sabiedriskās kārtības 
nodrošināšanai Kokneses ciema 
centrā tika uzstādītas vairākas video 
novērošanas kameras. Turpmākajos 
gados nepieciešams palielināt 
izvietoto kameru skaitu, izvietot 
mobilas video novērošanas kameras 
arī pagastu centros sabiedriski 
bīstamās vietās, kā arī kopumā 
veicināt Kokneses novada 
iedzīvotāju pilsonisko atbildību. 

                                                 
15

 Centrālās statistikas pārvaldes dati 
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Tuvākais Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta postenis atrodas Pļaviņās un Jaunjelgavā. 
Kokneses novadu pārrauga minētā dienesta Zemgales reģiona brigādes Aizkraukles daļa. Visos 
pagastos ir pašvaldības ugunsdzēsēju mašīnas. Pašvaldībā darbojas arī Kokneses brīvprātīgo 
ugunsdzēsēju biedrība. 2011.gadā Kokneses novada teritorijā reģistrēti 16 ugunsgrēki, nevienā 
ugunsgrēkā nav cietuši cilvēki. Salīdzinot ar kaimiņu pašvaldībām tajā pašā laika posmā, tas ir 
krietni mazāks (Ogres novadā – 180, Ērgļu novadā – 13, Aizkraukles novadā – 49, Pļaviņu 
novadā – 26, Jaunjelgavas novadā – 27).16 

Ceļu satiksmes negadījumu skaitam Kokneses novada teritorijā pēdējos gados ir tendence 
samazināties. 2008.gadā reģistrēti 82, 2009.gadā – 45, 2010.gadā – 40 negadījumi. Ceļu 
satiksmes negadījumu skaita samazināšanos, iespējams, var skaidrot ar satiksmes dalībnieku 
kontroles efektivitātes paaugstināšanos (paaugstināti soda mēri, fotoradaru izmantošana u.c.) 
un informatīvām kampaņām par ceļu satiksmes drošību. 

2010.gadā ir apstiprināts Kokneses novada civilās aizsardzības plāns (ar pēdējām korekcijām 
2011.gada 18.maijā), kurā ir apzināti ārējie un iekšējie riski un paredzēti civilās aizsardzības 
pasākumi, lai novērstu vai mazinātu pastāvošos draudus riska zonā esošajiem iedzīvotājiem, 
objektiem, mājdzīvniekiem, iespējamo kaitējumu materiālajām vērtībām un videi. 

                                                 
16

 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta dati 
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1.7. PUBLISKĀ PĀRVALDE 

1.7.1. PAŠVALDĪBAS STRUKTŪRA UN BUDŽETS 

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

Pašvaldība darbojas uz nolikuma „Kokneses novada pašvaldības nolikums” (apstiprināts 
2009.gada 1.jūlijā, ar grozījumiem) pamata, kas izdots, pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 24.pantu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu. Dome sastāv no 15 
deputātiem, kuri saskaņā ar pastāvošo likumdošanu tiek ievēlēti uz 4 gadiem. Domes darbu 
vada domes priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks, kuri darbojas uz Kokneses novada 
pašvaldības nolikuma pamata. 

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. 

Administrācija ir pašvaldības izpildorgāns, kas nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī 
tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu. Pašvaldības administrācijas vadītājs ir 
izpilddirektors. Viņš ir atbildīgs par pašvaldības iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrības darbu 
(skatīt 11.attēlu). 

Brīvprātīgu iniciatīvu un vienreizēju uzdevumu veikšanai novada dome var izveidot jaunas 
komisijas, valdes vai darba grupas. 

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

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome izveido komisijas, komitejas un darba grupas, 
kurās tiek iekļauti domes deputāti un pašvaldības iedzīvotāji. Šo komisiju, komiteju un darba 
grupu izveidošanas nepieciešamību nosaka atsevišķi likumi, normatīvie akti vai domes lēmumi. 

Dome ir izveidojusi šādas iestādes un struktūrvienības: 

� Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola, 
� Bebru pamatskola, 
� Pērses pamatskola, 
� Bebru internātvidusskola, 
� Kokneses speciālā internātpamatskola – attīstības centrs, 
� Kokneses mūzikas skola, 
� Pirmsskolas izglītības iestāde „Gundega”, 
� Pirmsskolas izglītības iestāde „Bitīte”, 
� Kokneses kultūras nams, 
� Kokneses bibliotēka, 
� Kokneses bērnu bibliotēka, 
� Ratnicēnu bibliotēka, 
� Bebru bibliotēka, 
� Iršu bibliotēka, 
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� Tēlnieka Voldemāra Jākobsona memoriālā māja – muzejs, 
� Kokneses novada domes Sociālais dienests, 
� Kokneses novada bāriņtiesa, 
� Ģimenes krīzes centrs „Dzeguzīte”, 
� Kokneses apvienotā pašvaldību būvvalde, 
� Ģimenes atbalsta dienas centrs, 
� Iršu kultūras nams. 

Domes padotībā atrodas pašvaldības aģentūras „Kokneses Sporta centrs” un „Kokneses Tūrisma 
centrs”, dome ir arī kapitāldaļu turētāja SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi” un SIA 
„Vidusdaugavas SPAAO”. 

Eiropas Sociālā fonda 1.5.3.1. aktivitātē „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām 
un novadiem” finansētā projekta „Projekta koordinatora un sociālā darbinieka piesaiste 
Kokneses novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšanai” ietvaros Attīstības 
nodaļā 2010.gada 1.oktobrī darba tiesiskās attiecības uz nenoteiktu laiku uzsāka projekta 
koordinatore. Gadījumā, ja Kokneses novada domei trūks kapacitātes ES fondu finansējuma 
apguvei, Attīstības nodaļā ir plānots pieņemt darbā vēl vienu projektu koordinatoru, kas 
nodrošinātu pašvaldībā plānoto projektu īstenošanu. 

Pašvaldības uzdevums ir organizēt un nodrošināt pašvaldības finanšu darbību ar tās būtiskāko 
sastāvdaļu – pašvaldības budžetu. Pašvaldības budžeta mērķis ir noteikt un pamatot, kāds 
līdzekļu apjoms ir nepieciešams ar likumu noteikto funkciju, uzdevumu un brīvprātīgo iniciatīvu 
izpildei atbilstoši pašvaldības prioritātēm. Kārtību, kādā budžets jāveido, jāapstiprina un jāpilda 
nosaka likums „Likums par budžetu un finanšu vadību” (1994) un likums „Par pašvaldību 

11.attēls. Kokneses novada domes struktūra 
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budžetiem” (1995). Pašvaldība budžetu, kurā ir ienākumu un izdevumu daļa, sastāda un 
apstiprina vienam saimnieciskajam gadam, kas sākas 1.janvārī un beidzas 31.decembrī. 
Pašvaldību budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta. Pašvaldību speciālo budžetu 
izveido likumā „Likums par budžetu un finanšu vadību” noteiktajos gadījumos. 

Pašvaldības kopējie 
pamatbudžeta ieņēmumi 
2011.gadā bija 4 170 353 
lati, kas ir par ~111 
tūkstošiem mazāk kā 
2010.gadā un ~470 
tūkstošiem latu mazāk kā 
2009.gadā. Speciālais 
budžets 2011.gadā ir 
nedaudz palielinājies – par 
~20 tūkstošiem latu. 

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi pašvaldību pamatbudžetos raksturo gan iedzīvotāju 
pastāvīgo ienākumu lielumu un labklājību, gan arī pašvaldību spēju nodrošināt pakalpojumu 
augstāku līmeni. Iedzīvotāju ienākumu nodoklis veido pašvaldības budžeta ieņēmumu bāzes 
lielāko daļu. 2011.gadā Kokneses novadā uz 1 iedzīvotāju bija 228,5 Ls iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa ieņēmumu, kas ir nozīmīgi mazāk kā vidēji Zemgalē (LVL 252,3). 

Kokneses novada budžeta analīze, liek secināt, ka pašvaldību līdzīgi kā valsti un citas pašvaldības 
ir ietekmējusi pasaules ekonomiskā krīze. Pašvaldības budžeta ienākumi 2009.–2011.gadā ir 
samazinājušies, 2010.gadā samazinājās arī izdevumi, tomēr 2011.gadā tie atkal būtiski 
palielinājušies. Vairāku gadu griezumā redzams, ka izdevumi pārsniedz ieņēmumus, izņemot 
2010.gadu. Saskaņā ar 2012.gada budžeta plānu, izdevumi pārsniegs ieņēmumus. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Kokneses novada konsolidētā budžeta (tajā iekļauti arī visu novada pašvaldības aģentūru 
budžeti) plānotie ieņēmumi 2012.gadā ir 3 439 920 latu apmērā. Lai arī ieņēmumi no 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa, kas veido lielāko daļu no pašvaldības pamatbudžeta 
ieņēmumiem, salīdzinot ar 2011.gada sākuma plānu, ir pieauguši par 12%, 2012.gada budžetu 
joprojām var saukt par izdzīvošanas budžetu.  
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1.7.2. PAŠVALDĪBAS UN SABIEDRĪBAS SADARBĪBA 

Kokneses novada pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos): 

Biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība”, kas uz brīvprātības principiem apvieno Latvijas 
Republikas novadu un republikas pilsētu pašvaldības un palīdz veidot pašvaldību politiku Latvijā, 
risināt pašvaldību kopīgas problēmas, kā arī aizstāv pašvaldību intereses. 

Biedrībā „Izpilddirektoru asociācija”, kas ir brīvprātīga profesionāļu apvienība, darbojas kā 
Latvijas Pašvaldību savienības struktūrvienība, lai apvienotu un organizētu izpilddirektorus 
sadarbībai un pieredzes apmaiņai, kvalifikācijas paaugstināšanai un tiesiskajai aizsardzībai. 

Nodibinājumā „Kokneses fonds”, kura mērķis ir izveidot Koknesē, Krievkalna salā 
kultūrvēsturisku piemiņas vietu 20.gs. totalitāro režīmu dēļ cietušajiem un bojā gājušajiem 
latviešiem („Likteņdārzs”). 

Sabiedriskā organizācijā – biedrībā „Daugavas Savienība”, kas ir nevalstiska organizācija, kuras 
mērķis ir sekmēt Daugavas upes ielejā esošā reģiona attīstību. Tās darbības virzieni ir sociālās 
vides sakārtošana, sekmējot izglītības un kultūras paaugstināšanu un veselības kopšanu, vides 
vērtību atjaunošanu, kopšanu un saglabāšanu, īpašu vērību veltot aizsargājamajām dabas 
teritorijām un Daugavas ūdeņu piesārņojuma samazināšanai. 

Koknesei ir starptautiska sadarbība ar Vitingenas pilsētu Vācijā. Kokneses un Vitingenas pilsētas 
draudzības pirmsākumi rodami 1993.gadā, kad Koknesē ieradās Zigfrīds Ešerts (1930-2006), lai 
atgūtu vectēva mājas „Vaidelotes” (atrodas Kokneses pagasta Bilstiņos pie Pērses upes). 
Savstarpēju sarunu rezultātā izkristalizējās iecere dibināt kontaktus starp abām pašvaldībām, 
un, 1996.gadā parakstot līgumu, nākamie desmit gadi kļuva par nepārtrauktiem kopīgu 
projektu, delegāciju apmaiņu, pieredzes apguves un sirsnīgu, draudzīgu personisku kontaktu 
veidošanos gadiem, kas turpinās arī pašlaik. Viens no Vitingenas pilsētas dāvinājumiem 
2005.gadā bija Kokneses pils makets, ko izgatavoja Reinholds Borhers, kas apskatāms Kokneses 
novada domes ēkā. 

Kokneses novada iedzīvotāji izveidojuši arī 
savas biedrības kā biedrība „Koknesei” 
Kokneses pagastā, biedrība „Bites”, biedrība 
„Saules māja Vecbebros” Bebru pagastā, 
biedrība „Irsis” Iršu pagastā, kurās 
pārstāvētas dažādas iedzīvotāju grupas. 
Biedrības piedalās un realizē dažādus 
projektus kā, piemēram, Kopienu iniciatīvu 
fonda finansētais projekts „Nepaliec viens, 
nāc bariņā”, kā ietvaros iekārtota vienu telpa 
„Papardēs” pensionāru brīvā laika 
pavadīšanai un nodarbēm, projekts „Aktīvās 
atpūtas vietas izveide Bebru pagastā”, kā 
ietvaros Bebru pagastā tika izveidots tenisa un skeitparka laukums un divi pludmales volejbola 
laukumi u.c. Pēc jauniešu iniciatīvas, ar Kokneses novada atbalstu ir izveidota „Kokneses 
jauniešu biedrība”. 

Kokneses novada domē nav izveidota Sabiedrisko attiecību nodaļa, taču par sabiedrības 
informēšanu par norisēm pašvaldībā atbild sabiedrisko attiecību speciālists. Sabiedrisko 
attiecību speciālists veido Kokneses novada domes avīzi „Kokneses Novada Vēstis” un novada 
interneta vietni. 
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Vietējais laikraksts „Kokneses Novada Vēstis” informē iedzīvotājus par notiekošo Kokneses 
novada domē un aktualitātēm Kokneses novadā. Tas tiek izdots reizi mēnesī, un tiek izplatīts 
bez maksas pašvaldības teritorijā un elektroniskā formātā Kokneses novada mājas lapā. 

Kokneses novada pašvaldībai ir izveidota sava oficiālā pašvaldības interneta mājas lapa 
www.koknese.lv, kas nodrošina informācijas sniegšanu pašvaldības iedzīvotājiem un citiem 
interesentiem. Tajā ir pieejama informācija par Kokneses novada pašvaldību, tās iestādēm un 
citām struktūrvienībām, pašvaldības saistošajiem noteikumiem, plānotajām un veiktajām 
aktivitātēm, kā arī cita informācija. Regulāri tiek atjaunota un publicēta informācija par 
aktualitātēm pašvaldībā. Mājas lapā izveidota arī e-pakalpojumu sadaļa, tomēr tās 
funkcionēšana vēl nav pietiekoši attīstīta, tādējādi nesniedz pilnvērtīgus elektroniskos 
pakalpojumus. Līdz ar to viens no pašvaldības uzdevumiem būtu jaunas, mūsdienīgas mājas 
lapas izveide. Iedzīvotājiem ir iespēja uzdod savu jautājumus ar e-pasta starpniecību, nosūtot 
tos uz e-pasta adresi dome@koknese.lv. 

