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5.Jūsu nodarbošanās?
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Citas atbildes: 
 

• Aizkraukle 
• Ārpus Latvijas 
• Pļaviņu novads 
• Kokneses un citos novados 
• Pagaidu darbs  
• Skrīveri 
• Aizkraukle, daļēji darbs attālināti, pēc nepieciešamības Rīga 
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6.Jūsu darba/mācību vieta atrodas:
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Citas atbildes: 

 
• Visi varianti 
• Darba auto 
• ratiņkrēslu 
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7.Kādu pārvietošanās veidu Jūs izmantojat ikdienā?
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cits

jaunu atkritumu savākšanas laukumu ierīkošana

platjoslas interneta tīkla pārklājuma paplašināšana

jāuzlabo satiksmes drošība ielās (aizsargbarjeras, guļošie
policisti, gājēju pārejas)

iekārtot bērnu rotaļu laukumus

nodrošināt centralizētu ūdensapgādes un notekūdeņu
savākšanas sistēmas pieejamību

labiekārtot parkus un apstādījumus

jauniešu inciatīvu centra izveide

vairāk soliņu, atkritumu urnu, velo novietņu, aktīvās
atpūtas vietu utml.

jāuzlabo ielu un sabiedrisko vietu apgaismojums

izveidot un labiekārtot atpūtas vietas pie ūdeņiem

jāveic ielu un laukumu segumu uzlabošana

9.Kādi infrastruktūras uzlabojumi būtu jāveic Jūsu pagastā? 
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Citas atbildes: 
 

• Izveidot "Zaļo klasi" Bebru pamatskolas apkārtnē 

• Asfaltu līdz Iršiem 

• Kokneses iedzīvotājiem nepieciešama grantēto ceļu labošana un sakārtošana 

• Bormaņos pie veikala vajadzētu gājēju pāreju vai guļošo policistu. Skolas autobuss izlaiž skolēnus, bet auto mašīnas 
brauc pa apdzīvotu vietu uz 90km/h. Tas nav normāli. 

• Vairāk darbavietu 

• Kokneses estrādes būvniecība. Nojauktās ēkas vietā būvēt citu vizuāli pievilcīgu ēku, kas iekļautos ainavā. 

• Jāpilnveido sporta infrastruktūra 

• Nav pieejama dzīvesvietas iegāde vai īre novada centrā 

• Pacēlājs baseinā, lai var tikt peldēt bez daudzu cilvēku iesaistes 

• Izveidot vienotu kanalizāciju arī mums centrā 

• Vides uzraudzība, ko piesārņo 'bioloģiskie' kukurūzas biogāzes lielsaimnieki 

• Varētu izveidot bērnu jaunrades centru, ar dažādiem pulciņiem, kas atrastos netālu no skolas 

• Ņemt vērā jaunākās tendences un padomāt vairāk par gājējiem, ne tikai par autovadītājiem. nevajag noasfaltēt 
katram individuālo stāvvietu zem loga 
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Samazināt darbinieku skaitu pašvaldības  administrācijā

izveidot jaunus tūrisma objektus, pasākumus (skatu tornis)

Uzlabot satiksmes drošību

Vairāk sporta aktivitāšu novadā

Labiekārtot Kokneses parku un apstādījumus

Ierīkot bērnu rotaļu laukumus un labiekārtot esošos

Vairāk kultūras un izklaides pasākumu

Sakārtot vidi degradējošās teritorijas (Stacijas laukums, Parka 15)

Jaunas estrādes būvniecība

Noasfaltēt autoceļu Vecbebri – Irši

Veicināt uzņēmējdarbību lielākam darba vietu skaitam

Izbūvēt centralizēto ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu Koknesē

Ierīkot gājēju, velo celiņus (Blaumaņa, Vērenes, Dzeņu, 1905.g. ielā)

Uzlabot ielu un publisko vietu apgaismojumu

Uzlabot ielu segumu (Vērenes, Blaumaņa, L.Laicena, Meža, Dzeņu iela)

