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IEVADS 

Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.–2037. gadam (turpmāk – novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēģija) ir pirmais un nozīmīgākais Kokneses novada ilgtermiņa 
teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikts Kokneses novada pašvaldības 
ilgtermiņa attīstības redzējums, ilgtermiņa mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības 
perspektīva. Kokneses novada attīstības programma 2013.-2019. gadam (turpmāk - 
attīstības programma) ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas apstiprināts Kokneses 
novada domē, 30.01.2013. lēmums Nr.1, 7.§. Attīstības programma ir pamats Kokneses 
novada domes rīcību un investīciju mērķtiecīgai plānošanai. 

Kokneses novada ilgtspējīgās attīstības stratēģijā un attīstības programmā noteikts 
pašvaldības attīstības redzējums – vīzija un 4 stratēģiskie mērķi saskaņā ar ilgtermiņa 
stratēģiju: 

SM1 – MODERNA UN EFEKTĪVA PĀRVALDE  

SM2 – UZŅĒMĒJDARBĪBAI LABVĒLĪGA VIDE  

SM3 – IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA IESPĒJĀM BAGĀTA VIDE  

SM4 – DROŠA, SAKĀRTOTA UN VESELĪGA VIDE  

Neatņemams un nozīmīgs efektīvas pārvaldības posms ir attīstības programmas 
uzraudzība un novērtēšana konkrētā laika posmā. Ikgadējais pārskats tiek izveidots, lai 
konstatētu pārmaiņas sociālajā, ekonomiskajā un vides situācijā, uzskatāmi atspoguļotu 
pašvaldības darbības progresu.  

Šis ir piektais attīstības programmas 2013.-2019. gadam uzraudzības pārskats, tajā 
atspoguļota informācija par Kokneses novada attīstību un veiktajiem pasākumiem 2018. 
gadā. Analīze ir veikta atbilstoši stratēģiskajiem attīstības mērķiem un to noteiktajiem 
indikatoriem, ir izskatīts rīcības plāns un tā izpildes progress 2018. gadā, kā arī identificēti 
īstenotie projekti atskaites gadā un analizētas projektu iespējas 2019. gadā. 

“2018. gads - jubilejas gads Latvijā un Kokneses novadā bija bagāts ar skaistiem un 
nozīmīgiem notikumiem. Uz Latvijas valsts simtgades Dziesmu un Deju svētkiem no mūsu 
novada devās 13 amatierkolektīvi. Mēs lepojamies ar mūsu kultūras tradīciju turpinātājiem 
un kolektīvu vadītājiem. Brīvības cīņu laikmets dabūja savu vainagojumu Brīvības 
piemineklī. 21. gadsimta piemineklis mūsu tautas gara spēkam ir Likteņdārzs, kura vārds 
Latvijā un pasaulē izskan kopā ar Kokneses un Daugavas vārdu. Likteņdārzs ir visas tautas 
dāvana Latvijai, tāpēc paldies katram, kurš ir palīdzējis uzziedēt dvēseļu dārzam. ” - tā 
Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris1. 

Pārskatu sagatavoja SIA Konsorts sadarbībā ar Kokneses novada Attīstības nodaļu, 
izmantojot informāciju no pašvaldības struktūrvienībām, iedzīvotāju aptaujas, apkopojot 
informāciju no dažādiem valsts reģistriem un datu bāzēm. 

Komentārus un ieteikumus par pārskatu var iesniegt Kokneses novada domes Attīstības 
nodaļā: tālr.65133636, e-pasts: anda.mikala@koknese.lv ; dome@koknese.lv.  

                                                             
1 Kokneses novada publiskais pārskats, 2018. 

mailto:anda.mikala@koknese.lv
mailto:dome@koknese.lv
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1.KOKNESES NOVADA VISPĀRĪGS ATTĪSTĪBAS RAKSTUROJUMS  

1.1.tabula. Kokneses novada attīstības stratēģijas rezultatīvie rādītāji (šeit un turpmāk: 
zaļas krāsas bultiņa – labvēlīga tendence, sarkanas krāsas bultiņa – nelabvēlīga tendence, 
oranžas krāsas bultiņa – apmierinoša tendence). 

Nr. Rādītājs 
Vērtība 
2017. 
gadā 

Vērtība 
2018 
.gadā 

Tendenc
e pret 

iepriekšē
jo gadu 

Vēlamā 
attīstīb

as 
tendenc
e 2019. 

gadā 

Avots 

1. Teritorijas 
attīstības gada 
indeksa rangs 
(rēķinot ik 
gadu pēc 
iepriekšējā 
gada datiem) 

55.vieta 
(starp 110 
novadiem) 

48.vieta 
(starp 110 
novadiem) 

  Valsts 
reģionālās 
attīstības 
aģentūra 

2. Iedzīvotāju 
skaits (attiecīgā 
gada 1.janvārī) 

5499 5408 
  Pilsonības un 

migrācijas 
lietu pārvalde 

3. Demogrāfiskā 
slodze 584  608 

  Centrālā 
statistikas 
pārvalde 

4. Bezdarba 
līmenis, % (uz 
attiecīgā gada 
decembri) 

6,0 5,7 

  Nodarbinātīb
as valsts 
aģentūra 

5. Iedzīvotāju 
ienākuma 
nodokļa 
ieņēmumi uz 1 
iedzīvotāju, 
EUR  

527.02 553.33 

 
 

 Kokneses 
novada 
pašvaldības 
dati 

6.  Iedzīvotāju 
apmierinātība 
ar dzīvi novadā  69,6 70,1 

 
 

 Kokneses 
novada 
pašvaldības 
organizēta 
aptauja 
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TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS GADA INDEKSA RANGS  

Teritorijas attīstības indekss ir statistika, kas iekļauta Oficiālajā statistikas programmā 
2017.-2019. gadam, atbilstoši 2016. gada 20.decembra Ministru kabineta noteikumos 
Nr.813 noteiktajam. Teritorijas attīstības līmeņa indekss raksturo attīstības līmeni 
attiecīgajā gadā, parādot teritoriju augstāku vai zemāku attīstību salīdzinājumā ar vidējo 
attīstības līmeni valstī. Tas ir vispārināts rādītājs, ko aprēķina atsevišķi plānošanas 
reģioniem, republikas pilsētām un novadiem. 

Lai rādītāji būtu savā starpā salīdzināmi, aprēķinā tiek izmantoti astoņu dažādu rādītāju 
standartizētās vērtības un katrai no tām ir noteikts savs nozīmības svars (ietekme). 

Novadu grupas aprēķinā tiek izmantoti sekojoši rādītāji: 
o Ekonomiski aktīvo individuālo komersantu un komercsabiedrību skaits 

uz 1000 iedzīvotājiem, (svars – 0.25); 
o Bezdarba līmenis, %, (svars – 0.15); 
o Trūcīgo personu īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā, %, (svars – 0.1); 
o Kopējais noziedzīgo nodarījumu skaits uz 1000 iedzīvotājiem, (svars – 

0.05); 
o Dabiskās kustības saldo uz 1000 iedzīvotājiem, (svars – 0.1); 
o Ilgtermiņa migrācijas saldo uz 1000 iedzīvotājiem, (svars – 0.1); 
o Iedzīvotāju skaits virs darbspējas vecuma uz 1000 darbspējas vecuma 

iedzīvotājiem, (svars – 0.05); 
o Iedzīvotāju ienākuma nodoklis uz vienu iedzīvotāju, euro, (svars – 0.2). 

 
2018. gadā, salīdzinot ar 2017. gada datiem, Kokneses novada vieta attīstības gada 
indeksa rangā ir pakāpusies par 6 kredītpunktiem, no 55 vietas uz 48. (1.1.tab.). Starp 
kaimiņu pašvaldībām Kokneses novads ir 3.vietā TAI ranga tabulā. Tomēr Kokneses 
novada TAI ir negatīvs – (-0,128), kaut arī gada laikā minētajā novadu grupā Kokneses 
novadam ir visstraujākā izaugsme. Trim kaimiņu novadiem attīstības tendence 2018. 
gadā ir bijusi  negatīva. 
 
1.2.tabula. Kokneses novada salīdzinājums ar kaimiņu pašvaldībām pēc teritorijas 
attīstības gada indeksa ranga. 

Pašvaldība 
 TAI gada indeksa rangs, VRAA Tendence pret 

iepriekšējo gadu 2017 2018 

Ogres novads 22 19  

Aizkraukles novads 43 43  

Skrīveru novads 57 58  

Kokneses novads 55 48  

Pļaviņu novads 77 78  

Jaunjelgavas novads 76 82  
Datu avots: VRAA, 2019. 
 
 
 



Pārskats par Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037. gadam un attīstības 
programmas 2013.-2019. gadam īstenošanu 2018. gadā 

    6 

 

IEDZĪVOTĀJU SKAITS 

Salīdzinot iedzīvotāju skaita atšķirības 2017. un 2018. gadā Kokneses novadā un kaimiņu 

pašvaldībās, redzams, ka visās pašvaldībās un Latvijā kopumā iedzīvotāju skaitam joprojām ir 

tendence samazināties. Kokneses novadā 2018. gada sākumā iedzīvotāju skaits ir 

samazinājies par 91 iedzīvotāju jeb 1,65% salīdzinājumā pret iepriekšējo gadu.  

1.3.tabula.  Kokneses novada salīdzinājums ar kaimiņu pašvaldībām pēc iedzīvotāju skaita 
izmaiņām. 

Pašvaldība 

Novadā deklarēto iedzīvotāju 
skaits gada sākumā (cilv., 

PMLP) 
Tendence pret 

iepriekšējo gadu 
2017 2018 

Ogres novads 35 782 35 357  

Aizkraukles novads 8841 8687  

Jaunjelgavas novads 5858 5744  

Kokneses novads 5499 5408  

Pļaviņu novads 5537 5371  

Skrīveru novads 3672 3593  

Latvija 1 950 116 1 921.4  

Datu avots: RAIM, 2019. 
 
Iedzīvotāju skaita samazināšanās tendencei ir gan objektīvs, gan subjektīvs pamatojums. 
Pirmkārt – jau ilgāku laiku jaundzimušo ir mazāk nekā mirušo. Otrkārt – novadā pēdējo 
gadu laikā vērojama iedzīvotāju, jo īpaši darbspējas vecumā, migrācija uz citām valstīm 
sociāli ekonomisko apstākļu dēļ.2 

DEMOGRĀFISKĀ SLODZE 

Demogrāfiskā slodze ir rādītājs, kas raksturo bērnu un pensijas vecuma iedzīvotāju 
skaitu pret 1000 darbspējas vecuma iedzīvotājiem. Kokneses novadā šis rādītājs pēdējā 
gada laikā tāpat kā kaimiņu novados un visā Latvijā ir palielinājies, tomēr saglabājas 
zemāks kā vidēji valstī.  

1.4.tabula. Kokneses novada salīdzinājums ar kaimiņu pašvaldībām pēc demogrāfiskās 
slodzes. 

Pašvaldība 

Demogrāfiskā slodze (cilv., 
RAIM apr.) 

Tendence pret 
iepriekšējo gadu 

2017 2018 

Aizkraukles novads 600 626  

Jaunjelgavas novads 589 603  

Kokneses novads 584 608  

Ogres novads 652 671  

                                                             
2 Kokneses novada publiskais pārskats, 2018. 



Pārskats par Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037. gadam un attīstības 
programmas 2013.-2019. gadam īstenošanu 2018. gadā 

    7 

 

Skrīveru novads 672 695  

Pļaviņu novads 631 628  

Latvija  608 621  

Datu avots: RAIM aprēķins, 2019. 

Kokneses novada darbaspējas vecuma iedzīvotāju īpatsvars ir nedaudz lielāks (64.85%) 
nekā vidēji Latvijā (64.16%). Savukārt, iedzīvotāju skaits pēc darbaspējas vecuma ir 
mazāks nekā vidēji valstī.  

BEZDARBA LĪMENIS 

Bezdarba līmenis ir viens no ekonomiskās situācijas indikatoriem, to izsaka procentos 
no konkrētās vietas darba resursiem - darbspējīgajiem iedzīvotājiem. Reģistrētā 
bezdarba līmenis valstī 2018. gada decembrī - 6,4% (reģistrēto bezdarbnieku īpatsvars 
darbspējas vecumā ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaitā). Atšķirības rādītājā starp 
reģioniem sasniedz vairāk kā 3 reizes. Kokneses novadā bezdarba īpatsvars ekonomiski 
aktīvo iedzīvotāju darbspējas vecumā skaitā pēdējā gada laikā ir nedaudz samazinājies. 
Tas ir mazāks nekā vidēji valstī un lielāks nekā Zemgales statistiskajā reģionā.   