Kokneses novada domes un pārvalžu ēkās iespējams iesniegt savus priekšlikumus, 
ierosinājumus un sūdzības, taču iedzīvotāji galvenokārt izvēlas risināt jautājumus klātienē. Lai 
veidotu ciešāku komunikāciju ar iedzīvotājiem, novadā ir ieviestas priekšsēdētaja un 
izpilddirektora pieņemamās dienas visos trīs pagastos, organizējot tās Bebru un Iršu pagasta 
pārvaldē divas reizes mēnesī, bet Kokneses novada domē divas reizes nedēļā. Aktivitāte no 
iedzīvotāju puses ir vidēja. Tāpat iedzīvotāji var piedalīties visās Kokneses novada domes sēdēs, 
kas pēc Kokneses novada pašvaldības nolikuma tiek organizētas katra mēneša pēdējā trešdienā. 
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1.8. KOPSAVILKUMS – SVID ANALĪZE 

2011.gada 14.septembrī Kokneses novada pašvaldībā tika organizēta plānošanas diena, 
organizējot trīs tematisko darba grupu diskusijas. Plānošanas dienā tika izstrādāta SVID analīze 
(skatīt zemāk). Tā ir metode, ar kuras palīdzību tiek novērtētas novada stiprās un vājās puses, kā 
arī pastāvošās iespējas un gaidāmie draudi. Stiprās puses ir novada īpašības, kas var palīdzēt 
sasniegt noteiktos mērķus, vājās puses – kavēt to sasniegšanu. Iespējas un draudi ir ārējie 
faktori, kas novadam var palīdzēt sasniegt vai kavēt izvirzīto mērķu sasniegšanu. 

SVID analīze ir sadalīta trīs daļās atbilstoši plānošanas dienā organizēto darba grupu tēmām: (1) 
Uzņēmējdarbības un infrastruktūras attīstība, (2) Izglītības, kultūras un sporta attīstība, (3) 
Sabiedrības labklājība. 
 
N – nacionāla mēroga, R – reģionāla mēroga, V – vietēja mēroga (atzīmēts, ja tas izteikti definējams kādā no 
minētajiem mērogiem) 

Uzņēmējdarbības un infrastruktūras attīstība 
STIPRĀS PUSES VĀJĀS PUSES 

� Labs ģeogrāfiskais novietojums N � Darbaspēka trūkums 
� Laba sasniedzamība N � Darba iespējas 
� Dabas vērtības (Daugava, Pērse, purvi 

un meži) 
N � Vietējo ceļu kvalitāte (piemēram, autoceļi 

nav asfaltēti līdz centriem) 
� Kultūrvēsturiskais mantojums N � Naktsmītņu trūkums (lielākām grupām) 
� Esošais autoceļš A6 Rīga – Daugavpils, 

dzelzceļa līnija Rīga - Daugavpils un 
topošā automaģistrāle E22 Rīga – 
Maskava 

N � Pagastu centru sasniedzamība 

� Izglītības pieejamība R � Pakalpojumu trūkums (ķīmiskā tīrītava, 
grāmatnīca u.c.) 

� Sporta un kultūras infrastruktūra R � Zems sabiedrības aktivitātes līmenis 
� Aktīva publisko infrastruktūru 

izmantošana 
R � Lobes ezers – nav pieejamības un 

izmantošanas iespēju 
� Pašvaldības kolektīvi  � Atkritumu šķirošanas un īslaicīgas 

uzglabāšanas staciju neesamība un vāja to 
šķirošana 

� Energoresursu pieejamība R � Ūdens režīma izmaiņas (HES ietekmes dēļ) 
� Gāzes apgādes pieejamība R � Tehnisko pakalpojumu trūkums 
� Atjaunojamo energoresursu 

pieejamība 
V � Iedzīvotāju skaita samazināšanās 

� Zeme pamatā pieder Latvijas 
iedzīvotājiem (līdzekļi paliek Latvijā) 

V � Peldvietu trūkums 

� Derīgo izrakteņu atradnes (dolomīts) V � Nepietiekami finanšu resursi 
� Koknese - novada pozitīvais tēls N � Eiropas Savienības fondu vāja pieejamība 
� Kultūras vēsture N � Izglītības sistēma 
� Medniecība, makšķerēšana R � Tūrisma infrastruktūra (īpaši Iršos) un 

loģistika 
� Mežainums R � Kanalizācijas sistēma 

� Tūrisma informācijas centrs atrodas ārpus 
tūristu plūsmas ceļiem 

� Lauksaimniecības zemes V  
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� Izveidots tūrisma centrs 
� Stabila vieta Latvijas tūrisma apritē 

V 
R 

 

DRAUDI IESPĒJAS 
� Mežu izciršana � Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība 
� Hidroloģiskais režīms Daugavā � Reklāmas un norādes, kas aicina uz 

Kokneses novadu 
� Iedzīvotāju skaita samazināšanās � Tūrisma infrastruktūra, tūrisma resursu 

izmantošana 
� Automaģistrāle E22 Rīga – Maskava � Akcentēt Kokneses centra veidošanos 
� Dzelzceļa bīstamo kravu radītie draudi � Publiskais informācijas centrs 
� Padomju laika ēkas � Novada tēla attīstīšana 
� Nodokļu politika � Veidot tūrisma maršrutus, iekļaujot tos 

reģiona tīklā 
� Elektroenerģijas zudumi � Ceļu sakārtošana un visas infrastruktūras 

iekļaušana nacionālās programmās 
� Ārvalstnieki iepērk īpašumus novadā � Jaunatnes iesaiste attīstībā  
� Alternatīva energoresursu ietekme uz 

lauksaimniecības attīstību 
� Informācijas tehnoloģiju attīstība 

� Nav pieejami darbinieki un speciālisti, kuri 
varētu nomainīt esošos 

� Izmantot faktoru, ka Koknese ir Hanzas 
pilsēta 

 � Latvijas 100 gadu jubilejas izmantošana 
plašā kontekstā 

 � „Likteņdārzs” un tā nacionālā nozīme 
 � Dabas vērtību izmantošana  
 � Veidot sabiedrībai veselīgu vidi 
 � Vecbebru Profesionālās vidusskolas 

dienesta viesnīcas izmantošana vasarā 
� Tūrisma pakalpojumu kvalitātes 

uzlabošana 
 

Izglītības, kultūras un sporta attīstība 
STIPRĀS PUSES VĀJĀS PUSES 

� Izglītības iestāžu skaits � Nav mākslas skolas 
� Sporta un kultūras infrastruktūra � Trūkst sadarbības starp izglītības, 

kultūras un sporta iestādēm 
� Hanzas pilsēta � Trūkst kopainu pārvaldības 
� Cilvēki un vadītāji � Estrādes kvalitāte 
� Izglītība katrā pagasta centrā  
� Sadarbība ar Vitingenu (Vācija)  
� Speciālā izglītība  
� Tiek piedāvātas ekskursijas un izbraukumu 

iespējas 
 

� Pedagogu resursu pieejamība  
� Pieredze nometņu organizēšanas jomā  
� Laba sabiedriskā ēdināšana (vāji pieejama 

informācija par pieejamību) 
 

� Bibliotēkas aktivitāte izstāžu jomā  
� Spēcīgi zemnieki 
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DRAUDI IESPĒJAS 
� Rutīna un aktivitātes samazināšanās � Estrādes infrastruktūras uzlabošana 
� Skolēnu skaita samazināšanās � Informācijas aprites uzlabošana 
� Skolotāju „novecošanās” � Iekļauties EKO skolu tīklā – jāatrod 

lokomotīve 
� Pašvaldības budžeta nepietiekamība 

līdzfinansējuma nodrošināšanai 
� Izmantot 2014.–2020.gada plānošanas 

perioda Eiropas Savienības finanses 
� Valsts finansējuma „nogriešana” izglītībai 

(Vecbebru Profesionālā vidusskola). Ja 
iestāde jāfinansē pašvaldībai, pastāv risks 
apdzīvoto vietu Iršu, Bebru un Bormaņu 
sekmīgai attīstībai. 

� Stiprināt visu labo, kas šobrīd eksistē 
novadā 

� Izglītības sistēmas sadrumstalotība 
(piemēram, Bebros iespējams iegūt 
pamatskolas izglītību 2 skolās) 

� Izveidot observatoriju (ir cilvēks, kurš to 
dara) 

� Valsts princips – nauda „seko” skolēnam � Interešu izglītība – attīstīt ne tikai sportu 
Iršos 

� Kaut ko nokavēt. Atkārtoties nebūs 
interesanti. 

� Mākslas un mūzikas skolas izveidošana 

 � Sadarbības uzlabošana starp pārvalžu 
sniegto pakalpojumu veicējiem 

 � Veidot sadarbību ar interesantajiem 
kaimiņiem (Ērgļi, Aizkraukle) 

 � Uzņēmējdarbības izglītības attīstība 
 � Uzņēmēju savstarpēja koordinācija 
 � Organizēt un attīstīt jauniešu iniciatīvas 

 
Sabiedrības labklājība 

STIPRĀS PUSES VĀJĀS PUSES 
� Labs Sociālais dienests, pietiekams skaits 

darbinieku (atbilst likumdošanai), bet nav 
pietiekams pie darbības iespējamās 
paplašināšanās 

� Kūtrums 

� Ģimenes atbalsta dienas centrs Koknesē � Nav aktīvu nevalstisko organizāciju 
� Sociālās aprūpes iestāde � Zems atalgojums Sociālajā dienestā 
� Nav rindas pie ģimenes ārsta � Sabiedrības neinformētība 
� Ir pieredzējis un labs pašvaldības policists � Nav kur izmitināt dzērājus  
� Top jauniešu biedrība, ir aktīvi jaunieši pa 

saviem bariņiem 
� Organizēt tematiskos kursus (piemēram, 

par vīna gatavošanu u.tml.), izmantot ES 
projektu iespējas 

� Katrā no pagastiem ir pašvaldības 
ugunsdzēsēju mašīnas (tomēr VUGD nav 
pietiekams apkalpes tīkls) 

� Vecbebru pils – izmantot ne tikai mācību 
procesam, izmantot mūzikas, mākslas 
skolai 

 � Uzlabot novada nekustamo īpašumu 
apsaimniekošanu 

� Centralizēta ūdensvada un kanalizācijas 
trūkums Kokneses ciema teritorijas 
lielākajā daļā 
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DRAUDI IESPĒJAS 
� Neziņa par valsts politiku un nākotnes 

situāciju sociālajā jomā 
� Iniciatīvas par lepnuma celšanu (goda 

pilsonis) 
� Finansējuma (ne) pieejamība � Pašvaldībā izveidot vakanci – jauniešu 

lietu speciālists (likumdošanā tiek 
rekomendēts) 

 � Pulciņu dažādošana 
 � Jāattīsta apgaismojuma (energoefektīva) 

infrastruktūra 
 � Izveidot psiholoģisko pakalpojumu centru 
 � Veidot sociālo ciematu – 

daudzfunkcionālu sociālo centru 
 � Sakārtot zīmes un norādes 
 � Video novērošanas iekārtu uzstādīšana 

� Centralizēta ūdensvada un kanalizācijas 
tīklu izbūve Kokneses ciema teritorijā, kur 
to nav 
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2.1. ATBILSTĪBA KOKNESES NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAI 2013.–
2037.GADAM 

Kokneses novada attīstības programma ir izstrādāta saskaņā ar Kokneses novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijā 2013.–2037.gadam noteikto pašvaldības attīstības redzējumu – vīziju, 
noteikto prioritāti un 4 stratēģiskiem mērķiem (SM). 

Kokneses novada pašvaldība stratēģijā noteikto vīziju ir izvēlējusies simbolisku – VIETA, KUR 
LIKTENI VEIDOJAM PAŠI! Vīzijas definējumā ar vārdu „likteni” tiek reizē iezīmēts gan 
turpmākais attīstības ceļš, gan arī izcelta „Likteņdārza” kā novada atpazīstamības vieta Latvijas 
mērogā. Ar vārdiem „veidojam paši” tiek akcentēta pašvaldības gatavība aktīvi un radoši 
strādāt. Vārds „paši” iezīmē gan pašvaldības idejisko lomu – pašvaldība kā mūsu pašu valdība, 
gan arī ikviena novada iedzīvotāja un uzņēmēja lomu novada kopējā attīstībā. 

Ņemot vērā pēdējo gadu demogrāfiskās situācijas negatīvās attīstības tendences, kā 
ILGTERMIŅA PRIORITĀTE IR NOTEIKTA ESOŠIE UN POTENCIĀLIE NOVADA IEDZĪVOTĀJI. 

Kā pirmais pašvaldības stratēģiskais mērķis ir noteikts 

moderna un efektīva pārvalde. Efektīvas pārvaldības 
rezultātā ietaupītos finanšu resursus iespējams novirzīt 
novada attīstībai. Modernas pārvaldes sistēmas 
izveidošana iet roku rokā ar pašvaldības darba kvalitātes 
pilnveidošanu, darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu un 
jaunu nozares profesionāļu piesaistīšanu pašvaldības 
darbam. 

Kā otrais pašvaldības stratēģiskais mērķis ir noteikts 

uzņēmējdarbībai labvēlīga vide. Līdz ar šī mērķa 
izvirzīšanu, Kokneses novada pašvaldība mērķtiecīgi uzsver 
gatavību sekmēt uzņēmējdarbības attīstību novadā, kā arī 
piesaistīt jaunus investorus, piedāvājot un attīstot 
industriālo vidi. 

Kā trešais stratēģiskais mērķis ir noteikts izglītības, 

kultūras un sporta iespējām bagāta vide. Mērķa īpašā 
loma ir veidot un attīstīt Kokneses novada cilvēka 
potenciālu, nodrošinot pieejamu un augsti kvalitatīvu 
skolas izglītību, paplašinot tālākizglītības (mūžizglītības) iespējas un veidojot radošu un aktīvu 
vidi, kas bagāta ar kultūras un sporta attīstības iespējām. 

Ceturtais pašvaldības stratēģiskais mērķis ir droša, sakārtota un veselīga vide. Kvalitatīva un 
racionāla infrastruktūra un augsta dabas vides kvalitāte kalpo par pievilcīgas dzīves telpas 
pamatu un būtiski paaugstina saimnieciskās darbības efektivitāti. 

Pakāpeniski strādājot pie šo 4 stratēģisko mērķu sasniegšanas, Kokneses novads kļūs 
pievilcīgāks gan dzīvošanai, gan arī saimnieciskajām aktivitātēm, tādējādi arī pretimnākošs 
esošo un potenciālo iedzīvotāju un darbinieku piesaistei, kas arī ir novada pašvaldības galvenā 
un vienīgā prioritāte. 

