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Koknese – vieta, kur likteni veidojam paši! 

Pielikums nr.2. 

INVESTĪCIJU PLĀNS 
 

Investīciju plānā ir iekļautas projektu idejas vismaz 3 gadiem. Investīciju plānu nepieciešams aktualizēt vismaz reizi gadā (nemainot attīstības 
programmas stratēģisko daļu), ņemot vērā tā izpildes progresu un kārtējam gadam apstiprināto budžetu. Aktualizēto investīciju plānu apstiprina ar 
domes lēmumu. 

Investīciju plānā atspoguļotas visas plānotās investīcijas Kokneses novada attīstības veicināšanai – gan pašvaldības investīcijas, gan investīcijas, ko 
plānots piesaistīt ES, ārvalstu un nacionālā atbalsta ietvaros. Tajā ir attēloti visi pašvaldības attīstības projekti vai projektu idejas, kuras realizējamas, 
lai sasniegtu Kokneses novada ilgtspējīgajā attīstības stratēģijā noteiktos stratēģiskos mērķus un attīstības programmas stratēģiskajā daļā izvirzītās 
vidēja termiņa prioritātes. Projektu un aktivitāšu, kuriem paredzēts Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu līdzekļu piesaiste, realizācija iespējama 
tikai tādā gadījumā, ja pašvaldība iegūst plānoto finansējumu. 

Uzsāktie projekti 

Pabeigtie projekti 

Nr. 

p. 

k. 

Projekta nosaukums 
Indikatīvā 

summa 
kopā 

Finanšu instruments 2020. gads 
Plānotie darbības 

rezultāti un to 
rezultatīvie 

rādītāji 

Īsteno-
šanas 

periods 

Atbildīgais par 
projekta 

īstenošanu 
(sadarbības 

partneri) 

Pašvaldības 
budžets  

(%) 

ES fondu/cits 
ārējais 

finansējums 
(%) 

Citi 
finansējuma 

avoti (%) 
PB1 

Pašvaldības 
ņemtie 

kredītlīdzekļi 

VTP 1 Kvalitatīva dzīves telpa un vieda pārvalde 
RV 1.1. Veicināt integrētu kultūras, izglītības un sporta pakalpojumu kvalitātes un infrastruktūras uzlabošanu 

U.1.1.1. Izglītības, kultūras un sporta iestāžu infrastruktūras uzlabošana 

1 
Iršu pagasta Pērses 
pamatskolas ēkas 
atjaunošana 

35 000 100    
Vērtējot 
budžeta 
ietvaros 

Atjaunota ēka 
2021 - 
2026 

Iršu pagasta 
Pērses 

pamatskola 
2 Ilmāra Gaiša Kokneses 121 000 10    108 900 Atjaunotas 2021 - Ilmāra Gaiša 

 
1 Pašvaldības budžets 
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Nr. 

p. 

k. 

Projekta nosaukums 
Indikatīvā 

summa 
kopā 

Finanšu instruments 2020. gads 
Plānotie darbības 

rezultāti un to 
rezultatīvie 

rādītāji 

Īsteno-
šanas 

periods 

Atbildīgais par 
projekta 

īstenošanu 
(sadarbības 

partneri) 

Pašvaldības 
budžets  

(%) 

ES fondu/cits 
ārējais 

finansējums 
(%) 

Citi 
finansējuma 

avoti (%) 
PB1 

Pašvaldības 
ņemtie 

kredītlīdzekļi 

vidusskolas iekštelpu 
vides uzlabošana un 
teritorijas labiekārtošana 

klases, iegādāts 
aprīkojums, 
mēbeles, 
labiekārtota 
teritorija (Zaļās 
klases izbūve) 

2026 Kokneses 
vidusskola 

 

3 
Aprīkojuma iegāde 
izglītības iestādēm 

8000 100     
Nodrošināts 
mācību 
aprīkojums 

2021 - 
2026 

Izglītības 
iestādes 

4 
Vecbebru PII2 „Bitīte” 
telpu remonts un 
teritorijas labiekārtošana 

25 000 100     
Pieejama un 
pievilcīga PII 
vide 

2021 - 
2026 

PII „Bitīte” 

5 
PII „Gundega”  telpu 
remonts un teritorijas 
labiekārtošanas darbi 

25 000 10 90    
Pieejama un 
pievilcīga PII 
vide 

2021 - 
2026 

PII „Gundega” 

6 
Bebru pamatskolas 
iekšējās infrastruktūras 
atjaunošana 

60 000 10 90   
Vērtējot 
budžeta 
ietvaros 

Uzlaboti ūdens 
apgādes tīkli, 
apkures sistēma 

2021 - 
2026 

Bebru 
pamatskola 

7 
Datoraprīkojuma 
modernizācija izglītības 
iestādēs 

15 000 100     
Modernizēts 
IKT3 

2021 - 
2026 

KNP 4sadarbībā 
ar izglītības 

iestādēm 

8 
Vecbebru tehnikuma  
kompleksa telpu 

20 000 20 80    
Nodrošinātas 
telpas 

2021 - 
2026 

KNP 

 
2 Pirmsskolas izglītības iestāde 
3 Informācijas tehnoloģijas 
4 Kokneses novada pašvaldība 
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Nr. 

p. 

k. 

Projekta nosaukums 
Indikatīvā 

summa 
kopā 

Finanšu instruments 2020. gads 
Plānotie darbības 

rezultāti un to 
rezultatīvie 

rādītāji 

Īsteno-
šanas 

periods 

Atbildīgais par 
projekta 

īstenošanu 
(sadarbības 

partneri) 

Pašvaldības 
budžets  

(%) 

ES fondu/cits 
ārējais 

finansējums 
(%) 

Citi 
finansējuma 

avoti (%) 
PB1 

Pašvaldības 
ņemtie 

kredītlīdzekļi 

pielāgošana mūžizglītības 
un sabiedrisko iniciatīvu 
vajadzībām 

mūžizglītībai un 
sabiedriskajām 
iniciatīvām, 
biedrību darbībai 

9 

Kokneses kultūras nama 
telpu izmantošanas 
efektivitātes uzlabošana, 
aprīkojuma iegāde 

15 000 20 80    

Uzlabota 
iekštelpu vide, 
nodrošināta 
efektīva 
izmantošana 

2021 - 
2026 

Kokneses 
kultūras nams 

10 
Kokneses estrādes 
teritorijas labiekārtošana 

20 000 20 80   
Vērtējot 
budžeta 
ietvaros 

Nodrošināta vieta 
āra pasākumiem, 
apmeklētāju 
skaits, rīkoto 
pasākumu skaits 

2021 - 
2026 

KNP 

11 
Laulību ceremoniju vietas 
iekārtošana un 
aprīkojuma iegāde 

10 000 10 90    
Nodrošināta 
pievilcīga vide 

2021 - 
2026 

KNP 

12 
Iršu muižas klēts-  
magazīnas izpētes un 
atjaunošanas darbi 

60 000 10 90   
Vērtējot 
budžeta 
ietvaros 

Nodrošināta 
pasākumu 
norises vieta, 
saglabāts 
vēsturiskais 
mantojums 

2021 - 
2026 

Iršu pagasta 
pārvalde 

13 Sporta būvju atjaunošana 60 000 10    

Vērtējot 
budžeta 
ietvaros 

 

Atjaunoto būvju 
skaits 

2021 - 
2026 

Izpilddirektors 
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Nr. 

p. 

k. 

Projekta nosaukums 
Indikatīvā 

summa 
kopā 

Finanšu instruments 2020. gads 
Plānotie darbības 

rezultāti un to 
rezultatīvie 

rādītāji 

Īsteno-
šanas 

periods 

Atbildīgais par 
projekta 

īstenošanu 
(sadarbības 

partneri) 

Pašvaldības 
budžets  

(%) 

ES fondu/cits 
ārējais 

finansējums 
(%) 

Citi 
finansējuma 

avoti (%) 
PB1 

Pašvaldības 
ņemtie 

kredītlīdzekļi 

14 

Sporta laukumu un sporta 
zāļu atjaunošana un 
labiekārtošana novada 
izglītības iestādēs un 
Kokneses sporta centrā 

125 000 10   0 112 500 
Labiekārtotu zāļu 
un sporta 
laukumu skaits 

2021 - 
2026 

Izpilddirektors 

15 
Sporta aprīkojuma un 
inventāra iegāde 

20 000   100 0 0 Inventāra skaits 
2021 - 
2026 

Izpilddirektors 

16 
Stadiona ēkas  un tribīņu 
izbūve Koknesē 

50 000 10 90  0 0 
Izbūvēta sporta 
infrastruktūra 
 

2021 - 
2026 

Izpilddirektors 

17 
Telpu nodrošināšana 
jauniešu aktivitātēm 

8 000 10 90  0 0 

Telpu izveide 
jauniešu 
aktivitātēm 
Vecbebru, Iršu, 
Kokneses 
ciemos, sakārtota 
un pieejama vide 

2021 - 
2026 

Jaunatnes lietu 
speciālists 

sadarbībā ar 
biedrībām 

18 
Biedrību mājas izveide 
Iršu ciemā 

5 000   100 0 0 

Izveidotas telpas 
biedrību, 
jauniešu 
aktivitātēm 

2021 - 
2026 

Iršu pagasta 
pārvalde 

sadarbībā ar 
biedrībām 

 
 

U.1.1.2.Izglītības pakalpojuma kvalitātes pilnveidošana un dažādošana visām vecuma grupām 

19 
Jauniešu iesaiste 
izglītojošajos pasākumos 
un darba tirgū, projekts 

4 000  
ESF 

Specifiskā 
atbalsta 

   
Iesaistīto 
jauniešu skaits 

2021 - 
2026 

Jaunatnes lietu 
speciālists 

sadarbībā ar 
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Nr. 

p. 

k. 