10. Nosauciet nozīmīgākos darbus / aktivitātes, kas, Jūsuprāt, būtu jāveic vai 
jāatrisina Kokneses novadā tuvāko gadu laikā!
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Citas atbildes:  

• Izveidot autobusu pieturvietas uz 1905. gada ielas, pie dzelzceļa stacijas 

• Videokameru izvietošana pie Kokneses stacijas 

• Koknesieša karte, kura dotu kādas nelielas atlaides vietējiem 

• Jāparūpējas par bezpajumtes dzīvniekiem, konkrēti kaķiem, izveidot brīvprātīgo grupu, kas ar šo projektu varētu 
nodarboties savā brīvajā laikā, piemēram, ķerot un vedot sterilizēt/kastrēt bezpajumtes kaķus, ierīkojot glītas mājiņas, 
kur šiem dzīvniekiem patverties, kā tas tiek realizēts daudzās citās pašvaldībās 

• Ir viens novadgrāvis, kurā ieplūst no Kokneses Miesnieka ļoti smakojošs ūdens (sākas no Vērenes ielas 2, gar Vērenes 4 un 
ieplūst Pērsē 

• Velo trases izveide sniegtu iespēju organizēt kādu no Latvijas kalnu divriteņu posmiem tieši Koknesē 

• Baseina pieejamība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, pacēlāja ierīkošana, lai var tikt ūdenī droši 

• Atjaunot Vecbebru muižu 

• Atbalstīt Bebru pamatskolas prioritāros pasākumus - palīdzēt labiekārtot mācību kabinetus 

• Dot iespēju jauniem skolotājiem, kam ir interese un iniciatīva pielāgoties jauniešu prasībām 

• Nodrošināt visas izglītības iestādes ar mūsdienu tehnoloģijām (datori) 

• Celt vidusskolas līmeni 

• Ieviest bērniem gleznošanas iespējas 

• Mūžizglītības programmu pieejamība pagastos, nevis Koknesē 

• Vairāk sporta pulciņu bērniem, pusaudžiem. Joga viņiem neinteresē. Trenažieru zālē pat trenera nav, ko darīt cilvēkam, 
kas grib uzsākt trenēties, bet nezin ar ko sākt? Sporta centrā ir tikai smagi trenažieri kuri ne visiem der. 

• Plāna izstrāde Kokneses teritorijas populācijas palielināšanai, ietverot uzņēmējdarbības aspektu popularizēšanu, tūrisma 
pakalpojuma klāsta palielināšana balstoties uz pieejamo kultūrvēsturisko mantojumu un dabas vides resursa 
pilnveidošanu, Kokneses kā "guļamrajona" popularizēšana 

• Uzstādīt vairāk atkritumu urnas - vēlams, ar vākiem, citādi putni parkā tos izsvaida 

• Uzlabot atkritumu laukumus, jo šobrīd pat ja tie ir labi sakārtoti un pieejami, ir jūtama smaka, kā arī rezultātā 
insektu/putnu apjoms māju tuvumos palielinās 
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• Rūpes par sociālās nevienlīdzības mazināšanu, morāles un tikumības degradācijas novēršanu, nodarbinātības (arī 
īslaicīgas) iespēju veicināšanu, jaunatnes iesaistīšanu brīvprātīgo kustībās. Jēgpilnu izklaides pasākumu piedāvājums. 
Patstāvīgas, radošas un domājošas tautas tradīciju izkopšana un turpināšana. 

• Veidot pozitīvu attieksmi pret iedzīvotājiem, tieši domes telpās! Lai ieejot varētu sajust, saņemt atsaucību, padomu, 
risinājumu, ieteikumu! 

• Par paredzamiem projektiem rīkot sabiedrisko apspriešanu, t.i. regulāri organizēt deputātu tikšanās ar iedzīvotājiem. 

• Piešķirt jaunām ğimenēm dzīvokļus /mājas/zemes ar izpirkšanas tiesībām vai piešķirt pabalstu to iegādei 

• Nokrāsot Luterāņu baznīcu, kauns no iebraucējiem tūristiem. 