Ja saskaņā ar nodarbinātības valsts aģentūras informāciju  reģistrēto bezdarbnieku 
skaits  2014.gadā  bija aptuveni  5,7 % no darbspējīgajiem iedzīvotājiem, tad 2018. gadā  
tas ir tieši tāds pats - 5,7 %. Tomēr ir jāņem vērā, ka ne visi darbspējīgie iedzīvotāji, 
kuriem nav darba, ir reģistrējušies NVA.  Bezdarbnieku skaits varētu būt aptuveni 8-10 
% no darbspējīgajiem iedzīvotājiem.  Tātad aptuveni katram desmitajam novada 
iedzīvotājam 2018 .gadā nebija  regulāru  ienākumu3. 

1.5.tabula. Kokneses novada salīdzinājums ar kaimiņu pašvaldībām pēc bezdarba līmeņa. 

Pašvaldība 
Bezdarba līmenis uz attiecīgā 

gada decembri (%) 
Tendence pret 

iepriekšējo gadu 
2017 2018 

Ogres novads 3,0 3,20  

Kokneses novads 6,0 5,7  

Skrīveru novads 4,9 5,4  
Pļaviņu novads 5,7 5,4  

Jaunjelgavas 
novads 

6,5 6,4 
 

Aizkraukles novads 6,3 5,9  

Latvija 8,1 7,0  

Datu avots: NVA, 2019. 
 
Darba iespējas novadā ir, tomēr vienu daļu neapmierina diezgan zemais  atalgojums, bet 
viena daļa vairs nemaz nevēlas strādāt. 

                                                             
3 Kokneses novada publiskais pārskats, 2018. 
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IEDZĪVOTĀJU IENĀKUMA NODOKĻA IEŅĒMUMI UZ 1 IEDZĪVOTĀJU 

Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākumu nodokļa 2018. gadā palielinājušies, vislielākais 
pieaugums ir no 2016. uz 2017. gadu.  
 

Gads Ieņēmumi no IIN  
Kokneses novadā (euro) 

IIN uz 1 iedzīvotāju 

2018 2 983 394,00 553,33 

2017 2 898 065,00 527,02 

2016 2 656 789,00 470,39 

2015 2 429 748,00 422,34 

2014 2 487 488,00 427,84 

2013 2 372 195,00 402,00 

Datu avots: RAIM aprēķins, 2019. 
 

IEDZĪVOTĀJU APMIERINĀTĪBA AR DZĪVI NOVADĀ 

Iedzīvotāju apmierinātību ar dzīvi novadā iespējams noteikt ar iedzīvotāju aptaujas 
palīdzību. 2018. gada septembrī/oktobrī veiktās iedzīvotāju aptaujas rezultātā 
(piedalījās 155 respondents) secināts, ka ar dzīves kvalitāti novadā pilnībā vai drīzāk 
apmierināti ir  iedzīvotāju, kas ir vidēji apmierinošs rādītājs.  

14. Novērtējiet Kokneses novada pašvaldības darbu (atbilde uz jautājumu nav obligāta) 
Slikti Labi 
7.06 / 10 

Aptaujāto 90 respondentu vidējais novērtējums ir 7.06 (vērtējuma skalā no 1 līdz 10).4

                                                             
4 http://www.viss.lv/dati/koknese/doc/Iedzivotaju_aptauja_2018.pdf 
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2.KOKNESES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2013.–
2019.GADAM IEVIEŠANAS REZULTĀTI  

2.1.ATTĪSTĪBAS PROGRAMMĀ  NOTEIKTO ČETRU STRATĒĢISKO MĒRĶU 
IEVIEŠANAS REZULTĀTI  

1.MĒRĶIS – MODERNA UN EFEKTĪVA PĀRVALDE 

UZDEVUMI: 

U1.1.Uzlabot visu pārvaldes darbībā iesaistīto institūciju darbinieku kvalifikāciju, 
profesionalitāti un savstarpējo sadarbību 
U1.2.Veicināt pozitīva novada tēla veidošanu 
U1.3. Aktīvi iesaistīt sabiedrību pašvaldības attīstības jautājumu risināšanā 
U1.4.Vērtēt un analizēt pašvaldībā sasniegtos rādītājus 
U1.5. Aktīvi piedalīties vienotas reģiona, valsts un pašvaldību attīstības politikas 
izstrādē un īstenošanā 
U1.6.Attīstīt sadarbību ar Latvijas un citu valstu pašvaldībām 

 

Kokneses novada pašvaldības administrācijas darbs ir orientēts uz profesionāļiem, jo 
pašvaldībai tiek nodotas aizvien jaunas funkcijas un to izpildes nodrošināšanai  
nepieciešami zinoši un izglītoti darbinieki. Pašvaldības administrācijā strādā 95 % 
darbinieki ar augstāko izglītību. 2018. gadā tika paaugstināta pašvaldības darbinieku 
kapacitāte, sniedzot iespēju apmeklēt kursus un seminārus.  
 
2018. gadā aktīvi notika sadarbība ar pašvaldībām vietējā un nacionālajā līmenī. 
Uzlabojot pašvaldību darbinieku kapacitāti un sadarbību ar citām pašvaldībām, tika 
organizēta pašvaldību pieredzes apmaiņas vizītes Rostokā (Vācijā, Hanzas dienas), 
Rokišķos (Lietuvā), Pluņģē (Lietuvā), Pakrojā (Lietuvā), Visbijā (Zviedrijā), 
Vecumniekos, Tērvetē, pašvaldība piedalījās tūrisma izstādēs un uzņēmēju dienās Rīgā 
un kaimiņu pašvaldībās. 
 
Tika iesaistīti iedzīvotāji pašvaldības darba vērtējumā, organizējot aptauju, kurā 
piedalījās 155 respodenti. 
 
Aktīvi pašvaldībā noris darbs ar valsts pārvaldes iestādēm pie Kokneses novada 
interešu pārstāvniecības dažādu plānošanas dokumentu un normatīvo aktu 
izstrādē un ieviešanā, Regulāri tiek sniegta informācija par Kokneses novadu Zemgales 
plānošanas reģionam, Latvijas Pašvaldību savienībai, VARAM, IZM, CFLA, Lauku atbalsta 
dienestam un citām institūcijām un valsts pārvaldes iestādēm. 

 
Kokneses novada pašvaldība aktīva sadarbojas ar citām pašvaldībām, darbojoties 
un paužot viedokli kopīgās institūcijās – biedrība „Latvijas Pašvaldību savienība”, 
biedrība “Izpilddirektoru asociācija”, biedrībā “Aizkraukles rajona partnerība”, biedrībā 
“Zemgales Tūrisma Asociācija”, biedrība "Latvijas Piļu un muižu asociācija", biedrība 
„Latvijas tūrisma informācijas organizāciju asociācija LATTŪRINFO”, biedrība “Latvijas 
Bāriņtiesu darbinieku asociāciju”, Biedrības "Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu 
vadītāju apvienība",  biedrība “Dzimtsarakstu nodaļu darbinieku asociācija” (DZINDA), 
biedrība “Latvijas Skolu sporta federācija”, biedrība “Latvijas Amatierteātru asociācija” 
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(LATA),  nodibinājumā “Kokneses fonds” un sabiedriskā organizācija – biedrība 
“Daugavas savienība”. “21. gadsimta piemineklis mūsu tautas gara spēkam ir 
Likteņdārzs, kura vārds Latvijā un pasaulē izskan kopā ar Kokneses un Daugavas vārdu. 
Likteņdārzs ir visas tautas dāvana Latvijai. Tas ar nodibinājuma “ Kokneses Fonds”  
iniciatīvu  tiek veidots  kā nacionālas nozīmes  kultūrvēsturisks piemineklis 20.gadsimtā  
no dažādām politiskajām varām  cietušajiem latviešiem. Projekts top par iedzīvotāju un 
uzņēmēju  saziedotajiem līdzekļiem. Nākotnē tas kļūs par īpaši iecienītu objektu, ko 
apmeklēs tūristi un citas personas un tas dos nozīmīgu pienesumu Kokneses attīstībā 
un atpazīstamībā5.’ 

 
Popularizējot novada tēlu un veicinot atpazīstamību, 2018. gadā Latvijas – Lietuvas 
pārrobežu programmas 2014.-2020.gadam projekta ietvaros jeb "Ilgtspējīgu tūrisma 
pakalpojumu attīstība un tūrisma infrastruktūras pieejamības uzlabošana" jeb 
"AttractiveFORyou"  tika organizētas Latvijas un Lietuvas žurnālistu vizītes Jēkabpilī un 
Koknesē, aktīvās atpūtas un gastronomijas tūrisma maršrutu izveide, populārāko 
apskates objektu virtuālo tūru (360o) izstrādāšana, lekcijas tūrisma nozares 
speciālistiem un uzņēmējiem. Centrālbaltijas pārrobežu programmas 2014-2020 
projekta “Hanzas vērtības ilgtspējīgai sadarbībai” ietvaros izveidoti vairāki aizraujoši 
pārgājienu un riteņbraukšanas maršruti, Kokneses novada tūrisma mājaslapas izstrāde, 
tūrisma aplikācijas un video izveide, uzstādīts interaktīvais tūrisma informācijas stends. 
 
Kokneses novada pašvaldība turpina starptautisko sadarbību, uzņemot Vitingenas 
pilsētas delegāciju Koknesē, kā arī daloties pieredzē pārrobežu sadarbības projektu 
ietvaros ar Lietuvu, kaimiņu pašvaldībām.  

 
SECINĀJUMI UN PRIEKŠLIKUMI  

Mērķa attīstības virziens balstās uz radošuma pieeju (atvērtība, komunikācija, sadarbība, 
uzdrīkstēšanās, prasmes pielietot zināšanas, rodot risinājumus dažādiem izaicinājumiem), tādēļ 
vēlams gan rosināt pašvaldības darbiniekus nebaidīties būt citādi domājošiem, tādējādi 
izceļoties uz citu pašvaldību fona, gan iedvesmot iedzīvotājus ar radošām aktivitātēm vai radoši 
pasniegtu informāciju, gan veicināt sabiedrības līdzdalību, mudinot iedzīvotājus lepoties ar savu 
novadu un aktīvi piedalīties novadā notiekošajā. 

Jāturpina veicināt savstarpējo sadarbību starp pašvaldības iestādēm, kopīgu diskusiju, 
sanāksmju veidā, lai attīstītu koordināciju starp izglītības, kultūras, tūrisma un sporta iestādēm 
Kokneses novadā.  

2.1.1.tabula. Izvērtējuma rādītāji  stratēģiskā mērķa „Moderna un efektīva pārvalde” sasniegšanai. 

Nr. Rādītājs 
Vērtība 
2017. 
gadā 

Vērtība 
2018. 
gadā 

Tendenc
e 

Vēlamā 
attīstības 
tendence 
2019. 
gadā 

Avots 

SM1 – MODERNA UN EFEKTĪVA PĀRVALDE 

1.1. Iedzīvotāju 
apmierinātība ar 
Kokneses novada 

70,6% 69% 
  Kokneses 

novada 
pašvaldības 

                                                             
5 Kokneses novada publiskais pārskats, 2018. 
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pašvaldības darbu, % organizēta 
iedzīvotāju 
aptauja 

1.2. Kokneses novada 
pašvaldības mājas 
lapas apmeklētāju 
skaits (unikālie 
apmeklējumi) 

56 469 62 534 

  Kokneses 
novada 
pašvaldība 

1.3. Piedāvāto e-
pakalpojumu skaits 66 66 

  Kokneses 
novada 
pašvaldība 

1.4. Iedzīvotāji, kas 
izmantojuši e–
pakalpojumus, % 
(dati par Kokneses 
novada domē 
ienākušo iesniegumu 
skaitu no 
www.latvija.lv) 

0,84 (1 
iesniegu

ms) 

1,68 (2 
iesnieg.) 

