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IEVADS 
 

Kokneses novada attīstības mērķis ir veicināt teritorijas līdzsvarotu un ilgspējīgu 

ekonomisko attīstību, lai veicinātu iedzīvotāju labklājību, nodrošinātu esošo resursu saprātīgu 

izlietošanu, vides kvalitātes saglabāšanu un uzlabošanu. 

Novads  ietilpst  Zemgales plānošanas reģionā. Tas robeţojas ar Pļaviľu, Aizkraukles, 

Ogres, Ērgļu un Jaunjelgavas novadiem. Novada kopējā platība ir 360,66 kvadrātkilometri.  

Administratīvais centrs - Koknese - atrodas 100 km no Rīgas.  

Novada ekonomisko pamatu veido transporta ceļi: Rīga – Daugavpils, Koknese – Ērgļi, 

Tīnūţi- Koknese, arī dzelzceļa līnija Rīga – Daugavpils. 

 Kokneses novadā uz 01.01.2014. savu dzīvesvietu bija deklarējušas  5814 personas.  

Diemţēl iedzīvotāju skaits  salīdzinājumā  ar iepriekšējo gadu ir samazinājies par 87 personām. 

 
Kokneses novada iedzīvotāju skaits un struktūra uz 01.01.2014. 

 

 Kokneses pagasts Bebru pagasts Iršu pagasts Kopā novadā 

(salīdz.ar 

01.01.2013.) 

Iedzīvotāju skaits 4042 (-51) 1219 (-50) 553 (+14) 5814 (-87) 

Līdz darbspējas 

vecumam 

521 224 90 835 (-6) 

Darbspējas vecumā 2665 822 372 3859 (-18) 

Pēc darbspējas vecuma 856 173 91 1120 (-45) 

 

Novadā norisinās iedzīvotāju mehāniskā kustība – iekšējā un ārējā migrācija, diemţēl 

pašvaldības rīcībā nav precīzas informācijas par procesu raksturojošiem skaitliskajiem 

rādītājiem, taču galvenokārt tas saistās ar pastiprināto jauniešu aizbraukšanu, kuri meklē plašākas 

darba un mācību iespējas ārpus pagasta un novada. Vairums veiksmīgi iekārtojas jaunās 

dzīvesvietās un neatgrieţas uz pastāvīgu dzīvi novadā, tādējādi samazinot novada darbspējīgo 

iedzīvotāju skaitu. Tāpat kā visā Latvijā, pēdējo piecu gadu laikā vērojama iedzīvotāju, jo īpaši 

darbspējas vecumā, migrācija uz citām valstīm sociāli ekonomisko apstākļu dēļ. Saglabājoties 

negatīvam iedzīvotāju dabiskajam pieaugumam, iedzīvotāju skaita palielināšanās novadā 

iespējama uz mehāniskās kustības pieauguma rēķina. Pateicoties labajai satiksmei un nelielajam 

attālumam no Kokneses līdz Rīgai, Jēkabpilij un Aizkrauklei, koknesieši ir ļoti mobili, braucot 

uz darbu minētajās pilsētās. 

Ľemot vērā, ka pēdējo gadu  demogrāfiskās situācijas negatīvās attīstības tendences, kā 

novada ilgtermiľa prioritāte ir noteikta esošie un potenciālie novada iedzīvotāji. Teritorijas  

attīstības plānošanas dokumentos noteiktās rīcības ir vērstas uz mērķi esošajiem Kokneses 

novada iedzīvotājiem nepamest novadu, un potenciālajiem  iedzīvotājiem – radīt 

priekšnoteikumus  izvēlēties Kokneses novadu kā savu dzīves un darba vietu. 

Bezdarbnieku skaits Kokneses novadā pamazām samazinās.  Ja saskaľā ar nodarbinātības  

valsts aģentūras  informāciju  reģistrēto bezdarbnieku skaits  2011.gadā  bija aptuveni  10,4% 

no darbspējīgajiem iedzīvotājiem, tad 2012.gada decembrī – 8,4%  no darbspējīgajiem 

iedzīvotājiem, bet 2013.gadā – 7,6%. Tomēr, ja ľem vērā, ka  ne visi  darbspējīgie iedzīvotāji, 

kuriem nav darba, ir reģistrējušies  nodarbinātības valsts aģentūrā,  bezdarbnieku skaits varētu 

būt aptuveni  12-15 % no darbspējīgajiem  iedzīvotājiem.  Tātad  katram   sestajam novada   

iedzīvotājam  nebija  regulāru  ienākumu. 
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Datums Bezdarbnieku skaits 

31.07.2009. 325 

31.01.2010. 483 

31.01.2011. 415 

31.01.2012. 321 

31.01.2013. 281 

31.12.2013. 259 

 

Daudzām ģimenēm  joprojām  bija nepieciešama palīdzība  no pašvaldības budţeta.  

 2013.gadā atbilstība trūcīgas ģimenes statusam noteikta 173 ģimenēm, kurās kopā ir 

503 personas, tajā skaitā 222 bērni. 

Iepriekšējā gada tendence samazināties trūcīgo personu skaitam saglabājās arī 

2013.gadā.  

 2010.gadā novadā trūcīgas personas statuss bija 802 personām (273 ģimenes), 

2011.gadā – 700 personām (245 ģimenes), 2012.gadā – 640 personām (204 ģimenes), 

2013.gadā – 503 personām (173 ģimenes). 

 

 

1. KOKNESES NOVADA DOMES  DIVOS IEPRIEKŠĒJOS GADOS  

IZPILDĪTAIS UN KĀRTĒJAM GADAM  PIEĽEMTAIS BUDŢETS, TAI 

SKAITĀ SAISITĪBU UN GARANTIJU APJOMI 
 

Pašvaldību ekonomisko attīstību un finanšu situāciju ietekmē kopīgā situācija 

ekonomiskajā un sociālajā jomā valstī. No tā, kā attīstās valsts prognozētais 

makroekonomiskais scenārijs, ir atkarīgs arī pašvaldību finanšu stāvoklis. Stabila 

makroekonomiskā vide valstī ir priekšnosacījums līdzsvarotas un ilgā laika periodā noturīgas 

pašvaldību izaugsmes nodrošināšanai. 

 Viens no pozitīvajiem notikumiem 2013.gadā – kopumā nodokļu ieľēmumi un 

ieľēmumi no Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ir pieauguši par 8.8% salīdzinot ar 

2012.gadu. 

Tas ļāva pašvaldībā realizēt vairākus projektus un  palielināt finansējumu  novada 

attīstībai. 

 

Kokneses novada budžets 

PAMATBUDŽETS 

Pašvaldības pamatbudţets 2014.gadam apstiprināts domes sēdē 2014.gada 29.janvārī: 

Ieľēmumi EUR 6 577 472 (Ls 4638244) , 

Izdevumi  EUR 6 990 864 (Ls 4928789) 

Finansēšana:  

-aizľēmumu pamatsummu atmaksa EUR 408 383, 

-aizľēmuma saľemšana EUR 31 885, 

-pamatkapitāla palielināšana radniecīgā uzľēmumā EUR 8 537; 

-līdzekļu atlikums 2014.gada sākumā EUR 880 348 (Ls 618712), 

-līdzekļu atlikumu 2014.gada beigās  EUR 81 921. 
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Publiskajā pārskatā par 2013. gadu tiek izmantoti dati LVL valūtā.  

Kokneses novada domes pamatbudţeta izpilde par  2013.gadu : 

Ieľēmumi Ls 5088429 , 

Izdevumi  Ls 5225141 

Finansēšana:  

-aizľēmumu pamatsummu atmaksa Ls 166931, 

-aizľēmuma saľemšana Ls 611639, 

-līdzekļu atlikums 2013.gada sākumā Ls 310716, 

-līdzekļu atlikumu 2013.gada beigās  Ls 618712. 

 

2014. gada plāns ar iepriekšējo periodu nav objektīvi salīdzināms, jo valsts budţeta 

transferti, kas paredzēti kā mērķdotācijas izglītības iestādēm, budţetā ir apstiprināti tikai  8 

mēnešiem pamatojoties uz likumu „ Par Valsts budţetu 2014.gadam” . 

 

Papildus 2013. gadā ir nākusi klāt jauna iestāde Vecbebru profesionālā un vispārējās 

izglītības internātskola, kas izveidojās apvienojot  Kokneses novada iestādi  Bebru 

internātvidusskolu un Izglītības Ministrijai pakļauto  iestādi  Vecbebru profesionālo vidusskolu. 

Šī iestāde tiek finansēta no valsts mērķdotācijām noteiktam mērķim.  

 

Kopējā Kokneses novada domes pamatbudţeta aina ir līdzīga ar vispārējo ekonomisko 

stāvokli valstī. 2013. gadā ieľēmumi, salīdzinot ar 2012.gadu ir palielinājušies par  9.5 %.  

Izdevumi savukārt palielinājušies par 15.6%, kur daļu finansējuma sedza aizľēmuma 

saľemšana no Valsts kases  611 638 LVL apmērā izglītības iestāţu remontiem. 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014.plāns *

1.kredīti 1317135 451447 0 0 122348 611638 0

2.ieņēmumi 5521415 4636512 4281319 4170353 4648507 5088970 4622674

3.izdevumi 6587638 5414176 3865282 4045665 4518091 5225141 4913207

4.aizņēmu atmaksa 101229 124786 241724 173207 179082 166931 287013

5.ieguldījumi komersantu
pašu kapitālā

4000 0 0 10000 122348 0 6000

Pamatbudžets
2008.-2013. gads
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Pamatbudžeta ieņēmumi. 
 

2013. gadā ieľēmumi salīdzinot ar 2012.gadu pa visām lielākajām ieľēmumu grupām ir 

pieauguši, bet nodokļu ieľēmumi joprojām nav sasnieguši 2008.gada līmeni. Tai paša laikā 

pašvaldības funkcijas nesamazinās, bet gluţi otrādi ar katru gadu pieaug. 

 

 
 

1.Nodokļu 
ieņēmumi

34%

2.Nenodokļu 
ieņēmumi

3%
3.Maksas 

pakalpojumi un 
citi pašu 

ieņēmumi
6%

4.Pašvaldību 
budžeta transferti

4%

5.Valsts budžeta 
transferti

53%

Ieņēmumu struktūra 2013. gadā
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2013. gadā tāpat kā iepriekšējos gados lielākais īpatsvars Kokneses novada pamatbudţeta 

ieľēmumos ir valsts budţeta transferti Ls 2 484 222, kas ietver: 

- transferti izglītībai, kultūrai un sociālajai sfērai Ls 1866156; 

- transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 

līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) Ls 236 071; 

- transferti no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda (PFIF) Ls 381995. 

