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Ievads 

Sabiedrības iesaisti Kokneses novada attīstības programmas izstrādē organizēja 
Kokneses novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Konsorts”, saskaņā ar sabiedrības 
līdzdalības kārtību, kuru nosaka 2009. gada 25. augusta MK noteikumi Nr.970 
„Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”. 

Sabiedrības līdzdalība attīstības programmas izstrādē notika vairākos posmos: 

o iesaistot iedzīvotājus darba grupu sanāksmēs; 
o programmas izstrādes sākuma posmā organizējot iedzīvotāju un uzņēmēju 

aptauju; 
o nodrošinot informācijas pieejamību par programmas izstrādes gaitu 

Kokneses novada masu un sociālajos medijos (mājas lapā www.koknese.lv, 
laikrakstā “ Kokneses novada vēstis”), novada sociālajos tīklos; 

o organizējot Kokneses novada attīstības programmas 2020.-2026. gadam 1. 
redakcijas sabiedrisko apspriešanu, tai skaitā sabiedriskās apspriešanas 
sanāksmi 2019. gada 19. septembrī Kokneses novada tūrisma informācijas 
centrā. 

Kokneses novada attīstības programmas procesā tika nodrošināta gan sabiedrības 
iesaistīšana, gan arī informācijas un lēmumu pieņemšanas atklātums. 

Sabiedriskās apspriešanas gaitā priekšlikumi, saņemtie atzinumi, ierosinājumi tika 
apkopoti tabulā, norādīta to iestrāde attīstības programmā. 

 

 

http://www.koknese.lv/
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1. Kokneses novada domes lēmumu saraksts par attīstības programmas 

izstrādes gaitu 

1. 2019. gada 30. janvāris. Kokneses novada domes lēmums nr.3, 8.1. “Par Kokneses novada 

attīstības programmas 2020.-2026. gadam izstrādes uzsākšanu”. 

2. 2019. gada 28. augusts. Kokneses novada domes lēmums nr.12, 7.6. “Par Kokneses novada 

attīstības programmas 2020.-2026. gadam 1.redakcijas apstiprināšanu un projekta nodošanu 

sabiedriskajai apspriešanai”.  

3. .2019. gada 27. novembris. Kokneses novada domes lēmums nr.15, 5. “Par Par Kokneses 

novada attīstības programmas 2020.-2026. gadam apstiprināšanu”.  
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2. Publikācijas Kokneses novada masu medijos par attīstības programmas 

izstrādi un tematisko darba grupu informācija 

1. Kokneses novada mājas lapa – www.koknese.lv, publikācija “Paziņojums par 

sabiedrības līdzdalības pasākumiem Kokneses novada attīstības programmas 2020.-

2026. gadam izstrādē”, 2019. gada 27. marts (skat.info nr.1.). 

2. Kokneses novada mājas lapa – www.koknese.lv, publikācija “Kokneses novada 

iedzīvotāju aptauja”, 2019. gada 9.aprīlis (skat.info nr.2.). 

3. Kokneses novada mājas lapa – www.koknese.lv, publikācija “Notikusi Kokneses 

novada attīstības programmas 2020.-2026. gadam 1.redakcijas sabiedriskā apspriede, 

publiskā apspriešana turpinās līdz 4. oktobrim”, 2019. gada 24. septembris (skat.info 

nr.3).  

4. Kokneses novada laikraksts “Kokneses novada vēstis”, publikācija “ Notikusi Kokneses 

novada attīstības programmas 2020.-2026. gadam 1. redakcijas sabiedriskā 

apspriede”, 2019. gada 11. oktobris (skat.www.koknese.lv 

5. www.staburags.lv, 2019. gada 10. septembris, publikācija “Kokneses novada attīstības 

programmas 2020. — 2026. gadam projekta 1. redakcijas publiskās apspriešanas 

sanāksme “ (skat.info.nr.4). 

Info nr.1.Paziņojums par sabiedrības līdzdalības pasākumiem Kokneses novada 

attīstības programmas 2020.-2026. gadam izstrādē27.03.2019 

2019. gada 30. janvārī Kokneses novada domes sēdē tika pieņemts lēmums 8.1. 

(protokols Nr.3) "Par Kokneses novada attīstības programmas 2020.-2026. gadam 

izstrādes uzsākšanu". Atbilstoši pieņemtajam lēmumam, ir paredzēts izstrādāt 

pašvaldības vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumentu turpmākajiem 7 gadiem, 

kurš būs par pamatu pašvaldības budžeta līdzekļu plānveidīgai izlietošanai attīstības 

projektiem un investīciju piesaistei atbilstoši programmā izvirzītajiem mērķiem. 

Attīstības programmas izstrādes vadības grupa aicina iedzīvotājus, uzņēmējus, 

nevalstiskās organizācijas, iestādes un citus interesentus pieteikties attīstības 

programmas ietvaros rīkotajās darba grupās.  

Darba grupu sapulces paredzētas laika posmā no 2019. gada aprīļa līdz 2019.gada 

maijam. Darba grupu pirmās sanāksmes paredzētas sekojošos datumos:  

Datums  Laiks  Darba grupa  Darba grupas 

norises vieta  

16.04.2019.  plkst.10.00 

–12.00  

Labklājības darba grupa  

(tematiskais aptvērums ir publiskie 

pakalpojumi, sabiedriskā kārtība, drošības 

jautājumi, veselības aprūpe, sociālā 

palīdzība, indivīda labklājība, vides kvalitāte 

u.c. tematiski saistītie jautājumi). 

Kokneses novada 

dome (Koknesē, 

Melioratoru ielā 1, 

lielā zāle, 1.stāvs) 

16.04.2019. plkst.15.00 Sabiedrības darba grupa (tematiskais Kokneses novada 

http://www.koknese.lv/
http://www.koknese.lv/
http://www.koknese.lv/
http://www.staburags.lv/
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–17.00 aptvērums ir izglītība, jaunatnes politika, 

kultūra, kultūrvēsturiskais mantojums, 

sabiedriskās organizācijas, sports, aktīvā 

atpūta, pārvalde, sabiedrības aktivitāte un 

iesaiste u.c. tematiski saistītie jautājumi). 

dome (Koknesē, 

Melioratoru ielā 1, 

lielā zāle, 1.stāvs) 

29.04.2019. plkst.16.00 

–18.00 

Ekonomikas un vides jautājumu darba 

grupa (tematiskais aptvērums ir 

uzņēmējdarbība un nodarbinātība, mājokļi un 

dzīves vide, lauksaimniecība, tūrisms, 

būvniecība un tehniskā infrastruktūra, vide 

un dabas resursi u.c. tematiski saistītie 

jautājumi). 

Kokneses novada 

dome (Koknesē, 

Melioratoru ielā 1, 

lielā zāle, 1.stāvs) 

Aicinām pieteikt savu dalību kādā no tematiskajām darba grupām līdz 10.04.2019., 

izmantojot kādu no minētajiem veidiem:  

1) sūtot e-pasta vēstuli uz adresi anda.mikala@koknese.lv; 

2) zvanot Kokneses novada domes Attīstības nodaļai, tālrunis 65133636, 
27097953. 

3) Informējot rakstiski aizpildot iesniegumu, adresējot to Kokneses novada domei 
(Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses pagasts, Kokneses novads LV-5113) 
vai iesniedzot pagastu pārvaldēs, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, 
adresi, tālruni un e-pastu) un vēlamo darba grupu. 

 Piesakot dalību, lūdzam norādīt kontaktinformāciju (vārds, uzvārds vai 

uzņēmuma/organizācijas nosaukums, tālrunis, e-pasts) un grupas (vienas vai vairāku) 

nosaukumu, kurā vēlaties ņemt dalību. 

Pašvaldība aicina iedzīvotājus līdz š.g. 2. maijam izteikt arī rakstiskus priekšlikumus 

jaunajai novada attīstības programmai, elektroniski sūtot informāciju uz e-pastu: 

anda.mikala@koknese.lv vai pa pastu (Kokneses novada domei, Melioratoru ielā 1, 

Koknesē, LV-5113). 

Attīstības plānošanas dokumenta izstrāde ilgs līdz 2019. gada novembrim. Attīstības 

programmas izstrādes laikā papildus darba grupām, paredzēts veikt iedzīvotāju, 

uzņēmēju anketēšanu un publiskās apspriešanas organizēšanu. Aktuālā informācija 

par sabiedrības līdzdalības iespējām arī turpmāk būs atrodama pašvaldības 

mājaslapā www.koknese.lv. 

Aicinām ikvienu iesaistīties Kokneses novada attīstības programmas 2020.-

2026.gadam izstrādē! 

Iegūtie personas dati tiks apstrādāti attīstības programmas izstrādei un tiks uzglabāti 

līdz mērķa sasniegšana. 

mailto:anda.mikala@koknese.lv
http://www.viss.lv/dati/koknese/doc/Iesnieguma_forma_attistibas_programmai.doc
mailto:anda.mikala@koknese.lv
http://www.koknese.lv/
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Info nr.2..Kokneses novada iedzīvotāju aptauja09.04.2019 

Cienījamais Kokneses novada iedzīvotāj, pašvaldībai ir svarīga JŪSU aktīva 

līdzdalība, lai kopīgi plānotu novada attīstību. 

Aicinām piedalīties Kokneses novada attīstības plānošanas dokumentu izstrādē un 

atbildēt uz aptaujas jautājumiem par turpmākajiem novada attīstības virzieniem!  

Aptaujas mērķis ir noskaidrot Kokneses novada iedzīvotāju viedokli par novada 

attīstības iespējām, problēmām un to iespējamajiem risinājumiem, kā arī sagatavot 

priekšlikumus Kokneses novada attīstības programmas izstrādei. Aptauja ir anonīma, 

tās rezultāti tiks publicēti tikai apkopotā veidā.  

Lūdzam aptaujas anketu aizpildīt līdz 2019. gada 10.maijam.  

Aptauja elektroniskā formā ir pieejama šeit: Aptaujas anketa 

Paldies Jums par izrādīto interesi un atvēlēto laiku aptaujas anketas aizpildīšanai! 

Aptaujas rezultātu apkopojums tiks ievietots Kokneses novada mājaslapā 

www.koknese.lv un pašvaldības izdevumā "Kokneses Novada Vēstis". Kokneses 

novada domes Attīstības nodaļa 

Info nr.3. Notikusi Kokneses novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam 
1.redakcijas sabiedriskā apspriede, publiskā apspriešana turpinās līdz 
4.oktobrim.24.09.2019 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScK9ZuYVJ0EGniqRpbMmET5jDrkPFboLCYpRtVLjGigHLrgjQ/viewform?vc=0&c=0&w=1
http://www.koknese.lv/
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2019. gada 19. septembrī Kokneses tūrisma informācijas centrā notika Kokneses novada Attīstības 

programmas 2020. – 2026. gadam 1. redakcijas (turpmāk tekstā – Attīstības programma) 

sabiedriskā apspriede, kurā, klātesot novada vadībai, speciālistiem un Kokneses novada 

iedzīvotājiem, tika prezentēti nākamā plānošanas perioda rīcības virzieni un prioritātes.  

Ar 2019.gada 31.janvāra Kokneses novada domes lēmumu Nr.8.1 (protokols Nr.3) tika uzsākta 

Attīstības programmas izstrāde.  

Attīstības programma ir vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kas nosaka pašvaldības 

vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopumu izvirzīto mērķu un uzdevumu sasniegšanai un 

īstenošanai. Attīstības programmu izstrādā SIA "Konsorts".  

Paldies koknesiešiem, kuri ieradās uz sabiedrisko apspriedi, kā arī atgādinām, ka interesenti 

klātienē vai elektroniski ar Attīstības programmas materiāliem var iepazīties:  

 Kokneses novada domes mājas lapā www.koknese.lv sadaļā “Attīstības plānošanas 

dokumenti”;  

 Kokneses novada domē, Bebru un Iršu pagasta pārvaldēs atbilstoši to darba laikam.  

Rakstiskus ierosinājumus un priekšlikumus par Attīstības programmas projekta redakciju 

iespējams iesniegt līdz 2019. gada 4.oktobrim:  

 Klātienē vai nosūtot pa pastu uz adresi: Kokneses novada dome, Melioratoru iela 1, 

Koknese, Kokneses pagasts, Kokneses novads, LV-5113,  

 elektroniski nosūtot uz pašvaldības e-pasta adresi: dome@koknese.lv,  

 elektroniski valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.  

Sniedzot ierosinājumus un priekšlikumus par attīstības plānošanas dokumentu, lūdzam norādīt 

vārdu, uzvārdu un pārstāvību (iedzīvotājs, skolēns, kādas organizācijas, uzņēmuma, iestādes 

pārstāvis u.tml.).  

Jautājumu gadījumā aicinām vērsties pie pašvaldības kontaktpersonas: Kokneses novada domes 

Attīstības nodaļas vadītājas Andas Mikālas tālr.: 27097953, e-pasts: anda.mikala@koknese.lv.  