 

 
  

 

 Kokneses 
novada 
pašvaldība 

1.5. Iedzīvotāju aktivitāte 
pašvaldības vēlēšanās, 
% (vērtība skatāma 
2017. gadā) 

48,68 
 
- - 

 Centrālā 
vēlēšanu 
komisija 

 

2. MĒRĶIS – UZŅĒMĒJDARBĪBAI LABVĒLĪGA VIDE 

UZDEVUMI: 

U2.1. Uzņēmējdarbības attīstīšanai uzlabot infrastruktūru 
U2.2.Popularizēt novadā esošos resursus, saražoto produkciju un sniegtos 
pakalpojumus 
U2.3. Sekmēt lauksaimniecības nozares attīstību 
U2.4. Sekmēt tūrisma nozares attīstību 
U2.5. Veikt regulārus informatīvos pasākumus par ekonomikas attīstību novadā 
 

Lai atbalstītu un motivētu novada iedzīvotājus jaunu produktu vai pakalpojumu 
radīšanai un sekmētu saimnieciskās darbības attīstību novadā, Kokneses novada 
pašvaldība piekto gadu pēc kārtas organizē biznesa ideju konkurss “Esi uzņēmējs 
Kokneses novadā!”. 2018. gadā tika iesniegts rekordliels pieteikumu skaits – 10. Pirmās 
vietas ieguvēja Lauma Rudzone saņēma naudas balvu 1500,00 eiro apmērā par ideju 
organizēt bērnu vasaras nometnes Kokneses novadā, naudas balvu 850 eiro katram 
komisija piešķīra Elmāram Stāmuram (aveņu audzēšana un realizācija) un Ilzei Kašai 
(dabiskās kosmētikas izgatavošana un izplatīšana). 

Turpinās sadarbība ar Jēkabpils biznesa inkubatoru, Aizkraukles uzņēmējdarbības 
atbalsta centru, Zemgales uzņēmējdarbības centru uzņēmējdarbības atbalstam 
Kokneses novadā. Novada uzņēmējiem regulāri tiek izsūtīta informācija par 
uzņēmējdarbības aktualitātēm, ES fondu atbalstu, semināriem u.c. noderīga informācija.  

http://www.latvija.lv/
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Uzņēmējdarbības infrastruktūras uzlabošanas kontekstā ir pabeigti apjomīgi 
būvdarbi pie Melioratoru ielas, Darbnīcu laukuma, Paugu ielas laukuma un pievadceļa 
līdz Austrumu ielai pārbūves, kas tika īstenoti projekta Nr.3.3.1.0/16/I/21 
„Uzņēmējdarbības veicināšanai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Kokneses 
novada Kokneses ciemā” ietvaros. Projekts tiek īstenots, sadarbojoties ar 11 
komersantiem, kuru uzņēmumi atrodas vai ir reģistrēti Melioratoru ielas rūpnieciskajā 
teritorijā. Lai ielu pārbūves projektam iegūtu ES fondu līdzekļus, pamatnosacījums bija 
tādi rādītāji kā jaunas darbavietas un pašu uzņēmēju investīcijas savos uzņēmumos. 
Kokneses novada dome projekta pieteikumā paredzēja 14 jaunas darbavietas, kā arī 
vismaz 2 117 100 eiro investīcijas, ko uzņēmēji ieguldījuši savu uzņēmumu 
pamatlīdzekļos sākot no 2014.gada. Parka ielas pārbūve posmā no Blaumaņa ielas līdz 
Lāčplēša ielai, Koknesē. 

2018. gadā uzlabota kultūras infrastruktūra, lai sekmētu uzņēmējdarbības 
aktivitātes. Projekta "Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā" 
ietvaros Kokneses pilsdrupās pabeigti konservācijas darbi un ieviests jauns 
pakalpojums. Kokneses estrādes teritorijā realižeti trīs projekti,  Kokneses brīvdabas 
estrādes pārbūve (demontāža), Laukuma pārbūve Kokneses parka estrādē, Soliņu 
novietošana Kokneses parka estrādē. 

Tūrisma informācijas centrā ir organizēti pasākumi, kuri popularizē radošās industrijas, 
uzņēmējdarbības garu. Gada laikā TIC lielajā zālē ir notikušas 7 izstādes, 22 pasākumi 
(meistardarbnīcas, tikšanās ar uzņēmējiem, jauniešiem, prezentācijas). 

Sekmējot tūrisma attīstību, popularizējot Kokneses novada saražoto produkciju 
un pakalpojumus, 2018. gadā Kokneses novada pašvaldības ir piedalījusies trijās 
tūrisma izstādes un gadatirgos, popularizējot novada tūrisma iespējas un uzņēmējus: 

o Starptautiska izstāde ADVENTUR 2018 Viļņā - stends Magnetic Latvia;  LatLit 
projekta „AtractiveFORyou” stends. 

o Starptautiska izstāde BALTTOUR 2018 Rīgā -  LatLit projekta „AtractiveFORyou” 
stends;  Zemgales plānošanas reģiona stends; Hanzas pilsētu stends „Explore 
Hansa”. Iesaistīti vietējie uzņēmēji „Mazā Kāpa”, biedrība „Baltaine”, ZS „Janavas”. 

o Starptautiska izstāde TOUREST 2018 Tallinā - stends Magnetic Latvia;  Hanzas 
pilsētu stends „Explore Hansa”. 
 

2018. gadā sekmēta tūrisma nozares attīstība projekta “HANSA: Hanzas vērtības 
ilgtspējīgai sadarbībai” ietvaros, veicot vairākas aktivitātes.  Kokneses novada tūrisma 
uzņēmēju pieredzes apmaiņas brauciens uz Raunu, Smilteni, Blomi, Hanzas dienas 
Rostokā; Hanzas projekta mediju vizīte Koknesē par kulināro mantojumu, izglītojoši 
semināri. 
  
Lai veiktu regulārus pasākumus par ekonomikas attīstību novadā, Kokneses 
novada pašvaldība piedalījās Uzņēmēju dienās Aizkrauklē, Tūrisma informācijas centrā, 
Rīgas pilsētas svētkos, Hanzas pilsētu stendā Vērmanes dārzā. Tika iesaistīti vietējie 
uzņēmēji - „Aizezeres kapela”, „Mazā Kāpa”, ZS „Janavas”, „Ievas siers”, TIC informatīvais 
stends. Kokneses novada domes tīmekļa vietnē www.koknese.lv Uzņēmējdarbības 
sadaļā „Kokneses novada uzņēmumi” regulāri tiek atjaunota informācija par novada 
uzņēmējiem, to ražoto produkciju un sniegtajiem pakalpojumiem (apakšsadaļu 
struktūra - Pakalpojumi, Lauksaimniecība, Pārtikas produktu ražošana, Amatniecība, 
Celtniecība un būvmateriāli, Kokapstrāde un mēbeles, Mežsaimniecība un mežizstrāde).  
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Novada svētkos pašvaldība cenšas popularizēt vietējos ražojumus, uzņēmumus un 
pakalpojumus, aicinot uzņēmējus piedāvāt savus produktus un pašu sarūpētas balvas 
Kokneses novada svētku loterijai. 
 
2.1.2.tabula. Izvērtējuma rādītāji stratēģiskā mērķa „Uzņēmējdarbībai labvēlīga vide” 
sasniegšanai. 

Nr. Rādītājs 
Vērtība 
2017. 
gadā 

Vērtība 
2018. 
gadā 

Tendence  

Vēlamā 
attīstības 
tendence 

2019. 
gadā 

Avots 

SM2 – UZŅĒMĒJDARBĪBAI LABVĒLĪBA VIDE 

2.1. Realizēto privāto un 
publisko partnerību 
projekti 

0 0 
 
- - 

Kokneses 
novada 
pašvaldība 

2.2. Ekonomiski aktīvo 
uzņēmumu skaits 
 

362 344 
  Lursoft.lv  

 
2.3. 

 
Nodarbināto skaits, %  

59% 40% 

 

 

Centrālā 
statistiskas 
pārvalde 
 

2.4. Strādājošo mēneša 
vidējā bruto darba 
samaksa gada IV 
ceturksnī,  EUR, bez 
privātā sektora 
komersantiem ar 
nodarbināto skaitu <50 

763 820 

  Centrālā 
statistiskas 
pārvalde 
 

2.5. Bezdarbnieku skaits, % 
(uz attiecīgā gada 
decembri) 

6,0 5,7 
  Nodarbinātī

bas valsts 
aģentūra 

2.6. 
Privāto investīciju 
apjoms, EUR 

Dati nav 
pieejami 

Dati nav 
pieejami 

- - 
Centrālā 
statistiskas 
pārvalde 

2.7. 
Publisko investīciju 
apjoms, EUR 

Dati nav 
pieejami 

Dati nav 
pieejami 

- - 
Centrālā 
statistiskas 
pārvalde 

2.8. Kokneses novada derīgo 
izrakteņu ieguves 
apjoms, m3 (dati par 
SIA „Kūdras enerģija” 
iegūto kūdras apjomu 
Kokneses novadā) 

Dati nav 
pieejami 

Dati nav 
pieejami 

  SIA “Kūdras 
enerģija” 
 

2.9. Kokneses novada 
tūrisma objektu 
apmeklētāju skaits (dati 
par Kokneses TIC un 
Kokneses pilsdrupām) 
 

25988 

(TIC - 
3543, 

pilsdrupa - 
- 22445) 

25801 

(TIC- 
4570, 

pilsdrupa
s – 

21231) 

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

69,6 70,6 

  
 

Kokneses 
novada 
pašvaldības 
organizēta 
iedzīvotāju 
aptauja 

 

SECINĀJUMI UN PRIEKŠLIKUMI  

Nozīmīgākās jomas (darba ņēmēju skaits lielāks par 100), kurās ir nodarbināti 
iedzīvotāji Kokneses novadā ir: 

o valsts pārvalde un aizsardzība, obligātā sociālā apdrošināšana (25.6% no visiem 
darba ņēmējiem); 

o augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības (14.1% no visiem 
darba ņēmējiem); 

o mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus (7.4% no visiem darba 
ņēmējiem); 

 sauszemes transports un cauruļvadu transports (7.0% no visiem darba 
ņēmējiem).  
 

Pozitīvi vērtējams, ka lielākā daļa darba ņēmēju ir nodarbināti privātajā sektorā - lielāka 
daļa Kokneses novada darba ņēmēju strādā sabiedrībās ar ierobežotu atbildību (51.4%). 
33.9% no darba ņēmējiem nodarbināti budžeta iestādēs. 

Sakārtota ceļu un inženierkomunikāciju tīkla infrastruktūra ir joma, kuru pašvaldībai ir 
lielākas iespējas tieši ietekmēt, tādējādi atbalstot uzņēmējdarbību. 2018. gadā tika 
atbalstīta uzņēmējdarbības infrastruktūras sakārtošana un ražošanas attīstībai 
nozīmīgu ceļu tehniskā stāvokļa uzlabošana. 

Kokneses novada teritorijas attīstības līmeni var uzskatīt par labvēlīgu faktoru 
uzņēmējdarbības attīstībai. 

Kokneses novada dome atbalsta uzņēmējdarbības iniciatīvas Kokneses novadā, lai 
sekmētu novada ekonomisko izaugsmi. 

 

3. MĒRĶIS – IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA IESPĒJĀM BAGĀTA VIDE  
 

UZDEVUMI: 

U3.1. Nodrošināt kvalitatīvu vispārējās izglītības (t.sk. pirmsskolas un speciālās izglītības 
iestādes) pieejamību un kvalitatīvu izglītības programmu daudzveidību atbilstoši 
sabiedrības vajadzībām, valsts un reģiona tendencēm tautsaimniecības profesiju 
speciālistu nodrošināšanā 
U3.2. Uzlabot izglītības, kultūras un sporta infrastruktūru 
U3.3. Atbalstīt mūžizglītības ieguves iespējas novadā 
U3.4. Nodrošināt sabalansētu interešu izglītības, kultūras un sporta pakalpojumu 
pieejamību visiem novada iedzīvotājiem un viesiem 
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U3.5. Apzināt novada kultūrvēsturiskos un dabas objektus un veicināt to attīstību 
 

2018. gadā Kokneses novadā darbojas astoņas izglītības iestādes, nodrošinot 
pirmsskolas, pamatskolas, vidusskolas, speciālās, profesionālās un profesionālās ievirzes 
izglītības ieguvi.  

2018. gadā ir uzlabota izglītības iestāžu infrastruktūra – veikta Ilmāra Gaiša 
Kokneses vidusskolas jumta nesošo konstrukciju pārbūve un pastiprināšana, 
automātiskā ugunsdrošības signalizācijas sistēmas izbūve Ilmāra Gaiša Kokneses 
vidusskolas jumta konstrukcijai, veikti PII “Bitīte nojumes atjaunošanas darbi. 