 2013.gadā ieľēmumi  no citām pašvaldībām  no savstarpējiem norēķiniem par izglītības un 

sociālo pakalpojumu nodrošināšanu  bija 92 217 lati, bet izdevumi par citu pašvaldību sniegtajiem 

pakalpojumiem  izglītības un sociālajā jomā  78 345 lati.  

Tā kā valsts budţeta transferti (izľemt dotāciju no PFIF) ir izlietojami konkrētam mērķim, 

tad būtiskākie ieľēmumi  , kuri nepieciešami pārējo pašvaldības funkciju izpildei, ir nodokļu 

ieľēmumi un lielākais no tiem ir ieľēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN). 

Ieľēmumi no iedzīvotāju ienākumu nodokļa ieľēmumi 2013.gadā palielinājušies par 14.8 

% salīdzinājumā ar 2012.gadu. Nekustamā īpašuma nodokļi (NĪN) ir pieauguši par 7.7% , 

ieľēmumi no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda (PFIF) pieauguši par 6.9%. 

 Kopumā nodokļu ieľēmumi kopā ar ieľēmumiem no PFIF 2013.gadā ir pieauguši par 

8.8% salīdzinot ar 2012.gadu.  

 

Nodokļu ieņēmumu struktūra 2008-2013.                                      (lati) 

  2008 2009 2010 2012 
 
2013  

 
2014.plāns  

Nodokļu ieņēmumi kopā 1875713 1360059 1512304 1483996 1807792 1784532 

Iedzīvotāju ienākuma 
nodoklis 1796026 1280521 1401687 1361924 

 
1667188 

1655878 

Nekustamā īpašuma nodoklis 
par zemi 61361 67142 83747 88284 

 
101565 

97390 

Nekustamā īpašuma nodoklis 
par ēkām un būvēm 9856 11696 26870 33788 

 
39039 

31264 

Azartspēļu nodoklis 8470 700 0 0 0 0 
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Pamatbudžeta izdevumi 
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijā(bez aizņēmumu pamatsummas atmaksas) 

Funkcionālās kategorijas 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014.plāns* 

Vispārējie valdības dienesti 587906 470996 444181 505169 576102 590922 723859 

Sabiedriskā kārtība un drošība 32899 28389 11501 12015 12620 17554 24250 

Ekonomiskā darbība 127232 80327 88371 103442 99334 105275 134049 

Vides aizsardzība 129173 215644 63531 80748 23282 21890 25639 

Pašvaldības teritorijas apsaimniekošana 498651 178154 169883 206220 258490 321081 440995 

Atpūta, kultūra un reliģija 1339978 1368284 452396 302759 332056 382912 585466 

Izglītība 3444731 2696742 2194097 2397077 2832872 3384681 2514295 

Sociālā aizsardzība 420493 375523 441322 438235 383335 400825 464653 

KOPĀ izdevumi bez aizņēmumu 
pamatsummas atmaksas 6581063 5414059 3865282 4045665 4518091 5225140 4913207 

 

Arī  2013.gadā tāpat kā iepriekšējos gados pamatbudţeta  izdevumu struktūrā lielāko 

īpatsvaru sastādīja izglītība 65.0 % (bez aizľēmumu pamatsummas atmaksas). 

Iedzīvotāju 
ienākuma nodoklis

92.2%

Nekustamā 
īpašuma nodoklis 

par ēkām un 
būvēm 2.2%

Nekustamā 
īpašuma 
nodoklis 
par zemi

5.6%

Nodokļu ieņēmumu struktūra 2013. gadā
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10 

 

 

 
56% no izdevumiem atlīdzībai  tiek tērēti izglītības iestādēm. 
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SPECIĀLAIS BUDŽETS 

Speciālā budţeta ieľēmumu struktūrā 2013.gadā tāpat kā iepriekš lielāko īpatsvaru 

veidoja autoceļu fonds – 88 %. 

                                      Speciālā budžeta struktūra 2010.-2013.*        (lati) 

  2010 2011 2012 2013 2014.plāns 

KOPĀ ieņēmumi 75124 95267 70249 74572 94768 

KOPĀ izdevumi 84762 75362 66753 77341 114768 

Autoceļu fonds           

ieņēmumi 57204 66760 57116 65544 84768 

izdevumi 64851 55318 52600 76114 84768 
Dabas resursu 
nodoklis           

ieņēmumi 9920 21507 8633 9028 10000 

izdevumi 8836 13044 9653 1227 30000 

Līdzekļi pilsdrupām           

ieņēmumi 8000 7000 4500     

izdevumi 11075 7000 4500     

*Starpību starp ieņēmumiem un izdevumiem sedz kases atlikumu starpība 

 

 

 

88 % 
Autoceļu 

fonds

12% Dabas 
resursu 
nodoklis

(blank)

Speciālā budžeta ieņēmumi 
2013. gadā 
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Ziedojumi un dāvinājumi 

2013. gadā saľemti ziedojumi un dāvinājumi 3610 latu apmērā. Izdevumi ir 2678 lati ,kur  

1120 lati tērēti kultūrai un atpūtai , 200 lati izglītībai un 1358 lati sociālajai aizsardzībai. 

 

 

Pašvaldības saistības   

                                                                                                        

1. Aizņēmumi 

2013.gadā pašvaldība  ir   noslēgusi četrus aizľēmuma līgumus par kopējo summu  611639 

latiem izglītības iestāţu remontiem. 

2013.gadā vidēja un ilgtermiľa aizľēmumu atmaksai izlietoti Ls 197 659 (tai skaitā 

pamatsummu atmaksai Ls 166931), kas sastādīja  3.7  % no pamatbudţeta izdevumiem. 

2014. gadā plānots, ka aizľēmuma pamatsummas atmaksai būs nepieciešami 287013 lati, 

no tiem 105254 lati tiks segti  no ieľēmumiem kā ES līdzfinansējums par 2013. gadā realizēto 

projektu „ Energoefektivitātes pasākumi PII Gundega” . 

Kopā parādsaistības Valsts kasē uz 01.01.2014   Kokneses pašvaldībai ir 2 297 272 lati. 

Aizľēmumu procentu gada likme Valsts kasē 2014.gadam ir 0.622 %. 

Aizľēmu pamatsummas un procentu maksa 2013.gadā sastāda 197659 latus, kas ir 6.8% no 

pašu ieľēmumiem (pieļaujams līdz 20%). 

 

 

Grafikā nav iekļauti aizľēmumi, kuri tiks ľemti 2014.gadā. 

 

2.Kokneses pašvaldības sniegtie galvojumi 

 

Kokneses pašvaldība no 2002.-2005.gadam ir sniegusi 4 galvojumus studējošo kredītiem, 

kopsummā par 7675 Ls. Šie galvojumi nav radījuši izdevumus pašvaldības budţetā. 

2011. gadā ir sniegts galvojums par 12631 latiem SIA ”Vidusdaugavas SPAAO” 

aizľēmumam projekta „Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekts, 

SA poligona „Dziļā vāda” būvniecība Meţāres pagasta Krustpils novadā” īstenošanai. 

2012. gadā ir sniegts galvojums par 140000 latiem SIA „ Kokneses komunālie 

pakalpojumi” kredītam projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu 

pašvaldības, II kārta, Kokneses novada Kokneses pagastā”   īstenošanai. 

2013. gadā nav sniegts neviens galvojums. 

0
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Uz 2013. gada sākumu atlikusī galvotā aizľēmuma summa bija Ls 157986, uz gada beigām 

atlika Ls 156499. 

 

 

2. PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA  NOVĒRTĒJUMS  

DIVOS IEPRIEKŠĒJOS GADOS 

 

Nekustamo īpašumu uzskaites vērtība 

Nosaukums Uzskaites  vērtība Ls  uz 31.12.2013. Bilances vērtība  
Ls  uz 31.12.2012. Kopā Reģistrēts 

zemesgrāmatā 
(atlikusī vērtība) 

Dzīvojamās ēkas 265604 151108 644137 

Nedzīvojamās ēkas 6209982 5239285 5195530 

Pārējais nekustamais 
īpašums 

2081484 280345 1774162 

Transporta būves 2877910 572762 2873293 

Zeme 619231 405233 604068 

Mežaudzes 97279 84904 151888 

Pazemes aktīvi-karjers 351075 351075 354452 

Turējumā nodotās ēkas un 
būves 

547113 338456 0 

Kopā 13049678 7423168 11597530 

 

 
Bilances postenis „Zeme, ēkas būves”  2013. gadā ir palielinājies  par LVL  419353. 

2013.gadā nozīmīgākie kapitālieguldījumi, kas būtiski ietekmēja  bilances vērtību ir:        

- iegādāti par samaksu divi dzīvokļu īpašumi Bebru pagastā par LVL 400. Īpašumu maiľas ceļā 

iegūti divi dzīvokļu īpašumi Kokneses pagastā par LVL 10879, kuri samainīti pret nedzīvojamo 

ēku Kokneses pagastā.  

- pamatojoties uz aktu par valsts nekustamā īpašuma „Valsts Vecbebru lauksaimniecības 

tehnikums” Bebru pagastā Kokneses novadā, nodošanu Kokneses  novada domes 

apsaimniekošanā un bezatlīdzības lietošanā. Un 2013.gada 22.10.aktu par valsts nekustamā 

īpašuma „ Valsts Vecbebru lauksaimniecības tehnikums”  Bebru pagastā Kokneses novadā, 

nodošanu Kokneses novada domes īpašumā, no Izglītības ministrijas tika saľemti bez atlīdzības 

nekustamie īpašumi zeme un ēkas kopsummā par LVL 597 330; 

-   Kokneses novada domes nekustamā īpašuma Pērses pamatskolas ēkas telpu remonts un 

jumta rekonstrukcijas  darbi par LVL  86 417; 

- piedaloties izsolē tika iegādāta nekustamā  īpašuma „Kopmītľu ēka 1905.gada iela 7” 31/100 

domājama daļa, kopsummā par LVL 8700.; 

- izbūvēti pludmales volejbola laukumi Kokneses stadionā un pludmales volejbola laukumi 

Bormaľu ciemā  kopsummā par LVL 7224. 