Projekta nosaukums 
Indikatīvā 

summa 
kopā 

Finanšu instruments 2020. gads 
Plānotie darbības 

rezultāti un to 
rezultatīvie 

rādītāji 

Īsteno-
šanas 

periods 

Atbildīgais par 
projekta 

īstenošanu 
(sadarbības 

partneri) 

Pašvaldības 
budžets  

(%) 

ES fondu/cits 
ārējais 

finansējums 
(%) 

Citi 
finansējuma 

avoti (%) 
PB1 

Pašvaldības 
ņemtie 

kredītlīdzekļi 

“PROTI UN DARI” mērķa 
8.3.3., 

projekts 
„PROTI un 

DARI” 

programmu 
vadītājiem 

 

20 
Izglītības programmu 
pilnveidošana un jaunu 
izstrāde 

2 000 25 75  0 0 

Izstrādāto 
programmu 
skaits – 2 
(profesionālās 
IP5, speciālās IP, 
iekļaujošās IP) 

2021 - 
2026 

Novada izglītības 
iestādes 

21 

Interešu izglītības un 
neformālās izglītības 
veicināšana un 
atbalstīšana, projekts 
„Atbalsts izglītojamo 
individuālo kompetenču 
attīstībai” 

3 500  

ESF 
Specifiskā 

atbalsta 
mērķa 

8.3.2.2. 
pasākums 

 0 0 
Iesaistīto 
jauniešu skaits 

2021 - 
2026 

Izglītības darba 
speciālists 

22 
Bērnu mākslas skolas 
izveide 

3 000 90 10  0 0 

Izveidota bērnu 
mākslas skolas 
programma, 
licencēta, 
piesaistīti bērni – 
10 vienā grupiņā 
 

2021 - 
2026 

KNP, izglītības 
darba speciālists 

 
5 Izglītības programma 
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Nr. 

p. 

k. 

Projekta nosaukums 
Indikatīvā 

summa 
kopā 

Finanšu instruments 2020. gads 
Plānotie darbības 

rezultāti un to 
rezultatīvie 

rādītāji 

Īsteno-
šanas 

periods 

Atbildīgais par 
projekta 

īstenošanu 
(sadarbības 

partneri) 

Pašvaldības 
budžets  

(%) 

ES fondu/cits 
ārējais 

finansējums 
(%) 

Citi 
finansējuma 

avoti (%) 
PB1 

Pašvaldības 
ņemtie 

kredītlīdzekļi 

23 
Jaunatnes politikas 
izstrāde 

1 500 10 90  0 0 

Izstrādāta 
jaunatnes 
politika, rīcības 
plāns jaunatnes 
lietderīga laika 
pavadīšanai 

2021 - 
2026 

Jaunatnes lietu 
speciālists 

24 

Domāt un redzēt plašāk – 
starptautiskās mobilitātes 
iespējas novada 
jauniešiem 

6 500  100  0 0 

Mobilitātē 
iesaistīto 
jauniešu skaits 
gadā - 25 

2021 - 
2026 

Jaunatnes lietu 
speciālists 

sadarbībā ar 
biedrībām un 

izglītības 
iestādēm 

25 

Esošās infrastruktūras 
pielāgošana mūžizglītības 
attīstībai, projekts 
“Nodarbināto personu 
profesionālās 
kompetences pilnveide” 

40 000  

ESF 
specifiskais 

atbalsta 
mērķis SAM 

8.4.1. 

 0 0 

Iesaistīto personu 
skaits, apmācības 
pasākumu skaits, 
mūžizglītības/tālā
kizglītības 
programmu 
skaits 

2021 - 
2026 

Izpilddirektors 

26 
Mūžizglītības programmu 
piedāvājums 
iedzīvotājiem 

5 000 10 90 0 0 0 

Programmu 
skaits - 4, 
iesaistīto personu 
skaits – 50 /gadā 

2021 - 
2026 

KNP sadarbībā 
ar mācību 

centriem un 
NVA 

27 
Dalība programmā 
“Junior achievement 
Latvia” 

2 300 10 90 0 0 0 

Vismaz 2 mācību 
uzņēmumu 
izveide 
 

2021 - 
2026 

Izglītības 
iestādes 
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Koknese – vieta, kur likteni veidojam paši! 

Nr. 

p. 

k. 

Projekta nosaukums 
Indikatīvā 

summa 
kopā 

Finanšu instruments 2020. gads 
Plānotie darbības 

rezultāti un to 
rezultatīvie 

rādītāji 

Īsteno-
šanas 

periods 

Atbildīgais par 
projekta 

īstenošanu 
(sadarbības 

partneri) 

Pašvaldības 
budžets  

(%) 

ES fondu/cits 
ārējais 

finansējums 
(%) 

Citi 
finansējuma 

avoti (%) 
PB1 

Pašvaldības 
ņemtie 

kredītlīdzekļi 

28 
Pedagogu un atbalsta 
personāla profesionālā 
pilnveide 

1 800 10 90  0 0 

Nodrošināta 
profesionālā 
pilnveide visiem 
pedagogiem un 
atbalsta 
personālam, 
kursu un mācību 
stundu skaits 

2021 - 
2026 

Izglītības darba 
speciālists, 
izglītības 
iestādes 

U.1.1.3. Mūsdienu un tradicionālās kultūras iniciatīvu daudzveidība 

29 

Amatiermākslas un 
izglītības iestāžu, 
pašdarbības kolektīvu 
materiālās bāzes 
atjaunošana 

35 000 15 85  0 0 

Tērpu, inventāra, 
mūzikas 
instrumentu 
iegāde un 
atjaunošana 14 
pašdarbības 
kolektīviem 

2021 - 
2026 

Kokneses 
kultūras nama 

direktors, 
Kokneses novada 
domes izglītības 
darba speciālists 

30 

Kultūras pasākumu 
koncepcijas izstrāde un 
starpnovadu, 
starpinstitucionāla  
pasākumu kalendāra 
izstrāde 

1 000 100   0 0 

Pasākumu skaits 
gada griezumā 
novada 
apdzīvotājās 
vietās (Irši, 
Vecbebri, 
Koknese), 
apmeklētāju 
skaita pieaugums 
 
 

pastāvī
gi 

Kokneses 
kultūras nams 
sadarbībā ar 

citām kultūras 
institūcijām un 

kaimiņu 
pašvaldībām 
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Koknese – vieta, kur likteni veidojam paši! 

Nr. 

p. 

k. 

Projekta nosaukums 
Indikatīvā 

summa 
kopā 

Finanšu instruments 2020. gads 
Plānotie darbības 

rezultāti un to 
rezultatīvie 

rādītāji 

Īsteno-
šanas 

periods 

Atbildīgais par 
projekta 

īstenošanu 
(sadarbības 

partneri) 

Pašvaldības 
budžets  

(%) 

ES fondu/cits 
ārējais 

finansējums 
(%) 

Citi 
finansējuma 

avoti (%) 
PB1 

Pašvaldības 
ņemtie 

kredītlīdzekļi 

31 
Latvijas un novada 
daiļamata mākslas izstāžu 
darbība 

1 500 10  90 0 0 

Gleznu, foto, 
amatniecības 
izstādes novada 
sabiedriskajās 
telpās 

pastāvī
gi 

Kokneses 
kultūras nams 
sadarbībā ar 

citām kultūras 
institūcijām un 

kaimiņu 
pašvaldībām 

U.1.1.4. Sporta iespēju un pasākumu pieejamība 

32 
Aktīvās izziņas un sporta 
nometnes skolu 
jauniešiem 

2 500 10 90  0 0 
Iesaistīto skolēnu 
skaits – 45 gadā 

ikgadēj
s 

Skolu direktori 
un pašvaldības 

aģentūras 
„Kokneses 

Sporta centrs” 
direktors 

33 
Sporta pasākumu un 
aktivitāšu organizēšana 

3 000 40 40 20 0 0 

Iedzīvotāju 
iesaiste tautas 
sporta veidos, 
vismaz 20% 
iedzīvotāju 

ikgadēj
s 

Pašvaldības 
aģentūras 

„Kokneses 
Sporta centrs” 

34 
Atbalsts sporta tradīciju 
un sporta veidu attīstībai 

2 500 90  10 0 0 

Sporta veidu, 
sporta treneru un 
labāko sportistu 
atbalsts, atbalsts 
dalībai 
sacensībās 
 
 

pastāvī
gi 

Pašvaldības 
aģentūras 

„Kokneses 
Sporta centrs” 
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10 
Koknese – vieta, kur likteni veidojam paši! 

Nr. 

p. 

k. 

Projekta nosaukums 
Indikatīvā 

summa 
kopā 

Finanšu instruments 2020. gads 
Plānotie darbības 

rezultāti un to 
rezultatīvie 

rādītāji 

Īsteno-
šanas 

periods 

Atbildīgais par 
projekta 

īstenošanu 
(sadarbības 

partneri) 

Pašvaldības 
budžets  

(%) 

ES fondu/cits 
ārējais 

finansējums 
(%) 

Citi 
finansējuma 

avoti (%) 
PB1 

Pašvaldības 
ņemtie 

kredītlīdzekļi 

RV 1.2. Sekmēt ģimeniska, aktīva un veselīga dzīvesveida popularitāti 
U.1.2.1. Ģimenes un tās vērtību atbalsts, dzimstības veicināšana 

35 
Koknese – veselīgākā 
vide visiem 

3 000  

ESF 
specifiskais  

atbalsta 
mērķis 

9.2.4.2. ,ESF 
specifiskais 

atbalsta 
mērķis 
8.3.2.2. 

 0 0 

Ārpusskolas 
pasākumu 
organizēšana, 
iesaistīti 75% 
novada bērnu, 
jauniešu brīvā 
laika lietderīgas 
aktivitātes, 
jauniešu centra 
darbība 

2021 - 
2026 

Izglītības 
iestādes 

36 

Izglītojošo un atbalsta 
grupu darbības 
nodrošināšana dažādām 
klientu grupām visā 
novadā, projekts “Atver 
sirdi Zemgalē”, 
Deinstitucionalizācijas 
pasākums ( “Palielināt 
kvalitatīvu institucionālai 
aprūpei alternatīvu 
sociālo pakalpojumu 
dzīvesvietā un ģimeniskai 
videi pietuvinātu 
pakalpojumu pieejamību 
personām ar invaliditāti 

2 500  

ESF 
specifiskais 

atbalsta 
mērķis 9.2.2. 