Lai nodrošinātu kvalitatīvas izglītības apgūšanas iespējas Kokneses novadā, 
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā un Bebru pamatskolā tika uzsākts projekts “Atbalsts 
izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, kura ietvaros tiek finansētas aktivitātes, 
kas sniedz atbalstu skolēniem mācībās, ņemot vērā viņu intereses, spējas, talantus, arī 
grūtības un individuālu nodarbību nepieciešamību. Lielākā finansējuma daļa tiks 
atvēlēta mūsdienās augstu vērtētajai STEM jomai (matemātika, dabaszinātnes, 
tehnoloģijas), pievēršot īpašu uzmanību praktiskai pieejai un skolēnu intereses 
veicināšanai. Turpinās projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības 
iestādēs”, lai uzlabotu pieeju karjeras atbalsta jautājumiem skolās un pašvaldībā un izveidotu 

kompleksu karjeras konsultantu atbalsta sistēmu. 

Dažādos veidos tiek popularizēts novada kultūrvēsturiskais mantojums. Koknesieši 
brīvo laiku pavada, iesaistoties dažādos pašdarbības kolektīvos Kokneses kultūras 
namā. Iršos ir savs deju kolektīvs „Irši”, bet Bebros vokālais ansamblis. Iespēju robežās 
kolektīvi dodas ārpus Latvijas, lai prezentētu Koknesi. 2018. gadā 13 Kokneses novada 
amatierkolektīvi piedalījās Simtgades Dziesmu un deju svētkos. 

2018. gadā tika veikta novada kultūrvēsturisko un dabas objektu attīstība. Projekta 
"Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā" ietvaros Kokneses 
pilsdrupās pabeigti konservācijas darbi un ieviests jauns pakalpojums. Kokneses 
pilsdrupu konservācijas darbi 2018. gadā veikti saskaņā ar tehnisko projektu, kas 
izstrādāts pēc pilsdrupu saglabāšanas principiem.  Projekts Nr.LLI-313 "Aizraujošs 
ceļojums muižu parkos četros gadalaikos" ietvaros tika veikta ēdenskrituma izbūve 
Kokneses parka dīķī. Apgaismojuja izbūve Kokneses parkā. 

21. gadsimta piemineklis mūsu tautas gara spēkam ir Likteņdārzs, kura vārds Latvijā un 
pasaulē izskan kopā ar Kokneses un Daugavas vārdu. Likteņdārzs ir visas tautas dāvana 
Latvijai. Tas ar nodibinājuma “Kokneses Fonds” iniciatīvu  tiek veidots  kā nacionālas 
nozīmes  kultūrvēsturisks piemineklis 20.gadsimtā  no dažādām politiskajām varām  
cietušajiem latviešiem. Projekts top par iedzīvotāju un uzņēmēju saziedotajiem 
līdzekļiem. Nākotnē tas kļūs par īpaši  iecienītu objektu, ko  apmeklēs tūristi  un citas 
personas un tas dos  nozīmīgu pienesumu Kokneses attīstībā un atpazīstamībā. 

2.1.3.tabula. Izvērtējuma rādītāji  stratēģiskā mērķa „Izglītības, kultūras un sporta iespējām 
bagāta vide” sasniegšanai. 

Nr. Rādītājs 
Vērtība 
2017. 
gadā 

Vērtība 
2018. gadā 

Tendence 

Vēlamā 
attīstības 
tendence 

2019. 
gadā 

Avots 
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SM3 –  IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA IESPĒJĀM BAGĀTA VIDE 
3.1. Izglītības iestāžu 

nodrošinājums ar 
kvalificētiem 
tehniskajiem 
darbiniekiem, % 

69% 70% 

  
 

Kokneses 
novada 
pašvaldība 
  

3.2. Pedagogu vidējais 
vecums Kokneses 
novada izglītības 
iestādēs 

49,5 gadi 51 gadi 

  
Kokneses 
novada 
pašvaldība  

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

0,1368 
MWh/m2 

0,1368 
MWh/m2 

  
Kokneses 
novada 
pašvaldība 

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

23% 23% 

  
 

Kokneses 
novada 
pašvaldība 

3.5. 

Mūžizglītības 
programmu skaits 
izglītības iestādēs  

2 
(Vecbebr

u 
Profesion

ālā un 
vispārizgl

. 
Internātv

id.) 

2 (Vecbebru 
Profesionālā 
un 
vispārizgl. 
Internātvid.)
, 14 
programma
s 
piedāvājums 
Ogres 
tehnikuma 
Pieaugušo 
izglītības 
centrā 

  

Kokneses 
novada 
pašvaldība 

3.6. Iedzīvotāju 
īpatsvars ar 
augstāko izglītību, 
% 
 
 

Dati nav 
pieejami 

Dati nav 
pieejami 

- 

 

Centrālā 
statistiskas 
pārvalde 

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

37% 37% 

  
 

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

90% 90% 

  
 Kokneses 

novada 
pašvaldība 

3.9. Māksliniecisko 
kolektīvu skaits, kas 
piedalījušies 
Vispārējos Latviešu 
Dziesmu un Deju 
svētkos (vērtība 
skatāma 2018.gadā) 

- 
13 amatier 

kolektīvi 
- 

 Kokneses 
novada 
pašvaldība 

3.10. Māksliniecisko 
kolektīvu skaits, kas 
piedalījušies 
starptautiska 
mēroga pasākumos 

4  4 

  
 

Kokneses 
novada 
pašvaldība 

3.11. Apmeklētāju skaits 
tradicionālās 
kultūras aktivitātēs 
vietējā līmenī 

Dati nav 
pieejami 

 
Dati nav 
pieejami 

- - 

Kokneses 
novada 
pašvaldība 

 

SECINĀJUMI UN PRIEKŠLIKUMI 

Novada nozīmes pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo kultūrvēsturisko un dabas 
objektu sakārtošanā ir jāveic ieguldījumi, t.sk. Kokneses viduslaiku pilsdrupas, Kokneses 
parks, Iršu magazīna, Vecbebru muižas kungu māja.  

2018. gadā turpinās Kokneses viduslaiku pilsdrupu konservācijas darbi, kā arī teritorija 
tiek pielāgota tūrisma nozares prasībām. 

Joprojām pieaug pedagogu vidējais vecums Kokneses novada izglītības iestādēs, kas 
būtu jārisina, piesaistot jaunus skolotājus, kā arī ieviešot inovatīvas mācību metodes.  

Liela problēma ir pasākumu apmeklētība. Jāmeklē iespējas vairot iedzīvotāju interesi 
piedalīties vietēja mēroga pasākumos. Jāturpina iedzīvotāju informēšana par norisēm 
novadā ne tikai izmantojot vietējo avīzi un tīmekļa vietni, bet meklējot papildus 
informācijas kanālus un informācijas nodošanas veidus (informācijas izvietošana pie 
tirdzniecības vietām, ziņojumu dēļi, informācijas izplatīšana pasākumos u.c.). 

Izglītības, kultūras un sporta iestāžu infrastruktūras pielāgošana cilvēkiem ar 
funkcionāliem traucējumiem novada iestādēs ir zemā līmenī, vajadzība pēc īpašiem 
pielāgojumiem cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem turpmāk jāņem vērā, plānojot 
sabiedrisko, sporta, kultūras un izglītības iestāžu renovāciju un iekštelpu remontdarbus. 
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4. MĒRĶIS – DROŠA, SAKĀRTOTA UN VESELĪGA VIDE 
 

UZDEVUMI: 

U4.1. Paaugstināt cilvēku drošību novadā 
U4.2. Uzlabot novadā esošo satiksmes infrastruktūru 
U4.3. Uzlabot velotransporta tīklu attīstību 
U4.4. Uzlabot ūdens kvalitāti un kanalizācijas tīklu sistēmu 
U4.5. Samazināt nelietderīgu siltumenerģijas un elektroenerģijas resursu patēriņu 
U4.6. Veidot pievilcīgu vidi bērniem 
U4.7. Atbalstīt ģimenes, ģimenes vērtības un veicināt dzimstību 
U4.8. Nodrošināt kvalitatīvu veselības un sociālo pakalpojumu sniedzējinstitūciju 
darbību un attīstību 
U4.9. Uzlabot novada estētisko un vides kvalitāti, tai skaitā veidot mūsdienīgus un 
videi draudzīgus, publiski pieejamus rekreācijas objektus 

 

2018. gadā tika uzlabota satiksmes infrastruktūra. Lauku atbalsta dienesta 
programmas “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros apgūti 
98% no Kokneses novada domei iezīmētās kvotas grants ceļu pārbūvei - 787 258,00 eiro 
apmērā (pieejamā kvota 800 000,00 eiro). 2018. gadā pabeigts ceļu posms Bebru 
pagastā - Domēni-Vēži, Riemeri-Vijas, Rožkalni-Birzes, Rudzīši-Jaundzērvēni, Tupiešēni-
Kroglejas, Blankas-Mucenieki. Iršu pagastā - Jirjeni-Melderi, Slapsiles-Vilkāres, Vilkāres-
Pamati un Kokneses pagastā -Mazvecsviļi-Aizekšņi, kopā 12 km. 

Uzlabota novada estētiskā un vides kvalitāte. Īstenots projekts dīķu un Daugavas 
krastu labiekārtošanai - veikta Kokneses parka dīķu tīrīšana, ūdenskrituma - strūklakas 
izbūve vienā no dīķiem, solu kompleksa nomaiņa. Projekta „Dabas pieminekļa 
aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma „Kokneses parks” teritorijas labiekārtošana” 
ietvaros uzstādīti gaismekļi un izveidots apgaismojums Kokneses parka teritorijā. Lielās 
Talkas ietvaros iestādītas 800 priedītes pašvaldībai piederošajā zemes gabalā pie 
Kaplavas kapiem. 

Pārskata periodā tika veidota pievilcīga vide bērniem un ģimenēm - bērnu rotaļu 
laukumu izveide pie Ģimenes atbalsta dienas centra un labiekārtota dzīvojamo māju 
zaļajā zonā.  

Lai paaugstinātu cilvēku drošību novadā, tika turpināts projekts "Apgaismojuma 
izveide Parka ielā Kokneses pagastā". Uzlabojot drošību novadā, 2018. gadā izveidota 
gājēju pāreja pāri dzelzceļam Zemeņu ielā, apgaismojuma sistēma Zemeņu, Lakstīgalu 
un Līgo ielās. 

Uzlabojot ūdensvada un kanalizācijas sistēmas kvalitāti, 2018. gadā pabeigta 
būvniecība projektam “Ūdensvada posma atjaunošana no ūdenstorņa līdz lattelecom 
sakaru konteinerim Vecbebros”. 
 
2018. gadā tika veidota droša un veselīgāka vide bērniem un ģimenēm, turpinot 
projekta “Koknese – veselīgākā vide visiem!”pasākumus vietējās sabiedrības veselības 
uzlabošanai (lekcijas, konsultācijas, praktiskas nodarbības, sporta aktivitātes, garīgās 
veselības uzlabošanas praktikumus, meistarklases u.c. aktivitātes).  Projektā veselības 
veicināšanas un slimību profilakses pasākumos trīs gadu laikā plānots iesaistīt 1130 
iedzīvotājus, organizējot ap 540 bezmaksas aktivitātes visos trijos pagastos.  
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1.4.tabula. Izvērtējuma rādītāji stratēģiskā mērķa „Droša, sakārtota un veselīga vide” 
sasniegšanai. 

Nr. Rādītājs 
Vērtība 
2017. 
gadā 

Vērtība 
2018. 
gadā 

Tendence 

Vēlamā 
attīstības 
tendence 

2019. 
gadā 

Avots 

SM4 –  DROŠA, SAKĀRTOTA UN VESELĪGA VIDE 

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

38 40 

  
 

Kokneses 
novada 
pašvaldības 
organizēta 
iedzīvotāju 
aptauja 

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

7,1 7.1 

  Kokneses 
novada 
pašvaldība 

4.3. Rekonstruēto 
pašvaldības ceļu 
kopgarums, m, % 

5,82 5,82 
  Kokneses 

novada 
pašvaldība 

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

57,51 57,51 

 

 

Kokneses 
novada 
pašvaldība 

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

27,03 27,03 

  Kokneses 
novada 
pašvaldība 

4.6. 

Veloceliņu 
kopgarums novadā, 
m  
 

1300 m 
(marķēts) 

1300 m 
(marķēts) 

  Kokneses 
novada 
pašvaldība 

4.7. 

Kokneses novada 
dzelzceļa stacijā 
iekāpušo pasažieru 
skaits 

36 840 38 003 

  AS „Pasažieru 
vilciens” 

4.8. 

Kokneses novadā 
pārvadāto pasažieru 
skaits sabiedriskajā 
transportā 

Dati nav 
pieejami 

Dati nav 
pieejami 

- 
 
- 

Sabiedriskā 
transporta 
pārvadātāju 
sniegtā 
informācija 

4.9. 