Vidēja termiņa Kokneses novada plānošanas dokumentā – attīstības programmā – ir definēti 
uzdevumi šo 4 stratēģisko mērķu sasniegšanā. Katrā no 4 stratēģisko mērķu blokiem ir izvirzītas 
vidēja termiņa (attiecīgo 3 gadu laikā noteiktās) prioritātes (prioritārie uzdevumi), kas 
akcentējamas priekšplānā attiecībā pret pārējiem 7 gadu laikā veicamajiem uzdevumiem. 
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2.2. RĪCĪBAS PLĀNS STRATĒĢISKO MĒRĶU SASNIEGŠANAI TURMPĀKAJIEM 7 GADIEM 

Sadaļā atspoguļots Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā noteikto četru stratēģisko mērķu sasniegšanas rīcības plāns (uzdevumi, projekti) 
7 gadu periodam. Uzdevumi un projekti, kurus plānots realizēt 3 gadu periodā, tiek iekļauti investīciju plānā, papildinot projektu informāciju ar jau 
detalizētākiem projekta realizācijas rādītājiem – laika periodu (gadu), projekta realizācijai nepieciešamo finansējumu un tā iespējamo avotu, kā arī 
par projektu atbildīgo institūciju. 
 

Uzdevums Rīcība/Projekts 
Laiks (gadu periods) 

Pastā-
vīgi 

3 7 

SM1 – MODERNA UN EFEKTĪVA PĀRVALDE 

U1.1. Uzlabot visu pārvaldes darbībā 
iesaistīto institūciju darbinieku kvalifikāciju, 
profesionalitāti un savstarpējo sadarbību 

Darba koordinācijas principu izvērtēšana starp pašvaldības struktūrvienībām un 
pašvaldības pakļautībā esošajām iestādēm 

 x  

Kopīgu sanāksmju un izglītošanas pasākumu organizēšana, veicinot savstarpējo 
sadarbību (piemēram, pašreiz trūkst koordinācijas starp izglītības, kultūras, tūrisma un 
sporta norisēm) 

x   

Dokumentu aprites sistēmas uzlabošana pašvaldības darbā  x  

Darbinieku kvalifikācijas (kursi u.tml.) uzlabošana x   

U1.2. Veicināt pozitīva novada tēla 
veidošanu 

Kokneses novada mārketinga stratēģijas izstrāde (plānveidīgs novada piedāvājums, 
kurā novads ir attēlots kā piemērota vide dzīvošanai, strādāšanai, pakalpojumu 
saņemšanai, brīvā laika pavadīšanai utt.) 

 x  

Kokneses ciema/pilsētas statusa ieguvumu un zaudējumu izvērtējuma izstrāde  x  

U1.3. Aktīvi iesaistīt sabiedrību pašvaldības 
attīstības jautājumu risināšanā 

Iedzīvotāju informēšanas risinājumu (sistēmas) izveide  x  

Digitālas informācijas sistēmas izveide par pašvaldības infrastruktūras objektiem  x  

Mūsdienīgas mājas lapas izveide  x  

Vienas pieturas aģentūras principu (nav tieši noteikts aģentūras izveide) ieviešana  x  

U1.4. Vērtēt un analizēt pašvaldībā 
sasniegtos rādītājus 

Pašvaldības dokumentu uzraudzības sistēmas izstrāde   x 

Ikgadējā pārskata par Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.–
2037.gadam un Kokneses novada attīstības programmas 2013.–2019.gadam īstenošanu 
sagatavošana 

x   

U1.5. Aktīvi piedalīties vienotas reģiona, 
valsts un pašvaldību attīstības politikas 

Kokneses novada interešu pārstāvība dažādu plānošanas dokumentu un normatīvo 
aktu izstrādē un ieviešanā ar valsts pārvaldes iestādēm (tai skaitā Zemgales un 

x   
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izstrādē un īstenošanā Vidzemes plānošanas reģionu, VARAM, LPS, IZM, ZM) 

U1.6. Attīstīt sadarbību ar Latvijas un citu 
valstu pašvaldībām 

Noslēgto sadarbības līgumu ietvaros sadarbības veicināšana un jaunu kontaktu 
dibināšana ar Vācijas pašvaldībām (Vitingena), kaimiņu un citām pašvaldībām Latvijā 

x   

SM2 – UZŅĒMĒJDARBĪBAI LABVĒLĪGA VIDE 

U.2.1. Uzņēmējdarbības attīstīšanai 
uzlabot infrastruktūru 

110 kV elektropārvades līnijas, 110/20 kV apakšstacijas un 20 kV kabeļlīnijas izbūve 
Kokneses ciemā 

 x  

Vietējā autoceļa V920 Koknese – Vērene rekonstrukcija 1,91 km garumā Kokneses 
novadā 

 x  

Ātrgaitas interneta sasniedzamības uzlabošana  x  

Vietējā autoceļa V922 Vecbebri – Irši rekonstrukcija 10,25 km garumā Kokneses novadā   x 

Tilta rekonstrukcija pār vietējo autoceļu V920 Koknese – Vērene   x 

Sakaru (telekomunikāciju) sistēmu uzlabošana  x  

U2.2. Popularizēt novadā esošos resursus, 
saražoto produkciju un sniegtos 
pakalpojumus 

Reklāmas, kampaņu izstrāde, aicinot investorus apgūt ražošanas teritorijas Kokneses 
novadā 

 x  

Kokneses novada pašvaldības mājas lapā „vietējo ražotāju” sadaļas izstrāde ar 
informāciju par piedāvātajiem produktiem, pakalpojumiem un kontaktiem tālākajai 
saziņai 

 x  

Bukletu izstrāde par Kokneses novada vietējiem ražotājiem, uzņēmējiem un viņu 
pakalpojumiem un produkciju 

 x  

U2.3. Sekmēt lauksaimniecības nozares 
attīstību 

Pašvaldības lauksaimniecības programmas (koncepcijas) izstrāde 
 x  

U2.4. Sekmēt tūrisma nozares attīstību Kokneses novada Tūrisma informācijas centra izveide tūristiem pieejamākā vietā  x  

Kokneses novada tūrisma attīstības stratēģijas izstrāde  x  

Dabas takas izveide no Kokneses pilsdrupām Likteņdārza virzienā gar Daugavu līdz 
robežai ar Pļaviņu novadu 

 x  

Laivu piestātnes izbūve un peldvietas izveide Kokneses ciemā  x  

Gājēju tilta izbūve Daugavas ūdenskrātuves posmā „Kokneses luterāņu baznīca – 
Likteņdārzs” 

  x 

Velosipēdistu celiņa izbūve posmā „Koknese – Likteņdārzs” (ar turpinājumu līdz Pļaviņu 
novadam) 

  x 

Dabas pieminekļa aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma „Kokneses parks” teritorijas 
infrastruktūras sakārtošana atbilstoši dabas aizsardzības plānā paredzētajiem 

x   
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apsaimniekošanas pasākumiem 

Muižas magazīnas sakārtošana un saglabāšana ekspozīcijas izveidei Iršu ciemā   x 

Laukuma un informatīvā stenda izveide Vecbebru ciemā (pirms Rūķīšiem)  x  

Laukuma un informatīvā stenda izveide Iršu ciemā  x  

Lielkalnu pilskalna (Iršu augstākais punkts) apkārtnes sakārtošana   x 

 Informatīvu stendu izveide Kokneses ciema centrā un Likteņdārzā  x  

U2.5. Veikt regulārus informatīvos 
pasākumus par ekonomikas attīstību 
novadā 

Uzņēmēju balvas izveidošana dažādās nominācijās  x  

Uzņēmēju atvērto dienu organizēšana ar skolu aktīvu līdzdarbošanos (skolnieki un citi 
interesenti var iepazīties ar uzņēmumu u.tml.) 

 x  

SM3 – IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA IESPĒJĀM BAGĀTA VIDE 

U3.1. Nodrošināt kvalitatīvu vispārējās 
izglītības (t.sk. pirmsskolas un speciālās 
izglītības iestādes) pieejamību un 
kvalitatīvu izglītības programmu 
daudzveidību atbilstoši sabiedrības 
vajadzībām, valsts un reģiona tendencēm 
tautsaimniecības profesiju speciālistu 
nodrošināšanā 

Vecbebru amatu internātvidusskolas izglītības attīstība – apmācības bāzes izveide 
konkurētspējīgai specialitātei, tai skaitā jaunu, aktuālu specialitāšu veidošana/mācību 
plānu izstrāde 

 x  

Novada izglītības iestādēs – esošo izglītības programmu papildināšana ar jaunām 
programmām (speciālās izglītības programmas, iekļaujošās izglītības programmas) 

 x  

U3.2. Uzlabot izglītības, kultūras un sporta 
infrastruktūru 

Pirmsskolas izglītības iestādes „Gundega” un Kokneses mūzikas skolas ēkas renovācija  x  

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas ēkas renovācija  x  

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas klašu remonts, mēbeļu un aprīkojuma iegāde  x  

Iršu pagasta Pērses pamatskolas ēkas renovācija  x  

Vecbebru amatu internātvidusskolas ēku jumtu nomaiņa un iekštelpu renovācija  x  

Pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” rekonstrukcija Vecbebru ciemā  x  

Novada autobusa iegāde – skolēnu pārvadājumiem, baseina apmeklējumam (skolēniem 
no novada skolām), ekskursiju un sporta sacensību apmeklējumiem 

 x  

Kokneses novada sporta būvju renovācija un rekonstrukcija, ietverot stadiona ēkas un 
tribīņu rekonstrukciju Vecbebru ciemā 

 x  

Kokneses estrādes rekonstrukcija   x 

Bebru pamatskolas iekšējās infrastruktūras sakārtošana/apgaismojums, apkure, ūdens 
apgādes un kanalizācijas tīkli 

  x 

Amatiermākslas kolektīvu materiālās bāzes (tērpu, inventāra, mūzikas instrumentu)  x  



KOKNESES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2013-2019 

 

                                                                                                                                                                                                       Kokneses novads – vieta, kur likteni veidojam paši! 69 

iegāde un atjaunošana, lai saglabātu un tālāk attīstītu novada lielāko vērtību – 
tradicionālās kultūras nesēju – pašdarbības kolektīvu kvalitatīvu darbu 

Stacionāras skaņu aparatūras iekārtas iegāde Kokneses kultūras namā, lai varētu 
nodrošināt kvalitatīvu apskaņošanu pasākumos  

  x 

Izveidot mazo biznesa inkubatoru Kokneses vidusskolā, piesaistot arī mecenātus  x  

Izglītības iestāžu iekārtojuma un materiāli tehniskās bāzes (t.sk. datori un atbilstoša 
datorprogrammatūra) uzlabošana 

 x  

Pludmales volejbola laukuma izveide Iršu un Kokneses ciemos  x  

Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs  x  

U3.3. Atbalstīt mūžizglītības ieguves 
iespējas novadā 

Esošās infrastruktūras pielāgošana mūžizglītības attīstībai – ar dažādu organizāciju un 
uzņēmumu atbalstu piedāvāt mūžizglītības/tālākizglītības programmas (piemēram, 
svešvalodas, datorzinības, rokdarbi u.tml.), programmu vadītāji – novada pedagogi ar 
atbilstošu kvalifikāciju, kā bāzes vieta – novada izglītības iestādes 

  x 

Vecbebru muižas kunga mājas izmantošana mūžizglītības attīstībai (Mākslas mūzas un 
radošās darbnīcas, Vecbebru Profesionālās vidusskolas iespējas – biškopība, ēdienu 
gatavošana) 

  x 

U3.4. Nodrošināt sabalansētu interešu 
izglītības, kultūras un sporta pakalpojumu 
pieejamību visiem novada iedzīvotājiem un 
viesiem 

Kokneses novada sporta attīstības stratēģijas izstrāde  x  

Sporta nometnes organizēšana vasaras sezonā x x  

Kokneses kultūras nama telpu izmantošanas efektivitātes uzlabošana  x  

Novada jaunatnes iesaistes politikas (lai jaunatne paliktu savā novadā uz vidējās 
izglītības, kā arī pēc tās, ieguves laiku) izstrāde 

 x  

Interešu izglītības un neformālās izglītības veicināšana un atbalstīšana x x  

U3.5. Apzināt novada kultūrvēsturiskos un 
dabas objektus un veicināt to attīstību 

Kokneses novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas plāns – informācijas 
apkopošana un priekšlikumu izstrāde novada nozīmes kultūrvēsturisko objektu 
efektīvai izmantošanai un turpmākajai attīstībai 

 x  

Likteņdārza kompleksa atklāšana uz salas Daugavā 2018.gadā   x 

Esošo tūrisma objektu sakopšana un iekļaušana apskates objektos, tūrisma 
menedžmenta attīstība 

x x  

Amatieru mākslas kolektīvu piesaiste tūrisma objektu un kultūrvēsturiskā un 
tradicionālā mantojuma popularizēšanai (koncerti, izrādes, ekskursiju vadīšana utt.) 

x x  

Seno laiku nocietinājumu „Zviedru skanstes” arheoloģiskās izpētes darbi 
 

 x  
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SM4 – DROŠA, SAKĀRTOTA UN VESELĪGA VIDE 

U4.1. Paaugstināt cilvēku drošību novadā Video novērošanas sistēmas ieviešana Kokneses novadā  x  

Vienota ielu apgaismojuma sistēmas izveide novada ciemos   x 

Attīstīt risinājumus iedzīvotāju kustībai, lai izvairītos no pārvietošanās gar lielceļu 
malām 

  x 

Iršu pagasta centrā izbūvēt gājēju celiņu caur Līvānu mājām 900 metru garumā   x 

Gājēju celiņu izveide Vecbebru ciemā: centrs – bērnudārzs (~400 metrus), Papardes – 
Vīnlejas (~500 metri) un uz baznīcu (~100 metri) 

  x 

Kokneses pilsdrupu mūru ekspertīzes veikšana apmeklētāju drošības nodrošināšanai  x  

Gājēju pārejas izveidošana pāri dzelzceļam Zemeņu ielā  x  

Apgaismojuma sistēmas izveide Zemeņu un Lakstīgalas ielās  x  

U4.2. Uzlabot novadā esošo satiksmes 
infrastruktūru 

Reģionālā autoceļa P79 Koknese – Ērgļi rekonstrukcija 26,71 km garumā  x  

Reģionālā autoceļa P80 ceļa posma „Blaumaņa iela” rekonstrukcija 1,56 km garumā   x 