 

Info nr.4. Kokneses novada attīstības programmas 

2020. — 2026. gadam projekta 1. redakcijas 

publiskās apspriešanas sanāksme  
www.staburags.lv 2019. gada 10. septembris 11:40 7 reizes  

 Draugiem 

 Nosūtīt 

 Facebook 

 Twitter 

19. septembrī pulksten 16 tūrisma informācijas centrā — Kokneses novada attīstības 

programmas 2020. — 2026. gadam projekta 1. redakcijas publiskās apspriešanas sanāksme. 

http://www.koknese.lv/
http://koknese.lv/attistibas_planosanas_dokumenti/par_kokneses_novada_attistibas_programmas_2020_2026_gadam_1_redakcijas_apstiprinasanu_un_projekta_nodosanu_publiskai_apspriesanai
http://koknese.lv/attistibas_planosanas_dokumenti/par_kokneses_novada_attistibas_programmas_2020_2026_gadam_1_redakcijas_apstiprinasanu_un_projekta_nodosanu_publiskai_apspriesanai
mailto:dome@koknese.lv
http://www.geolatvija.lv/
mailto:anda.mikala@koknese.lv
http://www.staburags.lv/afisa/kokneses-novada-attistibas-programmas-2020-2026-gadam-projekta-1-redakcijas-publiskas-apspriesanas-s-163479
http://www.staburags.lv/afisa/kokneses-novada-attistibas-programmas-2020-2026-gadam-projekta-1-redakcijas-publiskas-apspriesanas-s-163479#share-send
http://www.staburags.lv/afisa/kokneses-novada-attistibas-programmas-2020-2026-gadam-projekta-1-redakcijas-publiskas-apspriesanas-s-163479
http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fstaburags.lv%2F163479&counturl=http%3A%2F%2Fstaburags.lv%2F163479&via=staburagslv&text=Kokneses+novada+att%C4%ABst%C4%ABbas+programmas+2020.+%E2%80%94+2026.+gadam+projekta+1.+redakcijas+publis...&lang=lv
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3. Publiskās apspriešanas kopsavilkums  

1.Publiskās apspriešanas gaitā tika saņemti 2 rakstiski priekšlikumi un 3 atzinumi, kā arī 

precizējumi no Kokneses novada pašvaldības Attīstības pārvaldes. 

2. Publiskās apspriešanas gaitā tika organizēta publiskās apspriešanas sanāksme 2019. gada 

septembrī Kokneses tūrisma un informācijas centrā.  

4. Saņemtie priekšlikumi un atzinumi 

Nr.
p. 

Iesniedzējs Datums/ Atzinums/priekšlikums 
Atzīme par 

izpildi 

1. M.B. 

Hanzas iela 3, 
Koknese  

2019. gada 15. septembrī. 

Par Koknese novada attīstības programmas 2020.–
2026. 1.redakciju  

Izskatot programmas “Kokneses novada attīstības 
programmas 2020.–2026.” 1.redakciju, konstatēju 
sekojošas nepilnības:  

• 46.lp. 5.2.1. punkta 2. rindkopu koriģēt uz: 
“Koknese novada, Vecbebru un Iršu ciemā 
centralizētai kanalizācijas sistēmai pieslēgtas visas 
sabiedriskās ēkas un lielākā daļa dzīvojamo ēku. Visi 
notekūdeņi tiek novadīti notekūdeņu kanalizācijas 
tīklā un attīrīti NAI atbilstoši ES direktīvu prasībām. 
Koknese novada Kokneses ciemā centralizētā 
kanalizācijas sistēma ir pieejama daļēji. Centralizētai 
kanalizācijai sistēmai nav pieslēgtas sabiedriskās 
ēkas, kā piemēram Kokneses kultūras nams, 
dzelzceļā stacija, Ģimenes atbalsta dienas centrs, 
Sociālais dienests un vairākas daudzdzīvokļu mājas 
1905.gada ielā un lielākā daļa Kokneses 
mājsaimniecību. Kā rezultātā tiek radīts palielināts 
virszemes ūdeņu un gruntsūdeņu piesārņojuma 
risks.  

• Pielikums nr.1. 19.lp. 3.6.2. 1. Punktu koriģēt uz: 
‘’Modernizēt ūdensvada un kanalizācijas sistēmu 
Koknese ciemā, izveidojot tīklus Hanzas ielas rajonā”  

• Pielikums nr.2. 39.lp 139.punkts, nepieciešams 
koriģēt punkta nosaukumu atbilstoši augstāk 
minētajām korekcijām.  

Atgādinu, ka kanalizācijas tīkla izbūve Koknesē, 
Hanzas ielas rajonā, ir iekļauta ‘’Koknese novada 
attīstības programmā 2013.-2019.”, kā uzdevums 
U4.4., faktiski uz šo brīdi nekas nav izdarīts.  

Iekļauts AP, 
rīcības plānā 
(20.lapp., 
3.punkts)  un 
investīciju 
plānā, projekts 
nr. 146 
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Nr.
p. 

Iesniedzējs Datums/ Atzinums/priekšlikums 
Atzīme par 

izpildi 

2. A.K. 21. augusts 2019. gads  

Iekļaut apjumtas slidotavas izbūvi Kokneses pagastā 

Priekšlikums 
iekļauts 
Investīciju 
plānā, projekts 
nr.54 

3. Dabas 
aizsardzības 
pārvalde, 
VIDZEMES 
REĢIONĀLĀ 
ADMINISTRĀCIJ
A, Par SIVN 
nepieciešamību 
Kokneses 
novada 
attīstības 
programmai  

13.09.2019. 

Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk – Pārvalde) ir 
saņēmusi Jūsu vēstuli, kurā lūgts sniegt viedokli par 
Kokneses novada attīstības programmas 2020.-
2026.gadam īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi 
un cilvēku veselību, kā arī stratēģiskā novērtējuma 
nepieciešamību.  

Iepazīstoties ar vēstules pielikumā pievienoto 
programmas izstrādes Darba uzdevumu un indikatīvi 
īstenojamo projektu sarakstu, Pārvalde, 
pamatojoties uz Ministru kabineta 2004.  gada 23.  
marta noteikumu Nr.157 “Kārtība, kāda veicams 
ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 5. 
punktā noteikto, savas kompetences ietvaros, izsaka 
viedokli, ka minētajam attīstības plānošanas 
dokumentam nav nepieciešams piemērot stratēģisko 
ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru. 

SIVN nav 
nepieciešams 

4. ZEMGALES 
PLĀNOŠANAS 
REĢIONS, Par 
atzinumu 
Kokneses 
novada 
attīstības 
programmas 

2020.–2026. 
gadam 1.0 
redakcijai 

10.10.2019. 

Zemgales plānošanas reģions ir izskatījis Kokneses 
novada attīstības programmas 2020.-2026. gadam 
projekta 1.0 redakciju un savas kompetences 
ietvaros sagatavojis atzinumu. Kokneses novada 
attīstības programmas 2020.-2026. gadam 1.0 
redakcijā ir ņemti vērā spēkā esošie Zemgales 
plānošanas reģiona teritorijas attīstības plānošanas 
dokumenti: Zemgales reģiona ilgtermiņa attīstības 
stratēģija 2015-2030 un Zemgales plānošanas 
reģiona Attīstības programma 2015-2020, 
dokuments atbilst Zemgales plānošanas reģionā 
noteiktajām prioritātēm.  

Nav 
priekšlikumu 

5. Vides 
pārraudzības 
birojs, Par 
stratēģisko 
ietekmes uz vidi 
novērtējumu 

16.10.2019. 

Vides pārraudzības valsts birojs izskatīja SIA 
“KONSORTS” 2019. gada 13. septembra vēstuli “Par 
stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma 
nepieciešamību Kokneses novada attīstības 
programmas 2020.-2026. gadam izstrādei”, 
iesniegumu “Par plānošanas dokumenta Kokneses 
novada attīstības programmas 2020.-2026. gadam 
izstrādes uzsākšanu” un tam pievienoto 
dokumentāciju par plānošanas dokumenta izstrādi. 
Izvērtējot Vides pārraudzības valsts biroja rīcībā 

SIVN nav 
nepieciešams 
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Nr.
p. 

Iesniedzējs Datums/ Atzinums/priekšlikums 
Atzīme par 

izpildi 

esošo informāciju saskaņā ar normatīvajos aktos 
noteiktajiem kritērijiem, Vides pārraudzības valsts 
birojs ir pieņēmis lēmumu nepiemērot stratēģiskā 
ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru Kokneses 
novada attīstības programmai 2020.–2026. gadam. 

6. Kokneses 
novada 
pašvaldība 

47 projekts Investīciju plānā, pielikums nr.2., 
papildināt sadaļu ar rādītājiem - Izveidotas un 
labiekārtotas atpūtas vietas un peldvieta 

Priekšlikums 
iekļauts 
investīciju plānā 

7. Kokneses 
novada 
pašvaldība 

57 projekts Investīciju plānā, pielikums nr.2., 
papildināt ar rezultatīvajiem rādītājiem - uzlaboti 
dzīves apstākļi trūcīgajiem un maznodrošinātajiem 
iedzīvotājiem 

Priekšlikums 
iekļauts 
investīciju 
plānā, projekts 
nr. 57  

8. Kokneses 
novada 
pašvaldība 

Priekšlikums iekļaut jaunu projektu - Kuģošanas 
noteikumu izstrāde pa Daugavu un Pērsi , 
iespējamais finansējums -3000, finansējuma 
sadalījums 50 50, rezultāts - Izstrādāti noteikumi, 
izpildes gads  - 2021, atbildīgais izpildītājs - KNP 
sadarbībā ar kaimiņu pašvaldībām 

Priekšlikums 
iekļauts 
investīciju 
plānā, nr.88 

9. Kokneses 
novada 
pašvaldība 

Priekšlikums iekļaut jaunu projektu - Senpilsētas 
teritorijas (Valsts aizsardzība Nr.118) arheoloģiskā 
izpētes dari un konservācija, aptuvenā summa – 
3500, finansiālais sadalījums – 85 un 15 %, rezultāti - 
veikti arheoloģiskie izpētes un konservācijas darbi, 
gads - 2020, atbildīgā institūcija - Tūrisma un 
sabiedrisko attiecību nodaļa 

Priekšlikums 
iekļauts 
investīciju 
plānā, nr.106 

10. Kokneses 
novada 
pašvaldība 

Iekļaut precizējumu 107 projektā, nosaukumā 
iekļaujot vārdus - Senpilsētas un 

Priekšlikums 
iekļauts 
investīciju 
plānā, nr.107 

11. Kokneses 
novada 
pašvaldība 

Izsvītrot investīciju plāna projektus - izpētes 
materiāls videi draudzīgai Daugavas 
apsaimniekošanai, Ielaisto zivju mazuļu un sugu 
skaita palielināšanai, rīcībām savvaļas dzīvnieku 
radīto saimniecisko postījumu novēršanai 

Izņemti no 
investīciju plāna 
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5. Kokneses novada iedzīvotāju aptaujas 2019 rezultātu kopsavilkums 

Lai plānotu turpmāko novada attīstību un apzinātu jomas, kuras nepieciešams attīstīt, 

Kokneses novada pašvaldība laika posmā no 09.04.2019. līdz 10.05.2019. organizēja iedzīvotāju 

aptauju. Aptaujas ietvaros iedzīvotājiem bija jāsniedz vērtējums par dažādiem pakalpojumiem, kas 

pieejami Kokneses novadā. Kokneses novada iedzīvotāji tika aicināti izteikt viedokli par novada 

attīstības iespējām, problēmām un to iespējamajiem risinājumiem, kā arī sagatavot priekšlikumus 

Kokneses novada attīstības programmas izstrādei. Aptaujā kopumā piedalījās 134 respondenti, no 

tiem 71% sievietes un 29% vīrieši. Visaktīvāk viedokli izteikuši iedzīvotāji vecumā no 26-60 gadiem, 

savukārt, viskūtrāk aptaujā piedalījušies jaunieši vecumā līdz 25 gadiem. Vislielāko aktivitāti 

aptaujā ir uzrādījuši Kokneses pagasta iedzīvotāji.  

 

Informācija par respondentiem 

  
Aptaujā piedalījās 29% vīriešu un 71% sieviešu. Visaktīvākie aptaujas dalībnieki bija 
vecumā no 26-45 gadiem – 39%, 46-60 gadiem - 35%. Mazāk aktīvi respondenti no 61 
gada un vairāk – 14%, jaunieši no 18-25 gadiem – 8% un vecumā līdz 18 gadiem - 4%. 

  
Lielākā respondentu daļa – 75% ir Kokneses pagasta iedzīvotāji, 11% Iršu pagasta ļaudis, 
10% pārstāv Bebru pagastu un ārpus novada - 4% aptaujāto. Mācību vieta 20% 
respondentu atrodas Kokneses novadā, 5% Rīgā vai Pierīgā, 6% citur un 69% nemācās. 
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Darba vietas 37% aptaujāto atrodas Kokneses pagastā, nestrādā - 25%, Rīgā, Pierīgā - 11%, 
Aizkraukles novadā - 11%, Iršu pagastā - 8%, Bebru pagastā - 4%, citur – 4%. 
 

 
Aptaujāto mājoklis gandrīz pusei – 41% ir savrupmāja ciemā, dzīvoklis daudzīvokļu mājā 
37%, lauku sēta/viensēta – 20% un cits variants – 2%. 