 0 0 

Speciālistu 
piesaiste uz 
konkrēto 
pakalpojumu, 
ģimeņu atbalsta 
programmas 
izstrāde 

2021 - 
2026 

Izpilddirektors 
un Sociālais 

dienests 
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Koknese – vieta, kur likteni veidojam paši! 

Nr. 

p. 

k. 

Projekta nosaukums 
Indikatīvā 

summa 
kopā 

Finanšu instruments 2020. gads 
Plānotie darbības 

rezultāti un to 
rezultatīvie 

rādītāji 

Īsteno-
šanas 

periods 

Atbildīgais par 
projekta 

īstenošanu 
(sadarbības 

partneri) 

Pašvaldības 
budžets  

(%) 

ES fondu/cits 
ārējais 

finansējums 
(%) 

Citi 
finansējuma 

avoti (%) 
PB1 

Pašvaldības 
ņemtie 

kredītlīdzekļi 

un bērniem”) 

37 

Apmācību programmu 
izveide vecākiem par 
bērnu emocionālo 
audzināšanu , projekts 
“Koknese – Veselīgākā 
vide visiem” 

2 000  

ESF 
specifiskais 

atbalsta 
mērķis 
9.2.4.2. 

pasākums 
"Pasākumi 

vietējās 
sabiedrības 
veselības 

veicināšanai 
un slimību 
profilaksei" 

 0 0 
Iesaistīto personu 
skaits 

2021 - 
2026 

Sociālais 
dienests 

38 
Jauno  novadnieku 
sumināšanas svētki  “Man 
blakus tava sirsniņa” 

1 500 90  10 0 0 
Iesaistīto bērnu 
un ģimeņu skaits 

pastāvī
gi 

Dzimtsarakstu 
nodaļa, 

Kokneses 
kultūras nams 

39 

izklaidējošas mācīšanās 
pasākumu ģimenēm un 
bērniem, 
muzejpedagoģiskās 
programmas 

2 000 10  90 0 0 

Izzinošu 
programmu 
izstrāde novada 
muzejos bērniem 
un ģimenēm, 
organizēto 
ģimeņu 
pasākumu skaits 
gadā, iesaistīto 
skaits 
 

pastāvī
gi 

Pagasta 
pārvaldes, KNP 
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12 
Koknese – vieta, kur likteni veidojam paši! 

Nr. 

p. 

k. 

Projekta nosaukums 
Indikatīvā 

summa 
kopā 

Finanšu instruments 2020. gads 
Plānotie darbības 

rezultāti un to 
rezultatīvie 

rādītāji 

Īsteno-
šanas 

periods 

Atbildīgais par 
projekta 

īstenošanu 
(sadarbības 

partneri) 

Pašvaldības 
budžets  

(%) 

ES fondu/cits 
ārējais 

finansējums 
(%) 

Citi 
finansējuma 

avoti (%) 
PB1 

Pašvaldības 
ņemtie 

kredītlīdzekļi 

U.1.2.2.Videi draudzīgu pārvietošanās veidu infrastruktūras attīstība 

40 
Velosipēdistu celiņa 
izbūve posmā „Koknese – 
Likteņdārzs” 

10 000 100     
Veloceliņa 
garums 

2021 - 
2026 

KNP 

41 Velostāvvietu ierīkošana 2 500 10 90  0 0 

Velostāvvietu 
ierīkošana pie 
sabiedriskajiem 
objektiem 

2021 - 
2026 

KNP sadarbībā 
ar uzņēmējiem 

42 
Velonomas pakalpojuma 
izveide 

3 000   100 0 0 
Velonomā 
pieejamo 
velosipēdu skaits 

2021 - 
2026 

Uzņēmēji un 
biedrības 

43 
Dabas taku izveide 
novada teritorijā 

4 000 10 90    

Takas gar 
Daugavu, Pērses 
upi, Kokneses 
pilsdrupām, 
gājēju celiņi ar 
dabai 
draudzīgiem 
materiāliem, 
maršruti un to 
norādes, atpūtas 
soliņi 

2021 - 
2026 

KNP sadarbībā 
ar biedrībām un 

zemju 
īpašniekiem 

44 
Dabas takas izveide no 
Kokneses pilsdrupām 
Likteņdārza virzienā 

3 000 10 90    

Izveidota dabas 
taka 
iedzīvotājiem un 
tūristiem 
 

2021 - 
2026 

KNP 
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13 
Koknese – vieta, kur likteni veidojam paši! 

Nr. 

p. 

k. 

Projekta nosaukums 
Indikatīvā 

summa 
kopā 

Finanšu instruments 2020. gads 
Plānotie darbības 

rezultāti un to 
rezultatīvie 

rādītāji 

Īsteno-
šanas 

periods 

Atbildīgais par 
projekta 

īstenošanu 
(sadarbības 

partneri) 

Pašvaldības 
budžets  

(%) 

ES fondu/cits 
ārējais 

finansējums 
(%) 

Citi 
finansējuma 

avoti (%) 
PB1 

Pašvaldības 
ņemtie 

kredītlīdzekļi 

45 
Izziņu taku izveide Iršu 
un Vecbebru pagastos 

4 500 10 90  0 0 

Pastaigu un 
izziņu ainaviskas 
takas Iršos un 
Vecbebros 

2021 - 
2026 

Pagastu 
pārvaldes 

U.1.2.3. Ūdens infrastruktūras izveide 

46 

Labiekārtotas atpūtas 
vietas izveide Kokneses 
ciemā pie Daugavas, 
projekts “No varjagiem 
uz grieķiem” 

600 000 15 85   
Vērtējot 
budžeta 
ietvaros 

Seno laivu parka 
komplekss 
 

2021 - 
2026 

KNP 

47 
Atpūtas vietu izveide pie 
Daugavas un Pērses 

10 000 15 85    

Izveidotas un 
labiekārtotas 
atpūtas vietas un 
peldvieta 

2021 - 
2026 

KNP 

U.1.2.4. Sabiedrības iesaiste veselīgā un aktīvā dzīvesveidā 

48 

Veselīga dzīvesveida, 
uztura un slimību 
profilakses pasākumi 
dažādām mērķa grupām 

2 000 10 90  0 0 
Pasākumu skaits, 
iesaistīto personu 
skaits 

pastāvī
gi 

KNP sadarbībā 
ar biedrībām un 

izglītības 
iestādēm 

49 
“Atkarībām – nē” 
informatīvie pasākumi 
novadā 

1 500 10  90 0 0 

Narkologu, 
psihologu 
lekcijas dažādām 
mērķa grupām, 
informatīvās 
kampaņas 
 
 

pastāvī
gi 

KNP sadarbībā 
ar biedrībām un 

izglītības 
iestādēm 



KOKNESES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2020-2026 Investīciju plāns 
 

14 
Koknese – vieta, kur likteni veidojam paši! 

Nr. 

p. 

k. 

Projekta nosaukums 
Indikatīvā 

summa 
kopā 

Finanšu instruments 2020. gads 
Plānotie darbības 

rezultāti un to 
rezultatīvie 

rādītāji 

Īsteno-
šanas 

periods 

Atbildīgais par 
projekta 

īstenošanu 
(sadarbības 

partneri) 

Pašvaldības 
budžets  

(%) 

ES fondu/cits 
ārējais 

finansējums 
(%) 

Citi 
finansējuma 

avoti (%) 
PB1 

Pašvaldības 
ņemtie 

kredītlīdzekļi 

U.1.2.5. Pievilcīgas vides veidošana bērniem un ģimenēm 

50 
Detālplānojuma izstrāde 
pievilcīgām mājokļu 
teritorijām novadā 

8 000 100   0 0 

Teritorijas, 
attīstības 
plānošana, 
uzsverot 
kvalitatīvu 
dzīvojamo 
apbūvi, 
kvalitatīvas un 
ainaviskas 
dzīvojamās 
apbūves 
teritorijas 
piedāvājums 
cilvēku piesaistei 

2021 - 
2026 

KNP sadarbībā 
ar zemju 

īpašniekiem un 
uzņēmējiem 

51 

Bērnu rotaļu laukumu 
labiekārtošana un aktīvās 
atpūtas zonu izveide 
novada teritorijā 
 

8 000 10  90 0 0 
Aktīvās atpūtas 
trases, skeitparks, 
BMX trases 

2021 - 
2026 

KNP sadarbībā 
ar biedrībām 

52 
Iekšpagalmu sakārtošana 
daudzdzīvokļu namu 
teritorijās 

35 000 20  80  
Vērtējot 
budžeta 
ietvaros 

Iekšpagalmu 
skaits, uzstādīto 
soliņu skaits, 
pagalmu 
pieejamību ar 
bērnu ratiņiem, 
senioriem, droša 

2021 - 
2026 

KNP sadarbībā 
ar mājokļu 

apsaimniekotājie
m 
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15 
Koknese – vieta, kur likteni veidojam paši! 

Nr. 

p. 

k. 

Projekta nosaukums 
Indikatīvā 

summa 
kopā 

Finanšu instruments 2020. gads 
Plānotie darbības 

rezultāti un to 
rezultatīvie 

rādītāji 

Īsteno-
šanas 

periods 

Atbildīgais par 
projekta 

īstenošanu 
(sadarbības 

partneri) 

Pašvaldības 
budžets  

(%) 

ES fondu/cits 
ārējais 

finansējums 
(%) 

Citi 
finansējuma 

avoti (%) 
PB1 

Pašvaldības 
ņemtie 

kredītlīdzekļi 

pārvietošanās 

53 
Novada dzīvojamā fonda 
izvērtējums un 
piedāvājums ģimenēm 

500 000 10  90   

Novada 
dzīvojamā fonda 
izvērtējums un 
pašvaldības īres 
dzīvokļu 
pieejamība 

2021 - 
2026 

KNP 

54 
Apjumtas slidotavas 
izbūve Kokneses pagastā 

20 000 85 15    

Slidotavas 
laukums, 
jauniešu piesaiste 
aktīvai atpūtai 

2021 - 
2026 

KNP 

RV 1.3. Nodrošināt kvalitatīvu veselības un ilgtspējīgu sociālo pakalpojumu attīstību 
U.1.3.1. Veselības un sociālo pakalpojumu sniedzējinstitūciju darbības attīstība 

55 

Ģimenes atbalsta centra 
„Dzeguzīte” teritorijas 
labiekārtošana un 
pieejamības uzlabošana 

50 000 20 80    

Pieejama un 
labiekārtota vide, 
centra lietotāju 
skaits 

2021 - 
2026 

KNP 

56 
Ģimenes ārsta prakšu 
vietu modernizācija 

15 000   100 0 0 
Modernizēto 
ārsta prakšu vietu 
skaits - 6 

2021 - 
2026 

Ģimenes ārsti 

57 

Pašvaldības dzīvojamā 
fonda un sociālo māju, 
dzīvokļu remonts un 
teritorijas labiekārtošana 

50 000 20  80 0 0 

Uzlaboti dzīves 
apstākļi 
trūcīgajiem un 
maznodrošinātaji
em iedzīvotājiem 

2021 - 
2026 

KNP sadarbībā 
ar biedrībām 

58 
Daudzfunkcionālā 
sociālos pakalpojumu 

400 000     400 000 
Izveidots 
ilgstošas sociālās 

2021 - 
2026 

KNP sadarbībā 
ar biedrībām 
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16 
Koknese – vieta, kur likteni veidojam paši! 