Vietējā autoceļa V915 Koknese – Odziena rekonstrukcija 1,04 km garumā Kokneses 
novadā 

  x 

Asfalta seguma izbūve Daugavas ielā 0,593 km   x 

Asfalta seguma izbūve Linarda Laicena ielā 0,457 km   x 

Asfalta seguma izbūve Māras ielā 0,145 km    x 

Asfalta seguma izbūve Dārza ielā 0,137 km   x 

Asfalta seguma rekonstrukcija Melioratoru ielā 0,372 km    x 

Asfalta seguma rekonstrukcija Hanzas ielā 0,600 km   x 

Asfalta seguma izbūve Dzirnavu ielā 0,401 km   x 

Grants seguma rekonstrukcija ceļam Gaiļi – Atradze 2,2 km   x 

Jauna grants ceļa būvniecība ceļam Mauriņi – Ozolkalni 2 km   x 

Asfalta seguma izbūve Tilta ielā 0,146 km   x 

Asfalta seguma izbūve ielai Ābeles – Ausekļi 0,1 km   x 

Asfalta seguma izbūve ceļam Irbītes – Audzēres 0,5 km   x 

Asfalta seguma izbūve ceļam Vējkalni – Madaras 0,25 km   x 

Grants seguma rekonstrukcija ceļam Surmīši – Elksnīši 3,5 km   x 

Grants seguma rekonstrukcija ceļam Vilkāres – Slapsiles 5 km   x 

Asfalta seguma izbūve Bebri – Zutēni 1,5 km   x 

Asfalta seguma izbūve Mežaparks – Pīlādži (ceļš uz estrādi) 1,0 km   x 
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Viršu ielas cietā seguma izbūve x   

Virzienā no 1905.gada ielas 60 līdz Viršu ielai 3, ielas seguma kvalitātes uzlabošana x   

U4.3. Uzlabot  velotransporta tīklu attīstību Velotransporta infrastruktūras izveidošana Aizkraukle – Pļaviņas gar galveno autoceļu 
A6  

  x 

Velotransporta infrastruktūras izveidošana gar ceļu Koknese – Irši   x 

U4.4. Uzlabot ūdens kvalitāti un 
kanalizācijas tīklu sistēmu 

Normatīvo aktu prasībām atbilstošas lietus ūdeņu attīrīšanas sistēmas izveide ciemu 
centros 

  x 

Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija 2200 metru garumā Iršu ciemā  x  

Esošo artēzisko aku rekonstrukcija un jauna artēziskā urbuma izbūve Iršu ciemā  x  

Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Vecbebru ciemā 
 

 x  

Meliorācijas sistēmu sakārtošana novada ciemos   x 

Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve Kokneses ciema Hanzas ielas rajonā  x  

U4.5. Samazināt nelietderīgu 
siltumenerģijas un elektroenerģijas resursu 
patēriņu 

Plāna izstrāde siltumenerģijas un elektroenerģijas samazināšanai pašvaldības 
institūcijās 

 x  

Katlu mājas rekonstrukcija Kokneses ciemā  x  

Katlu mājas renovācija un modernizācija Iršu ciemā  x  

Pašvaldības dzīvojamā fonda ēku siltināšana un renovācija 6 daudzdzīvokļu mājām Iršu 
ciemā 

  x 

Pašvaldības dzīvojamā fonda ēku siltināšana un renovācija 5 daudzdzīvokļu mājām 
Vecbebru ciemā 

  x 

Pašvaldībai piederošās medpunkta ēkas sienu siltināšana, logu un durvju nomaiņa, 
invalīdu iebrauktuves izbūve un elektroinstalācijas nomaiņa Vecbebru un Iršu ciemā 

  x 

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Kokneses novada pirmsskolas izglītības 
iestādē „Gundega” un Kokneses novada mūzikas skolā 

 x  

U4.6. Veidot pievilcīgu vidi bērniem Bērnu rotaļu laukumu izveide dzīvojamo māju zaļajā zonā Kokneses ciemā pie 
Blaumaņa ielas krustojuma 

 x  

Bērnu rotaļu laukumu izveide pie Kokneses Ģimenes atbalsta dienas centra   x 

Bērnu rotaļu laukuma izveide Iršu ciemā (piemēram, pie Ģimenes krīzes centra)  x  

Zaļās zonas – parka izveide ar rotaļu laukumu Vecbebru ciemā  x  

U4.7. Atbalstīt ģimenes, ģimenes vērtības 
un veicināt dzimstību 

Ik gadu novadā organizēt bērnu svētkus  x  

Izglītojošo un atbalsta grupu darbības nodrošināšana dažādām klientu grupām visā x   
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novadā (speciālistu piesaiste uz konkrēto pakalpojumu) 

Ģimeņu atbalsta programmas izstrāde  x  

Kokneses novada pašvaldības mājas lapā sludinājuma sadaļas izveide par aukļu 
pakalpojumiem attiecīgā pagasta teritorijā 

 x  

Ārpusskolas pasākumu organizēšana, kas veicinātu bērnu attīstību un vienlaikus 
samazinātu laiku, kuru bērni spiesti pavadīt bez vecāku uzraudzības 

x x  

Apmācību programmu izveide vecākiem par bērnu emocionālo audzināšanu (visiem 
vecākiem neatkarīgi no mantiskā stāvokļa pieejams šāds pakalpojums) 

 x  

U4.8. Nodrošināt kvalitatīvu veselības un 
sociālo pakalpojumu sniedzējinstitūciju 
darbību un attīstību 

Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Kokneses novadā  x  

Sociālo māju un dzīvokļu tīkla izveide Kokneses novadā   x 

Aprīkojuma iegāde izglītojošo semināru, kursu un supervīziju nodrošināšanai sociālā 
darba speciālistiem novadā 

 x  

Sociālā dienesta un tā priekštelpas remonta un labiekārtošanas veikšana Kokneses 
ciemā 

  x 

Ģimenes krīzes centra „Dzeguzīte” ēkas jumta seguma nomaiņa, fasādes sienu klājuma 
atjaunošana un žoga izbūve 

  x 

U4.9. Uzlabot novada estētisko un vides 
kvalitāti, tai skaitā veidot mūsdienīgus un 
videi draudzīgus, publiski pieejamus 
rekreācijas objektus 

Sabiedriskās tualetes izveide Kokneses ciema centrā  x  

Informatīvās shēmas uzstādīšana Kokneses ciema centrā pie lielveikala  x  

Zutēnu kapličas rekonstrukcija  x  

Valsts nozīmes kultūras pieminekļa „Kokneses pilsdrupas” konservācijas un 
arheoloģisko izpētes darbu veikšana 

 x  

Valsts nozīmes kultūras pieminekļa „Vecbebru muižas kungu māja” renovācija   x 

Iršu ūdenskrātuves (pie Bulandu pilskalna) iztīrīšana un peldvietas ar labiekārtojuma 
elementiem (soliņi, ģērbšanās kabīnes u.c.) izveide 

 x  

Ornicāna dīķa tīrīšana un labiekārtotas atpūtas bāzes infrastruktūras izveide pie tā 
Vecbebru ciema teritorijā 

  x 

Kokneses dīķa tīrīšana   x 

Mežaparka kā rekreācijas objekta izveidošana Vecbebru ciemā   x 

Kokneses novada domes administrācijas ēkas telpu remonts  x  
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III DAĻA. INVESTĪCIJU PLĀNS 
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Investīciju plāns ir Kokneses novada attīstības programmas 2013.–2019.gadam sastāvdaļa un 
tas atbilst Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā izvirzītajiem stratēģiskajiem 
mērķiem, kā arī Kokneses novada attīstības programmā iekļautajam rīcības plānam. 

Investīciju plānā, atšķirībā no rīcības plāna, katrs projekts/aktivitāte papildināta ar projekta 
indikatīvo summu, plānoto ieviešanas periodu, rīcības izpildei nepieciešamajiem finanšu resursu 
avotiem un atbildīgo projekta realizācijā. 

Investīciju plāns izstrādāts 3 gadu termiņam – no 2013.–2015.gadam. Investīciju plānā iekļauto 
informāciju par realizējamiem projektiem un aktivitātēm ieteicams pārskatīt veicot ikgadējo 
investīcijas plāna aktualizāciju. Investīciju plāna aktualizācija, nemainot pārējās attīstības 
programmas daļas, var tikt veikta katru gadu, pārskatot līdzšinējo projektu statusu, iekļaujot 
jaunus projektus un projektu idejas, kas atbilst Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 
izvirzītajiem četriem stratēģiskajiem mērķiem un attīstības programmā izstrādātajam rīcības 
plānam 7 gadu periodam. 

Projektu un aktivitāšu, kam paredzēta Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu līdzekļu 
piesaiste, realizācija iespējama tikai tādā gadījumā, ja pašvaldība iegūst plānoto finansējumu. 

Apkopojot investīciju plānā izvirzīto projektu finanšu līdzekļus, no 2013.–2015.gadam Kokneses 
novada pašvaldības stratēģisko mērķu sasniegšanai nepieciešams LVL 18 378 587,89 
finansējuma. 
Attiecīgi sadalot nepieciešamo finansējumu par četriem stratēģiskiem mērķiem, pirmā 
stratēģiskā mērķa – Moderna un efektīva pārvalde – sekmēšanai nepieciešami LVL 20 000,00 
otrā – Uzņēmējdarbībai labvēlīga vide – LVL 4 484 000,00 trešā – Izglītības, kultūras un sporta 
iespējām bagāta vide LVL 4 160 973,86 un ceturtā – Droša, sakārtota un veselīga vide – LVL 9 
709 614,03. 

 

Stratēģiskais mērķis 
Projektu kopējais plānotais budžets 

2013.–2015.gadam, LVL 

SM1 – Moderna un efektīva pārvalde 20 000,00 

SM2 – Uzņēmējdarbībai labvēlīga vide 4 484 000,00 

SM3 – Izglītības, kultūras un sporta iespējām bagāta vide 4 160 973,86 

SM4 – Droša, sakārtota un veselīga vide 9 709 614,03 

Kopā: 18 374 587,89 
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Nr. Projekta nosaukums/aktivitāte 
Projekta 

indikatīvā 
summa, LVL 

Projekta 
uzsākšana
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SM1 – MODERNA UN EFEKTĪVA PĀRVALDE – SASNIEGŠANAI 

U1.1. Uzlabot visu pārvaldes darbībā iesaistīto institūciju darbinieku kvalifikāciju, profesionalitāti un savstarpējo sadarbību 

1. 
Darba koordinācijas principu izvērtēšana starp 
pašvaldības struktūrvienībām un pašvaldības pakļautībā 
esošajām iestādēm 

Izvērtējams 
budžeta ietvaros 

2013 x   Izpilddirektors 

2. 
Kopīgu sanāksmju un izglītošanas pasākumu 
organizēšana, veicinot savstarpējo sadarbību  

Izvērtējams 
budžeta ietvaros 

2013 x   Izpilddirektors 

3. 
Dokumentu aprites sistēmas uzlabošana pašvaldības 
darbā 

3 000,00 2013 x x  Izpilddirektors 

4. Darbinieku kvalifikācijas (kursi u.tml.) uzlabošana 2 000,00 2013 x x  Izpilddirektors 

U1.2. Veicināt pozitīva novada tēla veidošanu 

5. 

Kokneses novada mārketinga stratēģijas izstrāde 
(plānveidīgs novada piedāvājums, kurā novads ir 
attēlots kā piemērota vide dzīvošanai, strādāšanai, 
pakalpojumu saņemšanai, brīvā laika pavadīšanai utt.) 

2 000,00 2013 x x  

Attīstības nodaļas 
vadītājs sadarbībā 

ar sabiedrisko 
attiecību speciālistu 

un Kokneses 
novada pašvaldības 

aģentūras 
„Kokneses Tūrisma 
centrs” direktoru 

6. 
Kokneses ciema/pilsētas statusa ieguvumu un 
zaudējumu izvērtējuma izstrāde 

Izvērtējams 
budžeta ietvaros 

2013 x   

Izpilddirektors 
sadarbībā ar 

Attīstības nodaļas 
vadītāju 
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U1.3. Aktīvi iesaistīt sabiedrību pašvaldības attīstības jautājumu risināšanā 

7. Iedzīvotāju informēšanas risinājumu (sistēmas) izveide 
Izvērtējams 

budžeta ietvaros 
2013 x x  

Sabiedrisko 
attiecību speciālists 

sadarbībā ar 
Izpilddirektoru 

8. 
Digitālas informācijas sistēmas izveide par pašvaldības 
infrastruktūras objektiem 

2 500,00 2014  x  Izpilddirektors 

9. Mūsdienīgas mājas lapas izveide 2 500,00 2014 x x  

Izpilddirektors 
sadarbībā ar 
sabiedrisko 

attiecību speciālistu 

10. 
Vienas pieturas aģentūras principu  (nav tieši noteikts 
aģentūras izveide) ieviešana 

Izvērtējams 
budžeta ietvaros 

2014  x  Izpilddirektors 

U1.4. Vērtēt un analizēt pašvaldībā sasniegtos rādītājus 

11. 

Ikgadējā pārskata par Kokneses novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas 2013.–2037.gadam un Kokneses 
novada attīstības programmas 2013.–2019.gadam 
īstenošanu sagatavošana 

Izvērtējams 
budžeta ietvaros 

2014 
(ikgadējs) 

x   
Attīstības nodaļas 

vadītājs 

U1.5. Aktīvi piedalīties vienotas reģiona, valsts un pašvaldību attīstības politikas izstrādē un īstenošanā 

12. 

Kokneses novada interešu pārstāvība dažādu 
plānošanas dokumentu un normatīvo aktu izstrādē un 
ieviešanā ar valsts pārvaldes iestādēm (tai skaitā 
Zemgales un Vidzemes plānošanas reģionu, VARAM, 
LPS, IZM, ZM) 

Izvērtējams 
budžeta ietvaros 

2013 x   

Kokneses novada 
domes 

priekšsēdētājs 
sadarbībā ar 

izpilddirektoru un 
Attīstības nodaļas 

vadītāju 

U1.6. Attīstīt sadarbību ar Latvijas un citu valstu pašvaldībām 

13. 

Noslēgto sadarbības līgumu ietvaros sadarbības 
veicināšana un jaunu kontaktu dibināšana ar Vācijas 
pašvaldībām (Vitingena), kaimiņu un citām pašvaldībām 
Latvijā 
 

8 000,00 2013 x x  
Kokneses novada 

domes 
priekšsēdētājs 
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SM2 – UZŅĒMĒJDARBĪBAI LABVĒLĪGA VIDE 

U.2.1. Uzņēmējdarbības attīstīšanai uzlabot infrastruktūru 

14. 
110 kV elektropārvades līnijas, 110/20 kV apakšstacijas 
un 20 kV kabeļlīnijas izbūve Kokneses ciemā līdz 
rūpnieciskajai zonai 

3 800 000,00 2014  KF/ERAF 

Valsts 
budžets, 

AS 
„Sadales 

tīkls" 

Izpilddirektors 

15. 
Vietējā autoceļa V920 Koknese – Vērene rekonstrukcija 
1,91 km garumā Kokneses novadā 

580 000,00 2015  KF/ERAF  Izpilddirektors 

16. Ātrgaitas interneta sasniedzamības uzlabošana 
Sarunas ar komunikāciju 

turētājiem 
   Izpilddirektors 

17. Sakaru (telekomunikāciju) sistēmu uzlabošana 
Sarunas ar komunikāciju 

turētājiem 
   Izpilddirektors 

U2.2. Popularizēt novadā esošos resursus, saražoto produkciju un sniegtos pakalpojumus 

18. 
Reklāmas kampaņu izstrāde, aicinot investorus apgūt 
ražošanas teritorijas Kokneses novadā 

5 000,00 2014 x x  

Sabiedrisko 
attiecību speciālists 

sadarbībā ar 
izpilddirektoru un 
Attīstības nodaļas 

vadītāju 

19. 