 
Visaktīvāk aptaujā piedalījās iedzīvotāji, kuri ilgstoši ir koknesieši. Vairāk kā 21 gadu 
novadā dzīvo 71% aptaujāto, no 11-21gadiem 20%, dzīvo citur 4%, 6-10 gadi - 3% un 1-5 
gadi tikai 2% aptaujāto. 
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Lielākā daļa – 86% aptaujāto neplāno mainīt dzīvesvietu tuvāko 5 gadu laikā, 7% plāno 
mainīt novada robežās, 6% ārpus novada robežām, Latvijā un 1% ārpus Latvijas. 

 
Aptaujā visaktīvāk piedalījās valsts un pašvaldību iestāžu darbinieki - 31%, privātu 
uzņēmumu darbinieki - 24%, pensionāri - 13%, pašnodarbinātas personas - 9%, 
mājsaimnieces - 6%, uzņēmēji tikai 5%, student, bezdarbnieki un skolēni – katrs par 4%.  

 
Informāciju par pašvaldības darbību, gandrīz puse iedzīvotāju, iegūst no vietnes 
www.koknese.lv – 49%, laikrakstā “Kokneses novada vēstis” – 24% aptaujāto, no 
sociālajiem tīkliem – 21%, no sarunām ar ķaimiņiem vai paziņām – 4%, no laikraksta 
“Staburags” – 1%, biliotēkā – 1% aptaujāto iedzīvotāju. 
 
 

http://www.koknese.lv/
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Pakalpojumu un pašvaldības darbības jomu novērtējums novadā 

 
Pakalpojumi un pašvaldības darbība kopumā tiek vērtēta pozitīvi, bet ir lietas, kuras tomēr 

jāpilnveido. Visvairāk iedzīvotājus neapmierina ielu un ceļu infrastruktūra, tās uzturēšana – 29%, 

nodarbinātība – 27%, ūdensapgāde un kanalizācija – 25%, Sociālā palīdzība un sociālie 

pakalpojumi – 17%, Sabiedriskās kārtības nodrošināšana - 17%, Kultūras pasākumi un 

pašdarbnieku iespējas - 16%, Vispārējās izglītības pakalpojumi - 15%, pašvaldības darbs un 

pakalpojumi - 14%, Profesionālās tālākizglītības pakalpojumi (Ogres tehnikums) – 14%, Gājēju 

ietves un celiņi – 13%.  
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Komentāri par jomām kuras daļēji apmierina vai neapmierina 
 Neapmierina tas, ka Iršu pagastā balles notiek labi, ja 3-4 reizes gadā, turklāt vienmēr ar 

galdiņiem (līdz ar to dejošanai gandrīz neatliek vietas, jo zāle tā jau maza). Neapmierina arī 
sabiedriskās kārtības uzturēšana. Gandrīz katru vakaru mašīnas lielā ātrumā brauc caur 
centru (50 km/h tie noteikti nav), notiek dzeršana, bļaustīšanās. Īpaši izteikti tas ir tajās 
retajās reizēs, kad notiek balles. Ja ir šādi pasākumi, tad ļoti lietderīgi būtu pieaicināt kādu 
kārtības sargu. Vides sakoptības ziņā neapmierina tas, ka pašā Iršu centrā kā grausti stāv 
vecās, pussabrukušās kūtiņas. Ļoti nepievilcīgs skats pašā pagasta centrā! 

 Pašdarbnieku iespējas visiem nav vienādas un vienlīdzīgas. 
 Veselības aprūpes pakalpojumus vienmēr var uzlabot, tajā skaitā ģimenes ārstu individuālu 

pieeju katram pacientam. Tas nozīmē to, ka ģimenes ārstam KATRU pacientu ir jāuzrunā ar 
vēlamajām veselības pārbaudēm utml, nevis pacientam pašam jāuzmin, ko viņam vajadzētu 
pārbaudīt.  Ja šādu pakalpojumu nevar nodrošināt saistībā ar ģimenes ārstu noslogotību, tad 
jāapsver ģimenes ārstu skaita pieaugums. 

 Sabiedriskās kārtības nodrošināšana dažkārt tiek ņemta vērā savstarpējā pazīšanās un 
pievērtas acis uz noteiktām darbībām. Bet kopumā būtisku iebildumu nav. 

 Ceļu/ielu infrastruktūra tiek izturēta maksimāli labi, ņemot vērā ierobežotu finansējumu. Bet 
vērtējums ir negatīvs, jo ir zināms par vēsturiskām domes pieļautām būtiskām kļūdām ceļu 
infrastruktūras dokumentācijā, kas īpašniekiem rada sarežģījumus ceļu uzturēšanā un 
potenciālus tiesu darbus. 

 Gājēju ietves, protams, var uzlabot. Būtisku iebildumu nav, jo finansējums ir ierobežots. Bet 
jādomā par jau atjaunoto ietvju uzturēšanu/remontu ar nelieliem finanšu ieguldījumiem, 
tādejādi, pagarinot esošo ietvju mūžu. 

 Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi ir, bet nav pietiekoši lielas izvēles iespējas. 
 Pasta pakalpojumos neapmierina pastkastīšu piepildīšana ar pārāk lielu daudzumu 

reklāmām. 
 Dzīvojot digitalizācijas laikmetā, protams, ir vēlme, lai visiem būtu pieejams optiskais 

internets. 
 Nodarbinātība, manuprāt, ir zemā līmenī. Ļoti daudz cilvēku strādā citos novados, pilsētās 

utml. Tādējādi, palielinās transporta izdevumi, lai nokļūtu uz darbvietu. Bet tajā pašā laikā, 
nodokļi tiek maksāti Koknesei. Skaidrs, ka šis jautājums nav ātri risināms, bet jāmeklē 
iespējas palielināt darbvietu skaitu gadu no gada vēl var uzlabot! 

 Uzskatu, ka pilsētā nepieciešams apģērbu veikals, kas neskaitītos drēbes no tirgus. Tāpat 
uzskatu, ka nepieciešama vēl kāda kafejnīca/krodziņš, citādi Rūdolfs vien. (Rūdolfam ieteiktu 
izbūvēt terasi ar skatu uz atjaunoto ūdenskritumu) 

 Skola-pamatskolā angļu val varētu būt prof. pedag. Vidusskola bioloģija-pedagogs nolasa 
pierakstus. 

 Pašvaldība - pilni kabineti, nevar saprast kas ar ko nodarbojas. Iedzīvotāju mazāk - ierēdņu 
vairāk." 

 Vides pakalpojumu pārvaldības trūkums. 
 Sabiedriskais transports ar Pļaviņām, Jēkabpili ir pavisam nesakārtots. Pamēģiniet izbraukāt 

Pļaviņu aprūpes centru vai Jēkabpils slimnīcu vai poliklīniku. Tā ir visas dienas nīkšana, kas 
ne visiem senioriem ir pa spēkam.   

 Ielu apgaismošana? Kaut vai Indrānu iela. Tur vēl ir iespējas.  
 Mazumtirdzniecība? Tie mazie aizlaistie veikaliņi!?!? Sēnīte, Miki Volta? Vēl ir? Maxima un 

Elvi ar skaitās? Nu, jāsamierinās. Lai gan mazie veikaliņi varētu sakārtoties atbilstīgi 21. 
gadsimtam. 

 Tehnikumu varēja pievienot Bulduri, informāciju līdzīgi kā  LAD, vai citi reizi nedēļā  informēt 
epastā, pie privātmājām ārpus Koknese nepiedāvā  uzņēmumiem dalīto atkritumu 
savākšanu vešanu un Koknese nesekmē vides sakopšanu. 



KOKNESES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2020-2026  Sabiedrības līdzdalības pārskats 
 

19 
Koknese – vieta, kur likteni veidojam paši! 

 

Komentāri par jomām kuras daļēji apmierina vai neapmierina 
 Veselības aprūpē trūkst dažādības, nav fizioterapijas, masiera, psihologa, psihoterapeita, 

stomatologa pakalpojumu, sociālā dienesta darbinieki ir neatsaucīgi, vairāk atbalsta "īpašās" 
iedzīvotāju kategorijas, ielu apgaismojums pagasta centrā ir pārspīlēts, sevišķi vasaras 
gaišajās naktīs, vides sakoptības līmenis ir atkarīgs no pašu iedzīvotāju cūciskuma vai 
apzinātības līmeņa, ūdens kvalitāte nemainās, tas joprojām ir rūsains un kaļķains, ar 
pašvaldību tieši nekontaktējos, jo tas ir veltīgi iztērēts laiks un atsaucības nebūs, izmantoju 
IT pakalpojumus, tā kā esmu ierobežota līdzekļos, tad ar šopingu nevaru aizrauties, bet 
ikdienā nepieciešamo preču klāsts un cenu līmenis ir diezgan nedemokrātisks, darba 
piedāvājumi ir, bet, vairumā gadījumu tiek meklēti pietiekoši jauni un fiziski spēcīgi cilvēki, jo 
ir garas darba stundas un ātrs darba temps 

 Pirmsskolas izglītības iestāde - jāveicina pieeejamo papildus nodarbību klāsts PII (robotika, 
tautiskās dejas, mākslas pulciņš). Steidzami nepieciešama PII teritorijas labiekārtošana: 
laukumiņu aprīkojums - novecojis. Attiecībā uz laukumiņu labiekārtošanu vairrākkārt ir 
uzrunāta PII vadība, diemžēl virzības šajā jautājumā nav; žogs - kritiskā stāvoklī, teritorijā var 
ienākt jebkurš, neskaitot to, ka bērns brīvi var attaistīt vārtiņus un vienkārši aiziet. 
Ierosinājums - nodrošināt jaunu žogu/vārtiņu ierīkošanu, kur vārtiņi ir aprīkoti ar kodiem. 
Apgaismojums PII teritorijā - vēlama pilnvērtīga apgaismojuma nodrošināšana, lai bērni ārā 
laiku var pavadīt arī gadalaikā, kad ātri iestājas tumsa. 

 Kokneses sporta centrs - atzinīgi novērtējams tas, ka šāds sporta centrs ir Kokneses novadā, 
vienlaikus jāatzīmē, ka, manuprāt, apmeklētība ir pārlieku liela, jo ir gadījumi, kad vienkārši 
nav iespējams brīvi papeldēt vai pavadīt laiku trenažieru zālē, jo tās ir pārblīvētas. Tāpat 
sporta centra vadībai būtu stingrāk jāievēro telpu izmantošanas noteikumi un jāaizrāda 
tiem, kas tos neievēro!  

 Veselības aprūpe - diemžēl ir daudzi izmeklējumi, kas nav pieejami Aizkraukles slimnīcā, 
nemaz nerunājot par Kokneses novadu. Tuvākais Jēkabpils slimnīca vai Ogres slimnīca, taču 
tajās rindas ir neiedomājami lielas.  

 Ielu apgaismojums - jāturpina nodrošināt apgaismojuma ierīkošana ne tikai galvenajās ielās, 
bet arī ārpus centra robežām.  

 Atkritumi - pašvaldībai jāizvērtē katra atkritumu savākšanas punkta (pie daudzdzīvokļu 
namiem) stāvoklis. Ir novēroti gadījumi, kad atkritumi ir pārpildīti, un tos pāršķiro personas, 
kurām tas nebūtu jādara. Vai tomēr beidzot nebūtu jāsāk domāt par ierobežotu (nožogotu) 
teritoriju ierīkošanu pie daudzdzīvokļu namiem? Vienlaikus pašvaldībai ļoti aktīvi būtu 
jāiesaistās jautājumos, kas skar atkritumu šķirošanu, jo ar katru gadu paredzama atkritumu 
apsaimniekošanas maksas pakāpeniska sadārdzināšanās, ievērojot, ka pieaugs maksa par 
dabas resursu nodokli tādiem atkritumiem, kas tiks apglabāti poligonos. Iedzīvotāji ir 
jāmudina šķirot atkritumus!!! Jāiesaista daudzzīvokļu namu vecākie, kuriem arī būtu jārosina 
iedzīvotāji šķirot atkritumus. 

 Ūdensapgādes/kanalizācijas centrālais pieslēgums diemžēl nav pieejams visur. 
 Kokneses vidusskolā jaunākus, aktīvākus pedagogus, Kokneses Novada Vēstiīs daudz liekas 

informācijas par nodokļu maksātāju naudu. 
 Mūzikas skolas panākumi notiek par agru. 17:00 uz pasākumu ne visi vecāki tiek, jo darbs 

beidzas 17:oo. Mūzikas skolā tas ir diskutēts, direktore nepiekāpjas pat par pusstundu vēlāk 
sākt pasākumu, ļoti žēl, ka vecāku intereses netiek ņemtas vērā. 

 Ielu apgaismojums ziemā ir nepietiekams.  
 Sabiedriskajā ēdināšanas nav izvēles iespēju.  
 Pavasaros ļoti netīra Daugavas piekraste un Dabas taka. 
 Neapmierina, ka par atkritumu izvešanu (apsaimniekošanu) ir jāmaksā arī tajos mēnešos, 

kad tos neizved. Tas gada laikā diezgan ievērojami sadārdzina pakalpojumu, lai gan 
kubikmetra cena ir samazinājusies. Iepriekšējam pakalpojumu sniedzējam CleanR bija 
taisnīgāki noteikumi pret klientiem, kuriem atkritumus neizved katru mēnesi. Ielu 
apgaismojums uz Līvānu māju ielu Iršos ir nepietiekams. Lauku ceļu sakopšana šķiet notiek 
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Komentāri par jomām kuras daļēji apmierina vai neapmierina 
tikai pēc pieprasījuma (uz sūdzību pamata). 