Nr. 

p. 

k. 

Projekta nosaukums 
Indikatīvā 

summa 
kopā 

Finanšu instruments 2020. gads 
Plānotie darbības 

rezultāti un to 
rezultatīvie 

rādītāji 

Īsteno-
šanas 

periods 

Atbildīgais par 
projekta 

īstenošanu 
(sadarbības 

partneri) 

Pašvaldības 
budžets  

(%) 

ES fondu/cits 
ārējais 

finansējums 
(%) 

Citi 
finansējuma 

avoti (%) 
PB1 

Pašvaldības 
ņemtie 

kredītlīdzekļi 

centra izveide Vecbebros aprūpes 
pakalpojums, 
grupu dzīvokļi, 
dienas aprūpes 
centrs, 
specializētās 
darbnīcas. 
Piesaistīta sociālā 
uzņēmējdarbība   

59 

Mobilās brigādes 
pakalpojums veselības 
pārbaudēm bērniem un 
senioriem 

20 00 10  90 0 0 

Aprūpe mājās, 
Speciālistu 
izbraukumi 
novadā, bērnu un 
senioru veselības 
pārbaudes 

pastāvī
gi 

Sociālais 
dienests 

sadarbībā ar 
slimnīcām 

 
 

U.1.3.2. Sociālo pakalpojumu dažādošana un attīstība 

60 

Ģimeniskai videi 
pietuvināta pakalpojuma 
izveide ārpusģimenes 
aprūpē esošiem bērniem 
un jauniešiem līdz 17 
gadu vecumam Iršu 
pagasta Iršu ciema 
“Madarās” saistībā ar 
Deinstitucionalizācijas 
pasākuma īstenošanu 
projekts “Sociālo 

285  915  

ESF 
specifiskais 

atbalsta 
mērķis 

9.3.1. , " 
9.3.1.1. 

pasākums 

   

Pakalpojums 
ārpusģimenes 
aprūpē esošiem 
bērniem un 
jauniešiem līdz 
17 gadu 
vecumam 

2021 - 
2026 

Izpilddirektors, 
Sociālais 

dienests  un 
Ģimenes atbalsta 

centrs 
“Dzeguzīte” 
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17 
Koknese – vieta, kur likteni veidojam paši! 

Nr. 

p. 

k. 

Projekta nosaukums 
Indikatīvā 

summa 
kopā 

Finanšu instruments 2020. gads 
Plānotie darbības 

rezultāti un to 
rezultatīvie 

rādītāji 

Īsteno-
šanas 

periods 

Atbildīgais par 
projekta 

īstenošanu 
(sadarbības 

partneri) 

Pašvaldības 
budžets  

(%) 

ES fondu/cits 
ārējais 

finansējums 
(%) 

Citi 
finansējuma 

avoti (%) 
PB1 

Pašvaldības 
ņemtie 

kredītlīdzekļi 

pakalpojumu attīstība 
Kokneses novadā” 

61 

Pakalpojumu 
pilnveidošana vardarbībā 
cietušajiem un krīzes 
situācijās nonākušajiem 

5 000 20 80  0 0 

Pilnveidots 
pakalpojums, 
psihologa, 
psihoterapeita 
pakalpojuma 
pieejamība, 
saņēmēju skaits 

2021 - 
2026 

Sociālais 
dienests 

sadarbībā ar 
biedrībām 

62 

Pakalpojumu izveide 
sociālā riska ģimenēm un 
sociāli izstumtajām 
grupām 

2 000   100 0 0 
Izveidots jauns 
pakalpojums, 
saņēmēju skaits 

2021 - 
2026 

Sociālais 
dienests 

sadarbībā ar 
biedrībām 

U.1.3.3.Kvalifikācijas paaugstināšana sociālajiem darbiniekiem 

63 

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

3 000   100 0 0 
Iegādāts 
aprīkojums 

2021 - 
2026 

Sociālais 
dienests 

sadarbībā ar 
biedrībām 

64 
Sociālā darba speciālistu 
profesionālās 
kompetences pilnveide 

1 500 20 80  0 0 

izglītojošo 
semināru, kursu 
un supervīziju 
skaits sociālā 
darba 
speciālistiem,  
iesaistīto 

pastāvī
gi 

Sociālais 
dienests 

sadarbībā ar 
biedrībām 
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18 
Koknese – vieta, kur likteni veidojam paši! 

Nr. 

p. 

k. 

Projekta nosaukums 
Indikatīvā 

summa 
kopā 

Finanšu instruments 2020. gads 
Plānotie darbības 

rezultāti un to 
rezultatīvie 

rādītāji 

Īsteno-
šanas 

periods 

Atbildīgais par 
projekta 

īstenošanu 
(sadarbības 

partneri) 

Pašvaldības 
budžets  

(%) 

ES fondu/cits 
ārējais 

finansējums 
(%) 

Citi 
finansējuma 

avoti (%) 
PB1 

Pašvaldības 
ņemtie 

kredītlīdzekļi 

speciālistu skaits 
– 100% 

RV 1.4. Sekmēt publiskās pārvaldes profesionalitāti 
U.1.4.1. Aktīvi piedalīties vienotas reģiona, valsts un pašvaldību attīstības politikas izstrādē un īstenošanā 

65 

Kokneses novada interešu 
pārstāvība dažādu 
plānošanas dokumentu un 
normatīvo aktu izstrādē 
un ieviešanā ar 
reģionālajām un valsts 
pārvaldes iestādēm 

500    0 0 

Pārstāvētas 
novada intereses 
nozaru un 
plānošanas 
dokumentu 
izstrādē 

2021 - 
2026 

KNP vadība un 
Attīstības nodaļa 

66 

Ikgadējā pārskata par 
Kokneses novada 
ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas 2013.–2037. 
gadam un Kokneses 
novada attīstības 
programmas 2020.–2026. 
gadam īstenošanu 
sagatavošana un 
prezentēšana sabiedrībai 
un novada 
lēmējinstitīcijām 

500    0 0 

Sagatavots 
pārskats, 
prezentācija un 
viedoklis par 
attīstības mērķu 
sasniegšanas 
progresu 

Ikgadē
js 

KNP vadība un 
Attīstības nodaļa 

U.1.4.2.Sadarbības tīklu veidošana Latvijas un starptautiskajā mērogā 

67 
Starptautiskā un 
pārrobežu sadarbība un 
sadraudzība 

Vērtējams 
budžeta 
ietvaros 

     
Sadarbības 
pasākumu skaits, 
sadarbībā 

pastāvī
gi 

KNP vadība un 
Attīstības nodaļa 



KOKNESES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2020-2026 Investīciju plāns 
 

19 
Koknese – vieta, kur likteni veidojam paši! 

Nr. 

p. 

k. 

Projekta nosaukums 
Indikatīvā 

summa 
kopā 

Finanšu instruments 2020. gads 
Plānotie darbības 

rezultāti un to 
rezultatīvie 

rādītāji 

Īsteno-
šanas 

periods 

Atbildīgais par 
projekta 

īstenošanu 
(sadarbības 

partneri) 

Pašvaldības 
budžets  

(%) 

ES fondu/cits 
ārējais 

finansējums 
(%) 

Citi 
finansējuma 

avoti (%) 
PB1 

Pašvaldības 
ņemtie 

kredītlīdzekļi 

iesaistīto personu 
skaits, noslēgto 
sadarbības 
līgumu un jaunu 
kontaktu skaits 

68 

Pašvaldību sadarbība 
nacionālajā mērogā 
reģionu attīstības 
veicināšanai 

Vērtējams 
budžeta 
ietvaros 

     

Dalība 
pašvaldību 
veidotajās 
biedrībās, 
fondos, dažādu 
jautājumu 
padomēs 

pastāvī
gi 

KNP vadība un 
Attīstības nodaļa 

U.1.4.3.Pašvaldības darbības efektivitāte un kapacitāte 

69 

Pašvaldības 
administrācijas un 
speciālistu profesionālā 
pilnveide un labās prakses 
apgūšana 

1 500 10 80    

Apmeklēto 
semināru un 
kursu skaits 
noteiktajā 
kvalifikācijā 
katram 
darbiniekam, 
labās prakses 
pārņemšana, 
pieredzes 
apmaiņa 

pastāvī
gi 

KNP vadība un 
Attīstības nodaļa 

70 
E-pakalpojumu attīstība 
un pilnveidošana 

1 500 100   0 0 
Pašvaldības 
sniegtie 
pakalpojumi 

pastāvī
gi 

KNP vadība un 
Attīstības nodaļa 
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20 
Koknese – vieta, kur likteni veidojam paši! 

Nr. 

p. 

k. 