- Kokneses novada domes nekustamā īpašuma administrācijas ēkas jumta rekonstrukcijas par 

LVL 2432.; 
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- Kokneses pagasta pirmskolas izglītības iestādes „Gundega” ēkas energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumi kopsummā par LVL 391 486.; 

- Gājēju pārejas ierīkošana pāri dzelzceļa sliedēm, uz Zemeľu un Lakstīgalas ielas, kopsummā 

par LVL 4673.; 

- I.Gaiša Kokneses vidusskolas ēkas telpu remonta darbi kopsummā par LVL 105 557.; 

- Kokneses novada Ģimenes krīzes centra „ Dzeguzīte” pansijas daļas renovācijas darbi 

kopsummā par LVL 9187; 

- Kokneses  internātpamatskolas – attīstības centra internāta ēkas piebūves remonta darbi par 

LVL 7206; 

- uzskaitē iekļauti nekustamie īpašumi- zeme, kas atbilstoši LR Likuma „Valsts un pašvaldību 

īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšana” 25.pantam un  pamatojoties uz 

Kokneses novada domes sēdes protokola izrakstiem ir atsavināti zemes lietotājiem kopsummā 

par LVL 5 782. 

-  kontā 1213 „ Transporta būves” uzskaitītas līdz šim neuzskaitītas ceļa būves un servitūta ceļi 

nulles vērtībā, ceļu novērtējumu plānots veikt 2014.gadā. 

         Bilances posteni „Zeme, ēkas būves”  ietekmēja arī no uzskaites  izslēgtie un pārvietotie 

nekustamie īpašumi:  

- konta 1211 „Dzīvojamās ēkas” vērtību samazināja par LVL  5287, no uzskaites izslēgtie 

atsavinātie izsolēs dzīvokļu īpašumi. 

- no konta 1211 „Dzīvojamās ēkas”  uz kontu 1252 „ Turējumā nodotās valsts un pašvaldību 

ēkas un būves” tika pārvietoti dzīvokļu un ēku īpašumi, kuru apsaimniekošana ir deleģēta 

Kokneses novada domes SIA „Kokneses komunālie pakalpojumi”, kopsummā LVL 384 525.; 

 - konta 1212 „Nedzīvojamās ēkas „  vērtību samazināja par LVL 4 305, no uzskaites izslēgtās 

ēkas, jo veikta to atsavināšana; 

 - konta 1214 „Zeme zem ēkām un būvēm” tika izslēgta zeme par LVL  10 132, jo veikta tās 

atsavināšana, kā arī izslēgta zeme, kura pamatojoties uz Latvijas Republikas Centrālās zemes 

komisijas  atzinumu par īpašuma tiesību privātpersonai, kopsummā LVL 3502. Veicot datu 

salīdzināšanu konstatēts, ka zeme par LVL 9434 uzskaitīta pašvaldības SIA „Kokneses 

komunālie pakalpojumi”. 

- konta 1215 „Kultivētā zeme” tika izslēgta zeme par LVL  1108, jo veiktā tās atsavināšana.  

- Kontā 1219 „ Pārējais nekustamais īpašums” tika izslēgti īpašumi par LVL 4996. 

                2013.gadā veikta  nekustamo īpašumu - zemes klasificēšana pēc to lietošanas mērķa 

un iegrāmatoti atbilstošajā bilances kontā. 
   

Bilances konts Pieaugums (+) Samazinājums(-) starpība 

1214 „Zeme zem ēkām un būvēm” 43754 91656 -46837 

1215 „Kultivētā zeme” 43754 10552 33202 

1216 „Atpūtai un izklaidei 

izmantotajā zeme”  

14871 0 14871 

1217 „Pārējā zeme” 62864 51721 11143 

         

          2013.gadā no bilances konta 1234 „Izklaides, literārie un mākslas priekšmeti”  uz 

bilances kontu 1219 „ Pārējais nekustamais īpašums” tika pārvietots uzskaitītais Valsts nozīmes 

arhitektūras piemineklis Kokneses pilsdrupas ar vērtību LVL 153 282. 

 

       Bilances postenī „Zemes, ēkas un būves” pārskata gadā kopējie  ieguldījumi sastāda  LVL     

1 024 176 . Izslēgti pamatlīdzekļi par LVL  42 783. 
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         Bilances postenī „Zemes, ēkas un būves” pārskata gadā aprēķinātais nolietojums           

LVL  423 567.   Uzkrātais nolietojums 2013.gada beigās LVL  3 945 228.  

        

        No pašvaldības bilancē uzskaitītajiem  552 zemes gabaliem uz 2013.gada beigām  

Zemesgrāmatā reģistrēti 248 zemes gabali. 

        Pašvaldībai piederošo zemju kopējā kadastrālā vērtība LVL  624 650. 

 

 

Kokneses novada domes īpašumā un valdījumā esošās zemes 

sadalījums pa lietošanas veidiem  2013.gadā 

 

 
 

 

      Kokneses novada domes zemes bilance salīdzināta ar Valsts zemes dienesta datiem pēc 

stāvokļa uz 2013.gada 31.decembri. 

       Kokneses novada bilancē uzskaitītā zeme, ēkas un būves un dzīvokļu īpašumi salīdzināti ar 

Valsts zemes dienesta datiem pēc stāvokļa uz 2013.gada 31.decembri.  

      Kokneses novada bilancē uzskaitītās ceļu būves salīdzinātas ar Latvijas valsts ceļu reģistra 

datiem pēc stāvokļa uz 2013.gada 31.decembri. 

       Kokneses novada bilancē uzskaitītie arhitektūras pieminekļi salīdzināti ar Valsts kultūras 

pieminekļu aizsardzības inspekcijas datiem pēc stāvokļa uz 2013.gada 31. decembri.   

 

Lauks.izmant.zeme
17%

Meži
61%

Krūmāji
2%

Purvi
3%

Zem ūdeņiem
1%

Pagalmi
7%

Ceļi
3%

Pārējās zemes
6%
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Kokneses novada domes zemes bilance - pašvaldībai piederošās zemes kopā 1216.50 ha, no 

tās: 

- Lauksaimniecības izmatojamā zeme         390.4 ha 

- Meţa zeme                                              496.3 ha 

- Zeme zem krūmājiem                                22.5 ha 

- Zeme zem purviem                               20.0 ha 

- Zeme zem ūdeľiem                              20.4 ha 

- Zeme zem ēkām un pagalmiem             70.00 ha 

- Zeme zem ceļiem                                122.0 ha 

- Pārējās zemes                                        74.6 ha 

Kokneses novada pašvaldības zemes sadalījums pa nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

grupām: 

Lietošanā  kopā 176.5 ha, no tiem: 

1. Fizisko personu lietošanā esošā zeme    - 350.9 ha 

2. Juridisko personu lietošanā esošā zeme  -    0.0 ha 

    

     Īpašumā   kopā 29588.3 ha, no tiem: 

1.  Fizisko personu īpašumā esošā zeme     - 17137.7 ha 

2. Juridisko personu īpašumā esošā zeme   -   6485.0 ha 

3. Pašvaldību īpašumā  esoša zeme            -     734.5 ha 

4. Valsts un valsts institūciju īpašumā         -   5268.6 ha 

5. Jaukta statusa kopīpašumā esošā zeme    -       77.3 ha 

      

     Pašvaldībai piekritīgā zeme               461.6 ha 

     Valstij piekritīgā zeme                     4767.7 ha 

     Zeme zemes reformas pabeigšanai       96.6 ha 

     Rezerves fonda zeme                          49.1 ha 

    Zeme zem publiskajiem ūdeľiem        621.2 ha 

           Kopā Kokneses novadā   36076.4 ha  

 

 

  

3.PAŠVALDĪBAS KAPITĀLA VĒRTĪBA  UN PAREDZĒTĀS TĀ 

IZMAIĽAS 

 

 
Pašvaldībai pieder 100% pašu kapitāla uzľēmumā SIA “Kokneses komunālie 

pakalpojumi”, kas  2012.gada 31. decembrī bija  535605.-Ls., bet 2013.gada 31. decembrī – 

546839,-Ls 

 

Kapitāl 

sabiedrības 

nosaukums 

Ieguldījums 

uz 

01.01.2011 

(Ls) 

Izmaiľas 

(+,-) 

(Ls) 

Ieguldījums 

uz 

01.01.2012 

(Ls) 

Izmaiľas 

(+,-) 

(Ls) 

 

Ieguldījums 

uz 

01.01.2013. 

(Ls) 

 

Izmaiľas 

(+,-) 

(Ls) 

Ieguldījums 

uz 

01.01.2014. 

(Ls) 

% no  

kopapjoma 

SIA 

„Kokneses 

  
340771 +194834 535605 

  
100.oo 
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komunālie 

pakalpojumi”  

306679 +34092 +11234 546839 

 

 

 
 

4.1. INVESTĪCIJAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ 

 

Projekti, kuri realizēti 2013.gadā 

 
 2013.gadā realizēti  deviľi projekti. 

 

Fonds Projekta nosaukums un 

numurs 

Projekta kopējā 

 Summa 

 LVL/EUR 

Publiskais  

finansējums  

LVL/EUR 

Pašvaldības 

 finansējums  

LVL/EUR 

ERAF 

Vecbebru Profesionālās vidusskolas un 

Bebru vispārizglītojošās 

internātpamatskolas optimizācija 

Vecbebru amatu internātvidusskolas 

izveidei, 

Nr.2010/0218/3DP/3.1.3.2.0/10/APIA/VI

AA/001 

557 307,00/ 

792 976,42 

554 

406,00/ 

788 848,6

7 

2 900,25/ 

4 127,75 

ESF 

Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu 

sociālā riska mazināšanai un integrācijai 

izglītībā Bebru internātvidusskolā, 

Kokneses speciālajā internātskolā - 

attīstības centrā un I. Gaiša Kokneses 

vidusskolā, 

Nr.2011/0023/1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VI

AA/180 

146 232,00/ 

208 069,39 

146 

232,00/ 

208 

069,39 

- 

INTER

REG 

IVA 

Velomaršrutu tīkla attīstība un uzlabošana 

Centrālbaltijas teritorijā 

1 028 792,61

/ 

 1 

463 840,00  

796 811,0

6/  

1 

133 760,0

0  

- 

Valsts 

Kultūr 

kapitāl

a fonds 

Iepazīsim tēlnieku Voldemāru Jākobsonu 
677,95/ 

964,64 

500,00/ 

711,44 

177,95/ 

253,20 

ESF 

100% 

Teritorijas plānojuma un attīstības 

programmas izstrāde Kokneses novada 

attīstības plānošanas kapacitātes 

paaugstināšanai, 

Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/063 

33 973,00/ 

48 339,22 

31 318,72/ 

44 562,52 

2 654,28/ 

3 776,70 

ELFL

A 

Tautas tērpu iegāde Kokneses novada deju 

un folkloras kopu kolektīviem, Nr.12-04-

LL20-L413202-000011 

9 197,82/ 

13 087,32 

6 841,35/ 

9 734,36 

2 356,47/ 

3 352,95 

ELFL

A 

Meţa ekonomiskās vērtības uzlabošana 

Kokneses novada Bebru pagasta "Šķibes 

2 360,87/ 

3 359,22 

1 170,67/ 

1 665,71 

1 190,20/ 

1 693,50 
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meţā" un "Lokmenes meţā" Nr. 12-04-

L12200-001929 

Valsts 

Kultūr 

kapitāl

a fonds 

Kokneses amatierteātra jauniestudējums 

„Teika par Kokneses pili 

1 000,00/ 

1 422,87 

700,00/ 

996,01 

300,00/ 

426,86 

KF 

Ūdenssaimniecības attīstība 

Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, 

II kārta, Kokneses novada Kokneses 

pagastā, Nr. 