 Sabiedriskās kārtības nodrošināšanas Iršu pagastā ļoti vāja. Nepieciešama gājēju pāreja Iršu 
pagastā pie bērnu rotaļu laukuma. 

 Ielu infrastruktūra- Kopumā ceļu infrastruktūra ir laba, bet ir galvenie ceļi, kam 
nepieciešama seguma atjaunošana.   

 Ietves - jāizbūvē gājēju ietve gar 1905. gada ielu, Vērene ielu, kur novērota samērā liela 
gājēju kustība. 

 Neapmierina kultūras nama nesakārtotā vide. TIC daļai pasākumu būtu jānotiek kultūras 
centrā. 

 Vispārējā izglītība ir konkurētspējīga tad, ja tai ir pievienotā vērtība - reizē ar atestātu iegūst 
apliecību par kādas profesijas pamatu apgūšanu. Arī pedagogu rīcība bieži dzirdēta 
nepedagoģiska; kultūras pasākumi absolūti neapmierina, jo ir vienpusēji - amatieru teātris; 
izņemot Sama modināšanas svētkus, nav kopēja koncepta kultūras pasākumu norisēm; 
kultūras namā nav mājīguma - būtu jāpiedomā pie zāles un vestibila noformējuma; 
kanalizācija nav pieejama privātmāju rajonos, kas Kokneses mālainajā augsnē rada 
gruntsūdeņu piesārņojumu. Pašvaldībā sekretāru nelaipnība nerada vēlēšanos tur vēlreiz 
iegriezties; no mazumtirdzniecības precēm maz pieejami apģērbi, saimniecības preces; 
sabiedriskajai ēdināšanai ir zema kvalitāte un nelaipna apkalpošana (vienīgi pasūtīto 
banketu ēdiens ir kvalitatīvs); neapmierina pasta darba laiks - vismaz vienu dienu nedēļā tas 
varētu būt ilgāks par 17iem; nav man atbilstošas darba vietas Koknesē. 

 Kultūras pasākumi galīgi garām, priekš vecām babkām viss! Par jauniešiem vispār aizmirsuši! 
 Iršu pagasts. Veselības aprūpe - nav zobārsta pakalpojuma. Gribētos, lai policija regulāri  veic 

preventīvo darbu ar jauniešiem. Ietves ir daļēji izgaismotas. Ir vietas, kur nepieciešama 
sakoptāka vide (talkas). Ceļmalās redzami atkritumi, manāmas "vecās" izgāztuves. 
Pašvaldībā trūkts vienkopus vieta, kur var saņemt,  piem.,  friziera, manikīra-pedikīra, 
masiera un tml. pakalpojumus. Veikals sniedz salīdzinoši maz iespēju iegādāties 
nepieciešamās saimniecības lietas, produktu cenas atšķiras no lielveikalu cenām. Jaunieši, 
kas nav saistīti ar volejbolu, nav nodarbināti sporta jomā - nav skeitparka, nav 
riteņbraukšanas trases, gonku trase utml., līdz ar to izklaidējas šķūņos, angāros, tukšās ēkās. 

 Šobrīd nav alternatīvas jēdzienam - bezdarbība vai sportiskās aktivitātes. 
 Sabiedriskā transporta pieejamība krasi pasliktinās skolēnu brīvlaika periodā, kad izkrīt rīta 

un dienas autobusu reisi. 
 Ielas un ceļu apkope ir katastrofālā stāvoklī ziemas un pavasara periodos. Īpaši šoziem kājām 

pārvietoties pa ielām, bez gājēju celiņiem, nebija iespējams. Mūžīgs ir jautājums par lauku 
ceļu uzturēšanu atkušņa un lietus periodu laikā. 

 Ielu apgaismojums ārpus pagasta centriem būtu jāatrisina, vismaz līdz ceļu zīmēm 
"apdzīvotas vietas beigas". 

 Sabiedrisko ēdinātāju darba laiki prasās izmaiņas, jo vienīgais ēdinātājs pagasta centrā 
strādā līdz plkst. 19.00. 

 Vides sakoptība - Parka daļa, kas atrodas Latvijas Valsts mežu pārvaldībā, aiz skolas un pretī 
pilsdrupām, prasās sakoptāku skatu. 

 Uz galvenā ceļa caur Bormaņiem nav neviena apgaismojuma staba, pat pie autobusa 
pieturām. 

 Daudzdzīvokļu mājā Liepas ūdens vietā citreiz pa krānu tek kakao. 
 Būtu jāpadomā par to cilvēku drošību, kuri pārvietojas caur Bormaņiem kājām.  Ziemas 

tumšajā laikā cilvēki ir spiesti doties pa brauktuves malu tumsā gan uz autobusa pieturu, gan 
uz veikalu. 

 Kultūras pasākumi varēja būt interesantāki, populārākas grupas utt., daudzviet pietrūkst 
gājēju ietves. 

 Mūzikas skolas pasākumi nav saskaņoti ar bērniem, notiek darbdienās, un traucē brīvo laiku. 
 Bieži mājā nav ūdens, vai nav pietiekams spiediens. 
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Komentāri par jomām kuras daļēji apmierina vai neapmierina 
 Vajadzētu vairāk apgaismot ielas.  
 Kādu kārtību var nodrošināt divi pensionāri??? Lauku ceļi katostrofāli!!! Ceļiem ir vajadzīgi 

grāvji, bez tiem ir bezceļš! Jāuzlabo dzeramā ūdens kvalitāte! Starp novada centriem jākursē 
autobusam, līdzīgi kā Pļaviņās. Domes darbam jābūt produktīvākam! Kad tiks pildīti 
pirmsvēlēšanu solījumi??? Vajadzētu deputātiem atskaitīties par jau paveikto no 
programmas un konkrētus termiņus solītam, bet vēl neizdarītajam!!! 

 Gribētos, lai visi skolotāji strādā ar prieku un spēj ieinteresēt skolēnus apgūt jaunas 
zināšanas. Uztrauc skolēnu sliktā disciplīna (smēķēšana; nekulturāla uzvedība; skolas, 
skolotāju, pieaugušo nerespektēšana). 

 Pašvaldības policijai vajadzētu vairāk strādāt ar jauniešiem. 
 Trūkst gājēju celiņu 1905.gada ielā (no dzelzceļa sliedēm uz Kokneses Miesnieka gardumu 

veikalu un posmā no Elvi veikala līdz Blaumaņa ielai) - bīstami gan gājējiem, gan "mazajiem" 
velosipēdistiem. 

 Lūgums privātmājām nodrošināt iespēju pieslēgties centralizētajai ūdensapgādei un 
kanalizācijai. 

 Bieži liekas, ka pašvaldības un iedzīvotāju prioritātes atšķiras (estrādes vairs nav, būs 
ūdenskritums, daudzdzīvokļu māju pagalmos mašīnas nav kur likt, privātmājās centralizētā 
ūdensvada nav, u.tml.). 

 Vidusskolā - kārtību un disciplīnu, profesionālus skolotājus. 
 Mūzikas skola - ļoti stagnatīva, gan bērniem atbilstošas ērtas un estētiskas vides. 
 Pilnveidošanā (pieredzi direktore var pasmelties Skrīveros), gan mācību procesa organizācijā 

un koncertos - nekāda radošuma, atraktivitātes, novitātes un aizrautības par to, ko paši dara 
- katru gadu viens un tas pats, nav interesanti ne pašiem bērniem, ne klausītājiem. 
Kompetenču izglītība tur pat netuvojas...  

 Pašvaldībā - darbinieku ētika un nevērīga attieksme un izturēšanās pret apmeklētājiem 
(tehniskā sekretāre, juriste). 

 Darbavietas protams vajadzētu vairāk un ar lielāku atalgojumu par minimālo. 
 Ne visas ielas tiek uzturētas kārtībā. Neapmierina dzeramā ūdens kvalitāte.  
 Maz darba iespēju, grūti atrast darbu kā arī neiespējami praktiski izīrēt dzīvokli Kokneses 

centrā. 
 Nesaņēmu administratīvā soda atkārtotu lēmumu. Nebija ierakstītas vēstules. 
 Speciālistiem nevar nodrošināt darba vietas specialitātē, jādodas strādāt uz citiem 

novadiem. Pašvaldības struktūrvienību vadība nesniedz atbildes uz iesniegrajiem CV likumā 
noteiktajā kārtībā. 

 Pasta pakalpojumi vajadzīgajā apjomā, strādājošajiem Bebru pagastā nav pieejami. 
 Novadā nav iespējams iegādāties kvalitatīvas kancelejas preces, skolēnu vecākiem skolai 

nepieciešamās lietas - A1 papīrs, krāsainie papīri printerim (rakstot projektus., veidojot 
plakātus, jādodas uz Aizkraukli) 

 Bebru pagasta pārvalde nepilnvērtīgi iesaistās iedzīvotāju vajadzību risināšanā. 
 Kokneses novadā garas rindas pie zobārstiem. 
 Ķilupe salīdzinoši ar iepriekšējo atkritumu apsaimniekotāju bieži strādā pavirši, rupji lamājas 

darbības procesā, dažkārt atkritumu konteineru nogāž guļus. 
 Ceļš Koknese-Ērgļi ir briesmīgs, brīžam neizbraucams, ziemā posmā Bormaņi - Bebri bieži 

netīrīts. Gājēju pārejas pagastos nekrāsotas. 
 Sabiedriskā transporta pakalpojumi nepārdomāti, no plst. 13:30-18:15 virzienā Bebri 

Aizkraukle vai Koknese, skolēnu brīvlaikos nav, savukārt pēc tam pusstundas laikā brauc 3 
autobusi. 

 Būtu vēlams, lai mazajiem bērniem būtu iespēja savas dziedātprasmes, dejotprasmes u.c. 
attīstīt arī ārpus Pii. 

 Daļēji apmierina šo sniegto pakalpojumu kvalitāte, ir iespējas tos pilnveidot. Piemēram, 
ģimenes ārsta darbs - tā kvalitāte. Pašvaldības policijai jauniešu vidū nav respekta. Ielu 
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Komentāri par jomām kuras daļēji apmierina vai neapmierina 
apgaismojumu nepieciešams pilnveidot, pozitīvi - parka izveidotais apgaismojums. 
Sabiedriskā ēdināšana - cerams, tuvākajā nākotnē būs vēl viens labs ēdinātājs.  

 Vispārējās izglītības pakalpojumi. Skolā ļoti slikti māca svešvalodas, nav normālas metodikas, 
īpaši tas attiecās uz krievu valodu.  

 Apkārt skolai pēdējā laikā ir novērojama masveida smēķēšana, īpaši uztrauc tādas 8.-9. 
klases meitenes, nav nekādas bijības no policijas, pilnīgi atklāt smēķē pretī skolai aiz ceļa. 

 Kultūras pasākumi kultūras namā ir ļoti maz un bieži tiek atcelti. 
 Veselības aprūpes pakalpojumi varētu būt pieejamāki, piemēram zobārsts jāgaida mēnesi, 

dažreiz divus. 
 Sabiedriskās kārtības nodrošināšana nav jūtama jautājumā ar nesakoptajām teritorijām, ar 

lapu un visādu drazu(plastmasa, skaidas,utt)  dedzinātājiem. Novada centrā- šo problēmu 
neviens nerisina. 

 Ielas kopumā ir bēdīgā stāvoklī, īpaši 1905. gada iela, Blaumaņa iela, Vērenes iela. 
 Gājēju ietves ir tikai pašā centrā, bet gar 1905. gada ielu var nolauzt kājas, bet aiz dzelzceļa 

šķiet, ka Koknese vispār beidzas, nav nevienas ietves. 
 Vides sakoptība ir jūtama centrā, bet tālāk no centra stāvoklis ir bēdīgs. Viršu ielā stāv 

nodedzis grausts jau vairākus gadus, nesaprotami, kāpēc neviens ap šo ēku pilnīgi neko 
nesakopj un kāpēc to nenojauc, jo ēkai taču ir veseli divi īpašnieki. Kur skatās pašvaldības 
policija. 

 Pašvaldības darbs varētu būt labāks, jo tad nebūtu man tik daudz lietu, kas neapmierina. 
Deputātu darbu neredzu vispār, nevienam nav nekādu pieņemšanas laiku, nesaprotu, ko viņi 
vispār dara, jo neviens nekādu informāciju par savu darbu nesniedz. 