Projekta nosaukums 
Indikatīvā 

summa 
kopā 

Finanšu instruments 2020. gads 
Plānotie darbības 

rezultāti un to 
rezultatīvie 

rādītāji 

Īsteno-
šanas 

periods 

Atbildīgais par 
projekta 

īstenošanu 
(sadarbības 

partneri) 

Pašvaldības 
budžets  

(%) 

ES fondu/cits 
ārējais 

finansējums 
(%) 

Citi 
finansējuma 

avoti (%) 
PB1 

Pašvaldības 
ņemtie 

kredītlīdzekļi 

www.Latvija.lv, 
e-pakalpojumu 
attīstība, e vides 
apmācības 

VTP 2 Efektīva uzņēmējdarbība un komunikācijas 
RV 2.1. Attīstīt kvalitatīvu un pieejamu transporta infrastruktūru 
U.2.1.1. Transporta un satiksmes infrastruktūras kvalitātes uzlabošana 

71 
Vietējā autoceļa V920 
Koknese – Vērene 
pārbūve Kokneses novadā 

300 000  
ERAF 

SAM 5.1.1. 
100   1,91 km 

2021 - 
2026 

VAS Latvijas 
Valsts ceļi / KNP 

72 
Vietējā autoceļa V922 
Vecbebri – Irši asfalta 
seguma izbūve 

800 000   100   10,25 km 
2021 - 
2026 

VAS Latvijas 
Valsts ceļi 

73 

Kokneses novada 
autoceļa P79 Koknese - 
Ērgļi asfalta seguma 
pārbūve posmā Koknese 
– Vecbebri 

360 000   100   6,5 km 
2021 - 
2026 

VAS Latvijas 
Valsts ceļi 

74 
Asfalta seguma izbūve 
ceļam Gaiļi – Atradze 

150 000 15 
ERAF 

SAM 5.1.1. 
  127 500 1,3 km 

2021 - 
2026 

KNP 

75 
Vietējā autoceļa V996 
Ogre-Viskāļi asfalta 
seguma izbūve 

150 000      
2 km, no P80 līdz 
kūdras purva 
pievadceļam 

2021 - 
2026 

KNP 

76 
Reģionālā autoceļa P79 
Koknese – Ērgļi pārbūve 

10 000 000  KF/ERAF    26,71 km 
2021 - 
2026 

VAS Latvijas 
Valsts ceļi 

77 
Ceļa posma no A6 uz 
Likteņdārzu „Ziediņi – 

150 000   100   0,670 km 
2021 - 
2026 

KNP 
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21 
Koknese – vieta, kur likteni veidojam paši! 

Nr. 

p. 

k. 

Projekta nosaukums 
Indikatīvā 

summa 
kopā 

Finanšu instruments 2020. gads 
Plānotie darbības 

rezultāti un to 
rezultatīvie 

rādītāji 

Īsteno-
šanas 

periods 

Atbildīgais par 
projekta 

īstenošanu 
(sadarbības 

partneri) 

Pašvaldības 
budžets  

(%) 

ES fondu/cits 
ārējais 

finansējums 
(%) 

Citi 
finansējuma 

avoti (%) 
PB1 

Pašvaldības 
ņemtie 

kredītlīdzekļi 

Sala” pārbūve 

78 
Asfalta seguma izbūve 
Linarda Laicena ielā 

38 000,00 15    32 300,00 0,309 km 
2021 - 
2026 

KNP 

79 
Asfalta seguma izbūve 
Rožu ielā 

25 000 100     0,311 km 
2021 - 
2026 

KNP 

80 
Ceļu uzturēšana visās 
sezonās 

100 000 100     

Ceļu uzturēšana 
atbilstoši 
drošības un 
kvalitātes 
prasībām 

2021 - 
2026 

KNP 

81 
Valsts autoceļu kvalitātes 
nodrošinājums novada 
teritorijā 

   100   

Ceļu uzturēšana 
atbilstoši 
drošības un 
kvalitātes 
prasībām 

2021 - 
2026 

VAS Latvijas 
Valsts ceļi 

81.1. 
Meža ielas seguma 
atjaunošana Kokneses 
novadā 

65000,00 15    55 250,0 0.755 km 
2021 - 
2026 

KNP 

81.2. 
1905. gada ielas seguma 
atjaunošana, Kokneses 
novadā 

140000,00 15    119 000 2.890 km 
2021 - 
2026 

KNP 

U.2.1.2. Sakaru (telekomunikāciju) sistēmu uzlabošana 

82 

Pieejams sakaru 
pakalpojums visās novada 
apdzīvotājās vietās un 
mājsaimniecībās 

2 000   100 0 0 

Interneta 
pieejamības 
infrastruktūra 
pašvaldības 

pastāvī
gi 

Pakalpojumu 
sniedzēji 
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22 
Koknese – vieta, kur likteni veidojam paši! 

Nr. 

p. 

k. 

Projekta nosaukums 
Indikatīvā 

summa 
kopā 

Finanšu instruments 2020. gads 
Plānotie darbības 

rezultāti un to 
rezultatīvie 

rādītāji 

Īsteno-
šanas 

periods 

Atbildīgais par 
projekta 

īstenošanu 
(sadarbības 

partneri) 

Pašvaldības 
budžets  

(%) 

ES fondu/cits 
ārējais 

finansējums 
(%) 

Citi 
finansējuma 

avoti (%) 
PB1 

Pašvaldības 
ņemtie 

kredītlīdzekļi 

 iestādēs un 
iespēja to 
izmantot 
iedzīvotājiem 
katrā no ciemiem 

83 

Mūsdienīgas un drošas 
IKT tehnoloģijas un 
aprīkojums publiskajās 
vietās 

2 000 100     

IKT pieejamība 
bibliotēkās, 
muzeji, izglītības 
iestādes, 
pašvaldības 
iestādes, kultūras 
iestādes 

pastāvī
gi 

KNP 

U.2.1.3. Cilvēku drošības paaugstināšana novadā 

84 
Video novērošanas 
sistēmas uzlabošana 
Kokneses novadā 

5 000 100   0 0 
Uzstādīto kameru 
un sistēmu skaits 

2021 - 
2026 

KNP 

85 
Satiksmes drošības 
risinājumi Bormaņu, 
Vecbebru un Iršu centros 

10 000 20 80    

Izstrādāti 
satiksmes 
drošības 
risinājumi 

2021 - 
2026 

KNP sadarbībā 
ar VAS Latvijas 

Valsts ceļi 

86 
Gājēju celiņu 
izveide/rekonstrukcija 
apdzīvotājās vietās 

100 000 20 80    

Kokneses, Iršu, 
Vecbebru ciema 
centra satiksmes 
drošības 
pasākumi, gājēju 
ietves, 
autostāvvietas, 

2021 - 
2026 

KNP sadarbībā 
ar VAS Latvijas 

Valsts ceļi 
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23 
Koknese – vieta, kur likteni veidojam paši! 

Nr. 

p. 

k. 

Projekta nosaukums 
Indikatīvā 

summa 
kopā 

Finanšu instruments 2020. gads 
Plānotie darbības 

rezultāti un to 
rezultatīvie 

rādītāji 

Īsteno-
šanas 

periods 

Atbildīgais par 
projekta 

īstenošanu 
(sadarbības 

partneri) 

Pašvaldības 
budžets  

(%) 

ES fondu/cits 
ārējais 

finansējums 
(%) 

Citi 
finansējuma 

avoti (%) 
PB1 

Pašvaldības 
ņemtie 

kredītlīdzekļi 

gājēju ietve gar 
1905. gada ielu, 
Vērenes ielu, 
Hanzas, Dzeņu 
ielām 

87 

Gājēju celiņu izveide 
Vecbebru ciemā: centrs – 
bērnudārzs, Papardes – 
Vīnlejas un Ābeles – 
Ausekļi 

25 000 100     1200 m 
2021 - 
2026 

KNP 

88 
Kuģošanas noteikumu 
izstrāde pa Daugavu un 
Pērsi 

3000 50 50    
Izstrādāti 
noteikumi 

2021 - 
2026 

KNP sadarbībā 
ar kaimiņu 

pašvaldībām 
RV 2.2. Attīstīt industriālās teritorijas investoru piesaistei un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai 
U.2.2.1. Novada uzņēmējdarbības infrastruktūras izveide uzņēmēju piesaiste 

89 

Reklāmas kampaņu 
izstrāde potenciālajiem 
investoriem ražošanas 
teritorijās Kokneses 
novadā 

5 000 100     

Iesaistīto mediju 
skaits, reklāmas 
kampaņu skaits, 
piesaistīto 
interesentu/invest
oru skaits 

2021 - 
2026 

KNP 

90 

Degradēto teritoriju 
revitalizācija, ietverot 
teritoriju „Krautuve” 
Koknesē 
 
 

100 000 20 80    
Revitalizēto 
teritoriju platība 

2021 - 
2026 

KNP/ LR 
Satiksmes 
ministrija 
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24 
Koknese – vieta, kur likteni veidojam paši! 

Nr. 

p. 

k. 

Projekta nosaukums 
Indikatīvā 

summa 
kopā 

Finanšu instruments 2020. gads 
Plānotie darbības 

rezultāti un to 
rezultatīvie 

rādītāji 

Īsteno-
šanas 

periods 

Atbildīgais par 
projekta 

īstenošanu 
(sadarbības 

partneri) 

Pašvaldības 
budžets  

(%) 

ES fondu/cits 
ārējais 

finansējums 
(%) 

Citi 
finansējuma 

avoti (%) 
PB1 

Pašvaldības 
ņemtie 

kredītlīdzekļi 

RV 2.3. Popularizēt novadu kā uzņēmējdarbībai pievilcīgu vidi 
U.2.3.1. Novada resursu, saražotās produkcijas un sniegto pakalpojumu popularizēšana 

91 

Zaļā tirgus tradīciju un 
vietējo produktu 
pieejamības 
nodrošināšana 

1 500 20  80   

Zaļā tirgus 
izveide, 
popularizēšana 
dažādām mērķa 
grupām, 
Kokneses 
mājražotāju 
dalība citos 
tirgos/izstādēs 

2021 - 
2026 

KNP sadarbībā 
ar uzņēmējiem 

un mājražotājiem 

92 
Kokneses novada iespēju 
popularizēšana iekšējiem 
un ārējiem tirgiem 

5 000 50  50   

Noieta 
pieaugums, 
ekonomiskās 
aktivitātes 
palielināšanās 

2021 - 
2026 

KNP sadarbībā 
ar uzņēmējiem 
un biedrībām 

U.2.3.2. Informatīvie pasākumi par ekonomikas attīstību novadā 

93 
Atvērtās dienas 
uzņēmumos 

3 000 20  80 0 0 

Skolēnu skaits, 
kuri iepazīst 
novada 
uzņēmumus, 
iesaistīto 
uzņēmumu un 
skolēnu skaits, 
organizēto 
pasākumu skaits 
 

pastāvī
gi 

KNP sadarbībā 
ar uzņēmējiem 
un izglītības 

iestādēm 
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25 
Koknese – vieta, kur likteni veidojam paši! 