Kokneses novada pašvaldības mājas lapā „vietējo 
ražotāju” sadaļas izstrāde ar informāciju par 
piedāvātajiem produktiem, pakalpojumiem un 
kontaktiem tālākajai saziņai 

Izvērtējams 
budžeta ietvaros 

2014 x   
Sabiedrisko 

attiecību speciālists 

20. 
Bukletu izstrāde par Kokneses novada vietējiem 
ražotājiem, uzņēmējiem un viņu pakalpojumiem un 
produkciju 

2 000,00 2014 x x  
Sabiedrisko 

attiecību speciālists  

U2.3. Sekmēt lauksaimniecības nozares attīstību 

21. 
Pašvaldības lauksaimniecības programmas (koncepcijas) 
izstrāde 

2 000,00 2013  x  

LLKC lauku 
attīstības 

konsultants 
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U2.4. Sekmēt tūrisma nozares attīstību 

22. 
Kokneses novada Tūrisma informācijas centra izveide 
tūristiem pieejamākā vietā  

20 000,00 2015  x x 

Izpilddirektors 
sadarbībā ar 

Kokneses novada 
pašvaldības 
aģentūras 

„Kokneses Tūrisma 
centrs” direktoru 

23. Kokneses novada tūrisma attīstības stratēģijas izstrāde 
Izvērtējams 

budžeta ietvaros 
2013    

Kokneses novada 
pašvaldības 
aģentūras 

„Kokneses Tūrisma 
centrs” direktors 

24. 
Dabas takas izveide no Kokneses pilsdrupām Likteņdārza 
virzienā gar Daugavu līdz robežai ar Pļaviņu novadu 

20 000,00 2013 x   

Izpilddirektors 
sadarbībā ar 

Kokneses novada 
pašvaldības 
aģentūras 

„Kokneses Tūrisma 
centrs” direktoru 

25. 
Laivu piestātnes izbūve un peldvietas izveide Kokneses 
ciemā 

15 000,00 2013 
x x 

 Izpilddirektors 

26. 

Dabas pieminekļa aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma 
„Kokneses parks” teritorijas infrastruktūras sakārtošana 
atbilstoši dabas aizsardzības plānā paredzētajiem 
apsaimniekošanas pasākumiem 

30 000,00 2014 x ERAF x Izpilddirektors 

27. 
Laukuma un informatīvā stenda izveide Vecbebru ciemā 
(pirms Rūķīšiem) 

7 000,00 2013  x  
Bebru pagasta 

pārvaldes vadītājs 

28. Laukuma un informatīvā stenda izveide Iršu ciemā 500,00 2013  x  
Iršu pagasta 

pārvaldes vadītājs 

29. 
Informatīvu stendu izveide Kokneses centrā un 
Likteņdārzā 

1 000,00 2013 x   
Izpilddirektors 
sadarbībā ar 
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Kokneses novada 
domes aģentūras 

„Kokneses tūrisma 
centrs” direktoru 

U2.5. Veikt regulārus informatīvos pasākumus par ekonomikas attīstību novadā 

30. Uzņēmēju balvas izveidošana dažādās nominācijās 1 000,00 2014 x x  

Sabiedrisko 
attiecību speciālists 

sadarbībā ar 
Izpilddirektoru 

31. 
Uzņēmēju atvērto dienu organizēšana ar skolu aktīvu 
līdzdarbošanos (skolnieki un citi interesenti var 
iepazīties ar uzņēmumu u.tml.) 

500,00 2013 x   

 
Kokneses novada 
domes izglītības 
darba speciālists 

 

SM3 – IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA IESPĒJĀM BAGĀTA VIDE 

U3.1. Nodrošināt kvalitatīvu vispārējās izglītības (t.sk. pirmsskolas un speciālās izglītības iestādes) pieejamību un kvalitatīvu izglītības programmu 
daudzveidību atbilstoši sabiedrības vajadzībām, valsts un reģiona tendencēm tautsaimniecības profesiju speciālistu nodrošināšanā 

32. 

Vecbebru amatu internātvidusskolas izglītības attīstība – 
apmācības bāzes izveide konkurētspējīgai specialitātei, 
tai skaitā jaunu, aktuālu specialitāšu veidošana/mācību 
plānu izstrāde 

10 000,00 2014 x x  
Vecbebru amatu 

internātvidusskolas 
direktors 

33. 

Novada izglītības iestādēs – esošo izglītības programmu 
papildināšana ar jaunām programmām (speciālās 
izglītības programmas, iekļaujošās izglītības 
programmas) 

45 000,00 2014 x x  
Izglītības darba 

speciālists 

U3.2. Uzlabot izglītības, kultūras un sporta infrastruktūru 

34. 
Pirmsskolas izglītības iestādes „Gundega” un Kokneses 
mūzikas skolas ēkas renovācija  

632 670,00 2014 x ERAF / KPFI  

PII „Gundega” 
vadītājs un 

Kokneses mūzikas 
skolas direktors 

35. Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas ēkas renovācija 2 000 000,00 2013 x ERAF / KPFI  
Ilmāra Gaiša 

Kokneses 
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vidusskolas 
direktors 

36. 
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas klašu remonts, 
mēbeļu un aprīkojuma iegāde 

50 000,00 2013 x x  

Ilmāra Gaiša 
Kokneses 

vidusskolas 
direktors 

37. Iršu pagasta Pērses pamatskolas ēkas renovācija 200 000, 00 2014 x ERAF / KPFI  
Iršu pagasta Pērses 

pamatskolas 
direktors 

38. 
Vecbebru amatu internātvidusskolas ēku jumtu 
nomaiņa un iekštelpu renovācija 

500 000,00 2015 x ERAF  
Vecbebru amatu 

internātvidusskolas 
direktors 

39. 
Pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” rekonstrukcija 
Vecbebru ciemā 

200 000,00 2015 x ERAF  PII „Bitīte” vadītājs 

40. 
Novada autobusa iegāde – skolēnu pārvadājumiem, 
baseina apmeklējumam (skolēniem no novada skolām), 
ekskursiju un sporta sacensību apmeklējumiem 

35 000,00 2014 x x  Izpilddirektors 

41. 
Kokneses novada sporta būvju renovācija un 
rekonstrukcija, ietverot stadiona ēkas un tribīņu 
rekonstrukciju Vecbebru ciemā 

500 000,00 2015 x x  Izpilddirektors 

42. 

Amatiermākslas kolektīvu materiālās bāzes (tērpu, 
inventāra, mūzikas instrumentu) iegāde un atjaunošana, 
lai saglabātu un tālāk attīstītu novada lielāko vērtību – 
tradicionālās kultūras nesēju – pašdarbības kolektīvu 
kvalitatīvu darbu 

20 000,00 2013 x x  
Kokneses kultūras 

nama direktors 

43. 
Izveidot mazo biznesa inkubatoru Kokneses vidusskolā, 
piesaistot arī mecenātus 

20 000,00 2014 x x  
Kokneses novada 
domes izglītības 
darba speciālists 

44. 

Izglītības iestāžu iekārtojuma un materiāli tehniskās 
bāzes (t.sk. datori un atbilstoša datorprogrammatūra) 
uzlabošana 
 

50 000,00 2014 x x  Skolu direktori 
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45. 
Pludmales volejbola laukuma izveide Iršu un Kokneses 
ciemos 

10 000,00 2013 x x  

Iršu pagasta 
pārvaldes vadītājs 

sadarbībā ar 
izpilddirektoru 

46. 
Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldības 
vispārējās izglītības iestādēs 

88 303,86 2013 8 830,39 79 473,47  Izpilddirektors 

U3.3. Atbalstīt mūžizglītības ieguves iespējas novadā 

 
Šī uzdevuma realizācijai rīcības plānā paredzētie projekti 
tiek plānoti 7 gadu periodā 

      

U3.4. Nodrošināt sabalansētu interešu izglītības, kultūras un sporta pakalpojumu pieejamību visiem novada iedzīvotājiem un viesiem 

47. Kokneses novada sporta attīstības stratēģijas izstrāde 
Izvērtējams 

budžeta ietvaros  
2013 x   

Attīstības nodaļa 
sadarbībā ar Sporta 

komisiju un 
pašvaldības 
aģentūras 

„Kokneses Sporta 
centrs” direktoru 

48. Sporta nometnes organizēšana vasaras sezonā 
Izvērtējams 

budžeta ietvaros 
2013    Skolu direktori 

49. 
Kokneses kultūras nama telpu izmantošanas 
efektivitātes uzlabošana 

Izvērtējams 
budžeta ietvaros 

2013 x x  
Kokneses kultūras 

nama direktors 

50. 
Novada jaunatnes iesaistes politikas (lai jaunatne paliktu 
savā novadā uz vidējās izglītības, kā arī pēc tās, ieguves 
laiku) izstrāde 

2 000,00 2014    Izpilddirektors 

51. 
Interešu izglītības un neformālās izglītības veicināšana 
un atbalstīšana 

2 000,00 2014 x x  
Izglītības darba 

speciālists 

U3.5. Apzināt novada kultūrvēsturiskos un dabas objektus un veicināt to attīstību 

52. 
Esošo tūrisma objektu sakopšana un iekļaušana 
apskates objektos, tūrisma menedžmenta attīstība 

Izvērtējams 
budžeta ietvaros 

2013 x   

Kokneses novada 
pašvaldības 
aģentūras 

„Kokneses Tūrisma 
centrs” direktors 
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53. 

Amatieru mākslas kolektīvu piesaiste tūrisma objektu un 
kultūrvēsturiskā un tradicionālā mantojuma 
popularizēšanai (koncerti, izrādes, ekskursiju vadīšana 
utt.) 

2 000,00 2013 x x  

Kokneses kultūras 
nama direktors un 
Kokneses novada 
domes aģentūras 

„Kokneses tūrisma 
centrs” direktors 

54. 

Kokneses novada kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšanas plāns – informācijas apkopošana un 
priekšlikumu izstrāde novada nozīmes kultūrvēsturisko 
objektu efektīvai izmantošanai un turpmākajai attīstībai 

2 000,00 2013 x   

Kokneses novada 
pašvaldības 
aģentūras 

„Kokneses Tūrisma 
centrs” direktors 

55. 
Seno laiku nocietinājumu „Zviedru skanstes” 
arheoloģiskās izpētes darbi 

2 000,00 2014   x 

Kokneses novada 
pašvaldības 
aģentūras 

„Kokneses Tūrisma 
centrs” direktors 

SM4 – DROŠA, SAKĀRTOTA UN VESELĪGA VIDE 

U4.1. Paaugstināt cilvēku drošību novadā 

56. Video novērošanas sistēmas ieviešana Kokneses novadā 50 000,00 2013 x x x Izpilddirektors 

57. 
Kokneses pilsdrupu mūru ekspertīzes veikšana 
apmeklētāju drošības nodrošināšanai 

2 500,00 2013    Izpilddirektors 

58. Gājēju pārejas izveidošana pāri dzelzceļam Zemeņu ielā 10 000,00 2013 x   Izpilddirektors 

59. 
Apgaismojuma sistēmas izveide Zemeņu un Lakstīgalas 
ielās 

5 000,00 2013 x   Izpilddirektors 

U4.2. Uzlabot novadā esošo satiksmes infrastruktūru 

60. 
Reģionālā autoceļa P79 Koknese – Ērgļi rekonstrukcija 
26,71 km garumā 

7 000 000,00 2015  KF/ERAF x Izpilddirektors 

U4.3. Uzlabot velotransporta tīklu attīstību 

 
Šī uzdevuma realizācijai rīcības plānā paredzētie projekti 
tiek plānoti 7 gadu periodā 
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U4.4. Uzlabot ūdens kvalitāti un kanalizācijas tīklu sistēmu 

61. 
Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Vecbebru 
ciemā 

352 784,64 2013 
x 

105 258,
24 

248 526,40  Izpilddirektors 

62. 
Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija 2200 metru garumā 
Iršu ciemā 

200 000,00 2015 x x  
Iršu pagasta 

pārvaldes vadītājs 

63. 
Esošo artēzisko aku rekonstrukcija un jauna artēziskā 
urbuma izbūve Iršu ciemā 

150 000,00 2015 x x  
Iršu pagasta 

pārvaldes vadītājs 

64. 
Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve Kokneses ciema 
Hanzas ielas rajonā 

200 000,00 2015 x x  

SIA „Kokneses 
Komunālie 

pakalpojumi” 
valdes loceklis 

U4.5. Samazināt nelietderīgu siltumenerģijas un elektroenerģijas resursu patēriņu 

55. 
Plāna izstrāde siltumenerģijas un elektroenerģijas 
samazināšanai pašvaldības institūcijās 

1 000,00 2014 x x  Izpilddirektors 

56. Katlu mājas rekonstrukcija Kokneses ciemā 500 000,00 2013 x ERAF 

SIA 
„Kokne-

ses 
Komunā

lie 
pakal-

pojumi” 

SIA „Kokneses 
Komunālie 

pakalpojumi” 
valdes loceklis 

57. Katlu mājas renovācija un modernizācija Iršu ciemā 150 000,00 2015 x ERAF  
Iršu pagasta 

pārvaldes vadītājs 

58. 
Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Kokneses 
novada pirmsskolas izglītības iestādē „Gundega” un 
Kokneses novada mūzikas skolā 

367 329,39 2013 
x 

206 888, 
19 

ERAF 
(160 441,20) 

 

PII „Gundega” 
vadītājs un 

Kokneses mūzikas 
skolas direktors 

U4.6. Veidot pievilcīgu vidi bērniem 

59. 
Bērnu rotaļu laukumu izveide dzīvojamo māju zaļajā 
zonā Kokneses ciemā pie Blaumaņa ielas krustojuma 
 

15 000,00 2013 x x  Izpilddirektors 
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60. 
Bērnu rotaļu laukuma izveide Iršu ciemā (piemēram, pie 
Ģimenes krīzes centra) 