3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/031 

1 981 

285,31/ 

2 819 115,02 

1 301 

389,65  + 

valsts 

budţeta  

dotācija 

79 984,10/ 

1 851 710,

65 + 

113 807,1

2  

122 

347,99/ 

174 085,5

1 

 

Plānotie darbi 2014.gadā 
 

1.Pirmsskolas izglītības iestādes “ Gundega” iekštelpu renovācija; 

2.I.Gaiša Kokneses vidusskolas siltināšanas, iekštelpu renovācijas, lietus ūdens 

kanalizācijas projekta realizācija; 

3.Šķiroto atkritumu laukuma izveide Paugu ielā; 

4.Jaunas 110 KV apakšstacijas izbūves vietas saskaľošana, lai perspektīvā attīstītu 

rūpniecisko zonu. 

5.Darbs ar LIAA potenciālo investoru piesaistei, sniedzot informāciju par piedāvātajiem 

īpašumiem un zemes platībām rūpnieciskās zonas attīstīšanai; 

6.Komunikācija ar A/S” Latvijas dzelzceļš” par zemes gabala „Krautuve” sakopšanu 

vai nodošanu pašvaldības īpašumā perspektīvā loģistikas centra izveidei piesaistot 

privātuzľēmējus; 

7.Ielu apgaismojuma ierīkošana Dzeľu, Lakstīgalu, Zemeľu ielās, perspektīvā- Pērses, 

Krasta, Upes ielās; 

8.Ceļu seguma atjaunošana Dzirnavu, Tilta, Krasta, Raudupes, Raiľa, Saules  ielās un 

uz novada ceļiem; 

9.Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana Koknesē; 

10.Bruģakmens seguma ierīkošana pie daudzdzīvokļu mājas Parka ielā Nr.20 Kokneses 

pagastā; 

11.Caurtekas nomaiľa Bormaľu ciemā pie Kokneses internātpamatskolas-attīstības 

centra; 

12.Videonovērošanas kameru uzstādīšana Kokneses ciemā pie veikala „ELVI” un bērnu 

rotaļu laukuma; 

13.Biznesa ideju konkurss jaunajiem uzľēmējiem. 
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Projekti, kuri turpinās 2014.gadā 

 
Fonds Projekta nosaukums un numurs Projekta 

 kopējā  

summa  

LVL/EUR 

Publiskais  

finansējums 

 LVL/EUR 

Pašvaldības 

finansējums 

LVL/EUR 

KPFI 

Energoefektivitātes paaugstināšanas 

pasākumi Kokneses novada 

pirmsskolas izglītības iestādē 

"Gundega" un Kokneses novada 

mūzikas skolā 

337 994,60/ 

480 922,99 

123 254,38/ 

175 375,18 

214 740,22/ 

305 547,81 

ELFLA 
Vecbebru muiţas kungu mājas 

teritorijas labiekārtošana 

140 297,43/ 

199 625,26 

115 948,29/ 

164 979,55 

24 349,14/ 

34 645,70 

ELFLA 
Teritorijas sakopšanas pakalpojuma 

sniegšana Kokneses pagastā 

2 789,10/ 

3 968,53 

2 074,54/ 

2 951,80 

714,56/ 

1 016,73 

ELFLA 
Kapličas vienkāršota renovācija 

Bebru pagasta Zutēnu kapos 

18 172,05/ 

25 856,50 

8 710,57/ 

12 394,02 

9 461,48/ 

13 462,47 

Latvijas - 

Šveices 

sadarbības 

programma 

Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem 

pašvaldību vispārējās izglītības 

iestādēs 

88 303,86/ 

125 645,07 

79 473,47/ 

113 080,56 

8 830,39/ 

12 564,51 

ESF 

Algotie pagaidu sabiedriskie darbi 

pašvaldībās 

Nr.1DP/1.3.1.5.0./12/IPIA/NVA/001 

59 806,82/ 

85 097,44 

59 806,82/ 

85 097,44 
- 

Valsts 

kultūras 

pieminekļu 

aizsardzības 

inspekcija 

Kokneses pilsdrupu mūru 

ekspertīzes veikšana apmeklētāju 

drošības nodrošināšanai 

1 660,00/ 

2 361,97 

1 660,00/ 

2 361,97 
- 

Valsts 

Kultūrkapitāla 

fonds 

Vecbebru muiţas kungu mājas 

arhitektoniskā izpēte 

2 536,97/ 

3 609,78 

1 500,00/ 

2 134,31 

1 036,97/ 

1 475,48 

ERAF 

Primārās veselības aprūpes 

infrastruktūras uzlabošana Andas 

Elstes ģimenes ārsta praksē, 

Nr.3DP/3.1.5.1.1/10/APIA 

/VEC/151 

11 241,25/ 

15 994,86 

9 459,51/ 

13 459,67 

1 781,74/ 

2 535,19 

ERAF 

Primārās veselības aprūpes 

infrastruktūras uzlabošana Daces 

Graudas ģimenes ārsta praksē, 

Nr.3DP/3.1.5.1.1/10/APIA 

/VEC/099 

11 964,08/ 

17 023,35 

10 067,76/ 

14 325,13 

1 896,32/ 

2 698,22 

Biedrība 

"Daugavas 

savienība” 

Kokneses pilsdrupu senlietu 

restaurācija 

985,00/ 

1 401,53 

685,00/ 

974,67 

300,00/ 

426,86 

Kohēzijas 

Fonds 

Šķeldas katlu mājas modernizācija,  

Nr. KKP 2014-1 

1 111 463,44/ 

1 581 470,00 

367 425,93/ 

522 800,00 

744 037,51/ 

1 058 

670,00 

Latvijas - Informācijas un komunikāciju 9 417,57/ 8 004,94/ 1412,64/ 
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Lietuvas 

pārrobeţu 

sadarbības 

programma 

2007.-

2013.gadam 

tehnoloģiju izmantošana komunālo 

pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai 
13 400,00 11 390,00 2010,00 

Biedrība 

"Daugavas 

Savienība" 

Dabas pieminekļa aizsargājamā 

dendroloģiskā stādījuma "Kokneses 

parks" koku kopšana 

498,29/ 

709,00 

498,29/ 

709,00 
- 

 
2013.gada 7.novembrī tika nodots ekspluatācijā ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu 

tapušais autoceļš P80 no Tīnūţiem līdz Koknesei, kas ir lielākais (garākais) un modernākais 

jaunbūvētais autoceļš kopš  Latvijas suverenitātes atjaunošanas.   

Satiksmes ministrija  realizē vēl vienu projektu -  otrā slieţu ceļa izbūve  posmā Skrīveri-

Krustpils. Pēc objekta nodošanas ekspluatācijā  beidzot tiks atrisināta gadu desmitiem ilgusī 

problēma- slieţu ceļa šķērsošana pa dzelzceļa pārbrauktuvi 1905.gada ielā, Kokneses pagastā 
Apdzīvojuma un dzīves kvalitātes saglabāšanai Kokneses novadā un katrā novada 

apdzīvotajā vietā nepieciešams radīt pēc iespējas labvēlīgus dzīves un darba apstākļus. Lai 

stabilizētu iedzīvotāju skaitu Kokneses novadā, pašvaldībai jāveic tādi pasākumi kā 

mērķtiecīga darbvietu un pievilcīgas dzīves vides radīšana, investīciju piesaistīšana, 

uzľēmējdarbības atbalsts, aktīva pašmāju demogrāfijas politika, kas atbalsta labvēlīgu politiku 

pret pastāvīgajiem iedzīvotājiem (pabalsti un pakalpojumi, mājoklis, darbvietas), lai ilgtermiľā 

uzlabotu dzimstību un atturētu iedzīvotājus no aizbraukšanas. 

 

 

4.2.  IEDZĪVOTĀJU UN JURIDISKO PERSONU  LĪDZDALĪBA  

PAŠVALDĪBAS TERITORIJAS  ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS UN 

TERITORIJAS PLĀNOJUMA  APSPRIEŠANĀ UN PILNVEIDOŠANĀ 
 

2013.gada janvārī  tika apstiprināta Kokneses novada ilgtspējīga attīstības stratēģija 

2013.-2037.gadam un Kokneses novada Attīstības programma 2013.-2019.gadam,  Kokneses 

novada teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam. 

 2013.gadā tika izstrādāta un apstiprināta Vecbebru muiţas kungu mājas darbības 

stratēģija 2016.-2021.gadam. 

       2013.gada 30.oktobrī  tika apstiprināts Vecbebru Profesionālās un vispārizglītojošās 

internātvidusskolas attīstības plāns. 

 Lai sagatavotu šos dokumentus apstiprināšanai, darbinieki apkopoja daţādus  viedokļus 

un uzklausīja daudzus viedokļus un izdarīja secinājumus. 

Jāatzīmē, ka pašvaldības aģentūras „Kokneses tūrisma centrs” darbinieki regulāri 

apkopo un analizē informāciju par tūristu  plūsmu novadā.  

Arī pašvaldības aģentūras „Kokneses Sporta centrs”  veic savu klientu anketēšanu, lai 

noskaidrotu viľu viedokli  par sniegtajiem pakalpojumiem un uzlabotu to kvalitāti.  

Regulāri notiek  sanāksmes par komunālajiem jautājumiem, kurās iedzīvotāji var uzdot 

savus jautājumus gan SIA, gan pašvaldības administrācijas pārstāvjiem. 