Nr. 

p. 

k. 

Projekta nosaukums 
Indikatīvā 

summa 
kopā 

Finanšu instruments 2020. gads 
Plānotie darbības 

rezultāti un to 
rezultatīvie 

rādītāji 

Īsteno-
šanas 

periods 

Atbildīgais par 
projekta 

īstenošanu 
(sadarbības 

partneri) 

Pašvaldības 
budžets  

(%) 

ES fondu/cits 
ārējais 

finansējums 
(%) 

Citi 
finansējuma 

avoti (%) 
PB1 

Pašvaldības 
ņemtie 

kredītlīdzekļi 

94 
Konsultācijas un atbalsts 
uzņēmējdarbības 
uzsākšanai 

1 500 20  80 0 0 

Semināru un 
pasākumu skaits 
par likumdošanu 
uzņēmējdarbības 
jomā, 
pieejamajām 
atbalsta formām 

pastāvī
gi 

KNP sadarbībā 
ar uzņēmēju 

organizācijām, 
Biznesa 

inkubatoriem 

95 
Uzņēmējdarbības atbalsta 
konkurss 

6000 100   0 0 
Atbalstītas 
vismaz 3 jaunās 
biznesa idejas 

pastāvī
gi 

KNP 

VTP 3 Kopienas un vides vietrade 
RV 3.1.Vietējās kopienas iesaiste un līdzdalība 
U.3.1.1. Efektīva informācijas apmaiņa starp iedzīvotājiem un pašvaldības pārvaldi 

96 
Iedzīvotāju informēšanas 
risinājumu (sistēmas) 
izveide 

2000 20  80   
Nodrošināta 
informācijas 
pieejamība 

pastāvī
gi 

Tūrisma un 
sabiedrisko 

attiecību nodaļas 
vadītājs 

sadarbībā ar 
Izpilddirektoru 

U.3.1.2. Sabiedrības viedoklis un atgriezeniskā saite 

97 
Ikgadēja iedzīvotāju 
anketēšana par 
pašvaldības darbu 

1000 100   0 0 

Aizpildīto anketu 
skaits, 
pašvaldības 
darba vērtējums 

pastāvī
gi 

Tūrisma un 
sabiedrisko 

attiecību nodaļas 
vadītājs 

sadarbībā ar 
Izpilddirektoru 
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26 
Koknese – vieta, kur likteni veidojam paši! 

Nr. 

p. 

k. 

Projekta nosaukums 
Indikatīvā 

summa 
kopā 

Finanšu instruments 2020. gads 
Plānotie darbības 

rezultāti un to 
rezultatīvie 

rādītāji 

Īsteno-
šanas 

periods 

Atbildīgais par 
projekta 

īstenošanu 
(sadarbības 

partneri) 

Pašvaldības 
budžets  

(%) 

ES fondu/cits 
ārējais 

finansējums 
(%) 

Citi 
finansējuma 

avoti (%) 
PB1 

Pašvaldības 
ņemtie 

kredītlīdzekļi 

98 

Pašvaldības deputātu un 
administrācijas 
sanāksmes ar 
iedzīvotājiem 

1500 100   0 0 

Vismaz 2 
sanāksmes gadā 
novada teritorijā 
(Koknese, irši, 
Vecbebri) 

pastāvī
gi 

KNP, domes 
priekšsēdētājs 

RV 3.2. Saglabāt un popularizēt  Zemgales kultūrvidi un tradīcijas 
U.3.2.1. Novada ainavas, kultūrvēsturisko un dabas objektu apzināšana un to attīstība 

99 

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

340 000 15 
85 

ERAF 
SAM 5.5.1. 

   

Mūra sienas A, 
D, A,Z, F Z 
fasādes 
konstrukciju 
konservācijas 
darbi, mūra sienu 
E, I un ZA 
fasādes 
konstrukciju 
konservācijas 
darbi, priekšpils 
nocietinājuma 
sienas fragmenta 
konservācijas 
darbi 

2021 - 
2026 

KNP sadarbībā 
ar VKPAI 

100 
Pilsdrupu piedāvājuma un 
pakalpojumu 
pilnveidošana 

5000 15 85    

Jauni 
pakalpojumi un 
piedāvājumi 
Kokneses 
pilsdrupu 

2021 - 
2026 

KNP sadarbība 
ar uzņēmējiem, 

izglītības 
iestādēm, 

amatniekiem 
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27 
Koknese – vieta, kur likteni veidojam paši! 

Nr. 

p. 

k. 

Projekta nosaukums 
Indikatīvā 

summa 
kopā 

Finanšu instruments 2020. gads 
Plānotie darbības 

rezultāti un to 
rezultatīvie 

rādītāji 

Īsteno-
šanas 

periods 

Atbildīgais par 
projekta 

īstenošanu 
(sadarbības 

partneri) 

Pašvaldības 
budžets  

(%) 

ES fondu/cits 
ārējais 

finansējums 
(%) 

Citi 
finansējuma 

avoti (%) 
PB1 

Pašvaldības 
ņemtie 

kredītlīdzekļi 

teritorijā 

101 
Kokneses parka teritorijas 
labiekārtošana 

3000 10 90  0 0 

Uzlabota 
infrastruktūra, 
apmeklētāju 
skaits 

2021 - 
2026 

KNP 

102 

Latvijas Biškopības 
vēstures muzeja 
labiekārtošana un 
attīstība, piedāvājuma 
pilnveidošana 

2500 10 90  0 0 

Palielinās 
apmeklētāju 
skaits, pieejami 
papildus 
pakalpojumi 

2021 - 
2026 

KNP 

103 

Valsts nozīmes kultūras 
pieminekļa “Vecbebru 
muižas kungu māja” 
atjaunošana 

1 500 000   100   

Atjaunots un 
pieejams kultūras 
piemineklis, 
apmeklētāju 
skaits 

2021 - 
2026 

KNP sadarbībā 
ar uzņēmējiem, 

VKPAI 

104 
Pieejas infrastruktūras 
izveide dabas objektiem 
novada teritorijā 

15 000 10 90  0  

Pastmuižas velna 
akmens, Bulandu 
pilskalns, 
Lielkalnu 
pilskalns – takas, 
stāvvietas, 
norādes, 
labiekārtojums 

2021 - 
2026 

KNP 

105 
Kartupeļu dumpja” 
atceres vietas atjaunošana 

20 000 10  90   

Nodrošināta 
vietas pieejamība 
un pievilcība, 
piesaistīti 

2021 - 
2026 

Tūrisma un 
sabiedrisko 

attiecību nodaļa 
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28 
Koknese – vieta, kur likteni veidojam paši! 

Nr. 

p. 

k. 

Projekta nosaukums 
Indikatīvā 

summa 
kopā 

Finanšu instruments 2020. gads 
Plānotie darbības 

rezultāti un to 
rezultatīvie 

rādītāji 

Īsteno-
šanas 

periods 

Atbildīgais par 
projekta 

īstenošanu 
(sadarbības 

partneri) 

Pašvaldības 
budžets  

(%) 

ES fondu/cits 
ārējais 

finansējums 
(%) 

Citi 
finansējuma 

avoti (%) 
PB1 

Pašvaldības 
ņemtie 

kredītlīdzekļi 

apmeklētāji 

106 

Senpilsētas teritorijas 
(Valsts aizsardzība 
Nr.118) arheoloģiskā 
izpētes dari un 
konservācija 

35000 85 15    

Veikti 
arheoloģiskie 
izpētes un 
konservācijas 
darbi 

2021 - 
2026 

Tūrisma un 
sabiedrisko 

attiecību nodaļa 

107 

Senpilsētas un seno laiku 
nocietinājuma „Zviedru 
skanstes” arheoloģiskās 
izpētes darbi 

35 000 10  90   
Veikti 
arheoloģiskie 
izpētes darbi 

2021 - 
2026 

Tūrisma un 
sabiedrisko 

attiecību nodaļa 

108 
Kokneses novada 
luterāņu baznīcas 
atjaunošana 

30 000 10 45 45 0 0 

Atjaunots 
objekts, 
apmeklētāju 
skaits 

2021 - 
2026 

Luterāņu draudze 
sadarbībā ar 

KNP 

109 
Kokneses Romas – katoļu 
draudzes baznīcas 
atjaunošana 

30 000 10 45 45 0 0 

Atjaunots 
objekts, 
apmeklētāju 
skaits 

2021 - 
2026 

Katoļu draudze 
sadarbībā ar 

KNP 

110 
Vecbebru Svētās 
Ģimenes Romas katoļu 
baznīcas atjaunošana 

20 000 10 45 45 0 0 

Atjaunots 
objekts, 
apmeklētāju 
skaits 

2021 - 
2026 

Katoļu draudze 
sadarbībā ar 

KNP 

111 
Iršu Sv. Mārtiņa Romas 
katoļu baznīcas 
atjaunošana 

5000 10 90    

Atjaunots 
objekts, 
apmeklētāju 
skaits 

2021 - 
2026 

Katoļu draudze 
sadarbībā ar 

KNP 

112 Sabiedrības izglītošana 5000 10 90  0 0 Izglītojošo 2021 - KNP 
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29 
Koknese – vieta, kur likteni veidojam paši! 

Nr. 

p. 

k. 