15 000,00 
2014 x x  

Iršu pagasta 
pārvaldes vadītājs 

61. 
Zaļās zonas – parka izveide ar rotaļu laukumu  Vecbebru 
ciemā 

10 000,00 2014 x x  
Bebru pagasta 

pārvaldes vadītājs 

U4.7. Atbalstīt ģimenes, ģimenes vērtības un veicināt dzimstību 

62. Ik gadu novadā organizēt bērnu svētkus 1 000,00 2013 x x  

Dzimtsarakstu 
nodaļas vadītājs un 
Kokneses kultūras 

nama direktors 

63. 
Izglītojošo un atbalsta grupu darbības nodrošināšana 
dažādām klientu grupām visā novadā (speciālistu 
piesaiste uz konkrēto pakalpojumu) 

2 000,00 2014  x  Izpilddirektors 

64. Ģimeņu atbalsta programmas izstrāde 
Izvērtējams 

budžeta ietvaros 
2013  x  

Sociālā dienesta 
vadītājs 

65. 
Kokneses novada pašvaldības mājas lapā sludinājuma 
sadaļas izveide par aukļu pakalpojumiem attiecīgā 
pagasta teritorijā 

Izvērtējams 
budžeta ietvaros 

2013 x   
Sabiedrisko 

attiecību speciālists 

66. 
Ārpusskolas pasākumu organizēšana, kas veicinātu 
bērnu attīstību un vienlaikus samazinātu laiku, kuru 
bērni spiesti pavadīt bez vecāku uzraudzības 

2 000,00 2014 x x  
Izglītības iestāžu 

direktori 

67. 
Apmācību programmu izveide vecākiem par bērnu 
emocionālo audzināšanu (visiem vecākiem neatkarīgi no 
mantiskā stāvokļa pieejams šāds pakalpojums) 

5 000,00 2015  x  
Sociālā dienesta 

vadītājs 

U4.8. Nodrošināt kvalitatīvu veselības un sociālo pakalpojumu sniedzējinstitūciju darbību un attīstību 

68. 
Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība 
Kokneses novadā 

90 000,00 2014  x  
Sociālā dienesta 

vadītājs 

69. 
Aprīkojuma iegāde izglītojošo semināru, kursu un 
supervīziju nodrošināšanai sociālā darba speciālistiem 
novadā 

Izvērtējams 
budžeta ietvaros 

2014    
Sociālā dienesta 

vadītājs 

U4.9. Uzlabot novada estētisko un vides kvalitāti, tai skaitā veidot mūsdienīgus un videi draudzīgus, publiski pieejamus rekreācijas objektus 

70. Sabiedriskās tualetes izveide Kokneses ciema centrā 
 

25 000,00 2014  x  Izpilddirektors 
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71. 
Informatīvās shēmas uzstādīšana Kokneses ciema centrā 
pie lielveikala 

 500,00 2013 x   Izpilddirektors 

72. Zutēnu kapličas rekonstrukcija 6 000,00 2013  x  
Bebru pagasta 

pārvaldes vadītājs 

73. 
Valsts nozīmes kultūras pieminekļa „Kokneses 
pilsdrupas" konservācijas un arheoloģisko izpētes darbu 
veikšana 

500 000,00 2013 x ERAF x Izpilddirektors 

74. 
Iršu ūdenskrātuves (pie Bulandu pilskalna) iztīrīšana un 
peldvietas ar labiekārtojuma elementiem (soliņi, 
ģērbšanās kabīnes u.c.) izveide 

20 000,00 2015  x  
Iršu pagasta 

pārvaldes vadītājs 

 
Kokneses novada domes administrācijas ēkas telpu 
remonts 

30 000,00 2013 x   Izpilddirektors 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV DAĻA. ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 

UZRAUDZĪBAS KĀRTĪBA 



KOKNESES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2013–2019 

 

                                                                                             Kokneses novads – vieta, kur likteni veidojam paši! 87 

 

4.1. ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS IEVIEŠANAS IZVĒRTĒJUMA RĀDĪTĀJI 

Kokneses novada attīstības programmas IV daļā – Attīstības programmas īstenošanas 
uzraudzības kārtība – ir noteikti četru stratēģisko mērķu sasniegšanas izvērtējuma jeb 
rezultatīvie rādītāji. Attiecīgi uzraudzības procesā iegūtā informācija būs pamats novērtējuma 
veikšanai par to, kā norit darbs pie noteikto mērķu sasniegšanas. Par Kokneses novada 
attīstības programmā noteikto mērķu sasniegšanas izvērtējuma rādītāju informācijas 
nodrošināšanu, apkopošanu un analizēšanu, kā norādīts 12.attēlā, atbildīga ir Kokneses novada 
domes Attīstības nodaļa, iepriekš saņemot no pārējām Kokneses novada pašvaldības 
struktūrvienībām, nodaļām un aģentūrām informāciju, un sniedzot par tiem ziņojumu ikgadējā 
pārskatā. 

Katru gadu apkopojot informāciju par stratēģisko mērķu sasniegšanas izvērtējuma rādītājiem, 
to ieteicams apkopot tabulā (skatīt piemēru 6.tabulā). 

6.tabula. Tabulas piemērs informācijas apkopošanai 
par stratēģisko mērķu sasniegšanas izvērtējuma rādītājiem 

Rādītājs 
Vērtība 

2013.gadā 
Vērtība 

2014.gadā 
Tendence 

Vēlamā attīstības 
tendence 2019.gadā 

Avots 

SM1 – MODERNA UN EFEKTĪVA PĀRVALDE 

1.      

2.      

Būtiski atzīmēt, ka Kokneses novada attīstības programmas 2013.–2019.gadam IV daļā noteikto 
sasniegšanas izvērtējuma jeb rezultatīvo rādītāju tabulu ir nepieciešams pārbaudīt praksē, līdz 
ar to pastāv iespēja to pilnveidot un uzlabot. Tāpat, ja rodas nepieciešamība, mazāk noderīgos 
rādītājus, kā arī tos, kuru iegūšana izmaksā pārāk dārgi, ir iespējams izslēgt no rādītāju 
kompleksa, aizvietojot tos ar citiem rādītājiem. Izdarot labojumus rādītāju datu bāzē, 
kvalitatīvākam rezultātam, ir vērts paturēt prātā sekojošus ieteikumus: 

� Jāizvēlas optimāls rezultatīvo rādītāju skaits, neaizraujoties ar pārāk daudziem 
maznozīmīgiem un mākslīgi izdomātiem rādītājiem; 

� Rādītāju skaits nav tieši saistāms ar uzraudzības sistēmas kvalitāti un negarantē 
sekmīgāku virzību uz izvirzīto 4 stratēģisko mērķu sasniegšanu; 

� Izvirzīto stratēģisko mērķu izpildes novērtēšanas vajadzībām jāpiemēro gan 
kvantitatīvos, gan kvalitatīvos rādītājus. Viens no tipiskākajiem kvalitatīvajiem rezultātu 
rādītājiem ir iedzīvotāju apmierinātības līmeņa noskaidrošana par kādu pakalpojumu vai 
sniedzot subjektīvu situācijas novērtējumu. Šādas aptaujas gadījumā ieteicams pielietot 
sekojošu atbilžu gradāciju: Apmierināts; Drīzāk apmierināts; nekā neapmierināts; Drīzāk 
neapmierināts, nekā apmierināts; Neapmierināts; Nav atbildes. 

� Papildus eksaktajiem datiem, lietderīgi ir izmantot arī ekspertu viedokļus par attīstības 
vērtējumu, tai skaitā rādītāju vērtību interpretāciju. 
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7.tabula. Izvērtējuma rādītāji 4 stratēģisko mērķu sasniegšanai 

Nr. Rādītājs 
Vērtība 

2013.gadā 

Attīstības 
tendence 
2019.gadā 

Avots 

SM1 –  MODERNA UN EFEKTĪVA PĀRVALDE 

1.1. Iedzīvotāju apmierinātība ar Kokneses 
novada pašvaldības darbu, % 

  Kokneses novada 
pašvaldības 
organizēta 
iedzīvotāju aptauja 

1.2. Kokneses novada pašvaldības mājas 
lapas apmeklētāju skaits 

  Kokneses novada 
pašvaldība 

1.3. Piedāvāto e-pakalpojumu skaits   Kokneses novada 
pašvaldība 

1.4. Iedzīvotāji, kas izmantojuši e–
pakalpojumus, % 

  Kokneses novada 
pašvaldība 

1.5. Iedzīvotāju aktivitāte pašvaldības 
vēlēšanās, % 

  Centrālā vēlēšanu 
komisija 

SM2 –  UZŅĒMĒJDARBĪBAI LABVĒLĪBA VIDE 

2.1. Realizēto privāto un publisko 
partnerību projekti 

  Kokneses novada 
pašvaldība 

2.2. Ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits   Centrālā statistiskas 
pārvalde 

2.3. Nodarbināto skaits, %   Centrālā statistiskas 
pārvalde 

2.4. Strādājošo mēneša vidējā bruto darba 
samaksa, LVL 

  Centrālā statistiskas 
pārvalde 

2.5. Bezdarbnieku skaits, %   Nodarbinātības 
valsts aģentūra 

2.6. Privāto investīciju apjoms, LVL   Centrālā statistiskas 
pārvalde 

2.7. Publisko investīciju apjoms, LVL   Centrālā statistiskas 
pārvalde 

2.8. Kokneses novada derīgo izrakteņu 
ieguves apjoms, m3 

  Centrālā statistiskas 
pārvalde 

2.9. Kokneses novada tūrisma objektu 
apmeklētāju skaits 

  Kokneses Tūrisma 
informācijas centrs 

2.10. Iedzīvotāju apmierinātība ar Kokneses 
novada pašvaldības darbu saistībā ar 
sabiedrības informēšanu par 
ekonomiskās attīstības procesiem 
novadā, % 

  Kokneses novada 
pašvaldības 
organizēta 
iedzīvotāju aptauja 

SM3 –  IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA IESPĒJĀM BAGĀTA VIDE 

3.1. Izglītības iestāžu nodrošinājums ar 
kvalificētiem tehniskajiem 
darbiniekiem, % 

  Kokneses novada 
pašvaldība 

3.2. Pedagogu vidējais vecums Kokneses 
novada izglītības iestādēs 

  Kokneses novada 
pašvaldība 

3.3. Siltumenerģijas patēriņš vispārējās 
pamata un vidējās izglītības iestādēs 
uz vienu m2, MWh 

  Kokneses novada 
pašvaldība 

3.4. Izglītības, kultūras un sporta iestāžu 
pielāgota infrastruktūra cilvēkiem ar 

  Kokneses novada 
pašvaldība 
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funkcionāliem traucējumiem, % 

3.5. Mūžizglītības programmu skaits 
izglītības iestādēs 

  Kokneses novada 
pašvaldība 

3.6. Iedzīvotāju īpatsvars ar augstāko 
izglītību, % 

  Centrālā statistiskas 
pārvalde 

3.7. Atjaunoto novada nozīmes 
kultūrvēsturisko un dabas objektu 
skaits pret kopējo novada nozīmes 
kultūrvēsturisko un dabas objektu 
skaitu, kas ir pašvaldības īpašumā un 
valdījumā 

  Kokneses novada 
pašvaldība 

3.8. Kultūras objektu īpatsvars, kas 
pieejams cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām, % 

  Kokneses novada 
pašvaldība 

3.9. Māksliniecisko kolektīvu skaits, kas 
piedalījušies Vispārējos Latviešu 
Dziesmu un Deju svētkos (vērtība 
skatāma 2008.gadā) 

  Kokneses novada 
pašvaldība 

3.10. Māksliniecisko kolektīvu skaits, kas 
piedalījušies starptautiska mēroga 
pasākumos 

  Kokneses novada 
pašvaldība 

3.11. Apmeklētāju skaits tradicionālās 
kultūras aktivitātēs vietējā līmenī 

  Kokneses novada 
pašvaldība 

SM4 –  DROŠA, SAKĀRTOTA UN VESELĪGA VIDE 

4.1. Iedzīvotāju apmierinātība ar 
pašvaldības sniegto pakalpojumu 
klāstu un sniegto komunālo 
pakalpojumu kvalitāti, % 

  Kokneses novada 
pašvaldības 
organizēta 
iedzīvotāju aptauja 

4.2. Pašvaldības autoceļu kopējais garums 
novadā ar asfalta segumu, km, % 

  Kokneses novada 
pašvaldība 

4.3. Rekonstruēto pašvaldības ceļu 
kopgarums, m, % 

  Kokneses novada 
pašvaldība 

4.4. Kokneses, Vecbebru, Iršu un Bormaņu 
ciemu ielu kopējais garums novadā ar 
asfalta segumu, m, % 

  Kokneses novada 
pašvaldība 

4.5. Kokneses, Vecbebru, Iršu un Bormaņu 
ciemu rekonstruēto ielu kopgarums, 
m, % 

  Kokneses novada 
pašvaldība 

4.6. Veloceliņu kopgarums novadā, m   Kokneses novada 
pašvaldība 

4.7. Kokneses novada dzelzceļa stacijā 
iekāpušo pasažieru skaits 

  VAS „Latvijas 
Dzelzceļš” 

4.8. Kokneses novadā pārvadāto pasažieru 
skaits sabiedriskajā transportā 

  Sabiedriskā 
transporta 
pārvadātāju sniegtā 
informācija 

4.9. Ceļu satiksmes negadījumu skaits 
Kokneses novadā 

  Ceļu satiksmes 
drošības direkcija 

4.10. Ugunsgrēku skaits   Valsts 
ugunsdzēsības un 
glābšanas dienests 

4.11. Pārstrādei nodoto atkritumu 
daudzums pret kopējo atkritumu 

  Kokneses novada 
pašvaldība 
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daudzumu, % 

4.12. Mājsaimniecību īpatsvars, kuri 
noslēguši līgumu ar atkritumu 
apsaimniekotāju, % 

  Kokneses novada 
pašvaldība 

4.13. Notekūdeņu atbilstība normatīvo aktu 
prasībām 

  Kokneses novada 
pašvaldība 

4.14. Kopējais kanalizācijas tīklu garums 
Kokneses novadā, m, % 

  Kokneses novada 
pašvaldība 

4.15. Kopējais ūdensvadu tīklu garums 
Kokneses novadā, m, % 

   

4.16. Kopējais siltumtīklu garums Kokneses 
novadā, m, % 

  Kokneses novada 
pašvaldība 

4.17. Apsaimniekošanā nodotu 
daudzdzīvokļu māju īpatsvars, % 

  Kokneses novada 
pašvaldība 

4.18. Iedzīvotāju skaits, kas piedalījušies 
veselīga dzīves veida 
popularizējošajos pasākumos 

  Kokneses novada 
pašvaldība 

4.19. Iestāžu un uzņēmumu skaits, kuros 
ieviesta EMAS – Eko vadības un audita 
shēma (Eco-Management and Audit 
Sheme), kas ir brīvprātīga iniciatīva, 
kas radīta, lai izceltu uzņēmuma īpašu 
ieguldījumu apkārtējās vides 
saglabāšanā un attīstībā 

  Kokneses novada 
pašvaldība 
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4.2. ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS UZRAUDZĪBAS KĀRTĪBA  

Kokneses novada attīstības programmas ieviešana un īstenošanas uzraudzība ir skatāma ciešā 
saiknē ar Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.–2037.gadam ieviešanu, jo tie 
ir savstarpēji cieši saistīti plānošanas dokumenti, kas veido pamatu pašvaldības attīstības 
veicināšanai. 