Pašvaldībā pastāvīgi notiek darbs pie daudziem uzlabojumiem novadā, tāpēc ir svarīgi  

operatīvi uzzināt  iedzīvotāju viedokli , tāpēc Kokneses novada domes mājas lapā 

www.koknese.lv  2012.gadā tika uzstādīts interaktīvs līdzdalības rīks „City Ideas”, Ar tā 

starpniecību  ikviens novada iedzīvotājs  var izteikt savas idejas un viedokļus par daţādiem ar 

Kokneses novada attīstību un ikdienu saistītiem jautājumiem. 

http://www.koknese.lv/
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Novada iedzīvotāji regulāri tiek informēti par novada budţeta plānošanu un izpildi, 

sociālās palīdzības saľemšanas iespējām, par pilsētvides un lauku teritoriju sakārtošanu, 

jaunajiem novada attīstības projektiem un būvniecības iecerēm, kā arī nozīmīgiem investīciju un 

kultūras projektiem. Pašvaldības aktualitātes un spilgtākie notikumi regulāri tika atspoguļoti 

laikrakstā „ Kokneses Novada Vēstis”, kā arī pašvaldības interneta mājas lapā www.koknese.lv.  

 
 

5.  ZVĒRINĀTA REVIDENTA ATZINUMS  PAR PAŠVALDĪBAS 

SAIMNIECISKO DARBĪBU, KĀ ARĪ PAŠVALDĪBAS  IEPRIEKŠĒJĀ GADA  

SAIMNIECISKO PĀRSKATU 
 

 
 

Merķeļa ielā 11, Rīga, LV – 1050; tel.: 67503066; fakss: 67814021 

Reģ. Nr. 50003229711 

 

17.04.2014, Rīgā                                                                                                                                                          

                                    NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS 

Kokneses novada domei 

Ziņojums par konsolidēto finanšu pārskatu 

 

Mēs esam veikuši KOKNESES NOVADA DOMES (turpmāk tekstā „Pašvaldība”) 2013. gada 

konsolidētā finanšu pārskata revīziju. Revidētais konsolidētais 2013. gada finanšu pārskats ietver: 

 2013. gada 31. decembra pārskatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli – veidlapa Nr.1 

"Bilance",  

 2013. gada pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa 

Nr.4-3,  

 Pašvaldības pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiľu pārskatu par 2013. gadu – veidlapa 

Nr.4-1, 

 Pašvaldības naudas plūsmas pārskatu par 2013. gadu – veidlapa Nr.2-NP, 

 konsolidētā finanšu pārskata pielikumus, kas noteikti Latvijas Republikas Ministru 

Kabineta noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 4.5. punktā, grāmatvedības 

uzskaites pamatprincipu aprakstu, pārskatu skaidrojumus. 

 

Šis konsolidētais finanšu pārskats ir sagatavots, apvienojot struktūrvienību finanšu pārskatus, kā 

norādīts konsolidētā finanšu pārskata pielikumā. Pašvaldības radniecīgās sabiedrības  nav konsolidēti 

šajā konsolidētajā finanšu pārskatā.  

Vadības atbildība par konsolidētā finanšu pārskata sagatavošanu 

Vadība ir atbildīga par šī konsolidētā finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas 

patiesu atspoguļošanu saskaľā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013. gada 15. oktobra 

noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” nosacījumiem, kā arī par tādu iekšējo 

http://www.koknese.lv/


22 

 

kontroli, kādu vadība uzskata par nepieciešamu, lai nodrošinātu konsolidētā finanšu pārskata, kas 

nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas neatbilstības, sagatavošanu. 

 

Revidentu atbildība 

Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju, izsakām par šo 

konsolidēto finanšu pārskatu. Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas 

standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums jāievēro ētikas prasības un jāplāno un jāveic revīzija 

tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, ka konsolidētajā finanšu pārskatā nav būtisku 

neatbilstību. 

Revīzija ietver procedūras, kas tiek veiktas, lai iegūtu revīzijas pierādījumus par konsolidētajā 

finanšu pārskatā uzrādītajām summām un atklāto informāciju. Procedūras tiek izvēlētas, 

pamatojoties uz revidentu profesionālu vērtējumu, ieskaitot krāpšanas vai kļūdu izraisītu būtisku 

neatbilstību riska novērtējumu finanšu pārskatā. Veicot šo riska novērtējumu, revidenti ņem vērā 

iekšējo kontroli, kas izveidota, lai nodrošinātu konsolidētā finanšu pārskata sagatavošanu un tajā 

sniegtās informācijas patiesu atspoguļošanu, ar mērķi noteikt apstākļiem piemērotas revīzijas 

procedūras, bet nevis lai izteiktu atzinumu par kontroles efektivitāti. Revīzija ietver arī pielietoto 

grāmatvedības uzskaites principu un vadības veikto grāmatvedības aplēšu pamatotības 

izvērtējumu, kā arī konsolidētā finanšu pārskata vispārējā izklāsta izvērtējumu. 

Uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši mūsu revidentu 

atzinuma izteikšanai. 

 

Atzinums 

Mūsuprāt, iepriekš minētais konsolidētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par 

KOKNESES NOVADA DOMES finansiālo stāvokli 2013. gada 31. decembrī, kā arī par tās darbības 

finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2013. gadā, saskaľā ar Latvijas Republikas Ministru 

kabineta 2013. gada 15. oktobra noteikumu Nr.1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 

nosacījumiem. 

 

Ziņojums par citu juridisko un regulējošo prasību izpildi 
 

Mēs esam iepazinušies arī ar vadības ziľojumu par 2013. gadu, kas atspoguļots konsolidētā gada 

pārskata sadaļā Vadības ziľojums - ZIĽOJUMS, un neesam atklājuši būtiskas neatbilstības starp šajā 

vadības ziľojumā un 2013. gada konsolidētajā finanšu pārskatā atspoguļoto finanšu informāciju. 

 

 

SIA „Rīgas Revidentu birojs” valdes locekle (LZRA licence nr.34),    

   

Sertificēta zvērināta revidente (LZRA sertifikāts nr. 15)   

                                                                 Ināra Bula   

      

 

Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.                                                                                                                 

                    

                                                                                                                                                            

Ināra Bula   
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6. KOKNESES NOVADA DOMES LĒMUMS PAR IEPRIEKŠSĒDĒTĀ 

SAIMNIECISKĀ GADA PĀRSKATU 

 

 

SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 
Kokneses novada Kokneses pagastā 

 

2014.gada 30.aprīlī         Nr.6 

1. 

Par pašvaldības gada pārskatu 
__________________________________________________________________________   

(U.Riekstiľš, D.Vingris) 

 

ZIĽO: domes galvenā grāmatvede Iveta Mikāla 

 

Iepazinusies ar sagatavoto  Gada pārskatu par 2013.gadu, noklausījusies galvenās grāmatvedes 

Ivetas Mikālas  informāciju, pamatojoties uz Likuma par budţetu un finanšu vadību 30.panta 

pirmo daļu un 15.10.2013. Ministru kabineta  noteikumiem Nr.115 „Gada pārskata 

sagatavošanas kārtība”  , ľemot vērā  Finanšu pastāvīgās komitejas  23.04.2014.  ieteikumu, 

atklāti balsojot, PAR-11 (Mudīte Auliľa, Valdis Biķernieks, Lidija Degtjareva, Pēteris Keišs, 

Henriks Ločmelis, Ivars Māliľš,  Edgars Mikāls,  Māris Reinbergs, Uldis Riekstiľš, Gita 

Rūtiľa, Dainis Vingris), PRET-nav, ATTURAS- nav, Kokneses novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt  Kokneses  novada domes  kopsavilkuma  2013.gada  pārskatu  

 2. Apstiprināt  Kokneses  novada domes  konsolidēto 2013.gada  pārskatu,  kurā 

konsolidēti: 

- Kokneses novada domes kopsavilkuma pārskats; 

- pašvaldības aģentūras” Kokneses sporta centrs” pārskats; 

- pašvaldības aģentūras” Kokneses tūrisma centrs” pārskats; 

- Vecbebru profesionālās un vispārizglītojošās internātvidusskolas pārskats; 

- Kokneses   internātpamatskolas- attīstības centra pārskats; 

- ģimenes krīzes centra  „ Dzeguzīte” pārskats.   

(konsolidētais pārskats pievienots pielikumā) 

  

Sēdes vadītājs, 

domes priekšsēdētājs  ( personiskais paraksts)    D.Vingris 

 

 

 

 

7. PAŠVALDĪBAS LĪDZDARBĪBA  SADARBĪBAS PROJEKTOS 

 
2013.gadā   viens  no galvenajiem uzdevumiem ir  finanšu līdzekļu piesaistīšana, 

projektu  vadīšana  un investoru piesaiste  Kokneses novadam. 

 Kokneses novada pašvaldība  ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos): biedrībā 

„Pašvaldību savienība” , biedrībā  “Izpilddirektoru  asociācija” ,  nodibinājumā “Kokneses 

fonds” un sabiedriskā organizācijā – biedrībā “ Daugavas savienība” . 
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 Ar nodibinājuma “ Kokneses Fonds”  iniciatīvu  Koknesē uz salas Daugavā  tiek 

veidots nacionālas nozīmes  kultūrvēsturisks piemineklis 20.gadsimtā  no daţādām 

politiskajām varām  cietušajiem latviešiem „ Likteľdārzs” . Tam jābūt izveidotam līdz  

2018.gadam, kad Latvijas valsts  atzīmēs savas neatkarības  100. gadadienu. Projekts top par 

iedzīvotāju un uzľēmēju  saziedotajiem līdzekļiem. Nākotnē tas kļūs  par īpaši  iecienītu 

objektu, ko  apmeklēs tūristi  un citas personas un tas dos  nozīmīgu pienesumu Kokneses 

attīstībā un atpazīstamībā. 

  

 

8. VEIKTIE PASĀKUMI PAŠVALDĪBAS VADĪBAS PILNVEIDOŠANĀ 

 
Pašvaldības administrācijas darbs ir orientēts uz profesionāļiem, jo pašvaldībai  tiek 

nodotas aizvien jaunas funkcijas  un  to izpildes nodrošināšanai  nepieciešami zinoši un 

izglītoti darbinieki. Administrācijā pamatā strādā darbinieki ar augstāko izglītību. Neskatoties 

uz to,  viľiem tiek dota iespēja regulāri apmeklēt kursus un seminārus. Pašvaldība sedz kursu 

un ceļa izdevumus . 

Lai  uzlabotu pašvaldības sagatavoto un izdoto normatīvo aktu kvalitāti , domē strādā  

jurists, ar kuru ir jāsaskaľo līgumu projekti, saistošo noteikumu projekti, lēmumu projekti u.c.  