Ceļu satiksmes 
negadījumu skaits 
Kokneses novadā 
 

33 43 

  Ceļu satiksmes 
drošības 
direkcija 
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6 https://vugd.gov.lv/files/textdoc/stat/2018-03-21_13_21_57_12_Decembris_2017.pdf 

4.10. Ugunsgrēku skaits 206 31 

  Valsts 
ugunsdzēsības 
un glābšanas 
dienests 

4.11. 

Pārstrādei nodoto 
atkritumu daudzums 
pret kopējo 
atkritumu daudzumu, 
% 

14,05% 

2712 m3 
dalīti 

atkritumi, 
tai skaitā 
PET 1680 
m3 un 600 
m3 stikla 

 
 

 
 

SIA “Clean R”  

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

74% 74% 

  Kokneses 
novada 
pašvaldība 

4.13. Notekūdeņu 
atbilstība normatīvo 
aktu prasībām 

100% 100% 
  Kokneses 

novada 
pašvaldība 

4.14. Kopējais 
kanalizācijas tīklu 
garums Kokneses 
novadā, m 

23 299 23 299 

  Kokneses 
novada 
pašvaldība 

4.15. Kopējais ūdensvadu 
tīklu garums 
Kokneses novadā, m 

22 048,7 22 048.7 
  Kokneses 

novada 
pašvaldība  

4.16. Kopējais siltumtīklu 
garums Kokneses 
novadā, m 

3095 3095 

  Kokneses 
novada 
pašvaldība 
Precizēt 

4.17. Apsaimniekošanā 
nodotu 
daudzdzīvokļu māju 
īpatsvars, % 

45% 45% 

  Kokneses 
novada 
pašvaldība  

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

2830 3373 

 
 

 

 
 

Kokneses 
novada 
pašvaldība 
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SECINĀJUMI UN PRIEKŠLIKUMI  

Konkurētspējīga satiksmes infrastruktūra ir viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem 
reģiona ekonomiskajai izaugsmei.  

Kokneses novada novietojums valsts centrālajā daļā pie valsts galvenajiem autoceļiem ir 
labvēlīgs pasažieru un kravas pārvadājumu attīstībai. 

Koknese novada satiksmes infrastruktūras galvenais elements ir transporta 
infrastruktūra, kuru veido valsts reģionālie un pašvaldības autoceļi, valsts meža ceļi, 
privātie ceļi un dzelzceļš. 

Nepieciešams finansējums novada satiksmes infrastruktūras uzlabošanai, palielinot 
rādītāju par rekonstruēto ielu kopgarumu Kokneses, Vecbebru, Iršu un Bormaņu ciemu 
teritorijās, kā arī rekonstruēto ceļu kopgarumu.  

Nepieciešams apgaismojums un satiksmes drošības risinājumi diennakts tumšajā laikā.  

Pozitīvi ir tas, ka tiek veikti Kokneses, Iršu un Bebru ielu seguma stāvokļa uzlabošanas  
darbi, kā arī ir palielinājies pašvaldības ceļu kopgarums ar asfalta segumu.  

Palielinās satiksmes negadījumu un ugunsgrēku skaits, 2018. gadā pret iepriekšējo gadu 
satiksmes nagadījumi palielinājās par 23%, bet ugunsgrēku skaits par 34%. Jāveic 
prevensijas pasākumi par ceļus satiksmes drošību un ugunsdrošību. 

2014.-2020. gada plānošanas periodā ES fondu plānošanas periodā, izmantojot 
pieejamos struktūrfondu līdzekļus, tiek plānota novada grants ceļu atjaunošana un 
industriālo teritoriju pievadceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai un apdzīvotības 
saglabāšanai.  

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

Dati nav 
pieejami 

Dati nav 
pieejami 

- - 

Kokneses 
novada 
pašvaldība 
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2.2.INVESTĪCIJU PLĀNA IEVIEŠANAS REZULTĀTI 

2.2.1.tabula. Kokneses novada domes attīstības programmas investīciju plānā iekļauto  projektu/aktivitāšu īstenošana 2018.gadā. 
Ar dzeltenu – aktuālie papildinājumi un labojumi 
ĪSTENOTS – iekrāsots pelēkā krāsā 
DAĻĒJI ĪSTENOTS – norādītā aktivitāte īstenota vai daļēji īstenota 
 
2.2. RĪCĪBAS PLĀNS STRATĒĢISKO MĒRĶU SASNIEGŠANAI  

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

Uzdevums Rīcība/Projekts 

Laiks (gadu 
periods) 

Pastā
-vīgi 

3 7 

SM1 – MODERNA UN EFEKTĪVA PĀRVALDE 
U1.1. Uzlabot visu pārvaldes darbībā 
iesaistīto institūciju darbinieku 
kvalifikāciju, profesionalitāti un 
savstarpējo sadarbību 

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

 x  

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

x   

Dokumentu aprites sistēmas uzlabošana pašvaldības darbā ĪSTENOTS  x  
Darbinieku kvalifikācijas (kursi u.tml.) uzlabošana x   

U1.2. Veicināt pozitīva novada tēla 
veidošanu 

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

 x  

U1.3. Aktīvi iesaistīt sabiedrību 
pašvaldības attīstības jautājumu 

Iedzīvotāju informēšanas risinājumu (sistēmas) izveide   x  
Digitālas informācijas sistēmas izveide par pašvaldības infrastruktūras  x  
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risināšanā objektiem ĪSTENOTS 
Mūsdienīgas mājas lapas izveide ĪSTENOTS  x  

U1.4. Vērtēt un analizēt pašvaldībā 
sasniegtos rādītājus 

Pašvaldības dokumentu uzraudzības sistēmas izstrāde   x 
Ikgadējā pārskata par Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
2013.–2037. gadam un Kokneses novada attīstības programmas 2013.–2019.  
gadam īstenošanu sagatavošana 

x   

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

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

x   

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

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

x   

SM2 – UZŅĒMĒJDARBĪBAI LABVĒLĪGA VIDE 
U.2.1. Uzņēmējdarbības attīstīšanai 
uzlabot infrastruktūru 

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

 x  

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

 x  

Ātrgaitas interneta sasniedzamības uzlabošana ĪSTENOTS  x  
Vietējā autoceļa V922 Vecbebri – Irši asfalta seguma izbūve 10,25 km garumā 
Kokneses novadā 

 x  

Autoceļa P79 Koknese—Ērgļi asfalta seguma pārbūve posmā Koknese – 
Vecbebri 6,5 km garumā 

 x  

Tilta pārbūve pār vietējo autoceļu V920 Koknese – Vērene ĪSTENOTS   x 
Sakaru (telekomunikāciju) sistēmu uzlabošana  x  
Pašvaldības nekustamā īpašuma „Darbnīcu laukums” rūpnieciskās zonas ceļa, 
īpašuma „Austrumu iela 19 k-1” ceļa 0,503 km garumā pārbūve un pievadceļa 
Melioratoru ielas 0,360 km garumā atjaunošana (ERAF Specifiskais atbalsta 
mērķis SAM 3.3.1. – Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot 
ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības 
programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties 

 x  
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uz vietējo uzņēmēju vajadzībām). Projekta rezultatīvo rādītāju attiecināmības 
periodā 01.01.2014.-31.12.2023. nodrošinātas uzņēmēju piesaistītās 
investīcijas EUR 2 117 100,00 apmērā un 14 jaunu darba vietu izveide.  
ĪSTENOTS 
Ceļa posma no A6 uz Likteņdārzu „Ziediņi – Sala” pārbūve 0,670 km   x  
Asfalta seguma izbūve ceļam Gaiļi – Atradze 1,3 km (ERAF Specifiskais 
atbalsta mērķis SAM 3.3.1. – Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, 
veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības 
programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties 
uz vietējo uzņēmēju vajadzībām) 

 x  

Vietējā autoceļa V996 Ogre-Viskāļi asfalta seguma izbūve Kokneses novadā 2 
km garumā posmā no P80 līdz kūdras purva pievadceļam  

 x  

Degradēto teritoriju revitalizācija, ietverot teritoriju „Krautuve” Koknesē  x  
U2.2. Popularizēt novadā esošos 
resursus, saražoto produkciju un 
sniegtos pakalpojumus 

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

 x  

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

 x  

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

 x  

U2.4. Sekmēt tūrisma nozares 
attīstību 

Kokneses novada Tūrisma informācijas centra izveide tūristiem pieejamākā 
vietā ĪSTENOTS 

 x  

Kokneses novada tūrisma attīstības stratēģijas izstrāde ĪSTENOTS   x 
Dabas takas izveide no Kokneses pilsdrupām Likteņdārza virzienā gar 
Daugavu līdz robežai ar Pļaviņu novadu  DAĻĒJI ĪSTENOTS 

 x  

Labiekārtotas atpūtas vietas izveide Kokneses ciemā pie Daugavas (t.sk. seno 
laivu parka kompleksa izveide Daugavas krastā) 

 x  

Ūdens tūrisma infrastruktūras izveide Daugavā (t.sk. laivu piestātņu izveide) 
ĪSTENOTS 

 x  

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

  x 
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Velosipēdistu celiņa izbūve posmā „Koknese – Likteņdārzs”   x  

Dabas pieminekļa aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma „Kokneses parks” 
teritorijas infrastruktūras sakārtošana atbilstoši dabas aizsardzības plānā 
paredzētajiem apsaimniekošanas pasākumiem (t.sk. apgaismojuma izveide 
parkā) DAĻĒJI ĪSTENOTS 

x   

Muižas magazīnas sakārtošana un saglabāšana ekspozīcijas izveidei Iršu 
ciemā 

 x  

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

 x  

Laukuma un informatīvā stenda izveide Iršu ciemā ĪSTENOTS  x  
Lielkalnu pilskalna (Iršu augstākais punkts) apkārtnes sakārtošana  x  
Informatīvu stendu izveide Kokneses ciema centrā un Likteņdārzā ĪSTENOTS  x  
Kokneses estrādes pārbūve  x  

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

Uzņēmēju balvas izveidošana dažādās nominācijās ĪSTENOTS  x  
Uzņēmēju atvērto dienu organizēšana ar skolu aktīvu līdzdarbošanos 
(skolnieki un citi interesenti var iepazīties ar uzņēmumu u.tml.) 

 x  

SM3 – IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA IESPĒJĀM BAGĀTA VIDE 
U3.1. Nodrošināt kvalitatīvu 
vispārējās izglītības (t.sk. pirmsskolas 
un speciālās izglītības iestādes) 
pieejamību un kvalitatīvu izglītības 
programmu daudzveidību atbilstoši 
sabiedrības vajadzībām, valsts un 
reģiona tendencēm tautsaimniecības 
profesiju speciālistu nodrošināšanā 

Vecbebru tehnikuma kompleksa attīstība   x  

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

 x  

Karjeras konsultantu pakalpojumu nodrošināšana novada izglītības iestādēs 
(ESF specifiskais atbalsta mērķis 8.3.5. "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam 
izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs") ĪSTENOTS 

 x  

U3.2. Uzlabot izglītības, kultūras un 
sporta infrastruktūru 

Pirmsskolas izglītības iestādes „Gundega” un Kokneses mūzikas skolas ēkas 
atjaunošana ĪSTENOTS 

 x  

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas ēkas atjaunošana ĪSTENOTS  x  
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas klašu remonts, mēbeļu un aprīkojuma 
iegāde DAĻĒJI ĪSTENOTS 

 x  

Iršu pagasta Pērses pamatskolas ēkas atjaunošana  x  
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Vecbebru Profesionālās un vispārizglītojošās internātvidusskolas ēku jumtu 
nomaiņa un iekštelpu atjaunošana ĪSTENOTS 

 x  

Pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” Vecbebru ciemā āra teritorijas 
labiekārtošana, laukumu un celiņu atjaunošana  

 x  

Pirmsskolas izglītības iestādes „Gundega” āra teritorijas labiekārtošana, 
laukumu un celiņu atjaunošana 

 x  

Kokneses novada sporta būvju atjaunošana un pārbūve, ietverot stadiona 
ēkas, tribīņu rekonstrukciju Vecbebru ciemā DAĻĒJI ĪSTENOTS 

 x  

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

x x  

Sporta aprīkojuma iegāde, papildinot esošo materiāli tehnisko bāzi DAĻĒJI 
ĪSTENOTS 

x x  

Āra trenažieru laukuma izveide pie Kokneses Sporta centra ĪSTENOTS  x  
Āra trenažieru laukuma izveide Vecbebros   x  
Bebru pamatskolas iekšējās infrastruktūras sakārtošana/apgaismojums, 
apkure, ūdens apgādes un kanalizācijas tīkli 

 x  

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

 x  

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

 x  

Veicināt vietējo uzņēmēju iesaisti Jēkabpils biznesa inkubatorā DAĻĒJI 
ĪSTENOTS 

 x  

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

x x  

Pludmales volejbola laukuma izveide Iršu un Kokneses ciemos ĪSTENOTS  x  
Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs 
ĪSTENOTS 

 
x 

 