Neskatoties uz to, ka attīstības programma nav saistošs dokuments trešajām personām, tai ir 
jākalpo par praktisku instrumentu un rīcību pamatojumu pašvaldības ikdienas darbā. Tādējādi 
Kokneses novada domei ir jāuzņemas politiskā atbildība par Kokneses novada attīstības 
programmas ieviešanu, un tādu pasākumu (aktivitāšu) nepieļaušanu, kas neatbilstu attīstības 
programmai. 

Lai Kokneses novada domei un pašvaldībai būtu iespējams sekot līdzi, vai izstrādātā attīstības 
programma tiek ieviesta kā plānots, ir izstrādāta Kokneses novada attīstības programmas 
2013.–2019.gadam īstenošanas uzraudzības kārtība, ar kuras palīdzību nepieciešams: 

� sekmēt pašvaldības struktūrvienību, aģentūru, nodaļu, uzņēmēju un sabiedrības 
koordinētu darbību pašvaldības attīstības jautājumos; 

� identificēt pozitīvas un negatīvas pārmaiņas un to cēloņus novada sociālajā un 
ekonomiskajā situācijā; 

� novērtēt, kā tiek sasniegti izvirzītie četri stratēģiskie mērķi; 
� identificēt jaunas problēmas un iespējas, kam veltīt tālāku izpēti un veicamās darbības; 
� nodrošināt ar informāciju sabiedrību, politiķus un citas ieinteresētas puses; 
� sniegt pamatotus priekšlikumus attīstības programmas aktualizācijai, ja nepieciešams, un 

virzīt tos apstiprināšanai Kokneses novada domē; 
� nodrošināt novada attīstības novērtēšanas iespējas. 

Par Kokneses novada attīstības programmas īstenošanas uzraudzības kārtību un tās ieviešanu 
atbildīga ir Kokneses novada domes Attīstības nodaļa. Papildus tai, Kokneses novada attīstības 
programmas īstenošanas uzraudzības procesā aktīvi iesaistītās Kokneses novada domes 
nodaļas, iestādes un aģentūras. 

Uzraudzības sistēmas procesu vada Kokneses novada domes Attīstības nodaļas vadītājs, 
savukārt no iesaistīto struktūrvienību puses – attīstības programmas īstenošanas sistēmas 
procesā iesaistās attiecīgo nodaļu vai institūciju vadītāji vai to vietnieki. Operacionālā līmenī 
īstenošanas sistēmas procesa darbības veic īstenošanas uzraudzības sistēmā iesaistīto nodaļu 
darbinieki. Galvenie veicamie uzdevumi īstenošanas uzraudzības sistēmas ieviešanā un to 
atbildīgās institūcijas, nodaļas ir noteiktas 8.tabulā. 

8.tabula. Galvenie veicamie uzdevumi Kokneses novada attīstības programmas 
2013.–2019.gadam īstenošanas uzraudzības sistēmas ieviešanā 

Nr. Veicamais uzdevums Atbildīgā institūcija, nodaļa 

1. Kokneses novada attīstības programmas 
apstiprināšana, nepieciešamo izmaiņu ierosināšana un 
to apstiprināšana 

Kokneses novada dome 

2. Kokneses novada attīstības programmas īstenošanas 
uzraudzības sistēmas koordinācija un uzraudzība 

Kokneses novada domes Attīstības 
nodaļa 

3. Rīcības plāna 2013.–2015.gadam ieviešanas 
nodrošināšana 

Politiskajā līmenī – Kokneses 
novada dome, izpildes līmenī – par 
rīcības plānā uzskaitīto projektu 
realizāciju atbildīgās nodaļas, 
iestādes un aģentūras 
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4. Regulāra un sistemātiska kvantitatīvas un kvalitatīvas 
informācijas vākšana, apkopošana un analizēšana par 
novada attīstības tendencēm, kas balstīta uz Kokneses 
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā noteiktajiem 
attīstības izvērtējuma pamatrādītājiem un attīstības 
programmā noteiktajiem stratēģisko mērķu 
indikatoriem 

Kokneses novada domes nodaļas, 
iestādes un aģentūras 

5. Ikgadējā pārskata sagatavošana par Kokneses novada 
attīstības programmas īstenošanu 

Kokneses novada domes Attīstības 
nodaļa 

6. Sabiedrības informēšana par attīstības programmas 
īstenošanas rezultātiem 

Kokneses novada domes Attīstības 
nodaļa sadarbībā ar sabiedrisko 
attiecību speciālistu  

Kokneses novada attīstības programmas īstenošanas uzraudzības sistēmas gala rezultāts būs 
ikgadējais pārskats par Kokneses novada attīstības programmas īstenošanu, tai skaitā arī par 
attīstības stratēģijas īstenošanu. Pirmais pārskats „Pārskats par Kokneses novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas 2013.–2037.gadam un attīstības programmas 2013.–2019.gadam 
īstenošanu 2013.gadā” tiks izstrādāts 2014.gadā, un tajā tiks atspoguļota situācija par padarīto 
2013.gadā. Ikgadējā pārskata izstrādes kārtība gada griezumā atspoguļota attēlā „Ikgadējā 
pārskata par Kokneses novada attīstības programmas īstenošanu izstrādes kārtība gada 
griezumā”. 

9.attēls. Ikgadējā pārskata par Kokneses novada attīstības programmas īstenošanu 
izstrādes kārtība gada griezumā 

 

Kokneses 
novada 
pašvaldības 
Attīstības 
nodaļa 

Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs 
Jūnijs - 

Decembris 

      

Pārējās 
Kokneses 
novada 
struktūrvie-
nības, 
nodaļas, 
aģentūras 

      

Kokneses 
novada 
dome 

      
6. Balstoties uz secinājumiem 

ikgadējā pārskatā - ja nepieciešams, 
lēmums par grozījumiem attīstības 
programmā vai/un investīciju plānā 

 
 
 
 

1. Notiek 
darbs pie 

informācijas 
vākšanas, 

apkopošanas, 
analīzes 

4. Marta sēdē -
Attīstības nodaļa, 

balstoties uz 
iesūtītajiem 

pārskatiem un 
ārējos avotos 
pieejamajiem 

datiem, sagatavo 
„Pārskatu par 

Kokneses novada 
ilgtspējīgas 

attīstības stratēģijas 
2013-2037.gadam 

un attīstības 
programmas 2013-

2019.gadam 
īstenošanu 

2013.gadā”(attiecīgi 
pēc tam 2014.g. 

utt.) 

5. Aprīlis - Ne vēlāk kā 
mēneša laikā pēc 
ikgadējā pārskata 

sagatavošanas notiek 
sabiedrības 

informēšana par 
plānošanas 
dokumentu 
īstenošanas 

rezultātiem. Attīstības 
nodaļa sagatavo un 
prezentē ziņojumu 
novada domei par 

pārskata rezultātiem, 
pēc tam publicējot to 

mājas lapā 
www.koknese.lv 

3. Attīstības 
nodaļa pārbauda 

pārskatus un 
nepieciešamības 

gadījuma lūdz 
institūcijas tos 

precizēt 

 
2. Pēc Attīstības nodaļas 

rakstiska uzaicinājuma un 
metodoloģijas nosūtīšanas, līdz 

katra gada februāra beigām 
pašvaldības struktūrvienības, 

iestādes un aģentūras Attīstības 
nodaļai iesniedz pārskatu par 
iepriekšējā gada rezultātiem 
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Par ikgadējā pārskata sagatavošanu un par potenciālo Kokneses novada attīstības programmas 
grozījumu rosināšanu, atbildīga ir Kokneses novada domes Attīstības nodaļa. Šīs nodaļas 
efektīvākai darba nodrošināšanai pašvaldībai ir jāpiešķir tai tiesības pieprasīt un saņemt 
ikgadējo pārskatu sagatavošanai nepieciešamo informāciju no citām pašvaldības nodaļām un 
aģentūrām. Ņemot vērā, ka katrai iniciatīvai, kas uzliek jaunus pienākumus pašvaldības un ar tās 
darbību saistīto institūciju darbiniekiem, parasti ir raksturīga negatīva attieksme, pašvaldības 
politiskajai vadībai ir jābūt patiesi ieinteresētai Kokneses novada attīstības programmas 
īstenošanas uzraudzībā, iespēju robežās sniedzot nepieciešamo atbalstu komandai (vai 
konkrētam speciālistam), kas būs atbildīga par kvalitatīvu un savlaicīgu informācijas 
apkopošanu, sagatavošanu un analīzi. 

Pēc Kokneses novada domes Attīstības nodaļas uzaicinājuma un metodoloģijas nosūtīšanas (vai 
informācijas par to), Kokneses novada pašvaldības struktūrvienībām, nodaļām un aģentūrām 
katru gadu, sākot no 2014.gada, līdz februāra beigām ir jāiesniedz Kokneses novada domes 
Attīstības nodaļai pārskats par situāciju savā sfērā. Šis pārskats ir jābalsta uz Kokneses novada 
attīstības programmā noteiktajiem stratēģisko mērķu sasniegšanas izvērtējuma rādītājiem un 
izstrādāto Investīciju plānu, sniedzot ziņojumu par to, kā Investīciju plānā norādītie projekti tiek 
realizēti. Attīstības nodaļa pārbauda iesūtīto informāciju un nepieciešamības gadījuma lūdz līdz 
31.janvārim institūcijas, aģentūras to precizēt. 

Gala rezultātā savākto informāciju par Kokneses novada attīstības programmas izpildes gaitu 
apkopo un analizē Kokneses novada domes Attīstības nodaļa, ja nepieciešams, pieaicinot 
ekspertus. Attīstības nodaļa papildus apkopo informāciju no ārējām institūcijām (Valsts 
reģionālās attīstības aģentūras, Centrālās statistikas pārvaldes u.c.), balstoties uz noteiktajiem 
Kokneses novada attīstības izvērtējuma pamatrādītājiem. 

Ne vēlāk kā mēneša laikā pēc ikgadējā pārskata sagatavošanas, Kokneses novada domes 
Attīstības nodaļa sagatavo un prezentē ziņojumu pašvaldības domei par pārskata rezultātiem, 
pēc tam, sadarbībā ar Kokneses novada domes sabiedrisko attiecību speciālistu, publicējot to 
pašvaldības mājas lapā. 

Tā kā plānošanas dokumenta īstenošanas uzraudzības sistēmas ieviešana ir jauna prakse 
Kokneses novada pašvaldībā, mēneša laikā pēc Kokneses novada attīstības programmas 
stāšanās spēkā Kokneses novada domes Attīstības nodaļa organizē sapulci attīstības 
programmas īstenošanas uzraudzības sistēmas ieviešanā iesaistītajām pašvaldības nodaļām, 
aģentūrām un institūcijām ar mērķi iepazīstināt tās ar to uzdevumiem uzraudzības sistēmas 
procesā un sistēmas vispārējo kārtību (minētais process notiek tikai pirmajā Kokneses novada 
attīstības programmas īstenošanas gadā). 

Izstrādātā pārskata saturs ir noteikts šajā sadaļā. Ik gadu, piepildot to ar sistemātiski apkopoto 
un izanalizēto informāciju, būs radīts instruments, ar kura palīdzību novērtēt, vai Kokneses 
novada pašvaldība tiecas īstenot noteiktos četrus mērķus un izvirzītās prioritātes, vai tomēr 
veiktās rīcības ar tiem nesaskan. Turklāt pārskats būs arī informatīvs materiāls, kas ļaus 
jebkuram interesentam iepazīties ar pašvaldībā paveikto, arī attiecībā uz konkrēti definētajiem 
stratēģiskajiem mērķiem. 

Par ikgadējā pārskata sagatavošanu, kuru sagatavo kopā ar Kokneses novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas pārskatu, attiecīgi tas būtu „Ikgadējais pārskats par Kokneses novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.–2037.gadam un attīstības programmas 2013.–
2019.gadam ieviešanu”, kā arī par potenciālo Kokneses novada attīstības programmas 2013.–
2019.gadam grozījumu rosināšanu, atbildīga ir Kokneses novada domes Attīstības nodaļa. 
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Pārskatā par Kokneses novada attīstības programmas 2013.–2019.gadam ieviešanu jāietver 
sekojoša informācija: 

Ievads 

Ievadā pamato izstrādātās Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas un Kokneses novada attīstības programmas nozīmi, saikni 
ar citiem plānošanas dokumentiem, sniedz informāciju par 
dokumentu īstenošanas uzraudzības sistēmu un sagatavotā pārskata 
būtību, informē par pārskata kopējo struktūru, laika griezumu, par 
kādu pārskats veidots, un sniedz informāciju par pārskata 
izstrādātājiem, norādot kontaktinformāciju komentāriem, 
priekšlikumiem un jautājumiem. 

1. Kokneses novada 
vispārīgs attīstības 
raksturojums  

Sadaļā sniedz vispārīgu Kokneses novada attīstības raksturojumu 
kontekstā ar notiekošajiem attīstības procesiem kopumā valstī, un 
sniedzot to salīdzinājumā ar citām pašvaldībām Latvijā. Attiecībā uz 
indikatoriem, šajā sadaļā atspoguļo un analizē Kokneses novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijā definētos Kokneses novada attīstības 
izvērtējuma pamatrādītājus, salīdzinot tos ar vidējiem rādītājiem 
valstī un analizējot tos uz pārējo pašvaldību fona. 

2.Kokneses novada 
attīstības 
programmas 2013.–
2019.gadam 
ieviešanas rezultāti 
2.1. Attīstības 
programmā noteikto 
četru stratēģisko 
mērķu ieviešanas 
rezultāti 
2.2. Investīciju plāna 
ieviešanas rezultāti 

Kokneses novada attīstības programmas ieviešanas rezultātus izvērtē 
divās apakšsadaļās. Pirmā apakšsadaļa balstās uz attīstības 
programmā noteikto četru stratēģisko mērķu sasniegšanas 
izvērtējuma rādītāju apkopojumu un analīzi. Par katru definēto mērķi 
tiek aprakstīts, kas ir darīts un sasniegts, kādas ir tendences, vai 
attīstība norit vēlamajā virzienā, un, ja konstatētas novirzes no 
plānotā, tad pamatojums tam. Balstoties uz definētajiem stratēģisko 
mērķu sasniegšanas izvērtējuma rādītājiem, katra mērķa apraksts 
noslēdzas ar secinājumiem un priekšlikumiem. 