Jurista konsultāciju un palīdzību  dokumentu sagatavošanā  var saľemt   arī  pašvaldības 

iestādes. 

No 2012.gada  decembra pašvaldības administrācijas darbu vada jauns izpilddirektors 

Ilmārs Klauţs.  Gan domes priekšsēdētājs, gan izpilddirektors  regulāri piedalās Latvijas 

Pašvaldību savienības, Zemgales plānošanas reģiona  u.c.   rīkotajos semināros, diskusijās, 

konferencēs. 

 Plānojot  kārtējā gada budţetu, visas iestādes un struktūrvienības ir paredzējušas 

līdzekļus  kursu un semināru apmeklēšanai. 

 

 

9.PASĀKUMI, LAI VEICINĀTU IEDZĪVOTĀJU  INFORMĒTĪBU  PAR 

PAŠVALDĪBAS DARBĪBU UN VIĽU IESPĒJĀM PIEDALĪTIES LĒMUMU 

APSPRIEŠANĀ 

 
Iedzīvotāju informētību  par pašvaldības pieľemtajiem lēmumiem nodrošina 

pašvaldības laikraksts “Kokneses Novada Vēstis” , kas iznāk vienu reizi mēnesī. Bez maksas to 

var saľemt  Kokneses novada iedzīvotāji.  Laikrakstu veido divas redaktores. 

Ľemot vērā  normatīvo aktu prasības, pašvaldības mājas lapā ir  pieejami  novada 

domes sēţu protokoli, saistošie noteikumi, nolikumi. 

 Ar informāciju  par Kokneses novadu var iepazīties arī  pašvaldības mājas lapā 

internetā www.koknese.lv   Mājas lapa  tiek pilnveidota un regulāri  papildināta ar jaunu 

informāciju. 

Pašvaldībā pastāvīgi notiek darbs pie daudziem uzlabojumiem novadā, tāpēc ir svarīgi  

operatīvi uzzināt  iedzīvotāju viedokli , tāpēc Kokneses novada domes mājas lapā 

www.koknese.lv  Darbojās  2012.gadā uzstādītais  interaktīvs līdzdalības rīks „City Ideas”, Ar 

tā starpniecību  ikviens novada iedzīvotājs  var izteikt savas idejas un viedokļus par daţādiem 

ar Kokneses novada attīstību un ikdienu saistītiem jautājumiem. 

Materiāli par Koknesi tiek publicēti arī laikrakstos „ Staburags” un „ Latvijas Avīze” 

u.c. Arī Latvijas televīzijā   var  redzēt raidījumus par Koknesi. 

Likumdošanā noteiktajos gadījumos un arī pēc iedzīvotāju iniciatīvas tiek organizēta 

projektu publiskā apspriešana. 

http://www.koknese.lv/
http://www.koknese.lv/
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Pašvaldības aģentūra “ Kokneses Tūrisma centrs” darbinieki  regulāri analizē un 

apkopo informāciju par tūristu  plūsmu novadā.  

 

 

10.KOKNESES NOVADA DOMES STRUKTŪRA 

 
 2013.gada jūnijā  darbu uzsāka jaunievēlētā Kokneses novada dome. 

Pašvaldība –Kokneses  novada dome ir vietējā pārvalde, kas ar pilsoľu vēlētas 

pārstāvniecības – Kokneses novada domes un tās izveidoto institūciju  un iestāţu starpniecību  

nodrošina likumos noteikto funkciju un pašvaldības brīvprātīgo  iniciatīvu  izpildi, ievērojot  

valsts un  Kokneses novada iedzīvotāju intereses. 

Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns –  

novada dome, kas pieľem lēmumus; nosaka pašvaldības institucionālo struktūru; lemj par 

autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina 

pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi; izstrādā un 

izpilda pašvaldības budţetu. Pašvaldības dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par 

pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.   

 Dome  atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam sastāv 

no  piecpadsmit deputātiem.   

Novada domes sēdes notiek katra mēneša pēdējā trešdienā.  2013.gada laikā ir  

notikušas  septiľpadsmit  domes sēdes , kurās izskatīti  vairāk nekā divi simti  jautājumu un 

apstiprināti  trīsdesmit saistošie noteikumi, kuru ievērošana ir obligāta ne tikai novada 

iedzīvotājiem, bet arī visām  personām, kuras  uzturas  novada administratīvajā teritorijā. 

Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, dome no 

pašvaldības deputātiem ievēlējusi:   

1) Finanšu un attīstības  pastāvīgo komiteju, ko vada domes priekšsēdētājs Dainis 

Vingris; 

2) Kultūras, izglītības, sporta   un sabiedrisko  lietu pastāvīgo komiteju, ko vada domes 

deputāts Henriks Ločmelis; 

3) Sociālo  jautājumu un veselības aprūpes  pastāvīgo komiteju, ko vada domes 

deputāts Pēteris Keišs . 

Komiteju sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī. Komiteju sēdes ir atklātas.  Tajās 

var piedalīties ikviens domes deputāts un Kokneses novada iedzīvotājs.  

 
 

11. KOKNESES NOVADA DOMES ADMINISTRĀCIJAS DARBĪBA 

 
Kokneses novada pašvaldības darbības vispārīgos noteikumus, ekonomisko pamatu un 

kompetenci reglamentē likums „Par pašvaldībām”. Kokneses novada Dome atbilstoši 

kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu 

izlietojumu.  

Kokneses novada domes administratīvā iestāde – “Kokneses novada dome” ir pašvaldības 

iestāde, kas nodrošina domes pieľemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un 

tehnisko apkalpošanu un tā sastāv no  Komunālā nodaļas,  Grāmatvedības un finanšu nodaļas,  

Dzimtsarakstu nodaļas,  Pašvaldības policijas,  Kancelejas,   Attīstības nodaļas,  Izglītības 

darba speciālista un  Jurista. 

Dome ir izveidojusi šādas iestādes: I. Gaiša Kokneses vidusskola, Bebru pamatskola, 

Pērses pamatskola, Vecbebru Profesionālā un vispārizglītojošā inrenatvidusskola, Kokneses  

internātpamatskola – attīstības centrs, Kokneses mūzikas skola, pirmsskolas izglītības iestāde 
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“Gundega”, pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte”, Kokneses kultūras nams, Kokneses 

bibliotēka, Kokneses bērnu bibliotēka, Ratnicēnu bibliotēka, Bebru bibliotēka, Iršu bibliotēka, 

Tēlnieka Voldemāra Jākabsona memoriālā māja – muzejs, Kokneses novada domes Sociālais 

dienests, Kokneses novada bāriľtiesa, Ģimenes krīzes centrs “Dzeguzīte”, Kokneses apvienotā 

pašvaldību būvvalde,  Iršu kultūras nams. 

 Domes padotībā atbilstoši tās apstiprinātam nolikumam ir divas pašvaldības aģentūras: 

Kokneses sporta centrs un  Kokneses tūrisma centrs. 

 Dome ir kapitāldaļu turētāja divās  kapitālsabiedrībās :  SIA „Kokneses komunālie 

pakalpojumi” un  SIA “Vidusdaugavas SPAAO”. 

 Domes sniegto pakalpojumu pieejamību pašvaldības teritoriālajās vienībās nodrošina 

Bebru pagasta pārvalde un  Iršu pagasta pārvalde. 

Konsolidācijā  iesaistītās iestādes: Kokneses novada dome,  pašvaldības aģentūra 

„Kokneses sporta centrs”, pašvaldības aģentūra „ Kokneses tūrisma centrs”,  Kokneses 

internātpamatskola- attīstības centrs,  Vecbebru Profesionālā un vispārizglītojošā 

internātvidusskola, ģimenes krīzes centrs „Dzeguzīte”. 

 

 

Grāmatvedības un finanšu nodaļa 
Finanšu un grāmatvedības nodaļa tika izveidota 2009.gada 1.jūlijā pēc novadu 

reformas. Izveidojoties Kokneses novadam, tika apvienotas Kokneses, Bebru un Iršu pagasta 

padomju budţeta un grāmatvedības sistēmas, izveidojot kopēju budţetu un centralizēto 

grāmatvedību ar vienotu bilanci.  

2013.gadā tika realizēts ERAF līdzfinansēts projekts „Vecbebru Profesionālās 

vidusskolas un Bebru vispārizglītojošās internātpamatskolas optimizācija Vecbebru amatu 

internātvidusskolas izveidei” , kura rezultātā tika veikta no Izglītības un Zinātnes ministrijas 

pārľemtās  Vecbebru profesionālās vidusskolas un Bebru vispārizglītojošās internātvidusskolas  

reorganizācija un apvienošana vienā kopējā izglītības iestādē ar nosaukumu „ Vecbebru 

profesionālā un vispārizglītojošā internātvidusskola” . 

2013.gada beigās Kokneses novada domes iestādes ir  - Vecbebru profesionālā un  

vispārizglītojošā internātvidusskola,  Kokneses speciālā internātpamatskola- attīstības centrs un  

ģimenes krīzes centrs „ Dzeguzīte”. Šīs iestādes grāmatvedību kārto pastāvīgi, tālāk veidojot 

konsolidētos  pārskatus ar Kokneses novada domi. 

 Pastāvīgi grāmatvedības dienesti un atsevišķa bilance ir arī aģentūrām “Kokneses sporta 

centrs”  un “ Kokneses tūrisma centrs” , kuru finanšu pārskati tiek konsolidēti ar Kokneses 

novada domes pārskatiem. 

 2013. gada Kokneses novada domes finanšu pārskats ir visu iepriekš minēto iestāţu 

konsolidētais pārskats. 

 Kokneses novada domes finanšu un grāmatvedības nodaļā strādā 9 speciālisti, kuru 

pārziľā ir novada domes vienotas grāmatvedības politikas izstrādāšana atbilstoši Latvijas valsts 

normatīvajiem aktiem, visu novada iestāţu un struktūrvienību gada budţeta un tā grozījumu 

datu apkopošana, grāmatvedības kārtošana un organizācija atbilstoši spēkā esošajai 

likumdošanai un atbilstoši Kokneses novada domes apstiprinātajam grāmatvedības nolikumam, 

mēneša, ceturkšľa, gada pārskatu konsolidācija. 