 Pašvaldībai jābūt iedzīvotāju ērtību nodrošinātājai nevis birokrātiskam veidojumam!!! 
 Vispārējās izglītības pakalpojum.i Zems apmācības līmenis, īpaši svešvalodas. 
 Ielu/ceļu infrastruktūra, tās uzturēšana 1905 gada iela jāsakārto ar gājēju celiņiem pats 

segums briesmīgs. 
 Vide jānovāc grausts Viršu ielā pie krautuves. 
 Sabiedriskās kārtības nodrošināšana Bebros nevienā pasākumā nav redzēts neviens no 

pašvaldības policistiem. Kārtības uzturēšanai pietrūkst policistu reidi vakaros. 
 Uzlabot PII Gundega telpu ventilāciju - saules puses telpās dienas vidū temperatūra 

pārsniedz pāri 30 grādus, bezgaiss, jo renovētie ventilatori gaisa apmaiņu neveic. 
 Vidusskolā uzlabot kārtību un disciplīnu. 
 Ļoti labi darbu uzsākusi jaunā KIAC direktore - zinoša, profesionāla. 
 Mūzikas skola - dominē akordeons; gribētos to redzēt mūsdienīgu, interesantākus, dažādāk 

veidotus koncertus - tie ir gadiem nemainīgi. 
 Ielas, ceļi - sniega periodā bieži vien ietves sāk tīrīt tikai pēc plkst astoņiem, kad gājēji jau 

nobridušies. Kāpēc teritoriju pie bērnudārza lielajiem vārtiem netīra ar traktoru - regulāri 
sniegā tas nav izejams un izbraucams? 

 Paldies par sakopto un noformēto Koknesi! 
 Pašvaldības policija neveic Daugavas uzraudzību. Nekontrolē maluzveijniecību upē. 
 Bērni bieži sūdzās par pusdienu kvalitāti I. Gaiša Kokneses vidusskolā. Ēdiens bieži ir auksts 

un negaršīgs un bērni neiet uz pusdienām. Lūgums izvērtēt sniegtā pakalpojuma kvalitāti. 
 Novada domes attieksme pret iedzīvotājiem. Darba kritika tiek uztverta slīmīgi, 

neieklausoties lietas būtībā. 
 Ielu apgaismojums sliktā kvalitātē, ielas bedrainas reti greiderētas. 
 Kokneses bibliotēkas darba laiks un apkalpošanas kultūra  neatbilst iedzīvotāju vajadzībām. 

Ārpus centra ceļi katastrofāla stāvoklī, ne visas ielas ir labi apgaismotas. Slikta 
nodarbinātības veicināšana. 

 Trūkst darba iespēju. Neapmierina Kokneses bibliotēkas darba laiks, tas nav domāts priekš 
strādājošiem cilvēkiem, bet nestrādājošiem. 

 Ielas, ceļi - arī par tiem ceļiem, kuri ir Valsts ceļu pārvaldībā, būtu nepieciešamas vienoties, 
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Komentāri par jomām kuras daļēji apmierina vai neapmierina 
kad tiks veikti uzlabojumi - Blaumaņa iela! 

 Būtu nepieciešami gājēju celiņi - Blaumaņa iela līdz skolai, 1905.gada iela. 
 Pasta pakalpojumi - vismaz vienu darba dienu nedēļa pasta darba laiks varētu būt līdz 18:00 

vai pat 19:00, vai arī atjaunot funkciju - izsniegt sūtījumus arī sestdienā. 
 Pie sabiedriskās kārtības nodrošināšanas būtu jāizglīto iedzīvotāji par plastmasas 

dedzināšanas kaitīgumu, cik indīgi un kancerogēni ir dedzināšanas procesā radušies šādi 
izgarojumi elpceļiem. Turklāt regulāri tas notiek brīvdienās un iestājoties vakaram, kas reāli 
apgrūtina pieķert un sodīt, bet liecina, ka māju iedzīvotāji apzinās, ka to darīt ir aizliegts, 
turklāt plastmasas šķirošana Koknesē ir nodrošināta. 

 Sabiedrības kārtības nodrošināšanai vēršu uzmanību, ka uz Kokneses dabas takas ir 
parādījies sezonālais "virinātājs", kurš vīrieša klātbūtnē neizrādās, bet pamatīgi sabojā 
pastaigu sievietēm pa gleznaino Daugavas krastu. 

 Ielu kvalitāte varētu būt labāka, piemēram, nepieciešams noasfaltēt vairākus ceļus, kas 
sausā laikā saceļ lielus putekļus un esot kājāmgājējam/riteņbraucējam sagādā nepatīkamas 
pastaigas. Daudziem ceļiem nemaz nav gājējiem paredzētās ietves (Hanzas, Dzeņu uc. ielām) 
vai tās ir sliktā kvalitātē (1905.gada ielā). Izvērtēt "guļošo policistu" nepieciešamību. 

 Negribētu skatīties uz atkritumu kalniem jauno māju rajonā pie bērnu dārza vai katlu mājas, 
nepieciešams veidot atkritumu novietnes, kas iederas vidē un nerada neestētiskas kaudzes 
ar atkritumiem un antisanitārus apstākļus, iespējams jāpalielina konteineru skaits, bet 
vislabāk izglītot iedzīvotājus par atkritumu mazināšanas iespējām, kā arī nepieciešami citi 
izglītojoši pasākumi. 

 Joprojām redzu meliorācijas akas, kurām nav vāku, tas ir bīstami mazajiem iedzīvotājiem, 
neadekvātajiem un dzīvniekiem. 

 Kanalizācijas un ūdensapgādes pieejamība ir neapmierinoša un jārisina steidzami!!! 
Kokneses privāto māju rajonā nav nodrošināta centralizēta kanalizācijas tīklu sistēma, 
iedzīvotāji veido izplūdes grāvjos, tas rada piesārņojumu vidē, apkārtējā teritorijā bieži smird 
pēc notekūdeņiem, turklāt daudzi iedzīvotāji izmanto gruntsūdens akas, kuru ūdens 
kvalitāte nav zināma.  Kopumā tas nerada pilsētā pievilcīgu vidi. 

 Runājot par darba nodrošināšanu/nenodrošināšanu, būtu korekti no pašvaldības puses kaut 
daļēji kompensēt ceļa izdevumus Kokneses iedzīvotājiem, kas ik rītu dodas strādāt uz citām 
pilsētām, šie koknesieši pašvaldībai ik mēnesi maksā lielus nodokļus!!! Bieži rodas jautājums, 
par ko mēs īsti maksājam, ja arī par visu pārējo mums jāpiemaksā - apsaimniekošanu, 
komunālajiem pakalpojumiem, zemes un īpašuma nodokli utt.  

 Par to, kā ūdens (lietus laikā) straumēm plūst no bērnudārza uz Blaumaņa ielas 18.māju un 
tur arī paliek, zina visi, ko tur vēl komentēt. 

 Ielas, kuras ir sliktā stāvoklī, pie kurām nav gājējiem paredzētās ietves- Vērenes iela, zinu, ka 
nav pašvaldības aprūpē, bet tomēr, 1905.gada iela, Paugu iela. 

 Sabiedriskā ēdināšana neelastīga, lielas (arī dārgas) porcijas, izvēle drūma. Nav Kokneses 
pagasta ,,odziņas" - īpaša piedāvājuma izņemot 1 reizi gadā Sama zupa. 

 2. Ziemā ļoti bīstams ir krustojums pie pirmā luksofora no Rīgas puses braucot. Ļoti bieži nav 
iztīrīts un nokaisīts. Traucē arī uz Lāčplēša ielas novietotas automašīnas. Sliktā stāvoklī ceļš 
no dzelzceļa pārbrauktuves līdz kultūras namam. Joprojām nav atrisināts jautājums par ceļu 
uz Iršiem (ziemā dzīvībai bīstams). 

 Pagasta centra ielu apgaismojums ir neekonomisks, īpaši vasaras periodā.  
 Profesionālās tālākizglītības pakalpojumi. Ūdensapgāde. Mazumtirdzniecība. Aktīvās atpūtas 

pakalpojumi. Nodarbinātība. 
 Bebru pagastā trūkst darbavietu. Neapmierina pasta darba laiks, kā arī Kokneses pagasta 

bibliotēkas darba laiks. 
 Nepiedodami, ka pašvaldības institūcijas nespēj panākt dažu īpašumu sakārtošanu. Kauna 

traips Koknesei ir piedrazotais Pērses krasts ap Ketova māju. To redz visi, kas apmeklē 
Atradzes kapsētu. 2 gadus kā rēgs ir pusnodegusī māja un tās apkārtne (Stirnupes). 
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 Darba vietu nav, Sab. Pasākumu ļoti maz, Nav vienkāršas ēdnīcas (centrā). 
 Vides sakopšanai pieejamo resursu un iespēju prasmīga (kvalitatīva) izmantošana Iršu 

pagastā. 
 Transports uz pašvaldības iestādēm. 
 Nevar uzspēlēt novusu sporta centrā. Parkā lieli suņi bez pavadas un uzpurņa. Smēķē tuvāk 

par 10 metriem no ieejas daudzdzīvokļu mājā. 
 Blaumaņa 32 pret māju vispār nav ielas apgaismojuma. 
 Ceļu līmenis augstāks par privātīpašuma. Gājēju trotuāra trūkums - Daugu iela. Transports 

no pašvaldības uz dzelzceļa staciju kaut pāris reizes nedēļā. Atpūtas soliņu neesamības 
Koknesē, ceļu malās. 

 Skumdina un sarūgtina aprakstītās ēku sienas. 
 Ielu apgaismojums - Hanzas ielā tumšs tunelis no ziemas. 
 Grantēto autoceļu stāvoklis 
 Jau sen vajadzētu sakārtot,  lai Irši-Bebri kādā no maršrutiem tiktu uzlikts asfalta segums uz 

ceļa. 
 
 

 Kādu pakalpojumu vai iespēju pietrūkst novadā 
 Kurpnieks, veļas mazgātuve, bankas filiāle, grāmatu veikals. 
 Mākslas skola. 
 Bebru pagastā tirdzniecības vietas neapmierina. 
 Nav bērniem pulciņu - dejas (tautiskās, sporta utt), mazs piedāvājums. 
 Trūkst zobārsta pakalpojumu. Pašvaldība varētu kaut daļēji segt, piemēram, īres maksu 

zobārstu telpām un pieaicināt kādu profesionāli šim darbam. Agrāk bija zobārsts gan Iršos, 
gan Bebros, tagad nekā. 

 Kokneses iedzīvotāju (tie kuri maksā nodokļus Koknesei) bezmaksas Kokneses pilsdrupu 
apmeklējums jebkurā laikā. 

 Mākslas skola. 
 Darba vietu trūkums, sporta treneri pieaugušajiem 
 Kvalitatīvi kultūras pasākumi sestdienas, svētdienās ne tikai pašdarbnieku koncerti, 

senioriem Eiropas fonda atbalsta pasākumi. 
 Paldies novada domei, visa kā ir gana. Tik sakoptu Koknesi kā pēdējos kādus 3 gadus 

neesam redzējuši. Vēlreiz paldies. 
 Kultūras programma varētu neaprobežoties ar teātri. Jauniešu vakari vajadzīgi. Luterāņu 

baznīcai izdomājiet kā piesaistīt finansējumu, pagasts taču pilns ar darbiniekiem. Ja 
domājat, ka nevajag, aizejiet ekskursijā uz baznīcu. 

 Pietrūkst sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi, izklaides iespējas (iekštelpās), kontroles par 
vides jomām (atkritumi, kanalizācija, sabiedriskās ūdentilpes, meliorācija). 

 Vēl joprojām nav pludmales. Estrādes projekta konkurss vēl nav izsludināts. Nav laba 
līmeņa kultūras pasākumu. Pašdarbības kolektīvi vien dejotāju līmenī. Teātrī iestudē lugu ar 
trīs aktieriem, līdz ar to citi dalībnieki netiek uzņemti un nav iespēju iesaistīties. Varētu 
organizēt valodu pulciņu, adītāju, tamborētāju, kulināru nodarbības. Floristika.  

 Kas trūkst, to saņemu citās pilsētās.  
 Maksas zālāju pļaušanas pakalpojumi un sniega tīrīšanas pakalpojumi privātmāju teritorijā. 
 Novada centrā, var teikt, nekas netrūkst, bet pagastos nepiedāvā iespēju nokļūt uz 

pasākumiem, piem. uz kino, teātra izrādēm, koncertiem, nav mūžizglītības pasākumu. 
 Veselības aprūpē - higēnists, acu ārsts, lors. 
 Jāizvērtē papaildus nodarbību nodrošināšanas iespējas pirmsskolas vecuma bērniem. 
 Atpūtas vietas, pludmales, bērnu laukumi  
 Neesmu domājusi. 
 Taksometra pakalpojumi. 
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 Kādu pakalpojumu vai iespēju pietrūkst novadā 
 Mākslas skola. 
 Koknesieša kartes - vismaz pašdarbniekiem, lai ir kādas atlaides vai pakalpojumi izdevīgāki.  
 Kafejnīcas, bārs, atpūtas vietas vakarā. 
 Trūkst zobārsta, masiera, fizioterapeita pakalpojumi. 
 Patreiz visi pakalpojumi, kurus izmantoju ikdienā, ir pieejami. Varbūt varētu būt vairāk 

speciālistu pakalpojumu - zobārstu, masieru, frizieru, jo patreiz ir vai nu labs speciālists pie 
kura nav pieejams pieraksts, vai arī neapmierinoša kvalitāte. 