Otrā apakšsadaļa balstās uz Investīciju plāna ieviešanas rezultātiem 
un to analīzi, sniedzot informāciju par katru noteikto projektu 
īstenošanu. 

3.Secinājumi 
Sadaļā tiek norādīti kopējie pārskata secinājumi, kopīgās novada 
attīstības tendences un atsevišķi secinājumi pa definēto četru 
stratēģisko mērķu sasniegšanas virzību. 

4. Priekšlikumi 

Sadaļā tiek izvirzīti priekšlikumi Kokneses novada attīstības 
programmas aktualizēšanai, Investīciju plāna aktualizēšanai, 
uzraudzības sistēmas un pašvaldības nodaļu kopējā darba 
pilnveidošanai. 

5. Izmantotās 
informācijas avoti 

Uzrādīti informācijas avoti, tai skaitā pašvaldības nodaļas, 
struktūrvienības, aģentūras un citas iestādes, kas sniegušas 
informāciju pārskata sagatavošanai. 

Pielikumi 
Pielikumā pēc nepieciešamības tiek pievienotas tabulas ar rādītājiem 
un to rezultātiem, informācija par projektiem u.c. materiāli, kurus 
pārskatāmības dēļ nav lietderīgi ievietot tekstuālajā daļā. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V DAĻA. PĀRSKATS 
PAR SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBAS 

PASĀKUMIEM 
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Sabiedrības iesaistes nodrošināšana ir ļoti nozīmīgs Kokneses novada attīstības programmas 
izstrādes procesa elements. Kokneses novada pašvaldība ir nodrošinājusi sabiedrības līdzdalību 
Kokneses novada attīstības programmas izstrādē atbilstoši 25.05.2011. Kokneses novada domes 
apstiprinātajam darba uzdevumam (lēmums „Par Kokneses novada attīstības programmas 
2013.–2019.gadam izstrādes uzsākšanu” (protokola Nr.5, 5.1.)) un 25.08.2009. MK 
noteikumiem Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”. 

Kokneses novada attīstības programmas izstrādes laikā, sākot ar programmas sagatavošanas 
posmu un attīstības programmas projekta izstrādi, tika veikta virkne aktivitāšu, kas nodrošina 
ieinteresēto sabiedrības grupu, atbildīgo speciālistu un visu Kokneses novada iedzīvotāju 
informēšanu. 

Lai sekmīgāk apzinātu un apkopotu sabiedrības viedokli Kokneses novada attīstības 
programmas izstrādē, tika veikti šādi pasākumi: 

1) Izstrādātāja SIA „Metrum” mājas lapā www.metrum.lv tika izveidota vietne par Kokneses 
novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu (ilgtspējīgas attīstības stratēģijas, 
teritorijas plānojuma un attīstības programmas) izstrādi, kur plānošanas dokumentu 
izstrādes gaitā tika atspoguļota visa ar to izstrādi saistītā informācija. Kokneses novada 
pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv (turpmāk tekstā – pašvaldības mājas lapa 
www.koknese.lv) tika izveidots „baneris” uz šo saiti. 

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

3) Pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv un vietējā laikrakstā „Kokneses Novada Vēstis” 
tika ievietots paziņojums par Kokneses novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu. 

4) Lai izzinātu iedzīvotāju viedokļus un izmantotu tos jaunās Kokneses novada attīstības 
programmas veidošanā, no 2010.gada 15.jūlija līdz 15.augustam Kokneses novada dome 
veica iedzīvotāju aptaujāšanu. Anketa tika ievietota pašvaldības mājas lapā 
www.koknese.lv, laikraksta „Kokneses Novada Vēstis” jūlija numurā un bija pieejama arī 
pagastu pārvaldēs un bibliotēkās. 

5) 2011.gada oktobrī – septembrī SIA „Metrum” sadarbībā ar Kokneses novada pašvaldību 
organizēja uzņēmēju aptauju ar mērķi noskaidrot uzņēmēju viedokli par uzņēmējdarbības 
vidi Kokneses novadā. Aptaujā kopumā savu viedokli izteica 16 uzņēmēji. 

Abu veikto aptauju mērķis bija radīt iespēju novada iedzīvotājiem un uzņēmējiem izteikt 
savu viedokli par Kokneses novada attīstības perspektīvām, apmierinātību ar esošajiem 
pakalpojumiem un citiem iedzīvotājus interesējošiem jautājumiem, kas tika ņemta vērā 
nosakot Kokneses novada nākotnes attīstības prioritātes, kā arī plānojot turpmākos 
projektus. Kokneses novada iedzīvotāju aptaujās izteikties viedoklis par Kokneses novada 
vērtībām un attīstību iekļauts Kokneses novada attīstības programmas sadaļā „Pašreizējās 
situācijas raksturojums un attīstības priekšnoteikumi”. 

6) 2011.gada 5.jūlijā pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv un SIA „Metrum” mājas lapā 
www.metrum.lv tika publicēts paziņojums par sabiedrības līdzdalības procesu Kokneses 
novada attīstības programmas izstrādē, aicinot iedzīvotājus un visus interesentus 
piedalīties izveidotajās darba grupās „Uzņēmējdarbības un infrastruktūras attīstības darba 
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grupa”, „Izglītības, kultūras un sporta attīstības darba grupa” un „Sabiedrības labklājības 
darba grupa”. 2011.gada 14.septembris tika noteikta kā plānošanas diena Kokneses 
novada pašvaldībā, organizēt šo trīs tematisko darba grupu diskusijas. Pirms tam visiem 
darba grupu dalībniekiem tika nosūtīts elektronisks uzaicinājums. Darba grupās tika 
diskutēts par novada vīziju, novada stiprajām, vājajām pusēm, kā arī iespējām, kuras 
pašvaldība un novada iedzīvotāji var realizēt, un draudiem, ar kuriem jārēķinās attīstības 
un plānošanas procesā. 

Darba grupās kopā piedalījās 32 pašvaldības speciālisti, deputāti, novada iedzīvotāji, 
uzņēmēji un SIA „Metrum” pārstāvji. Tomēr jāsecina, ka Kokneses iedzīvotāju aktivitāte 
vērtējama zemu, jo darba grupās izteica vēlmi piedalīties tikai 4 iedzīvotāji (viens 
neieradās). Pēc darba grupu rezultātu apkopojuma sagatavošanas, tas tika publicēts 
pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv un vietējā laikrakstā „Kokneses Novada Vēstis”. 

7) 2011.gada 19.janvārī Kokneses novada pašvaldībā tika organizēta darba grupa, uz kuru par 
lauksaimniecības un mežsaimniecības sfēras attīstību diskutēt tika aicināti novada 
speciālisti, pašvaldības vadība, lauksaimniecības sfērā strādājošie uzņēmēji, kā arī 
mednieki. Tajā tika izteikts un atbalstīts priekšlikums izveidot detalizētu vietvārdu karti 
Kokneses novadam, kurā atzīmēti tiktu vēsturiski vietu nosaukumi, kā arī tie, kurus vietējie 
iedzīvotāji ikdienā lieto. Informāciju šādai kartei primāri sniegtu mednieku biedrības, bet 
procesu organizētu Kokneses novada pašvaldība. 

8) 2011.gada 19.janvārī 
Kokneses novada 
pašvaldībā tika 
organizēta darba grupa 
uz kuru par tūrisma 
sfēras attīstību diskutēt 
tika aicināti novada 
speciālisti, pašvaldības 
vadība un tūrisma sfērā 
strādājošie uzņēmēji. 
Darba grupā tika 
aktualizēti un izteikti 
vairāki priekšlikumi, kas realizējami un idejiski attīstāmi arī tālākā novada plānošanas 
procesā. Tāpēc, neskatoties uz to, ja kādi projekti nav iekļauti Kokneses novada attīstības 
programmas 3 gadu realizējamā Rīcības/Investīciju plānā, tie uzskaitīti šeit, tādējādi 
saglabājot ideju aktualitāti. Atsevišķas idejas realizējamas balstoties arī uz privātām 
iniciatīvām. 
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Idejas tūrisma sfēras attīstībai Kokneses novadā, kas izteiktas darba grupā: 

� Dabas takas izveide no Kokneses pilsdrupām līdz „Likteņdārzam”; 
� Tūrisma attīstībai prioritāro zonu noteikšana Kokneses novada Ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijas telpiskās attīstības perspektīvā (grafiskā veidā) – starp Daugavu un šoseju 
(primāri posmā no Pērses ietekas Daugavā līdz Kokneses novada robežai Pļaviņu 
virzienā) un teritorijā pie Lobes ezera; 

� Izglītojošās ekspozīcijas (piemēram, par vācu kolonistiem) izveide Iršos; 
� Izpēšu veikšana par Kokneses novada kultūrvēsturisko mantojumu; 
� Veloceliņa attīstība gar autoceļu Rīga – Daugavpils un ceļu, kas savieno Koknesi ar 

Iršiem; 
� Vienotas novada (varbūt pat plašāka reģiona) tūrisma attīstības stratēģijas izveides 

nepieciešamība – tas var būt konkrēts projekts; 
� Var tikt attīstīts projekts – „Pļaviņu ūdenskrātuves miniatūru parks” – Pļaviņu 

ūdenskrātuves „dārgumi”; 
� Vietējas nozīmes publiskās peldvietas (-u) izveides nepieciešamība; 
� Pērses upes apkārtnes (tuvējo teritoriju) ainaviskā nozīme, iespēju robežās ierobežojot 

šo teritoriju ainavisko degradāciju; 
� Ideja par kādas Daugavas piekrastes daļas noteikšanu kā ĪADT (kaut ar vietēju statusu). 

 

9) 2011.gada 14.novembrī tika organizēta Kokneses novada attīstības programmas 
izstrādes Vadības grupa, kurā tiks izskatīti jautājumi par Kokneses novada vīzijas un 
stratēģisko mērķu formulēšanu. 

10) 2012.gada februārī sagatavoti un publicēti paziņojumi pašvaldības mājās lapā 
www.koknese.lv un SIA „Metrum” mājas lapā www.metrum”, sniedzot informāciju par 
izstrādes stadijā esošo Kokneses novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu, 
t.sk. Kokneses novada attīstības programmas, izstrādes gaitu novada iedzīvotājiem un 
jebkuram interesentam. 

11) 2012.gada 21.jūnijā tika organizēta Kokneses novada izstrādes darba grupa, kurā 
galvenais diskusiju objekts – rīcības plānam, t.sk. investīciju plāna izstrāde. 

12) 2012.gada 1.augustā Kokneses novada pašvaldībā tika organizēta darba grupa par 
rīcības un investīciju plāna izstrādi. 

13) 2012.gada 22.augustā Kokneses novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejā 
SIA „Metrum” speciālisti prezentēja izstrādāto Kokneses novada attīstības programmas 
projektu. 



KOKNESES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2013–2019 

 

                                                                                      Kokneses novads – vieta, kur likteni veidojam paši! 99 

14) 2012.gada 29.augustā Kokneses novada domes sēde, kurā tika pieņemts lēmums „Par 
Kokneses novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu 1.redakcijas un Vides 
pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai” (protokols Nr.8., 5). 

15) No 2012.gada 17.septembra līdz 29.oktobrim noritēja Kokneses novada attīstības 
programmas sabiedriskā apspriešana. Paziņojums par plānošanas dokumentu publisko 
apspriešanu tika publicēts gan vietējā pašvaldības laikrakstā, gan Kokneses novada 
pašvaldības un SIA „Metrum”mājas lapās, un tā tika organizēta vienlaikus ar Kokneses 
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam projekta, Kokneses novada 
teritorijas plānojuma 2013.-2019.gadam 1.redakcijas un Vides pārskata projekta 
(izstrādāts Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai un Kokneses novada 
teritorijas plānojumam) publisko apspriešanu. Ar Kokneses novada attīstības 
programmas projektu ikviens interesents varēja iepazīties pašvaldības mājas lapā, kā arī 
izdruku veidā Kokneses novada domē, Iršu un Bebru pagasta pārvaldē. Publiskās 
apspriešanas sanāksmes tika organizētas katrā no novada pagastiem, t.i., Iršu pagasta 
pārvaldē, Bebru internātvidusskolā, Kokneses speciālajā internātpamatskolā – attīstības 
centrā (Bormaņos) un Kokneses kultūras namā. Publiskās apspriešanas laikā tika saņemti 
3 rakstiski iedzīvotāju iesniegumi par sagatavoto Kokneses novada attīstības 
programmas projektu, kā arī vairāki Kokneses novada pašvaldības speciālistu 
priekšlikumi/labojumi. 

16) 2012.gada 27.novembrī Kokneses novada pašvaldībā tika organizēta darba grupa, kurā 
tika izskatīti visi sabiedriskās apspriešanas rezultāti. 

17) 2012.gada 28.novembrī Kokneses novada dome pieņēma lēmumu par Kokneses novada 
attīstības programmas precizēšanu. 

18) 2012.gada 28.novembrī Kokneses novada dome pieņēma lēmumu par Kokneses novada 
attīstības programmas precizēšanu. 

19) 2013.gada 30.janvārī ar Kokneses novada domes lēmumu (sēdes lēmums Nr.7) „Par 
Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam un Kokneses 
novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam apstiprināšanu”Kokneses novada 
attīstības programma tika apstiprināta. 
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Kokneses novada attīstības programmas izstrādes vadības komanda: 

Dainis Vingris, Kokneses novada domes priekšsēdētājs, vadības grupas vadītājs 
Jāzeps Baltmanis, Kokneses novada domes izpilddirektors, vadības grupas vadītāja vietnieks 
Anita Svence, Kokneses novada domes Attīstības nodaļas vadītāja 
Jānis Dzenis, Kokneses novada domes deputāts, Attīstības un tautsaimniecības komitejas 
priekšsēdētājs 
Gita Rūtiņa, Kokneses novada domes deputāte 
Ilze Circene, attīstības programmas izstrādes vadītāja no SIA „Metrum” puses, MSc. geogr., 
MSc. soc.sc. 
Andis Kublačovs, attīstības plānošanas speciālists (SIA „Metrum”), MSc. geogr. 
Vita Jevdokimova, vides speciāliste (SIA „Metrum”), BSc. env.sc. 
Armīns Skudra, kartogrāfs (SIA „Metrum”), BSc. geogr. 
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