 

Attīstības nodaļa 
Kokneses novada domes Attīstības nodaļā strādā trīs speciālistes – Attīstības nodaļas 

vadītāja Anda Mikāla, nekustamā īpašuma speciāliste Elita Ģēģere un projektu vadītāja Māra  

Bitāne. 
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 Nodaļas darbības mērķis – ar profesionālu, mērķtiecīgu un kompleksu darbību risināt 

jautājumus, kas saistīti ar Kokneses novada attīstību. 

 

Attīstības nodaļas galvenie uzdevumi: 

 Koordinēt novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu ieviešanu; 

 izstrādāt projektu iesniegumus, kas saistīti ar novada attīstību, vai organizēt to 

sagatavošanu finanšu institūcijām, sadarbojoties ar pašvaldības struktūrvienībām;  

 koordinēt un uzraudzīt apstiprināto projektu ieviešanu saskaľā ar attiecīgajiem 

programmu un finansēšanas līgumu nosacījumiem; 

 sagatavot grozījumus projektos, projektu progresa dokumentāciju, organizēt projektu 

publicitātes pasākumus; 

 apkopot informāciju par esošajiem un plānotajiem pašvaldības projektiem, kā arī par 

finansējuma avotiem to īstenošanai; 

 piedalīties nacionālā, reģionālā un cita veida attīstības plānu izstrādē un ieviešanā un 

līdzdarboties Zemgales plānošanas reģiona un citu institūciju rīkotajās aktivitātēs un 

izveidotajās darba grupās, pārstāvot novada intereses; 

 atbalstīt uzľēmējdarbību; 

 risināt nekustamā īpašuma jautājumus – sagatavot domes lēmumu projektus, kas saistīti 

ar nekustamajiem īpašumiem, dokumentus pašvaldības īpašumu reģistrācijai 

Zemesgrāmatā, ierādīt dabā zemi pašvaldības zemes nomniekiem, sagatavot un 

reģistrēt zemes nomas līgumus, izziľas, kas saistītas ar zemes jautājumiem un 

atzinumus par pašvaldības atteikumiem no pirmpirkuma tiesībām, sniegt konsultācijas 

klientiem par nekustamā īpašuma formēšanu un darījumiem ar nekustamo īpašumu, 

veikt datu uzturēšanu un to izmaiľas nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas 

programmā NINO. 

 

Prioritātes: 

 Eiropas Savienības struktūrfondu apguve finansējuma piesaistei novada attīstībai; 

 Kokneses novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam īstenošana; 

 Kokneses novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam ieviešana; 

 aktivitātes uzľēmējdarbības veicināšanai; 

 nekustamā īpašuma jautājumu risināšana. 

Darbības rezultāti un to izvērtējums. 

 Veikts radošs darbs pie projektu konceptu, projektu iesniegumu un projektu progresa 

dokumentācijas sagatavošanas, organizēti projektu publicitātes pasākumi, sagatavoti 

grozījumi projektos. Nodrošināta apstiprināto projektu vadība, koordinēta un uzraudzīta 

projektu ieviešanas gaita, interesentiem sniegtas konsultācijas par projektu iesniegumu 

sagatavošanu.  

 Dalība informācijas sniegšanā daţādu projektu sagatavošanai un iesniegšanai. 

 Sagatavoti lēmumu projekti domes sēdēm, sniegti ziľojumi Attīstības un 

tautsaimniecības pastāvīgās komitejas un domes sēdēs.  

 Elektroniskā komunikācija, sadarbojoties ar daţādām institūcijām nodaļas kompetencē 

esošajos jautājumos. 

 Izstrādāta projektu sadaļa – Kokneses novada mājas lapā. 

 Sagatavotas preses relīzes vietējai avīzei „Kokneses Novada Vēstis”, pašvaldības mājas 

lapai un pēc pieprasījuma – reģionālajiem laikrakstiem. 

 Organizēta un vadīta cirsmu dastošana un novērtēšana, sagatavotas cirsmas 2 izsolēm. 

 Iesniegti pārskati par koku ciršanu un jaunaudţu kopšanu Kokneses novada domes 

īpašumos. 
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 Organizēta Lokmanes meţa inventarizācija. 

 Sagatavotas un vadītas 7 cenu aptaujas. 

 Sagatavota dokumentācija arhitektūras plānošanas uzdevumu, tehnisko noteikumu, 

būvatļauju saľemšanai. 

 Apmeklētāju pieľemšana. Telefoniska komunikācija. Interviju sniegšana ţurnālistiem. 

 Veikta sadarbība ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Izglītības un 

zinātnes ministriju, Valsts izglītības attīstības aģentūru, Valsts reģionālās attīstības 

aģentūru, Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, Valsts Kultūrkapitāla fondu, Lauku 

atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālo lauksaimniecības pārvaldi, Vides pārraudzības 

valsts biroju, Aizkraukles rajona partnerību, Latvijas hipotēku un zemes bankas 

Jēkabpils filiāli, Valsts ieľēmumu dienestu, Nodarbinātības valsts aģentūru, Latvijas 

Pašvaldību savienību, Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas Aizkraukles 

klientu apkalpošanas centru, Aizkraukles zemesgrāmatu nodaļu, Zemgales plānošanas 

reģiona ES struktūrfondu informācijas centru. 

 Darbs pie Vecbebru Profesionālās vidusskolas pārľemšanas un skolu apvienošanas. 

 Ikdienas darba procesā notiek regulāra sadarbība ar domes struktūrvienībām, Bebru 

pagasta pārvaldi un Iršu pagasta pārvaldi, pašvaldības iestādēm un aģentūrām. 

 Sniegtas regulāras konsultācijas iedzīvotājiem nekustamā īpašuma formēšanas un 

darījumu ar nekustamo īpašumu jautājumos. 

 Vadīta un organizēta vietējā ģeodēziskā tīkla punktu apsekošana novada teritorijā, kā to 

paredz Ministru kabineta 24.07.2012.noteikumi Nr.497 „Vietējā ģeodēziskā tīkla 

noteikumi”. Darbus izpildīja SIA „HLD mērniecības birojs”, pabeidza tos un iesniedza 

pārskatu 2013.gada 22.decembrī. Par paveikto nosūtīta atskaite Aizsardzības ministrijai. 

 Risināti daţādi nekustamā īpašuma jautājumi – sagatavoti 82 novada domes lēmumu 

projekti par nekustamā īpašuma jautājumiem, 64 atzinumi par pašvaldības atteikumiem 

no pirmpirkuma tiesībām, ierādīti dabā 39 zemes nomas gabali un sagatavoti tiem 

zemes nomas līgumi, sagatavoti dokumenti un reģistrēti Aizkraukles rajona tiesas 

zemesgrāmatu nodaļā 56 pašvaldības nekustamie īpašumi, sagatavotas 113 izziľas un 

atbildes uz fizisko un juridisko personu sūdzībām, daţādiem dokumentiem un vēstulēm. 

Saľēmtas un izskatītas 197 daţāda rakstura fizisko un juridisko personu iesniegumi. 

 Dalība valsts līmeľa zemes reformas pabeigšanas komisijā, tika atjaunotas zemes 

īpašuma tiesības  uz 18 zemes gabaliem Kokneses novada teritorijā. 

 Veikts darbs daţādu zemes strīdu risināšanā. Regulāri veikta datu uzturēšana un to 

izmaiľu aktualizēšana nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas programmā NINO. 

Organizēta nekustamo īpašumu vērtēšana pašvaldības īpašumu atsavināšanai.  

 Organizēta un vadīta topogrāfisko datu uzturētāja maiľu Kokneses novada teritorijai. 

 Kopā ar administratīvo komisiju apsekoti dabā nekustamie īpašumi, kuri netiek uzturēti 

labā kārtībā. 

 Regulāri kārtoti Kokneses novada adrešu reģistra dati saskaľā ar Valsts zemes dienesta 

iesniegtajām datu atlasēm. 

 Izstrādāta uzľēmējdarbības sadaļa – Kokneses novada mājas lapā. 

 Darbs ar anketām – Attīstības nodaļa no daţādām institūcijām regulāri saľem aptaujas 

anketas, kuru aizpildīšanai bieţi ir nepieciešams iegūt un apkopot ievērojamu 

informācijas apjomu. 

 Veikta statistiskās informācijas vākšana, apkopošana, apstrāde un analīze. 

 Dalība Zemgales plānošanas reģiona, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas un citu institūciju rīkotajās sanāksmēs, semināros, apmācību ciklos, 

konferencēs, darba grupās un aptaujās, pārstāvot novada intereses. 
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Plāni 2014.gadam. 

 2014.gadā ir plānots darbs pie  Kokneses novada attīstības programmā noteikto 

stratēģisko mērķu sasniegšanas.  

 Veikt aktīvu darbu saistībā ar nekustamā īpašuma jautājumu risināšanu. 

 Turpinās darbs pie projektiem kapličas vienkāršota renovācija Bebru pagasta „Zutēnu” 

kapos, atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs,  

Vecbebru muiţas kungu mājas teritorijas labiekārtošana, informācijas un komunikāciju 

tehnoloģiju izmantošana komunālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai. 

 Drīzumā iecerētie projekti „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ilmāra Gaiša 

Kokneses vidusskolas ēkām, Parka ielā 27, Koknesē, Kokneses novadā, uzlabojot ēku 

energoefektivitāti”, bērnu rotaļu laukuma izveide Koknesē. 

 Ľemot vērā to, ka pašreizējā situācijā Eiropas Savienības struktūrfondi pamatā ir 

galvenā iespēja finansējuma piesaistei novada attīstībai, tad 2014.gadā Attīstības nodaļa 

turpinās darbu pie jaunu projektu apzināšanas un sagatavošanas.  

 

 

Sociālais dienests 

Kokneses novada domes Sociālais dienests ir novada domes izveidota iestāde, kas 

organizē sociālo darbu un ir atbildīga par sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanu 

Kokneses novada iedzīvotājiem. Sociālā dienesta darbu metodiski vada LR Labklājības 

Ministrija. Sociālajam dienestam ir divas struktūrvienības: aprūpes mājās nodaļa, kas ir 

reģistrēta sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, un Kokneses Ģimenes atbalsta dienas centrs. 

Sociālā dienesta galvenais uzdevums ir sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšana, 

vienlaicīgi arī veicinot personu pašpalīdzību un iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē, kā arī veicināt 

šo personu atbildības izjūtu pret sevi un savu ģimeni.  

Sociālie pakalpojumi ietver: 

 sociālo aprūpi, kuras mērķis ir nodrošināt dzīves kvalitātes nepazemināšanos personai, 

kura vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ to nevar nodrošināt pati saviem spēkiem; 

  sociālo rehabilitāciju, kuras mērķis ir novērst vai mazināt invaliditātes, darba nespējas, 

atkarības un citu faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas personas dzīvē.   