Projekta nosaukums 
Indikatīvā 

summa 
kopā 

Finanšu instruments 2020. gads 
Plānotie darbības 

rezultāti un to 
rezultatīvie 

rādītāji 

Īsteno-
šanas 

periods 

Atbildīgais par 
projekta 

īstenošanu 
(sadarbības 

partneri) 

Pašvaldības 
budžets  

(%) 

ES fondu/cits 
ārējais 

finansējums 
(%) 

Citi 
finansējuma 

avoti (%) 
PB1 

Pašvaldības 
ņemtie 

kredītlīdzekļi 

pilsdrupu vēstures un 
kultūras mantojuma jomā 

pasākumu un 
akciju skaits 

2026 

113 
Lielkalnu pilskalna (Iršu 
augstākais punkts) 
apkārtnes sakārtošana 

3000 100   0 0 
Sakārtota un 
pieejama 
teritorija 

2021 - 
2026 

Iršu pagasta 
pārvalde 

U.3.2.2. Novada tēla un zīmola veidošana 

114 

Novada zīmola un 
vizuālās identitātes 
izstrāde 
 

8000 20  80 0 0 

Novada tēla 
veidošana, 
izstrādāta 
zīmolvedības un 
mārketinga 
komunikācijas 
stratēģijas, vietas 
plašāka 
atpazīstamība 

2021 - 
2026 

KNP 

115 Novada piedāvājums 2000 100   0 0 

Novada 
mārketinga 
pasākumi 
sociālajos 
medijos, izstādēs, 
dažādās 
platformās – 
vieta, kur dzīvot 
un veidot biznesu 

pastāvī
gi 

KNP sadarbībā 
ar biedrībām un 

uzņēmējiem 

3.3.2. Degradējošo teritoriju un graustu sakopšana 

116 
Graustu 
sakopšana/nojaukšana 

70 000   100 0 0 
Vecais centra 
laukums pie 

2021 - 
2026 

KNP sadarbībā 
ar zemju 
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30 
Koknese – vieta, kur likteni veidojam paši! 

Nr. 

p. 

k. 

Projekta nosaukums 
Indikatīvā 

summa 
kopā 

Finanšu instruments 2020. gads 
Plānotie darbības 

rezultāti un to 
rezultatīvie 

rādītāji 

Īsteno-
šanas 

periods 

Atbildīgais par 
projekta 

īstenošanu 
(sadarbības 

partneri) 

Pašvaldības 
budžets  

(%) 

ES fondu/cits 
ārējais 

finansējums 
(%) 

Citi 
finansējuma 

avoti (%) 
PB1 

Pašvaldības 
ņemtie 

kredītlīdzekļi 

kultūras nama, 
nepabeigtā 
daudzdzīvokļu 
māja Kokneses 
centrā,  fermas 
novada teritorijā, 
grausti Iršu un 
Vecbebru ciemos 

īpašniekiem 

117 
Latvāņu izplatības 
teritorijas samazināšana 

2000   100 0 0 
Latvāņu skarto 
teritoriju 
samazinājums 

2021 - 
2026 

KNP sadarbībā 
ar zemju 

īpašniekiem 
RV 3.4. Attīstīt novadam un Zemgales reģionam  raksturīgus tūrisma produktus un pakalpojumus 
U.3.4.1. Tūrisma nozares attīstība 

118 

Ekotūrisma tūrisma 
produkta piedāvājuma 
izstrāde 
 

2000   100 0 0 

Izveidots 
ekotūrisma 
piedāvājums, 
balstoties uz 
bioloģiski un 
ainaviski 
daudzveidīgo 
teritoriju 
esamību, 
kultūrvēsturi, 
popularizēts 
mērķa tirgiem 

2021 - 
2026 

Uzņēmēji 
sadarbībā ar 
tūrisma un 
sabiedrisko 

attiecību nodaļu 

119 
Amatieru mākslas 
kolektīvu iesaiste tūrisma 

3000 20  80 0 0 
Organizēto 
koncertu, izrāžu, 

pastāvī
gi 

KNP 
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31 
Koknese – vieta, kur likteni veidojam paši! 

Nr. 

p. 

k. 

Projekta nosaukums 
Indikatīvā 

summa 
kopā 

Finanšu instruments 2020. gads 
Plānotie darbības 

rezultāti un to 
rezultatīvie 

rādītāji 

Īsteno-
šanas 

periods 

Atbildīgais par 
projekta 

īstenošanu 
(sadarbības 

partneri) 

Pašvaldības 
budžets  

(%) 

ES fondu/cits 
ārējais 

finansējums 
(%) 

Citi 
finansējuma 

avoti (%) 
PB1 

Pašvaldības 
ņemtie 

kredītlīdzekļi 

objektu un 
kultūrvēsturiskā,  
tradicionālā mantojuma 
popularizēšanai 
 

ekskursiju skaits, 
vērsts uz ārējo 
tūristu piesaisti, 
pasākumu 
popularizēšana 
 

120 
Hanzas ceļš Kokneses 
novadā 

2000 20  80 0 0 

Gidu 
sagatavošana, 
stāsti un leģendas 
dažādās valodās 
(vācu, angļu) 

 

Tūrisma un 
sabiedrisko 

attiecību nodaļu 
sadarbībā ar 

uzņēmējiem un 
tūrisma 

operatoriem 

121 

Kokneses viduslaiku 
pilsdrupu un Likteņdārza 
popularizēšana 
 

2000 20  80 0 0 

Mārketinga 
pasākumu 
dažādās 
platformās, 
izstādēs, 
sadarbība ar 
reģionu/reģionie
m maršrutu 
izstrādē un 
produktu 
piedāvājumā, 
tūristu skaita 
pieaugums - % 

pastāvī
gi 

Tūrisma un 
sabiedrisko 

attiecību nodaļu 
sadarbībā ar 

uzņēmējiem un 
tūrisma 

operatoriem 

122 Kokneses pilsdrupās 2000   100 0 0 Jaunradīto 2021 - Tūrisma un 
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32 
Koknese – vieta, kur likteni veidojam paši! 

Nr. 

p. 

k. 

Projekta nosaukums 
Indikatīvā 

summa 
kopā 

Finanšu instruments 2020. gads 
Plānotie darbības 

rezultāti un to 
rezultatīvie 

rādītāji 

Īsteno-
šanas 

periods 

Atbildīgais par 
projekta 

īstenošanu 
(sadarbības 

partneri) 

Pašvaldības 
budžets  

(%) 

ES fondu/cits 
ārējais 

finansējums 
(%) 

Citi 
finansējuma 

avoti (%) 
PB1 

Pašvaldības 
ņemtie 

kredītlīdzekļi 

pieejamo pakalpojumu 
paplašināšana dažādām 
mērķa grupām 

pakalpojumu 
skaits, atjaunoto 
objektu 
iekļaušana 
tūrisma apritē 

2026 sabiedrisko 
attiecību nodaļu 

sadarbībā ar 
uzņēmējiem 

123 
Skatu torņa izbūve pie 
Kokneses Jaunās pils 
drupām 

200 000 20 80  0 0 
Jaunu 
pakalpojumu 
izveide 

2021 - 
2026 

KNP 

U.3.4.2. Novada estētiskās un vides kvalitātes uzlabošana, veidojot  videi draudzīgus, publiski pieejamus rekreācijas objektus 

124 

Kokneses novada 
teritorijas apdzīvoto vietu 
ainavtelpas attīstības un 
labiekārtojuma plānojuma 
izstrāde 

8000 100   0 0 
Izstrādāts 
plānojums 

2021 - 
2026 

KNP 

125 
Kognitīvo celiņu izveide 
novada teritorijā 

10 000 15 85  00  

Izveidoto celiņu 
skaits, 
autostāvvietu 
skaits, izmantojot 
videi draudzīgus 
vietējos 
materiālus 

2021 - 
2026 

KNP 

126 
Ornicāna dīķa 
labiekārtojums Vecbebru 
ciema teritorijā 

30 000 100     
Izveidota 
pludmale un 
atpūtas zona 

2021 - 
2026 

Bebru pagasta 
pārvalde 

127 
Iršu ūdenskrātuves (pie 
Bulandu pilskalna) 
atjaunošana 

50 000 15 85    
Uzlabota pagasta 
vide, iztīrīta un 
pieejama 

2021 - 
2026 

Iršu pagasta 
pārvalde 
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33 
Koknese – vieta, kur likteni veidojam paši! 

Nr. 

p. 

k. 

Projekta nosaukums 
Indikatīvā 

summa 
kopā 

Finanšu instruments 2020. gads 
Plānotie darbības 

rezultāti un to 
rezultatīvie 

rādītāji 

Īsteno-
šanas 

periods 

Atbildīgais par 
projekta 

īstenošanu 
(sadarbības 

partneri) 

Pašvaldības 
budžets  

(%) 

ES fondu/cits 
ārējais 

finansējums 
(%) 

Citi 
finansējuma 

avoti (%) 
PB1 

Pašvaldības 
ņemtie 

kredītlīdzekļi 

ūdenskrātuve, 
apmeklētāju 
skaits 

128 
Mežaparka kā rekreācijas 
objekta izveidošana 
Vecbebru ciemā 

40 000 15 85    
Mežaparka 
labiekārtojums 

2021 - 
2026 

Bebru pagasta 
pārvalde 

129 
Novada kapu teritorijas 
labiekārtošana un kapu 
zonas paplašināšana 

20 000 100   0 0 
Labiekārtoto 
kapu teritoriju  
skaits 

2021 - 
2026 

Komunālā 
nodaļa 

130 
Atpūtas vietas izveide 
Iršu ciema teritorijā 

8000 10 90  0 0 

Labiekārtojums – 
celiņi, soliņi, 
informatīvās 
norādes 

2021 - 
2026 

Iršu pagasta 
pārvalde 

RV 3.5. Energoefektivitātes pasākumu ieviešanu 
U.3.5.1. Nelietderīgu siltumenerģijas un elektroenerģijas resursu patēriņa samazināšana 

131 

Siltumapgādes sistēmas 
modernizācija un 
efektivizēšana Kokneses 
novadā 

80 000 100     
Samazināti 
siltuma zudumi 

2021 - 
2026 

Iršu pagasta 
pārvalde 

132 

Jaunu siltumenerģijas 
patērētāju piesaiste 
centralizētajām 
siltumapgādes sistēmām 
Koknesē un Iršos 

2000 100   0 0 
Piesaistīto 
patērētāju skaits 

2021 - 
2026 

KNP 

133 
Siltuma skaitītāju 
uzstādīšana enerģijas 
uzskaitei 

2000 15  85 0 0 
Uzstādīto siltuma 
skaitītāju skaits 

2021 - 
2026 

KNP sadarbībā 
ar 
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34 
Koknese – vieta, kur likteni veidojam paši! 