 Iežogot bērnu laukumiņu un varētu drusku lielāku, platību un vēl kādas lietas uzlikt! 
 Varētu darboties "Zaļais tirgus"ar zemnieku izaudzētiem dārzeņiem. 
 Pietrūkst iespējas, kur nodarbināt vasaras brīvlaikā bērnus. 
 Grāmatnīca! 
 Bridža klubs. 
 Veloceliņi gar šosejas malu uz Likteņdārzu, uz Bebru pagastu. 
 Vēlos vairāk kulturas pasākumu. 
 Mākslas skola, bērniem vairāk iespējas ārpus skolas, dārziņa, kas nav saistītas ar sportu.  
 Muzejs. 
 Sabiedriskās pirts pakalpojumi. 
 Dzīvojam pie Daugavas, bet iedzīvotājiem peldvietas nav - šī ir tik veca bēda, ka negribās 

par to vairs runāt. 
 Dažādi kursi pieaugušajiem (piem. valodas).  
 Ēdināšanas pakalpojumi.  
 Kino, interešu pulciņi pieaugušajiem, saistošas lekcijas - piem. A. Danilāns, A.J. Stabiņģis, 

psihologa. 
 Sabiedriskā pirts. 
 Būvvaldes, Attīstības nodaļas, jurista konsultācijas uz vietas Iršos. 
 Pulciņi bērniem, kuri neapmeklē dārziņu. 
 Novuss, atpūtas vietas ar grilu. 
 Veļas mazgātava, pirts, taksista pakalpojumi, santehniķa, galdnieka, atslēdznieka 

pakalpojumi utt. Kur griezties, kad kaut kas jāsalabo? 
 Transports pa pagasta teritoriju, uz un no pagastmājas. 
 Varbūt normāla policijas iecirķņa, zagļi un huligāni staigā apkārt, neviens nevienu neķer, 

kaut gods un slava A. U. žēl ka vairs nestrādā. 
 Ja būtu iespējams ūdeni Baznīcas kapos atvest līdz 20. aprīlim. Pērn vēl 11. jūnijam stiepu 

ūdeni no mājām un izrādījās, ka ir arī mucās. Šogad labāk līdz 23 IV vakarā uzzināju ka ir, 
paldies. 

 Rudenī centralizēta lapu savākšana, lai nav jādedzina. Maisu varētu iekļaut speciālas krāsas 
nopērkama maisa cenā. 

 Bērniem atpūtas vietas, radošuma. 
 Asfaltēti autoceļi galveno grantēto ceļu vietā. 
 Fizioterapeita pakalpojumu pieejamība. 
 Jurista pakalpojumi. 
 

 
 Steidzamākie darbi un problēmas, kas pašvaldībai jārisina 
 Izveidot kājāmgājēju ceļus uz 1905. gada ielas. 
 Mākslas skolas izveide, klaiņojošo suņu izķeršana. 
 Darba vietu izveidošana. 
 Ir jāpabeidz iesāktie darbi, kas ar estrādi? 
 Veikt ceļa posma Irši - Vecbebri asfaltēšanu. Atrast risinājumu, kā pagastos atjaunot 

zobārstniecības iespējas. 
 Estrāde. 
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 Steidzamākie darbi un problēmas, kas pašvaldībai jārisina 
 Sataisīt ceļus. 
 Kokneses novada un Kokneses kā centra statusa saglabāšana. 
 Estrāde, dažu ielu segums jāuzlabo. 
 Izglītības kvalitāte. 
 Jārada darba vietas, lai jaunieši varētu atgriezties, jo Koknesei ir ļoti daudz jauniešu, kas grib 

atgriezties. 
 Sakārtot lauku ceļus. 
 Apgaismojums Blaumaņa ielā, jāattīsta ražošana. 
 Ielu seguma sakārtošana. 
 Blaumaņa iela nav cienīga šī vārda un tas ir tikai maigi teikts, tās stāvoklis ir katastrofāls, 

vienā galā bedres tik lielas, ka mašīnai riteni var nolauzt, otrā galā vairs pat sākotnējais ceļš 
nav redzams, tikai ielāps uz ielāpa. Par apgaismojumu, sākot no 32. mājas, vispār negribas 
runāt. Šis jautājums ir jārisina steidzami un, ja jūs tā neuzskatāt, tad vismaz nomainiet ielas 
nosaukumu, jo Blaumanis nebūtu sajūsmā, redzot, ka viņa vārdā nosauktā iela ir tik sliktā 
stāvoklī.  

 Ielu segumu uzlabojumi. 
 Izvērtēt Kokneses komunālo pakalpojumu grāmatvedības un ekonomista darbu, arī citu vai 

tiešām uzpūstais štats ir nepieciešams. Mājas klāt nav nākušas. Ap 1997.gadu Vārds Uzvārds 
viena pati spēja apkalpot visus daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus un vēl par savlaicīgu rēķinu 
nomaksu bija atlaides. Tajos laikos nebija ne datoru, ne gudru programmu, kas notiek. 

 Jālikvidē Pērses skola, Bebru skolai piešķirt sākumskolas status. 
 Ūdens, kanalizācijas izbūve - Hanzas, Parka,1905.g. ielām privātmāju raj., tad vasarā grāvi 

pēc kanalizācijas nesmirdēs. 
 Komunikācija ar visiem pagastiem. Sabiedriskās apspriešanas par aktuālakajiem notikumiem 

novadā. 
 Jāatrisina, jāmudina īpašniekus sakārtot savus pamestos īpašumus novadā. Koknesē - parka 

ielas graustu, Alaines veikala telpas, senā bāra telpas Indrānu ielā, teritorija starp ābelēm 
bijušajā dārzniecībā, kur nekad netiek izpļauts. Bijušā zirgu ferma nav novākusi gruvešus, 
nav appļauta teritorija, sēj nezāles visapkārt, bojā ainavu. 

 Ceļi, Kokneses reklāma.  
 Veicināt jaunu ražošanas uzņēmumu un līdz ar to arī jaunu darba vietu izveidi. 
 Godīgi jāveic savi tiešie pienākumi, nevis jāfantazē par Kokneses pilsētas veidošanu un 

savām siltajām vietiņām novada domē. 
 Jārisina jautājumi, kas saistīti ar meliorācijas darbiem, piemēram, Blaumaņa ielas posmā - 

novadgrāvji ir kritiskā stāvoklī, kā rezultātā applūst privātmāju teritorijas, kas atrodas pie 
Blaumaņa ielas! Tas nav normāli, viskritiskākā situācija ir pavasaros un rudeņos. 

 Kokneses domes darbiniekiem jābūt labākai komunikācijas spējai, darbībai un padomāt, ja 
tu strādā dome, tev nav visatļautība.  

 Galveno ielu sakārtošana, īpaši 1905. gada iela, jo pārvietojoties diennakts tumšajā laikā ar 
automašīnu pa šo ielu rodas bīstamas situācijas dēļ gājējiem, kuri nelieto atstarotājus.  

 Sakārtot veco centra laukumu pie kultūras nama. 
 Jaunu pedagogu piesaiste Kokneses vidusskolā (jaunu ekonomikas skolotāju), skolai 

iesaistīties programmā - Junior Achievement Latvija, Meliorācijas sistēmu atjaunošana. 
 Ielu apgaismojums ziemā, Koknesieša kartes ieviešana. 
 Jānomaina Kokneses kultūras nama direktore - iesēdējusies amatā un nekas neinteresē 

vairāk par savu amatierteātri. 
 Ceļu sakārtošana. 
 Ūdensapgāde un kanalizācija. 
 Ceļu infrastruktūra piekļuvei Iršu pagastā. 
 Meliorācijas izbūve vai atjaunošana gar Vērenes ielu un tai pievienotajiem ceļiem.  Vērenes 

ielas seguma atjaunošana.  Vecās krautuves teritorijas sakartošana. 
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 Steidzamākie darbi un problēmas, kas pašvaldībai jārisina 
 Nepabeigtā daudzdzīvokļu māja Kokneses centrā. 
 Labāk pieskatīt māju renovācijas. Kā arī parka celiņš bļauj pēc uzbēruma, jo kļuvis ļoti 

bīstams. Posmā no pilsdrupām līdz tējas namiņam, kā arī 1905.gada ielai uztaisīt normālu 
gājēju celiņu.  

 Kanalizācijas ierīkošana privātmāju sektorā; kultūras dzīves sakārtošana, izstrādājot kultūras 
pasākumu konceptu katram gadam un to īstenojot; pludmales ierīkošana; estrādes 
atjaunošana; Kokneses vidusskolas prestiža pacelšana bijušajā līmenī. 

 Kultūras pasākumu organizatora nomaiņa, ES fondu apguve un to piesaistīšana visas 
Kokneses apgaismojuma nomaiņai vienā tonī!!! 

 Jānomaina daudzstāvu mājām jumti, jānokrāso Pērses sākumskolas fasāde, jānomaina žogs 
ĢAC "Dzeguzīte" apkārt Pansijas ēkai, daudzdzīvokļu mājās jāuzlabo kāpņu telpās vizuālais 
stāvoklis, jāpārbauda margu drošība, jāuztur ceļi kārtībā. 

 Ceļu uzlabošana un tiltu stāvoklis (Bormaņi, Irši, Kaplava). 
 Jauniešu attīstībā.  
 Estrāde. 
 Grants ceļu uzlabošana. 
 Kārtības nodrošināšana. 
 Lai nebūtu piesārņota daba, lai koki neaizēno apgaismojumu, lai būtu labi redzamas svītras 

gājēju pārejās, lai cilvēkiem būtu atstarotāji, lai būtu labāks apgaismojums. 
 Problēmas ar daudzu skolēnu uzvedību Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā. 
 Mums vajag estrādi! 
 Jānovērš huligānisms I. Gaiša Kokneses vidusskolā. 
 Būtu nepieciešam sakārtot piebraucamo ceļu ap Kokneses vidusskolu un PII Gundegu, un 

noteikti būtu nepieciešams iesaistīt daudz gudru galvu Vecbebru profesionālās 
internātvidusskolas reanimācijai. 

 Visas mājas vajag renovēt, skaisti būtu. 
 Jāpilda dotie solījumi! Cik tālu ir projekts ar asfaltētu ceļu uz Iršiem? Cik tālu projekts 

veloceliņam līdz Kokneses pagasta robežai? Kur celiņš uz Likteņdārzu? Pēc vēlēšanām 
apsīkušas mēra aktivitātes sociālajos tīklos. 

 Privātmājām nodrošināt iespēju pieslēgties centralizētajai ūdensapgādei un kanalizācijai. 
 Pavasara un rudens dedzināšana - vakaros visa Koknese smird pēc degošas plastmasas. 
 Lai vairāk ziedētu puķupodos skaistas puķes! 
 Sakārtot ielu segumu. 
 Infrastruktūras sakārtošana uz novada pagastiem.  
 Darba vietu trūkums. 
 Jāsadarbojas ar pašvaldībām Skandināvijā. 
 Ceļu kvalitāte. 
 Kokneses pagasta centrā nolietots spēļu laukums bērniem, būtu patīkami, lai šī vienīgā spēļu 

vieta pašiem mazākajiem koknesiešiem tiktu pilnveidota jeb attīstīta. 1905. gada ielas gājēju 
celiņa atjaunošana. 

 Kvalitatīva izglītība (un ne tikai obligātā programma). 
 Jāsaved kārtībā 1905. gada iela visā tā garumā, jāizveido kanalizācijas un ūdensvada tīkli aiz 

dzelzceļa pārbrauktuves, kā arī Hanzas ielas un Parka ielas rajonā, vairāk jāiesaistās mājokļu 
atjaunošanas darbos. 

 Jāuzbūvē estrāde, nojauktās vietā. 
 Sociālās mājas izveidošana. 
 Mūzikas skolas izveidošana piemērotās telpās. 
 Jānojauc nepabeigtā ēka Parka ielā. 
 Jāuzbūvē gājēju ceļš uz Likteņdārzu. 
 Ielu uzturēšana, sabiedriskās kārtības nodrošināšana. 
 Apkārtējā vide, infrastruktūra, t.sk. ielas, trotuāri, apgaismojums, pašvaldības policijas darbs, 
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 Steidzamākie darbi un problēmas, kas pašvaldībai jārisina 
domes birokrātijas samazināšana, vidusskolas darbs - mācību kvalitāte, skolēnu disciplīna, 
pensijas vecuma skolotāju atbrīvošana, dodot vietu jaunajiem utt. 