U3.3. Atbalstīt mūžizglītības ieguves 
iespējas novadā 

Esošās infrastruktūras pielāgošana mūžizglītības attīstībai – ar dažādu 
organizāciju un uzņēmumu atbalstu piedāvāt mūžizglītības/tālākizglītības  x  
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programmas (piemēram, svešvalodas, datorzinības, rokdarbi u.tml.), 
programmu vadītāji – novada pedagogi ar atbilstošu kvalifikāciju, kā bāzes 
vieta – novada izglītības iestādes (ESF specifiskais atbalsta mērķis SAM 8.4.1. 
“Pieaugušo izglītības nodrošināšana nodarbināto personu profesionālās 
kompetences un kvalifikācijas pilnveidei, lai mazinātu darbaspēka 
kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo 
konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu atbilstoši darba tirgus 
prasībām”) 
Vecbebru muižas kunga mājas un Vecbebru tehnikuma kompleksa 
izmantošana mūžizglītības attīstībai 

  x 

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

Kokneses novada sporta attīstības stratēģijas izstrāde ĪSTENOTS  x  
Atpūtas un sporta nometņu organizēšana vasaras sezonā ĪSTENOTS x x  
Kokneses kultūras nama telpu izmantošanas efektivitātes uzlabošana  x  
Materiāltehniskās bāzes izveide vai papildināšana novada biedrību un 
sabiedrisko organizāciju aktivitāšu nodrošināšanai 

x   

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

 x  

Attīstītas Kokneses novada jauniešu prasmes un veicināta to iesaiste izglītībā, 
darba tirgū un NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros (ESF 
Specifiskais atbalsta mērķis 8.3.3. Atbalsta pasākumi jauniešiem, kuri 
nemācās, nestrādā, neapgūst arodu – projekts „PROTI un DARI) ĪSTENOTS 

 x  

Interešu izglītības un neformālās izglītības veicināšana un atbalstīšana (ESF 
Specifiskais atbalsta mērķa 8.3.2.2.pasākums “Atbalsts izglītojamo individuālo 
kompetenču attīstībai”) 

x x  

Novada jauniešu iesaistīšana ERASMUS+, programmas “Jaunatne darbībā”, 
Eiropas Solidaritātes korpusa u.c. brīvprātīgā darba un apmaiņas projektos 

x   

Telpu pieejamības uzlabošana darbam ar jauniešiem novadā  x  
U3.5. Apzināt novada 
kultūrvēsturiskos un dabas objektus 
un veicināt to attīstību 

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

 x  
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Likteņdārza kompleksa atklāšana uz salas Daugavā 2018.gadā ĪSTENOTS  x  
Esošo tūrisma objektu sakopšana un iekļaušana apskates objektos, tūrisma 
menedžmenta attīstība 

x x  

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

x x  

Seno laiku nocietinājumu „Zviedru skanstes” arheoloģiskās izpētes darbi  x  
Kokneses Jaunās pils drupu teritorijas labiekārtošana un iekļaušana tūrisma 
apritē (pagrabiņa atjaunošana u.c.) 

 x  

Novada teritorijā esošo dabas pieminekļu apzināšana un aizsardzība  x  
Latvijas Biškopības vēstures muzeja labiekārtošana un darbības attīstīšana  x  

SM4 – DROŠA, SAKĀRTOTA UN VESELĪGA VIDE 
U4.1. Paaugstināt cilvēku drošību 
novadā 

Video novērošanas sistēmas ieviešana Kokneses novadā DAĻĒJI ĪSTENOTS  x  
Vienota ielu apgaismojuma sistēmas izveide novada ciemos   x 
Attīstīt risinājumus iedzīvotāju kustībai, lai izvairītos no pārvietošanās gar 
lielceļu malām 

  x 

Gājēju celiņu izveide Vecbebru ciemā: centrs – bērnudārzs (~400 m),  
Papardes – Vīnlejas (~500 m) un Ābeles – Ausekļi (~300 m) DAĻĒJI 
ĪSTENOTS 

 x  

Kokneses pilsdrupu mūru ekspertīzes veikšana apmeklētāju drošības 
nodrošināšanai ĪSTENOTS 

 
x 

 

Gājēju pārejas izveidošana pāri dzelzceļam Zemeņu ielā ĪSTENOTS  x  
Apgaismojuma sistēmas izveide Zemeņu un Lakstīgalu ielās ĪSTENOTS  x  
Apgaismojuma sistēmas izveide Līgo ielā ĪSTENOTS  x  
Apgaismojuma sistēmas atjaunošana Paugu ielā un 1905.gada ielā, Koknesē   x  

U4.2. Uzlabot novadā esošo satiksmes 
infrastruktūru 

Reģionālā autoceļa P79 Koknese – Ērgļi pārbūve 26,71 km garumā  x  
Asfalta seguma pārbūve Parka ielas posmā no Blaumaņa ielas līdz A6 šosejai 
0,260 km ĪSTENOTS 

 x  

Vietējā autoceļa V996 Ogre-Viskāļi ceļa posma „Blaumaņa iela” pārbūve 1,56 
km garumā 

  x 

Vietējā autoceļa V915 Koknese – Odziena pārbūve 1,04 km garumā Kokneses   x 
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novadā 
Vietējā autoceļa V939 Bormaņi – Ratnicēni asfalta seguma izbūve 0,600 km 
garumā Kokneses pagasta Bormaņu ciemā 

  x 

Asfalta seguma izbūve pašvaldības  ceļam „Bormaņi – Upeslīči” 0,600 km 
garumā Kokneses pagasta Bormaņu ciemā 

  x 

Asfalta seguma izbūve Daugavas ielā 0,593 km ĪSTENOTS  x  
Asfalta seguma izbūve Indrānu ielā 0,167 km ĪSTENOTS  x  
Asfalta seguma pārbūve Melioratoru ielā 0,372 km ĪSTENOTS  x  
Asfalta seguma izbūve Austrumu ielā 0,580 km ĪSTENOTS  x  
Asfalta seguma izbūve Linarda Laicena ielā 0,457 km DAĻĒJI ĪSTENOTS  x  
Asfalta seguma izbūve Zemeņu ielā 0,550 km ĪSTENOTS  x  
Asfalta seguma izbūve Lakstīgalu ielā 0,410 km ĪSTENOTS  x  
Asfalta seguma izbūve Rožu ielā 0,311 km  x  
Asfalta seguma izbūve Māras ielā 0,145 km ĪSTENOTS   x 
Asfalta seguma izbūve Dārza ielā 0,137 km ĪSTENOTS   x 
Asfalta seguma pārbūve Hanzas ielā 0,600 km ĪSTENOTS   x 
Asfalta seguma izbūve Dzirnavu ielā 0,401 km ĪSTENOTS   x 
Asfalta seguma izbūve Līgo ielā 0,300 km ĪSTENOTS   x 
Asfalta seguma izbūve Raiņa ielā 0,230 km ĪSTENOTS   x 
Asfalta seguma izbūve Saules ielā 0,100 km ĪSTENOTS   x 
Asfalta seguma izbūve Tilta ielā 0,146 km ĪSTENOTS   x 
Asfalta seguma izbūve ceļam Irbītes – Audzēres 0,5 km ĪSTENOTS   x 
Asfalta seguma izbūve ceļam Vējkalni – Madaras 0,25 km ĪSTENOTS   x 
Asfalta seguma izbūve ceļam Akmentiņi – Vālodzes 0,18 km ĪSTENOTS    
Grants seguma pārbūve ceļam Surmīši – Elksnīši 3,5 km   x 
Asfalta seguma izbūve ceļam Bebri – Zutēni 1,5 km   x 
Asfalta seguma izbūve ceļam Mežaparks – Pīlādži (ceļš uz estrādi) 1,0 km 
DAĻĒJI ĪSTENOTS 

  x 

Asfalta seguma izbūve Viršu ielā 0,360 km   x 
Virzienā no 1905.gada ielas 60 līdz Viršu ielai 3, ielas seguma kvalitātes 
uzlabošana 

  x 



Pārskats par Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037. gadam un attīstības programmas 2013.-2019. gadam īstenošanu 2018. gadā 

    30 

 

Grants seguma pārbūve ceļam Bidēgi-Auliciems, Bidēgi-Bilstiņi 4,74 km 
garumā (Kokneses pag.) ĪSTENOTS 

 x  

Grants seguma pārbūve ceļam Domēni - Vēži 1,54 km garumā (Bebru pag.) 
ĪSTENOTS 

 x  

Grants seguma pārbūve ceļam Rudzīši - Jaundzērvēni 1,09 km garumā (Bebru 
pag.) ĪSTENOTS 

 
x 

 

Grants seguma pārbūve ceļam Jirjeni – Melderi 2,0 km garumā (Iršu pag.) 
ĪSTENOTS 

 
x 

 

Grants seguma pārbūve ceļam Rožkalni – Birzes 0,56 km garumā (Bebru pag.) 
ĪSTENOTS 

 
x 

 

Grants seguma pārbūve ceļam Riemeri - Vijas 0,50 km garumā un jauna ceļa 
posma „Vecriemeri-Šturmes” izbūve 0,3 km garumā (Bebru pag.) ĪSTENOTS 

 
x 

 

Grants seguma pārbūve ceļam Slapsiles – Pamati 3,57 km garumā (Iršu pag.) 
ĪSTENOTS 

 
x 

 

Grants seguma pārbūve ceļam Līdums - Auliciems 1,1 km garumā (Kokneses 
pag.)  

 
x 

 

Grants seguma pārbūve ceļam Jaunceltnes - Šļakāni 0,39 km garumā un jauna 
ceļa posma „Šļakānu kalns-Plepu leja” izbūve 0,51 km garumā (Bebru pag.)  

 
x 

 

Grants seguma pārbūve ceļam Griķīši-Beņķi 0,7 km garumā (Bebru pag.)   x  
Grants seguma pārbūve ceļam Tupiešēni - Kroglejas 1,82 km garumā (Bebru 
pag.)  

 
x 

 

Grants seguma pārbūve ceļam Vilkāres-Pamati 1,42  km garumā (Iršu pag.)   x  
Grants seguma pārbūve ceļam Spīdolas - Ūsiņi  0,72 km garumā (Kokneses 
pag.)  

 
x 

 

Grants seguma pārbūve ceļam Bormaņi - Upeslīči 0,75 km garumā (Kokneses 
pag.)  

 
x 

 

Grants seguma pārbūve ceļam Griķīši-Oši 0,4 km garumā un jauna ceļa posma 
„Oši-Vecāriņi” izbūve 0,8 km garumā (Bebru pag.) 

 
x 

 

Grants seguma pārbūve ceļam  Blankas - Mucenieki 0,28 km garumā un jauna 
ceļa posma „Mucenieki-Sviķi” izbūve 0,4 km garumā (Bebru pag.) ĪSTENOTS 

 
x 

 

Grants seguma pārbūve ceļam Mazvecsviļi - Aizelkšņi 0,8 km garumā  x  
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(Kokneses pag.) ĪSTENOTS 
Iekšpagalmu sakārtošana daudzdzīvokļu namu teritorijās   x  

U4.3. Uzlabot  velotransporta tīklu 
attīstību 

Velotransporta infrastruktūras izveidošana Aizkraukle – Pļaviņas gar galveno 
autoceļu A6   

  x 

U4.4. Uzlabot ūdens kvalitāti un 
kanalizācijas tīklu sistēmu 

Normatīvo aktu prasībām atbilstošas lietus ūdeņu attīrīšanas sistēmas izveide 
ciemu centros 

  x 

Kanalizācijas tīklu pārbūve 2200 metru garumā Iršu ciemā   x 
Esošo artēzisko aku pārbūve un jauna artēziskā urbuma izbūve Iršu ciemā  x  
Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Vecbebru ciemā DAĻĒJI 
ĪSTENOTS 

 x  

Meliorācijas sistēmu sakārtošana novada teritorijā  x  
Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve Kokneses ciema Hanzas ielas rajonā 
(ERAF Specifiskais atbalsta mērķis SAM 5.3.1. “Attīstīt un uzlabot 
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt 
pieslēgšanas iespējas”) 

 x  

U4.5. Samazināt nelietderīgu 
siltumenerģijas un elektroenerģijas 
resursu patēriņu 