• Apstādījumus un rotājumus arī Bebros un Iršos, nevis tikai Koknesē  

• Pašvaldības iepirkumiem jākļūst caurspīdīgiem 

• U.c. 
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11. Kādi pakalpojumi vai iespējas Jums visvairāk pietrūkst Kokneses novadā? 
 
Medicīnas 
pakalpojumi 

Sadzīves pakalpojumi 
 

Tirdzniecības 
vietas 

Aktīvā atpūta Izklaides iespējas Citi  

• Zobārsts 

• Psihologs 

• Aktivitātes  
cilvēkiem ar garīga 
rakstura 
traucējumiem 

• Fizioterapeits 

• Masieris 

• Ārstu speciālistu 
izbraukumi 

• Audiologopēds 

• Sporta treneris 

• Sociālā 
rehabilitācija 

 

• Automazgātava 

• Pirts 

• Solārijs, 
skaistumkopšana 

• Elektriķis, 
santehniķis 

• Taksometrs 

• Transports uz 
Atradzes kapsētu 

• Transports uz 
pasākumiem Koknesē 
un Aizkrauklē 

• Pasts sestdienā 

• Konsultācijas IT jomā 

• Tehnikas iznomāšana 
dārza darbiem 

• Centralizēts 
ūdensvads un 
kanalizācija 

• Kvalitatīvi komunālie 
pakalpojumi 

• Banka 

• Bankomāts 

• Vietējo produktu 
iegādes vieta 

• Apģērbu veikali 

• Grāmatnīca 

• Ēdināšanas vietas 

• Aptieka Iršos 

 

• Nūjošana 

• Aktivitātes 
brīvā dabā 

• Ledushalle 

• Slidotava 

• Peldvieta 

• Tenisa korti 

 

• Kvalitatīvi kultūras 
pasākumi 

• Bērnu rotaļu laukumi 

• Bērnu interešu 
izglītība 

• Izklaides vietas 
bērniem 

• Pasākumi estrādē 

• Koncerti, ballītes 

• Reklāma par 
pasākumiem 

 

• Darba iespējas 

• Muzejs Koknesē  

• Sakārtoti ceļi 

• Kursi, semināri 

• Mūžizglītības 
iespējas 

• Konsultants ES 
projektos par 
daudzdzīv.ēku 
siltināšanu 
Bebros 

• Jauniešu 
iesaiste darbos 

• Labiekārtot 
ūdenstorņa 
apkārtni 

• Labdarības 
pasākumi 
mazlietotu 
mantu 
nodošanai 
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cits

neinteresē piedalīties lēmumu pieņemšanā
pašvaldībā

rakstot vēstules ar aicinājumiem uzlabot
situāciju vai novērst apdraudējumus

piedaloties darba grupās, sabiediskajās
apspriedēs, iedzīvotāju sapulcēs

piedaloties domes komiteju sēdēs un domes
sēdēs

12.Kādus sabiedrības līdzdalības veidus izmantojat, lai ietekmētu lēmumu pieņemšanu 
pašvaldībā?
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Pateicamies par piedalīšanos aptaujā! 

 
Aptaujas rezultātu apkopojums tiks ievietots Kokneses novada mājas lapā www.koknese.lv un informatīvajā izdevumā 

"Kokneses Novada Vēstis" 

9

16

17

22

23

38

58

66

107

138

0 20 40 60 80 100 120 140 160

zvanot uz pašvaldību vai pašvaldības
iestādēm

apmeklējot pašvaldību vai pašvaldības
iestādes

www.staburags.lv

izglītības sistēmā E-klase

ziņojumu dēļi

laikraksts "Staburags"

ģimene, draugi, kolēģi, paziņas

www.facebook.com

Kokneses Novada Vēstis

www.koknese.lv

14.No kāda informācijas avota Jūs uzzināt par Kokneses pašvaldības 
darbu?

http://www.koknese.lv/