 Uzņēmēju piesaiste. 
 Sadarbība starp institūcijām. 
 Jānomaina skolā direktors un jāieliek B., vismaz jūt tagad skolā kādas izmaiņas. 
 Parkā nojauktās estrādes vietā vajadzīga jauna, skaista estrāde. 
 Jāuzlabo sociālais darbs. 
 Caurspīdīgums iepirkumos, vakanto darba vietu nolikumi un to izpildes. 
 Klaiņojošie suņi, bērnudārza apkārtnes labiekārtošana. 
 Bebros -ūdens kvalitāte. 
 Kārtība vidusskolā - smēķēšana, disciplīna. Kanalizācijas sakārtošana Hanzas ielas rajonā. 
 Beidzot sākt kanalizācijas tīkla izbūvi, nevis meklēt atrunas nekā nedarīšanai. 
 Turpināt ielu sakārtošanu līdz Kokneses zīmes robežām, kas apzīmē apdzīvotas vietas 

sākumu. Estrādes sakārtošana. 
 Bebru pagastā pārskatīt pašvaldības dzīvokļu un dzīvojamo māju labiekārtošanu. Ēkas, kurās 

dzīvo ne tik labvēlīgas ģimenes, ir katastrofālā stāvoklī, ir cilvēkiem necienīgi dzīves apstākļi. 
 Ielu apgaismojums visā ciematā. 
 Vairāk jāseko grants ceļu kvalitātei. 
 Jāsakārto pagasta ceļi. 
 Lauku ceļu kvalitātes uzlabošana. 
 Bērnu laukumiņa Blaumaņa ielā apsekošana, atjaunošana! 
 Mazo ielu sakártošana. 
 Primāri nepieciešams centralizēts kanalizācijas pieslēgums visiem privātmāju iedzīvotājiem, 

lai novērstu neattīrītu notekūdeņu noplūdes un vides piesārņojumu. 
 Ielu remonti, nodarbinātība, turpināt labiekārtošanu (vides), vēl aktīvāk mudināt 

iedzīvotājus pašiem sakopt savu īpašumu, siltināt "lielās", sakopt privātmāju pagalmus utt. 
 Asfalta segums uz novada kapsētām. 
 Jārada vairāk darbavietas. 
 Jārada jaunas darba vietas. 
 Meliorācijas problēmas "vecās Kokneses" rajonā. 
 Kad rīkojat sapulces ar iedzīvotājiem, tad, ja būtu viņus uzklausījuši, tad arī saprastu kādi 

darbi darāmi. 
 Noteikt pašvaldības teritorijā gadalaika periodus, kuros var veikt dabas atkritumu 

dedzināšanu pie mājokļiem un kontroli. 
 Pievērst uzmanību iedzīvotāju izglītošanā, informēšanā vai kā citādi (negribētos sodīšanā), 

par to kā "jāuzvedās" Kokneses tūrisma objektu teritorijās un visā Kokneses pašvaldības 
teritorijā.  Aicināt novada iedzīvotājus rūpēties ne tikai par savu īpašumu uzturēšanu 
kārtībā, bet arī ar cieņu izturēties pret citu veikto darbu. Tie varētu būt informatīvi 
paziņojumi pie novada domes iestādēm, tūrisma objektiem, mājas lapā, avīzē.   Veicināt un 
atbalstīt iedzīvotājus savu teritoriju un mājokļu sakopšanā, arī uzņēmumu ēku, būvju un 
teritoriju ikdienas uzturēšanā kārtībā.  Varētu atjaunot kādreizējo konkursu par sakoptāko, 
skaistāko, sētu, uzņēmumu, lauku māju un tamlīdzīgi. 

 Piespiest īpašniekus kopt savu īpašumu - veikala Bodīte aizmugure, jaunbūve Parka ielā. 
Suņu īpašnieki savus mīluļus izstaidzina pa trotuātu gar šoseju, gājējiem nepārtraukti 
jāuzmanās no “mīnām", lai nesasmērētu apavus vai pat nepaslīdētu un negūtu traumu. 

 Pusaudžu uzvedība ārpus skolas.  
 Domes darbinieku samazināšana. 
 Jāatlaiž domes kasiere, kuras galvā un darbā ir pilnīgs haoss.  
 Nav viedokļa. 
 Darba un mācību iespējas maznodrošinātām ģimenēm. Policijas darba uzlabošana. 

Transporta pieejamība. 
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 Steidzamākie darbi un problēmas, kas pašvaldībai jārisina 
 Kokneses komunālo pakalpojumi problēmu risināšana. 
 Ceļu infrastruktūras labiekārtošana. 
 Vienkārši jāstrādā ar pilnu atdevi, lai padarītais ir samērojams ar saņemto atalgojumu.  
 Iedzīvotāju piesaistīšana aktīvākai atkritumu apsaimniekošanai sabiedriskajā teritorijā. 
 Ielas. 
 Radīt jaunas darba iespējas. 
 Jāizveido komisija, kas rudeņos un pavasaros pārrauga ciemata teritoriju, sevišķi pieminētās 

un citas riska vietas, informējot novada vēstīs, kas panākts. Varbūt izsaukt "Bez tabu?" 
 Bērniem Mākslas skola, kanalizācijas izvešana - ļoti dārga laukiem, estrādes izveide, 

peldvieta. 
 Jauniešu nodzeršanās (alkoholisma apkarošana). 
 Atlaidiet naudas kāros zagļus. 
 Jācīnās par mazajam skolām. 
 Autoceļš Vecbebri - Irši (asfalta seguma ieklāšana), Pērses sākumskolas saglabāšana! 
 Estrādei uztaisiet nojumi un sienu pret autoplaci. 
 Individuāli regulējamas baterijas, pastiprināt smēķēšanas aizliegumus, novērst vides 

piesārņojumu no Parka 15, balkoniem izdalās mikro stikla šķiedras. 
 Nodibināt sabiedrisko pakalpojumu, remontiem, oficiālu biroju, tas pats arī par mājas 

sakopšanas pakalpojumiem veciem, slimiem utt. 
 Solītās videokameras pie atkritumu konteineriem, lai redzētu, kas novieto lielgabarīta 

atkritumus. 
 Gājēju celiņu izbūve. 
 Skalojas krasti gar Dievnamu un Pērsē, sevišķi, kad jondalē motorlaivas - pīlēm piekrastē 

ligzdvietu vairs nav. 
 Ieguldīt vairāk līdzekļus Bebru pamatskolā. 
 Jāatrisina ceļa asfaltēsana Irši - Bebri. 
 Ceļa Irši-Bebri sakārtošana. 
 Autoceļu sakopšana. 
 Būt gataviem jaunajai teritoriālajai reformai, paust savu viedokli, vai šī reforma vispār ir 

vajadzīga. 
 Domāt par profesionālās izglītības jomu paplašināšanu. 
 Ceļa seguma sakārtošana posmā Irši-Vecbebri V922. 
 

 

 

Problēmu TOP 10 

 Estrāde 
 Ielas un ceļi, asfalta segumi uz grants ceļiem, ielu apgaismošana 
 Veloceliņu izbūve 
 Apsaimniekošana – atkritumi, kanalizācija, grausti, kapi (ceļš, ūdens) 
 Ēdināšanas iespēju trūkums 
 Bibliotēkas darba laiks neapmierina 
 Jauniešu brīvā laika pavadīšana 
 Sabiedriskā pirts 
 Kārtība un drošība 
 Profesionālās un interešu izglītības attīstīšana 

 

Ieteikumi pašvaldības darba uzlabošanai: 
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Ieteikumi pašvaldības darba uzlabošanai: 
 Ieteikums dažkārt iedzīvotājiem nākt pretīm un ar sapratni izturēties dažādās situācijās. 

Domāju, ka tas tā arī notiek. Bet noteikti ir kādi gadījumi, kad tā tas nenotiek, tas jau ir uz 
pašu darbinieku sirdsapziņas. Ja tā nav, tad tā tikai turpināt.  

 Deputātiem ne tikai jāspriež, bet vairāk jābūt cilvēkos.  
 Pašvaldība eksistē priekš iedzīvotājiem, nodokļi tiek maksāti, tad jāstrādā iedzīvotāju labā. 
 Vairāk domāt par saviem novada cilvēkiem. 
 Samazināt kabinetu skaitu. 
 Izvērtējiet līdzšinējo darbinieku kompetenci attiecīgajā darbības sfērā, it īpaši tas attiecas 

uz komunālajiem pakalpojumiem. 
 Vēlos, lai ieejot Kokneses domes telpās, cilvēks nejustos kā traucēklis, kā apgrūtinājums, kā 

lūdzējs. Vēlos, lai DOMES darbinieki strādātu savu iedzīvotāju labklājībai nevis savam 
pašlabumam. Šobrīd parastais iedzīvotājs tiek uzlūkots no augšas. Ieejot domē nav 
draudzīga attieksme. Jūtamas nievas. Darbiniekiem šķiet, ka viss ir pašsaprotams, ka visu 
var atrast internetā, bet ne visi spēj izprast specifisko dokumentu valodu un terminus. 
Paldies Domes priekšsēdētājam Dainim Vingrim par cilvēcīgu un draudzīgu attieksmi pret 
sava novada iedzīvotājiem. Lūdzu, Daini, noorganizē kursus pārējiem darbiniekiem, tostarp 
deputātiem, par prasmi savas ambīcijas nolikt malā, darbā ar cilvēkiem. Īpaši abas 
sekretārītes, lauksaimniecības konsultante, varētu pamācīties attieksmi. 

 Koknese iedzīvotājiem Pildrupu un Likteņdārzs būtu par velti līdzīgi kā Botāniskais dārzs 
Salaspilī, negribas viesus vest uz šiem objektiem maksāt nodokli pašvaldībai. 

 Tie paši, kas katru gadu, aizpildot kārtējo anketu: novada teritorija nav tikai Kokneses 
centrs, nāciet pie tautas, esiet piezemētāki un patiesi ieinteresēti novada saglabāšanā. 

 Nodrošināt pašvaldības sniegtos pakalpojumu caur www.latvija.lv. 
 Vairāk komunicēt ar iedzīvotājiem, ne tikai tad, kad vajag kādu izdevīgu jautājumu risināt. 
 Sekretārēm iziet apmācības klientu apkalpošanā, pieklājības, laipnības ievērošana; lielāka 

sabiedrības iesaiste dažādos procesos. Biežāk organizēt aptaujas par konkrētiem 
jautājumiem. 

 Sapulce ar iedzīvotājiem - esošās problēmas apzināšana; - resursu pielietošana; - laiks un 
izpilde. 

 Labāku komunikāciju un sadarbību starp institūcijām, vienotu redzējumu un mērķi, ka 
strādājam iedzīvotāju labā, nevis katrs savas institūcijas vai amata labā. 

 Vairāk uzmanības pievērst jauniešiem,  to nodarbināšanā. 
 Ņemiet vērā iedzīvotāju vēlmes un ieteikumus. 
 Vairāk pašvaldības policistu, it īpaši Koknesē. 
 Būtu pienācis laiks, pagasta priekšēdētāj, nomainīt cilvēcīgākas sekretāres (diemžēl). 
 Domāt par saviem iedzīvotājiem, samazināt birokrātiju. 
 Jau rakstīju - ētika un attieksme. 
 Lai zied skaistas puķes, un vairāk soliņu, kur apsēsties! 
 Vairāk komunicēt ar iedzīvotājiem, aktīvāka Kokneses komunālās nodaļas komunikācija ar 

mājas vecākajiem. 
 Veicināt ārvalstu tūristu viesošanos novadā. 
 Pagasta pārvaldes darbiniekiem ieklausīties iedzīvotāju vajadzībās, kas saistīti ar bērnu 

drošību. 
 Laipnāka darbinieku attieksme pret apmeklētājiem. 
 Apdomīgāk izlietot esošos resursus, pieņemt darbā profesionāļus un vairāk piesaistīt 

Eiropas fondu līdzekļus. 
 Reorganizēt domi, optimizēt darbinieku skaitu, veikt atestāciju un novērtēt atbilstību 

amatiem, ieviest personisku atbildību par pienākumu neizpildi vai sliktu izpildi. 
 Godīgums un vienlīdzība pret visos pagastos dzīvojošajiem. 
 Bebros beidzot jāsakārto katlu mājas apkārtnes izrakumi.    
 Ja darām, tad labāk mazāk, bet kvalitatīvi. 

http://www.latvija.lv/
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Ieteikumi pašvaldības darba uzlabošanai: 
 Būt saimniekiem savā novadā, nevis visu novelt uz iedzīvotāju pleciem. Kā piemēram D. V. 

ieteikumi iedzīvotājiem: Apvienoties un pašu spēkiem izbūvēt lokālās kanalizācijas 
sistēmas. Apvienoties un pašu spēkiem veikt meliorācijas sistēmu rekonstrukciju.  

 Kas tad ietilpst novada domes pārziņā ? Beidzot ir jāsāk strādāt. Lielāks atbalsts mazajiem 
uzņēmējiem. 

 Vairāk ieklausīties iedzīvotāju viedokļos. Pieņemt darbā kvalificētus speciālistus. 
 Nepieciešams vienkāršotā un saprotamā valodā ievietot Kokneses mājas lapā informāciju 

iedzīvotājiem, kur un cik lielā apmērā tiek izmantoti nodokļu maksātāju līdzekļi.  
Nepieciešams rast iespēju un līdzekļus Kokneses parkā atjaunot estrādi. 
Izglītot iedzīvotājus par vides problēmām. Vide ir primāri saglabājama, lai cilvēku veselība 
un dzīves kvalitāte nākotnē tiktu nodrošināta. 

 Vairāk motivēt pašus iedzīvotājus lepoties ar Koknese un veidot kopīgi Koknese tēlu 
Latvijas un Eiropas mērogā. 