Katlu mājas pārbūve Kokneses ciemā ĪSTENOTS  x  
Katlu mājas atjaunošana un modernizācija Iršu ciemā  x  
Pašvaldības dzīvojamā fonda ēku siltināšana un atjaunošana 6 daudzdzīvokļu 
mājām Iršu ciemā 

  x 

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

  x 

Daudzdzīvokļu namu siltināšana un atjaunošana Koknesē   x 
Pašvaldībai piederošās medpunkta ēkas sienu siltināšana, logu un durvju 
nomaiņa, invalīdu iebrauktuves izbūve un elektroinstalācijas nomaiņa 
Vecbebru un Iršu ciemā  

  x 

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

 x  

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi pašvaldības ēkā 1905.gada ielā 
7  ĪSTENOTS 

 x  

Bebru pagasta pārvaldes ēkas „Papardes” jumta atjaunošana   x 
Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Ģimenes krīzes centrā  x  
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„Dzeguzīte”, ietverot jumta seguma maiņu un fasādes sienu klājuma 
atjaunošanu (ERAF specifiskais atbalsta mērķis SAM 4.2.2. – Atbilstoši 
pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes 
paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās) ĪSTENOTS 
Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Kokneses internātpamatskolā-
attīstības centrā Bormaņu ciemā (ERAF Specifiskais atbalsta mērķis SAM 
4.2.2. – Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt 
energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās) 

 x  

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

 x  

Bērnu rotaļu laukumu izveide pie Kokneses Ģimenes atbalsta dienas centra 
ĪSTENOTS 

 x  

Bērnu rotaļu laukuma izveide Iršu ciemā (pie Ģimenes atbalsta centra) 
ĪSTENOTS 

 x  

Zaļās zonas – parka izveide ar rotaļu laukumu Vecbebru ciemā ĪSTENOTS  x  
U4.7. Atbalstīt ģimenes, ģimenes 
vērtības un veicināt dzimstību 

Ik gadu novadā organizēt bērnu svētkus   x  
Izglītojošo un atbalsta grupu darbības nodrošināšana dažādām klientu 
grupām visā novadā (speciālistu piesaiste uz konkrēto pakalpojumu, ģimeņu 
atbalsta programmas izstrāde), projekts “Atver sirdi Zemgalē”, 
Deinstitucionalizācijas pasākums, ESF specifiskais atbalsta mērķis 9.2.2. 
“Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu 
dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību 
personām ar invaliditāti un bērniem” 

x   

Ārpusskolas pasākumu organizēšana, kas veicinātu bērnu attīstību un 
vienlaikus samazinātu laiku, kuru bērni spiesti pavadīt bez vecāku 
uzraudzības, projekts “Koknese – veselīgākā vide visiem” (ESF specifiskā  
atbalsta mērķa 9.2.4.2. pasākums "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības 
veicināšanai un slimību profilaksei", ESF specifiskā atbalsta mērķa 8.3.2.2. 
pasākums “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”)  

x x  

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

 x  
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pakalpojums), projekts “Koknese – veselīgākā vide visiem” (ESF specifiskā 
atbalsta mērķa 9.2.4.2. pasākums "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības 
veicināšanai un slimību profilaksei") 

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

Dienas centra izveide pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem 
Kokneses pagasta Bormaņos, “Liepās”, saistībā ar Deinstitucionalizācijas 
pasākuma īstenošanu  (9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu 
infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti 
neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākums "Pakalpojumu 
infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai")   

 x  

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 
(9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu 
aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un 
integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākums "Pakalpojumu infrastruktūras 
attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai")   

 x  

Sociālo māju un dzīvokļu tīkla izveide Kokneses novadā   x 
Aprīkojuma iegāde izglītojošo semināru, kursu un supervīziju nodrošināšanai 
sociālā darba speciālistiem novadā 

 x  

Sociālā dienesta un tā priekštelpas remonta un labiekārtošanas veikšana 
Kokneses ciemā ĪSTENOTS 

  x 

Ģimenes atbalsta centra „Dzeguzīte” teritorijas labiekārtošana un žoga izbūve  x  
Pasākumi Kokneses novada iedzīvotāju veselības veicināšanai un slimību 
profilaksei, projekts “Koknese – veselīgākā vide visiem” (ESF specifiskā 
atbalsta mērķa 9.2.4.2. pasākums "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības 
veicināšanai un slimību profilaksei")   

 x  

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

Sabiedriskās tualetes izveide Kokneses ciema centrā, 1905.gada ielā 7  
ĪSTENOTS 

 x  

Informatīvās shēmas uzstādīšana Kokneses ciema centrā pie lielveikala 
ĪSTENOTS 

 x  

Zutēnu kapličas pārbūve ĪSTENOTS  x  



Pārskats par Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037. gadam un attīstības programmas 2013.-2019. gadam īstenošanu 2018. gadā 

    34 

 

Kokneses novada teritorijas apdzīvoto vietu ainavtelpas attīstības un 
labiekārtojuma plānojuma izstrāde 

 x  

Novada kapu teritorijas labiekārtošana un kapu zonas paplašināšana DAĻĒJI 
ĪSTENOTS 

 x  

Novada kapsētu datu digitalizācija ĪSTENOTS  x  
Kokneses novada katoļu baznīcas un luterāņu baznīcas atjaunošana  x  
Valsts nozīmes kultūras pieminekļa „Kokneses pilsdrupas” konservācijas un 
arheoloģisko izpētes darbu veikšana, pilsdrupu piedāvājuma un pakalpojumu 
pilnveidošana (ERAF specifiskais atbalsta mērķis SAM 5.5.1. “Saglabāt, 
aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar 
to saistītos pakalpojumus”)  

 x  

Valsts nozīmes kultūras pieminekļa „Vecbebru muižas kungu māja” 
atjaunošana 

 x  

Iršu ūdenskrātuves (pie Bulandu pilskalna) iztīrīšana  x  
Atpūtas vietas ar labiekārtojuma elementiem izveide Iršu ciema teritorijā  x  
Ornicāna dīķa tīrīšana un labiekārtotas atpūtas bāzes infrastruktūras izveide 
pie tā Vecbebru ciema teritorijā DAĻĒJI ĪSTENOTS 

 x  

Kokneses dīķu un citu ūdensobjektu (Pērses upe) tīrīšana ĪSTENOTS  x  
Mežaparka kā rekreācijas objekta izveidošana Vecbebru ciemā DAĻĒJI 
ĪSTENOTS 

 x  

Kokneses novada domes administrācijas ēkas telpu remonts DAĻĒJI 
ĪSTENOTS 

 x  

Kokneses novada domes administrācijas ēkas aktu zāles remonts un 
labiekārtošana pašvaldības funkciju nodrošināšanai ĪSTENOTS 

 x  

Laulību ceremoniju zāles iekārtošana un aprīkojuma iegāde  x  
Pašvaldības valdījumā esošās Daugavas upes daļas apsaimniekošana, izpēte, 
nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana un zivju resursu atjaunošanas 
pasākumu veikšana DAĻĒJI ĪSTENOTS 

 x  

Daugavas upes pie Likteņdārza ekoloģiskā stāvokļa uzlabošanas pasākumu 
veikšana (gultnes padziļināšana, ūdens plūsmas nodrošināšana, caurtekas 
izbūve u.c.) DAĻĒJI ĪSTENOTS 

 x  
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Šķiroto atkritumu savākšanas laukuma izveide Koknesē, Paugu ielā (ERAF 
Specifiskais atbalsta mērķis SAM 5.2.1. – Veicināt dažāda veida atkritumu 
atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju) ĪSTENOTS 

 x  
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3. SECINĀJUMI  

Apkopojot informāciju par Kokneses novada attīstības programmas īstenošanu 2018. 
gadā, jāsecina, ka pēdējos gados Kokneses novada dome realizējusi daudzas uz 
iedzīvotājiem vērstas un sabiedrībai nozīmīgas rīcības. 

o Kokneses novada dome plānveidīgi realizē Attīstības programmā izvirzītās 
prioritātes un rīcības, iespēju robežās piesaistot gan ES fondu finansējumu, gan 
veicot aizņēmumus Valsts kasē. 

o Attīstības programmā ietvertie rezultatīvie rādītāji liecina, ka plānotie 
pašvaldības budžeta līdzekļi ir izmantoti racionāli un veicina Attīstības 
programmā izvirzīto uzdevumu sasniegšanu. Attīstības programmas Rīcību plānā 
ietvertās rīcības veicina Vidēja termiņa prioritāšu, līdz ar to arī novada 
stratēģisko mērķu sasniegšanu ilgtermiņā. 

o Ņemot vērā Eiropas Savienības struktūrfondu izvirzītos mērķus un prioritātes, 
jāturpina Rīcību un Investīciju plānā iekļauto darbību veikšana un Investīciju 
plāns jāaktualizē atbilstoši ES finansējuma pieejamībai, kā arī pašvaldības 
budžeta iespējām. 

o Jāņem vērā izvirzīto rīcību saikne ar izvēlētajiem attīstības rādītājiem, papildus 
izsverot iespējas papildināt un rediģēt rādītāju sarakstus atbilstoši uzstādītajiem 
prioritāšu virzieniem. 

o Viens no jebkuras pašvaldības svarīgākajiem attīstības un dzīvesvides kvalitātes 
rādītājiem – iedzīvotāju skaita palielināšanās – līdzīgi kā visā Latvijā, pagaidām 
nenotiek. Iedzīvotāju skaits samazinās, gan negatīvas dabiskās kustības, tai skaitā 
dzimstības samazināšanās rezultātā, gan arī migrācijas rezultātā.  

o Iedzīvotāji nedaudz vairāk iesaistās sabiedriskās aktivitātēs, par ko liecina 
amatiermākslā iesaistīto skaita palielinājums. Vispārējos Dziesmu un deju 
svētkos Latvijas simtgadē piedalījās 13 amatiermākslas kolektīvi no Kokneses 
novada, 
 

o Ekonomiskā situācija stabilizējas, ko atspoguļo bezdarba rādītāju mazās 
svārstības un stabilie Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi pašvaldības 
budžetā uz vienu iedzīvotāju. 

 
o Kokneses novadā ar katru gadu pieaug izsniegto būvatļauju skaits.  

 
o 2018. gadā Kokneses novadā darbojas astoņas izglītības iestādes, nodrošinot 

pirmsskolas, pamatskolas, vidusskolas, speciālās, profesionālās un profesionālās 
ievirzes izglītības ieguvi.  
 

o Pieaug sociālo pakalpojumu klāsts, bet samazinās sociālo pakalpojumu saņēmēju 
skaits. 
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o Tiek turpināti infrastruktūras attīstības projekti visā novada teritorijā; 
 

o Uzsākts veikt būtiskus ieguldījumus ielu asfalta seguma uzklāšanā un 
atjaunošanā, pievēršot uzmanību gan Kokneses, Iršu, Bebru ielu atjaunošanai, 
gan pašvaldības ceļu sakārtošanai, apgaismojuma uzlabošanai.  
 

o ES fondu apguves ietvaros 2014 - 2020 plānošanas periodā lielākās investīcijas 
turpmākajos gados ieguldāmas infrastruktūras sakārtošanā.  2018. gadā turpinās 
darbs pie vairākiem apjomīgiem projektiem: „Kokneses novada grants ceļu 
pārbūve un izbūve 1.kārta” (kvota 800 000,00 eiro apmērā un pašvaldības 
līdzfinansējums 80 000,00 eiro), “Uzņēmējdarbības veicināšanai nepieciešamās 
infrastruktūras attīstība Kokneses ciemā” (kvota 680 000 eiro, pašvaldības 
līdzfinansējums 120 000 eiro), kā arī veikta citu attīstības programmas 
investīciju plānā minēto aktivitāšu un projektu īstenošana. 
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4. PRIEKŠLIKUMI 

   

 Plānojot domes budžetu, jāņem vērā Rīcības un investīciju plāna pasākumi, tikai tādā 

veidā nodrošinot Attīstības programmā atbilstošu paredzēto pasākumu norisi izvirzīto mērķu 

sasniegšanā. 

o Parādoties iespējai piesaistīt citus finanšu līdzekļus, kādiem aktuāliem remontdarbiem, 

teritorijas sakārtošanai vai jaunu līdzekļu iegādei, laicīgi ziņot Attīstības nodaļai, lai 

spētu līdz budžeta pieņemšanai aktualizēt Rīcības un investīciju plānu. 