Nr. 

p. 

k. 

Projekta nosaukums 
Indikatīvā 

summa 
kopā 

Finanšu instruments 2020. gads 
Plānotie darbības 

rezultāti un to 
rezultatīvie 

rādītāji 

Īsteno-
šanas 

periods 

Atbildīgais par 
projekta 

īstenošanu 
(sadarbības 

partneri) 

Pašvaldības 
budžets  

(%) 

ES fondu/cits 
ārējais 

finansējums 
(%) 

Citi 
finansējuma 

avoti (%) 
PB1 

Pašvaldības 
ņemtie 

kredītlīdzekļi 

134 

Energopārvaldības 
sistēmas izveide un 
ieviešana 
Kokneses novadā 

7000 15 85  0 0 

Izstrādāta un 
ieviesta 
energopārvaldība
s sistēma 

2021 - 
2026 

KNP 

U.3.5.2. Atjaunojamo dabas resursu izmantošana 

135 

Kurināmā kvalitātes 
paaugstināšana ēkās ar 
individuāliem 
risinājumiem, pāreja uz 
atjaunojamiem 
energoresursiem 

2000   100 0 0 
Mājsaimniecību 
skaits 

2021 - 
2026 

KNP sadarbībā 
ar māju 

īpašniekiem 

136 
Mobilitātes diena 
Kokneses novadā 2020 

3000 20  80 0 0 
Pasākuma 
apmeklētāju 
skaits 

2021 - 
2026 

KNP 

U.3.5.3.Energoefektivitātes pasākumu ieviešana pašvaldības ēkās 

137 
Medpunkta ēkas 
energoefektivitātes 
pasākumi 

80 000 15 85    

Logu un durvju 
nomaiņa, 
invalīdu 
iebrauktuves 
izbūve un 
elektroinstalācija
s nomaiņa, 
apmeklētāju 
skaits 

2021 - 
2026 

KNP 

138 
Daudzdzīvokļu namu 
siltināšana un atjaunošana 
Kokness novadā 

400 000 20 40 40 0 0 
CO2 
samazinājums, 
nosiltināto 

2021 - 
2026 

KNP sadarbībā 
ar namu 

īpašniekiem un 



KOKNESES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2020-2026 Investīciju plāns 
 

35 
Koknese – vieta, kur likteni veidojam paši! 

Nr. 

p. 

k. 

Projekta nosaukums 
Indikatīvā 

summa 
kopā 

Finanšu instruments 2020. gads 
Plānotie darbības 

rezultāti un to 
rezultatīvie 

rādītāji 

Īsteno-
šanas 

periods 

Atbildīgais par 
projekta 

īstenošanu 
(sadarbības 

partneri) 

Pašvaldības 
budžets  

(%) 

ES fondu/cits 
ārējais 

finansējums 
(%) 

Citi 
finansējuma 

avoti (%) 
PB1 

Pašvaldības 
ņemtie 

kredītlīdzekļi 

mājokļu skaits apsaimniekotājie
m 

139 

Energoefektivitātes 
pasākumu lietderības 
izvērtējumus novada 
daudzdzīvokļu namos 

2000 20 80  0 0 

6 daudzdzīvokļu 
namos Vecbebru 
un 5 Iršu ciemos 
sagatavoti 
risinājumu 
mājokļu attīstībai 
un 
energoefektivitāt
es pasākumiem 

2021 - 
2026 

KNP 

U.3.5.4. Ielu apgaismojuma uzlabošana 

140 

Ielu apgaismojuma 
inventarizācija un 
vienotas ielu 
apgaismojuma sistēmas 
izveide novada ciemos 

15 000 20 80    

Veikta 
apgaismojuma 
sistēmas 
inventarizācija, 
izstrādāts 
atjaunošanas 
plāns 

2021 - 
2026 

KNP 

141 

Energoefektīva 
apgaismojuma ieviešana 
Kokneses novada 
apdzīvotajās vietās 

50 000 15 85    

Energoefektīvs 
apgaismojums 
Iršos, Vecbebros, 
Koknesē 

2021 - 
2026 

KNP 

142 

Apgaismojuma sistēmas 
atjaunošana Paugu ielā, 
Austrumu ielā un 1905. 
gada ielā, Koknesē 

10 000 100     
Apgaismes stabu 
skaits 

2021 - 
2026 

KNP 
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36 
Koknese – vieta, kur likteni veidojam paši! 

Nr. 

p. 

k. 

Projekta nosaukums 
Indikatīvā 

summa 
kopā 

Finanšu instruments 2020. gads 
Plānotie darbības 

rezultāti un to 
rezultatīvie 

rādītāji 

Īsteno-
šanas 

periods 

Atbildīgais par 
projekta 

īstenošanu 
(sadarbības 

partneri) 

Pašvaldības 
budžets  

(%) 

ES fondu/cits 
ārējais 

finansējums 
(%) 

Citi 
finansējuma 

avoti (%) 
PB1 

Pašvaldības 
ņemtie 

kredītlīdzekļi 

RV 3.6. Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas 
U.3.6.1.Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība 

143 
Atkritumu 
apsaimniekošanas 
pārklājuma nodrošināšana 

1000 0 0 100 0 0 

100% iedzīvotāji 
ir noslēguši 
līgumus par 
atkritumu 
izvešanu 

2021 - 
2026 

SIA “Ķilupe” 

144 
Nelegālo izgāztuvju 
samazināšana 

1500   100 00  

Sabiedrības 
apziņas 
paaugstināšana, 
vides sakoptība, 
izgāztuvju 
sakopšanas 
talkas, noteikumi 
par stingrākiem 
sodiem nelegālā 
atkritumu 
deponēšanā 

2021 - 
2026 

KNP sadarbībā 
ar SIA “Ķilupe”, 

biedrībām 

U.3.6.2.Ūdens kvalitātes un kanalizācijas tīklu sistēmu uzlabošana 

145 

Ūdensvada un 
kanalizācijas tīklu izbūve 
Kokneses novadā 
 

350 000 15 

85 
 (ERAF 

Specifiskais 
atbalsta 

mērķis SAM 
5.3.1. 

   
Pieslēgumu 
skaits, tīklu 
garums 

2021 - 
2026 

KNP 

146 
Modernas ūdensvada un 
kanalizācijas sistēmas 
izveide Koknese ciemā, 

100 000 85  15   
Pieslēgumu 
skaits, ūdensvada 
un kanalizācijas 

2021 - 
2026 

KNP 
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37 
Koknese – vieta, kur likteni veidojam paši! 

Nr. 

p. 

k. 

Projekta nosaukums 
Indikatīvā 

summa 
kopā 

Finanšu instruments 2020. gads 
Plānotie darbības 

rezultāti un to 
rezultatīvie 

rādītāji 

Īsteno-
šanas 

periods 

Atbildīgais par 
projekta 

īstenošanu 
(sadarbības 

partneri) 

Pašvaldības 
budžets  

(%) 

ES fondu/cits 
ārējais 

finansējums 
(%) 

Citi 
finansējuma 

avoti (%) 
PB1 

Pašvaldības 
ņemtie 

kredītlīdzekļi 

izveidojot tīklus Hanzas 
ielas rajonā 

garums 

147 
Atbalsts jaunu 
pieslēgumu veidošanai 

15 000 100   0 0 

Pieslēgumu 
skaits 
centralizētajai 
ūdenssaimniecība
s sistēmai 

2021 - 
2026 

KNP sadarbībā 
ar māju 

īpašniekiem 

148 

Koplietošanas 
meliorācijas sistēmu 
pārbūve un atjaunošana 
Kokneses novadā 
 

3000 100     
Pēc tehniskās 
izpētes, m 

2021 - 
2026 

KNP 

149 

Meliorācijas sistēmas un 
lietusūdens novades 
sistēmas plānojums un 
izstrāde 
 
 

300 000 100     

Sistēmas 
izstrāde, 
meliorācijas 
atjaunošana 3 
Kokneses novada 
ciemos 

2021 - 
2026 

KNP 

U.3.6.3. Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana 

150 

Dabas aizsardzības plānu 
un individuālo 
izmantošanas un 
aizsardzības noteikumu 
izstrāde un ieviešana īpaši 
aizsargājamajam dabas 
teritorijām 

8000   100 0 0 

Izstrādāti plāni 
Natura 2000 
teritorijai dabas 
liegumam ”Šķibu 
purvs”, dabas 
objektam “Rīteru 
sausgultne un 
karsta kritenes” 

2021 - 
2026 

KNP, Dabas 
aizsardzības 

pārvalde, VAS 
Latvijas Valsts 

meži 
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38 
Koknese – vieta, kur likteni veidojam paši! 

Nr. 

p. 

k. 

Projekta nosaukums 
Indikatīvā 

summa 
kopā 

Finanšu instruments 2020. gads 
Plānotie darbības 

rezultāti un to 
rezultatīvie 

rādītāji 

Īsteno-
šanas 

periods 

Atbildīgais par 
projekta 

īstenošanu 
(sadarbības 

partneri) 

Pašvaldības 
budžets  

(%) 

ES fondu/cits 
ārējais 

finansējums 
(%) 

Citi 
finansējuma 

avoti (%) 
PB1 

Pašvaldības 
ņemtie 

kredītlīdzekļi 

151 
Novada teritorijā esošo 
dabas pieminekļu 
apzināšana un aizsardzība 

3000 20 80  0 0 

Apzināto dabas 
pieminekļu 
skaits, veikto 
pasākumu skaits 

2021 - 
2026 

Komunālā 
nodaļa 

U.3.6.4.Sabiedrības izglītošana un videi draudzīgas apziņas veidošana 

152 

Vides apziņas 
paaugstināšana par 
atkritumu aprites ciklu 
saimniekošanu 
 

2000  100  0 0 

2x gadā 
informatīvās 
kampaņas par 
speciālām tēmām 
(zero waste, 
atkritumu 
šķirošana), 
sakopšanas talkas 

pastāvī
gi 

KNP sadarbībā 
ar izglītības 
iestādēm un 
biedrībām 

 