 Ieklausīties cilvēku viedokļos. 
 Izveidot SIA " Kokneses pašvaldība". 
 Ir labi, ka tiek strādāts pie tūrisma veicināšanas projektiem pagastā, bet derētu pagriezties 

ar seju pret vietējiem iedzīvotājiem. 
 Turpināt MK pilsētas statusa piešķiršanas virzīšanu Koknesei.Turpināt izdot novada 

laikrakstu. 
 Integrēt seniorus nodarbinātībā, apmācīt padziļināti datorzinību padziļināšanā atbilstoši 

Eiropas Komisijas piedāvājumiem un iespējām. Ieviest suņu turēšanas stingrākus 
noteikumus ar reģistrāciju, nodevas maksu, lai sakoptu atstātos mēslus. 

 Likteņdārzs ir svarīgs, bet vai tam ir lielāka prioritāte par pašsaprotamām vajadzībām? 
 Vairāk komunicēt ar iedzīvotājiem, uzklausīt un ņemt vērā viņu ieteikumus - arī šajās 

anketās minētos, nevis apkopojumā izlaist kritiskos viedokļus. Mēs bez jums varam iztikt, 
jūs - nē. 

 Aktīvāk iesaistīt iedzīvotājus dažādās aktivitātēs, pasākumos. 
 Pārskatīt pagasta bibliotēku darba laiku. 
 Biežāk (2 x gadā) rīkot tikšanās ar iedzīvotājiem, sniedzot pārskatus, kāds ir šo 30 

darbinieku veikums (tiek taču izmantota nodokļu maksātāju nauda). 
 Pašvaldība strādā labi, Koknese ar katru gadu paliek sakoptāka un skaistāka. 
 Kontakts ar iedzīvotājiem (sēdes, sapulces - ne jau visiem ir internets). 
 Varētu uzlikt novusu foajē. 
 Nokārtot pievešanu pie Kokneses baznīcas kapiem visu augu kopšanas sezonu, ne jau 

visiem ir personīgie auto. 
 Pašvaldības policijai sekot tam vandālismasm - pudeļu dauzīšanai skeitparkā. Vai tad tur 

nav videokameru? 
 Paldies, vienmēr esmu saņēmusi laipnu attieksmi un paskaidrojumus. Reizēm dublējas 

pasākumi. 
 Diemžēl pašvaldībā sekretārei laipnāku attieksmi. 
 Pie Orincāna dīķa izveidot omulīgāku pludmali. 
 Vairāk doties pie pagastu iedzīvotājiem. 
 Vai autoceļu speciālisti Iršos atbilst ieņemamajam amatam? 
 Biežāk rīkot iedzīvotāju sapulces arī pagastos, Iršos. 
 Turpināt iesaistīties Eiropas projektos un iedzīvināt arī mazās pašvaldībās. 
 Rast risinājumu pašvaldības dzīvokļa pieejamībā. 

 
 
 

 Respondenti Kokneses novadā lepojas ar: 
 Sakoptajām lauku saimniecībām un mājām. 
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 Respondenti Kokneses novadā lepojas ar: 
 Svaigs gaiss, bērnudārza pieejamība, Kokneses parks, pilsdrupas, Likteņdārzs, sporta 

aktivitātes, kultūras pasākumi utt. Koknesei ir ļoti daudz, ar ko lepoties. 
 Tūrisma informācijas centra darbu, sakoptību Koknesē, sportu, kultūru. 
 Latviskums un kultūrvēsturiskais mantojums. 
 Mūzikas skolas augsto līmeni. 
 Skaista, sakopta vide. 
 Ar sakoptu vidi, ar tūrisma objektiem, ar radošiem cilvēkiem, kas popularizē Koknesi valstī. 
 Ar ļoti tīru, pašdarbības kolektīviem bagātu, Likteņdārzu, un visu pārējo. 
 Ar vidi, dabu. 
 Zaļš novads. 
 Daži zemnieki un Pallags ražotne, Pildrupas. 
 Savā pagastā, saistībā ar novadu, nav ar ko lepoties, visu sasnieguši iedzīvotāji un uzņēmēji 

saviem spēkiem. 
 Sakopta vide! Ir lepnums aicināt ciemos uz Koknesi!  
 Ļoti patīk Kokneses sakārtotība, īpaši uz svētkiem. 
 Ar to, ka ir sakārtota vide. 
 Ar kultūrvēsturisko vidi. 
 Ar infrastruktūru. 
 Kultūra, tūrisms. 
 Daudz, ar ko lepoties. Likteņdārzs noteikti ir viens no tiem. Protams, Kokneses viduslaiku 

pilsdrupas. 
 Ar kultūras un sporta attīstību. 
 Likteņdārzs, Kokneses pilsdrupas un TIC pakalpojumi, aktīvās atpūtas iespējas, amatnieki, 

zemnieku saimniecības, kvalitatīvs izglītības piedāvājums, sportisti un viņu sasniegumi, 
pozitīvi iedzīvotāji. 

 Ar to, ka esmu dzimusi un augusi šeit un savu bērnu audzinu šeit  
 Ar vides sakārtotību; pieejamiem resursiem - parks, Daugava, pilsdrupas, Likteņdārzs. 
 Lepojos, ka dzīvoju Iršu pagastā, Kokneses novadā. Lepojos ar vietējiem zemniekiem, kas 

mīl un apstrādā zemi un nodarbojas ar lopkopību un augkopību. Lepojos, ka mums ir 
pilskalni un upe. Lepojos, ka mums ir sava Pērses sākumskola, kas vecākiem rada drošības 
sajūtu, bērniem piederības sajūtu un darbiniekiem darba vietas. Lepojos ar kultūras un 
sporta dzīvi Iršu pagastā. Lepojos ar vietējo veikalu - kafejnīcu, kur var nobaudīt garšīgākās 
picas un riekstiņus. Lepojos, ka mums ir viens no labākajiem ĢAC Latvijā. Lepojos ar Iršu 
cilvēkiem - patriotiskiem, enerģiskiem un radošiem! 

 Ar bagāto vēsturi un kultūrvēsturisko mantojumu, ar novada attīstību pēdējo gadu laikā. 
Sportistu sasniegumiem un literārajiem darbiem par novadu, kas nes Kokneses vārdu. 

 Ar ģeogrāfisko, ainavisko, jo Koknese atrodas ļoti skaistā vietā. 
 Ar atrašanās vietu - Daugava, Pilsdrupas, Likteņdārzs. 
 Skaisto dabu. 
 Lepojos ar to, ka ir skolas un mūzikas skola, kur bērni var sevi izglītot, lepojos, ka šeit ir 

sadzīvē vajadzīgas vietas (frizētava, zobārste, veikali u. tml.) un lepojos ar to, ka Koknese 
vēl pastāv. 

 Koknese - Latvijas sirds. 
 Skaists un samērā tīrs parks. 
 Lepojos ar sporta pieejamību! 
 Lepojos ar to, cik skaista un sakopta ir Koknese, un lepojos ar Kokneses vidusskolu. 
 Par to, ka ir iespējams tikt uz citām pilsētām ļoti viegli, te ir ļoti mājīgi. 
 Ar cilvēkiem, kas palikuši novadā un maksā nodokļus! 
 Ar cilvēkiem (pašdarbniekiem; sportistiem; skolēniem, kas startē mācību priekšmetu 

olimpiādēs, sporta sacensībās un mūzikas skolu konkursos). 
 Sakoptā vide. 
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 Respondenti Kokneses novadā lepojas ar: 
 Kur dzimu, tur mūžu nodzīvošu! 
 Ar sakoptu vidi, senu vēsturi, aktivitātēm, ko iespējams izmantot. Aktīva kultūras dzīve. 
 Kokneses pilsdrupām, Likteņdārzu, Daugavu. 
 Sakopts Kokneses centrs, pilsdrupas, Likteņdārzs, fantastiskas ğimenes ārstu prakses, 

Kokneses novada domes darbinieku pozitīvā attieksme. 
 Ar sakoptu vidi, tūrisma piedāvājumiem, pilsdrupām, Likteņdārzu. 
 Daba, cilvēki. 
 Lepojos ar Parku, pilsdrupām, dažām sakārtotām ēkām un pagalmiem, ar labiem cilvēkiem 

novadā. 
 Vēsturiskais mantojums. 
 Lepojos ar sirsnīgiem cilvēkiem! 
 Ar aktīvo un labo dzīves vidi. 
 Kultūras pasākumu dažādība un kvalitāte 
 Sakoptā, skaistā Koknese. 
 Sakoptā vide. 
 Ar novada cilvēkiem. 
 Ar Kokneses sakoptību, pievilcīgajām apzaļumotajām vietām, Tūrisma info centru, 

pilsdrupām. 
 Parku, vēsturi. 
 Skaisto dabu. 
 Senās pilsdrupas. 
 Ar labiem cilvēkiem. 
 Ļoti patīk sakārtotā vide, parka ainava – vieta, kur atpūsties un relaksēties. Nevaru 

iedomāties labāku vietu, kur audzināt bērnus! 
 Parku, tūrismu, skolu, bérnudárzu, sporta halli u.c. 
 Lepojos ar to, ka dzīvoju vienā no Latvijas skaistākajām vietām, arī vēsturiskajā aspektā. 

Lepojos ar Kokneses dabu! Paldies par kultūras dzīves pasākumiem pašvaldībā! Lepojos ar 
paveikto, bet joprojām vēl daudz darāmā. 

 Fantastiska vide, pašvalďības pūliņi un jau paveiktais nemītīgi kopjot un uzlabojot vidi un 
Kokneses tēla atpazīstamību. 

 Ar labiem cilvēkiem. 
 Kokneses dabas parks. 
 Kultūra, parks, Likteņdārzs, TIC u.c. 
 Es, piemēram, lepojos ar mūsu sētniecēm un viņu čaklumu. 
 Lepojos ar Kokneses novada tūrisma objektiem, ar labiekārtotām teritorijām, pārbūvētiem 

vai uzlabotiem ceļiem. Ar iedzīvotājiem, kuri veicina Kokneses novada attīstību. 
 Skaista daba, arvien sakoptāka vide. Sabiedriskā transporta pieejamība. 
 Ar vides sakārtotību. 
 Ar to, ka novada teritorija tiek attīstīta, notiek interesanti pasākumi, ar sporta dzīvi, ar vides 

objektu projektu īstenošanu. 
 Daba. 
 Kopumā esmu ļoti apmierināta ar Kokneses novada pašvaldības darbu, attieksmi utt. Ir 

jomas, kur jāpiestrādā kā, piemēram, Kokneses komunālie pakalpojumi. 
 Ar sporta dzīvi un dabas kārtību. 
 Ar sevi un savu godīgi paveikto darbu. Lai daudzi tā varētu teikt! 
 Lepojos, ka dzīvoju tieši Kokneses novadā. Lepojos, ka Likteņdārzs ir Koknesē. 
 Skaisto apkārtni. 
 Ar dabas skaistumu ar dabu. 
 Lepošos tad, kad tiks radītas arvien jaunas darba vietas (apsveicama ir uzņēmuma "Inos" 

ražotnes būve), kad visas institūcijas darbosies ar tādu atdevi kā bibliotēkas. Info centrs, 
kad nebūs jākaunās par nesakoptām samērā publiskajām vietām, kad visi seniori izjutīs 
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 Respondenti Kokneses novadā lepojas ar: 
gādību un rūpes par sevi. 

 Lepojos ar parku un pilsdrupām, ar cilvēkiem, kuri strādā mūsu novadā un veido to arvien 
gaišāku. 

 Iršu cilvēkiem. 
 Aktīva, radoša jaunatne, sportiska (I. Māliņa audzēkņi) u.c. Idejām bagāti, augstvērtīgs 

darbs, Kokneses vides veidošanā, sakopšanā (B. Pecina), Irši - pati mājīgākā un 
perspektīvākā vieta LV. 

 Ar brīnišķīgu vēsturisku vietu un cilvēkiem. 
 Sakopta vide, sabiedriskais transports, tūrisma objekti, kultūras pasākumi, "Atbalsta roka". 
 Ar infrastruktūru. 
 Kokneses parks, senā klēts no muižas laikiem. 
 Ar Likteņdārzu, ar sakopto parku un Latvijas vārdu pasaulē. 
 Daudz tūrisma objektu. 
 Skaista daba, laba satiksme, lieliskas iepirkšanās iespējas un iespēja saremontēt jebko. 
 Ar domes pārstāvi Daini Vingri, viņa komandu, kultūras darbinieku entuziasmu un atdevi, 

apzaļumotāju gaumi, daudziem sakārtotiem trotuāriem, parku. Ir labi! Daudz prasmīgu 
vadītāju bija arī senāk 

 Varam lepoties ar Kokneses sakārtotību, uzpošanos svētku rotās, parka labiekārtošanu, ielu 
remontiem. Vēl par bagātīgu informāciju sniedzošo TIC, mūsu bagāto bibliotēku un šo 
darbinieku attieksmi. 

 Parks, pilsdrupas. 
 Ar savu pagastu, ar skolu, ar Iršu ļaudīm, kas daudz dara un darījuši pagasta labā. 
 Likteņdārzs, Hiršenhofa. 
 Likteņdārzs, Urgas, parks, tūrisma nozare, Iršu pagasta infrastruktūra. 
 Ar Iršu kompaktumu - viss uz vietas. 
 