o Turpināt un pabeigt pasākumus, kuri ir uzsākti iepriekšējos gados. 

o Plānot uzdevumus un pasākumus atbilstoši Attīstības programmas stratēģiskajiem 

mērķiem. 

o  Iesaistīties sadarbības attīstības programmās, piesaistot ārvalstu finanšu palīdzību. 

o Turpināt apgūt un ieviest Eiropas Savienības līdzfinansētos struktūrfondus un valsts 

līdzfinansētos projektus. 

o Veikt visu likumā „Par pašvaldībām” noteikto funkciju un uzdevumu īstenošanu. 

o 2019. gadā uzsākt Kokneses novada attīstības programmas 2020.-2026. gadam 

izstrādi. 
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5. IZMANTOTĀS INFORMĀCIJAS AVOTI 

1. Metodiskie ieteikumi attīstības programmas izstrādei 

http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/reg_att/metodika/ 

2. Centrālās statistikas pārvaldes dati  www.csb.gov.lv   

3. Nodarbinātības valsts aģentūras dati www.nva.gov.lv   

4. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati http://www.pmlp.gov.lv/lv/  

5. Valsts reģionālās attīstības aģentūras dati http://www.vraa.gov.lv/lv/  

6. RAIM – Reģionālās attīstības indikatoru modulis http://raim.gov.lv/pub/#/ 

7. Kokneses novada domes iedzīvotāju aptaujas 2018 rezultātu apkopojums  

8. Kokneses novada domes 2018. gada publiskais pārskats  

9. Kokneses novada domes attīstības programma 2013.-2019. gadam 

10. Kokneses novada domes ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013-2037. gadam 

11. Kokneses novada domes struktūrvienību un iestāžu dati un informācija 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/reg_att/metodika/
http://www.csb.gov.lv/
http://www.nva.gov.lv/
http://www.pmlp.gov.lv/lv/
http://www.vraa.gov.lv/lv/
http://raim.gov.lv/pub/#/
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PIELIKUMI
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2018. GADĀ REALIZĒTIE PROJEKTI  

2018. gadā Kokneses novada domes Attīstības nodaļa ir līdzdarbojusies 28 projektu 

ieviešanā un 15 projektu sagatavošanā, piesaistot līdzfinansējumu no Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda, Latvijas Vides aizsardzības fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai, pārrobežu sadarbības programmām un citiem finanšu instrumentiem. Saskaņā ar 

Kokneses novada ilgtspējīgajā attīstības stratēģijā un attīstības programmā noteiktajiem 

mērķiem, īstenotie projekti vērsti uz novada sakārtošanu, infrastruktūras attīstību, iedzīvotāju 

labklājības un dzīves līmeņa paaugstināšanu. 

 

Nr. Fonds 
Projekta nosaukums un 

numurs 

Projekta 
kopējās 

Izmaksas, 
euro 

Publiskais 
Finansējums 

euro 

Pašvaldības 
līdzfinansējums, 

euro 

1. 

Centrālā 
Baltijas 

jūras 
reģiona 

programma 

Hanzas vērtības 
ilgtspējīgai sadarbībai 
(Hanseatic Approach to 

New Sustainable Alliances 
- HANSA), Nr.CB110 

104 883,65 89 151,11 15 732,55 

2. ELFLA 

Kokneses novada grants 
ceļu pārbūve un izbūve 

1.kārta, 

Nr.16-04-A00702-000025 

504 666,43 454 199,78 50 466,65 

3. ELFLA 

Kokneses novada grants 
ceļu pārbūve un izbūve, 

3.kārta, 

Nr.17-04-A00702-000047 

138 916,92 125 025,23 13 891,69 

4. ELFLA 

Bērnu rotaļu laukuma 
izveide pie Kokneses 

Ģimenes atbalsta dienas 
centra, Nr.17-04-AL08-

A019.2201-000004 

17 829,21 16 046,29 1 782,92 

5. ELFLA 

„Latviešu tautas tērpu un 
kora tērpu iegāde 
Kokneses novada 

kolektīviem”, Nr. 17-04-
AL08-A019.2201-000006 

18 492,33 14 570,50 3 921,83 

6. ELFLA 

Skaņu aparatūras iegāde 
Kokneses kultūras 

namam, Nr.17-04-AL08-
A019.2201-000005 

12 027,40 10 824,66 1 202,74 

7. Meža 
attīstības 

“Pašvaldību labie darbi 
parkos Latvijas 

600,00 600,00 0,00 
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Nr. Fonds 
Projekta nosaukums un 

numurs 

Projekta 
kopējās 

Izmaksas, 
euro 

Publiskais 
Finansējums 

euro 

Pašvaldības 
līdzfinansējums, 

euro 

fonds simtgadei” 

8. 

Eiropas 
Sociālais 

fonds 

Algotie pagaidu 
sabiedriskie darbi 

pašvaldībās,  

Nr.3APSD-15-2018 

14565,71 14565,71 0,00 

9. Valsts kase 
Kokneses brīvdabas 

estrādes pārbūve 
90 637,72 0,00 90 637,72 

10. Valsts kase 
Laukuma pārbūve 

Kokneses parka estrādē 
51 629,10 0,00 51 629,10 

11. Valsts kase 
Soliņu novietošana 

Kokneses parka estrādē 
25 585,25 0,00 25 585,25 

12. Valsts kase 

Ilmāra Gaiša Kokneses 
vidusskolas jumta nesošo 
konstrukciju pārbūve un 

pastiprināšana 

111 623,07 0,00 111 623,07 

13. 
Pašvaldības 

budžets 

Iršu ciema daudzīvokļu 
ēkas daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājas gala 
sienas pastiprināšanas 

darbi 

19 318,67 0,00 19 318,67 

14. Valsts kase 

Parka ielas pārbūve 
posmā no Blaumaņa ielas 

līdz Lāčplēša ielai, 
Koknesē 

173 011,44 0,00 173 011,44 

Datu avots: Kokneses novada domes Attīstības nodaļa, Kokneses novada publiskais pārskats 2018. 
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2018. GADĀ UZSĀKTIE PROJEKTI, KURI TURPINĀS 2019.GADĀ 

2019. gadā ir plānots darbs pie Kokneses novada attīstības programmā noteikto stratēģisko 

mērķu sasniegšanas, attīstības programmas aktualizācijas, pārskata par attīstības programmas 

īstenošanu sagatavošanas.  

 

Nozīmīgāki darbi ir: 

o Kokneses novada Attīstības programmas (2020. - 2026. gadam) izstrāde. 

o Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa „Kokneses pilsdrupas” konservācijas un 

labiekārtošanas darbu veikšana, jaunu pakalpojumu izveide. 

o Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei projektā 

“Koknese - veselīgākā vide visiem”. 

o Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Kokneses novadā (Ģimeniskai videi 

pietuvināta pakalpojuma izveide Kokneses novada Iršu pagastā). 

o Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas pasākumu zāles vienkāršota atjaunošana. 

o Blaumaņa un Indrānu ielas pārbūve posmā līdz Lāčplēša ielai, Koknesē. 

o Vecbebru tehnikuma kompleksa dienesta viesnīcas 3.stāva istabiņu remonts. 

o Internāta telpu kosmētiskais remonts Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā. 

o Ielas apgaismojuma izbūve1905. gada ielā, Koknesē.  

o Novada uzņēmēju godināšanas pasākuma un lekcijas organizēšana. 

o Biznesa ideju konkursa novada iedzīvotājiem „Esi uzņēmējs Kokneses novadā!” 

organizēšana. 

Nr Fonds 
Projekta nosaukums un 

numurs 

Projekta 
kopējās 

Izmaksas, 
euro 

 

Publiskais 
Finansējums

, euro 

Pašvaldības 
Finansējums, 

euro 
 

1. 

Latvijas-
Lietuvas 

programma 
2014-2020 

Ilgtspējīgu tūrisma 
pakalpojumu attīstība  un 
tūrisma infrastruktūras 
pieejamības uzlabošana 

(AttractiveFORyou) 

LLI-211 

134 823,22 114 599,74 6741,16 

2. 

Latvijas-
Lietuvas 

programma 
2014-2020 

Aizraujošais ceļojums 
muižu parkos četros 

gadalaikos  

(Four Seasons Exciting 
Journey in Manor Parks) 

LLI-313 

103 844,79 88 268,06 15 576,72 

3. ELFLA 

Kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšana 

Kokneses novadā, 
Nr.2018/AL08/4/A019.22

.01/8 

9 885,70 8 897,13 988,57 
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Nr Fonds 
Projekta nosaukums un 

numurs 

Projekta 
kopējās 

Izmaksas, 
euro 

 

Publiskais 
Finansējums

, euro 

Pašvaldības 
Finansējums, 

euro 
 

4. 

Latvijas 
Vides 

aizsardzības 
fonds 

Dabas pieminekļa 
aizsargājamā 

dendroloģiskā stādījuma 
„Kokneses parks” 

teritorijas labiekārtošana 
(apgaismojuma 

ierīkošana parkā) 

57 603,82 48 963,25 8 640,57 

5 
Eiropas 
Sociālais 

fonds 

Koknese - veselīgākā vide 
visiem 

68 597,00 68 597,00  0,00 

6. 
Meža 

attīstības 
fonds 

Meža dienas 2019 

Kokneses novadā 
1500,00 1500,00 0,00 

7. 
Eiropas 
Sociālais 

fonds 

„PROTI un DARI” 
(atbalsts jauniešiem 

vecumā no 15-29 gadiem, 
kuri nemācās, nestrādā 

un neapgūst arodu) 

79 093,92 79 093,92 0,00 

8. ERAF 

Kultūras mantojuma 
saglabāšana un attīstība 

Daugavas ceļā, 
Nr.5.5.1.0/17/I/005  

294 117,65 250 000,00 44 117,65 

9. ESF/ERAF 
Atver sirdi Zemgalē 

(Deinstitucionalizācija) 

Finansējums 
izvērtētajām 

personām 
- - 

10. 
Eiropas 
Sociālais 

fonds 

Algotie pagaidu 
sabiedriskie darbi 

pašvaldībās 
18 036,34 18 036,34 0,00 

11. 

Eiropas 
Sociālais 

fonds 

 Atbalsts izglītojamo 
individuālo kompetenču 

attīstībai, 
Nr.8.3.2.2./16/I/001 

39 568,10 39 568,10 0,00 

12. 

Eiropas 
Sociālais 

fonds 

 Karjeras atbalsts 
vispārējās un 

profesionālās izglītības 
iestādēs, 

Nr.8.3.5.0/16/I/001 

34 431,42 34 431,42 0,00 
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Nr Fonds 
Projekta nosaukums un 

numurs 

Projekta 
kopējās 

Izmaksas, 
euro 

 

Publiskais 
Finansējums

, euro 

Pašvaldības 
Finansējums, 

euro 
 

13. 
Eiropas 
Sociālais 

fonds 

Kompetenču pieeja 
mācību saturā, 

Nr.8.3.1.1/16/I/002 
100% 100% 0,00                                                                                                                                                                                                                 

14 

Eiropas 
Sociālais 

fonds 

Pilnveidot nodarbināto 
personu profesionālo 

kompetenci, 
Nr.8.4.1.0/16/I/001 

100% 100% 0,00 

15. 
LR Kultūras 

ministrija Latvijas skolas soma 
4 880.00 4 880.00 0,00 

16. ERAF 

Sociālo pakalpojumu 
infrastruktūras attīstība 

Kokneses novadā 
(Ģimeniskai videi 

pietuvināta pakalpojuma 
izveide Kokneses novada 

Iršu pagastā) 

285 915,49 243 028,17 42 887,33 

17. ERASMUS+ 
Jauniešu apmaiņas 

projekts “Culture goes 
through the stomach” 

100% 100% 0,00 

18. 
Valsts 

Kultūrkapitā
la fonds 

Kokneses mūzikas skolas 
materiāltehniskās bāzes 

uzlabošana 
5547,85 4993,07 554,78 

19. ERAF 

Sociālo pakalpojumu 
infrastruktūras attīstība 

Kokneses novadā 
(Ģimeniskai videi 

pietuvināta pakalpojuma 
izveide Kokneses novada 

Iršu pagastā) 

285 915,49 243 028,17 42 887,33 

20. 
Daugavas 
Savienība 

Apaļkoku soliņi Kokneses 
parkā 

880,93 700,00 180,93 

Datu avots: Kokneses novada domes Attīstības nodaļa, Kokneses novada publiskais pārskats 2018. 
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