Sociālo pakalpojumu sniegšanas pamatprincipi: 

 pakalpojumu nodrošināšana klienta dzīvesvietā vai iespējami tuvu tai;  

 sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodrošināšana ilgstošas aprūpes sociālās 

rehabilitācijas institūcijās tikai tajā gadījumā, ja dzīvesvietā sociālo pakalpojumu 

apjoms nav klientam pietiekams;  

 personas individuālo vajadzību un resursu novērtējums;  

 starpinstitucionālās un starpprofesionālās sadarbības nodrošināšana;  

 personas līdzdarbība lēmuma pieľemšanas procesā;  

 bērna aprūpe ģimeniskā vidē. 

Sociālā palīdzība ir naudas vai mantiskais pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo 

resursu novērtēšanu, personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību 
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apmierināšanai. Pamatvajadzības ir mājoklis, ēdiens, apģērbs, medicīniskā aprūpe un obligātā 

izglītība. Sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu trūcīgām un/vai krīzes situācijā 

nonākušām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo 

personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā. 

Sociālais darbs - profesionāla darbība, lai palīdzētu personām, ģimenēm, personu grupām un 

sabiedrībai kopumā veicināt vai atjaunot savu spēju sociāli funkcionēt, kā arī radīt šai 

funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus. 

Iedzīvotāju iesniegumus un iztikas līdzekļu deklarācijas pabalstu saľemšanai Sociālais 

dienests izskata 10 darba dienu laikā no iesniegšanas datuma. Sociālā dienesta sēdes tiek 

organizētas divas reizes mēnesī. Sēdēs tiek izskatīta aktuālā informācija sociālajā jomā, 

izskatīti iedzīvotāju iesniegumi un pieľemti lēmumi par sociālās palīdzības vai sociālo 

pakalpojumu piešķiršanu. Dienesta sēdes tiek organizētas arī izbraukumā Iršu un Bebru pagastu 

pārvaldēs. 2013.gadā ir notikušas 28 sociālā dienesta sēdes, kurās pieľemti 940 lēmumi, t.sk. 

934 pozitīvi lēmumi, 6- negatīvi. 

2013.gadā atbilstība trūcīgas ģimenes statusam noteikta 173 ģimenēm, kurās kopā ir 503 

personas, tajā skaitā 222 bērni. 

Iepriekšējā gada tendence samazināties trūcīgo personu skaitam saglabājās arī 

2013.gadā.  

 2010.gadā novadā trūcīgas personas statuss bija 802 personām (273 ģimenes), 

2011.gadā – 700 personām (245 ģimenes), 2012.gadā – 640 personām (204 ģimenes), 

2013.gadā – 503 personām (173 ģimenes). 

Izmaksāto sociālās palīdzības pabalstu apjoms 2013.gadā apkopots tabulā Nr.1. 

 

 

 

Tabula Nr.1 

Sociālās palīdzības pabalstiem izlietotie līdzekļi 2013.gadā 

 

N.p.k. Pabalsta veids Ģimeľu skaits Personu skaits Izlietoti līdzekļi 

(Ls) 

1. GMI (garantētā minimālās iztikas) līmeľa 

 nodrošināšanai 

85 201 20 949 

2. Dzīvokļa pabalsts (sociālo dzīvokļu uzturēšanai,  

apkurei dzīvokļos vai malkas iegādei) 

247 582 22 555 

3. Pabalsts ārstēšanās un medikamentu iegādes  

izdevumu segšanai 

126 148 5 082 

4. Ēdināšana skolās 43 60 4 036 

5. Pabalsts bērnudārza maksas segšanai 29 43 2 840 

6. Pabalsts mācību līdzekļu iegādei un ceļa  

izdevumu segšanai arodskolu audzēkľiem 

70 95 2 369 

7. Pabalsts krīzes situācijā (taloni pārtikai) 6 6 70 

8. Ārkārtas situācijā 6 6 1150 

9. Apbedīšanas pabalsts 25 25 3 149 

10. Bāreľiem patstāvīgas dzīves uzsākšanai  2 440 

11. Bāreľiem ikmēneša izdevumiem  10 4 350 

12. Pabalsts audţuģimenēm 1  958 

12. Atsevišķu situāciju risināšanai (dokumentu  18 21 580 
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atjaunošanai u.tml.) 

 KOPĀ   68 528 

 

Pabalstu garantētā minimālās iztikas (GMI) līmeľa nodrošināšanai 2013.gadā saľēmušas 

85 ģimenes, šim nolūkam izlietoti līdzekļi Ls 20 949  apjomā. Salīdzinājumā ar 2012.gadu 

pabalsta GMI līmeľa nodrošināšanai izmaksas samazinājušās 0,6 reizes. Dzīvokļa pabalstu 

(apkurei dzīvokļos vai malkas iegādei) 2013.gadā saľēmušas 247 ģimenes, šim nolūkam 

izlietoti līdzekļi Ls 22 555 apmērā (2012.gadā- Ls 21 051). GMI un dzīvokļa pabalsta izmaksu 

dinamika par pēdējiem pieciem gadiem attēlota tabulā Nr.2 

 

Tabula Nr.2 

 

  2009 2010 2011 2012 2013 

GMI (Ls) 8672 38220.22 54175.76 35479.53 20949.42 

Dzīvokļa pabalsts 

(Ls) 18428 24590.75 25154.78 21050.99 22554.5 

 

 

 

 

 

2013.gada aprīlī stājās spēkā saistošo noteikumu par sociālās palīdzības pabalstiem 

grozījumi, kuros paredzēts paplašināt to personu loku, kas ir tiesīgi saľemt sociālās palīdzības 

pabalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai. 2013.gada oktobrī stājās spēkā saistošo noteikumu 

par sociālās palīdzības pabalstiem grozījumi, kuros paredzēts paaugstināt garantētā minimālā 

ienākuma līmeni bērniem, pensionāriem un personām ar invaliditāti. Līdz ar to nākošajā gadā 

paredzams, ka palielināsies sociālās palīdzības pabalstu izmaksu nodrošināšanai paredzamā 

summa. Plānojot nākošā gada budţetu, sociālajai palīdzībai paredzami salīdzinoši lielāki 

līdzekļi nekā bijis iepriekšējā gada izlietojums. 
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Novadā pašvaldības apmaksāts pakalpojums „aprūpe mājās” tika sniegts 4 personām (2 

personām- Kokneses pagastā, 2 personām- Bebru pagastā). Pakalpojuma sniegšanai izlietoti 

līdzekļi Ls 3 193. 

Pašvaldības apmaksātu ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu sociālās aprūpes centros 

saľēma 19 personas (Skrīveru SAC- 5 personas, Pļaviľu pansionātā- 3 personas, Valmieras 

pansionātā- 1 persona, Neretas pansionātā- 1 persona, ĢKC „Dzeguzīte” sociālajā pansijā- 9 

personas). Šim mērķim izlietoti Ls 27 896.  

Valsts apmaksātu ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu saľem 8 personas ar 

smagiem garīgās attīstības traucējumiem un viena persona ar redzes traucējumiem. 

Lai palīdzētu pārvarēt krīzes situāciju ģimenē, vienai māmiľai ar bērnu tika sniegts 

sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums ĢKC „Dzeguzīte”.  

Diviem bērniem, kuri bija cietuši no novārtā pamešanas ģimenē, 30 dienas tika sniegts no 

valsts budţeta līdzekļiem apmaksāts sociālās rehabilitācijas pakalpojums krīzes centrā „Rasas 

Pērles”. 

ĢKC „Dzeguzīte” ir tikuši uz laiku ievietoti divi bērni. Šobrīd abi bērni dzīvo aizbildľu 

ģimenēs. Audţuģimenes pakalpojums tiek sniegts diviem bērniem. Pastāvīgi ĢKC „Dzeguzīte” 

dzīvo divi Kokneses novada bērni. 

Sociālais dienests sadarbībā ar brīvprātīgo organizāciju Latvijas Sarkanais Krusts 

nodrošina Eiropas Komisijas programmas Vistrūcīgākajām personām realizēšanu. Trūcīgie un 

maznodrošinātie novada iedzīvotāji var saľemt pārtikas pakas, kurās ir pilnpiena pulveris 

(0,4kg), makaroni (2x0,5kg), auzu pārslu biezputra ar ogām vai augļiem (2x 0,07kg), pankūku 

milti (0,4kg), kartupeļu biezputra (0,2kg), griķi (0,3kg), manna (0,5kg), kviešu milti a/l (1,0 

kg), sautēta cūkgaļa (0,25kg). Pavisam novadā šāda veida palīdzību var izmantot 360 personas. 

Kokneses novada domes Sociālais dienests ir iesaistījies AS Latvenergo sociālā atbalsta 

2.kampaņā, kuras mērķis ir nodot trūcīgo un citu sociāli mazaizsargāto ģimeľu ar bērniem 

mājsaimniecībām dāvanu kartes „Elektrības norēķinu karte – 53,70 LVL”. Dāvinājuma kartes 

tika uzsākts nodot ģimenēm 2011.gada decembrī. Akcijas laikā līdz 2013.gada oktobrim 180 

ģimenes Kokneses novadā ir saľēmušas atbalstu 53,70 Ls vērtībā dāvinājuma kartes veidā.  

Transporta pakalpojumu iespēju robeţās sociālais dienests cenšas nodrošināt trūcīgajām 

ģimenēm ar bērniem, pensionāriem un invalīdiem aizvešanai un atvešanai no ārstniecības 

iestādēm. 

Kokneses Ģimenes atbalsta dienas centrā tiek nodrošināts bezmaksas dušas un veļas 

mazgāšanas pakalpojums trūcīgajām ģimenēm un personām, kurām nav iespēju to veikt mājās. 

Ģimenes atbalsta dienas centrā tiek organizētas arī radošas nodarbības un pasākumi pensijas 

vecuma personām, ģimenēm un bērniem.  

 

Kokneses novada Bāriņtiesa 

Kokneses novada bāriľtiesā ir 62 aktīvas lietas, no kurām 2013.gadā ierosinātas – 13. 

Notikušas 16 sēdes, izskatītas 23 lietas un bāriľtiesā pieľemto lēmumu skaits saskaľā ar lietu 

sarakstu līdz 18.10.2013.- 23 (divdesmit trīs): 

 

Lietas 

indekss 

Lietas nosaukums Lēmuma nosaukums Lēmumu skaits 

2-9 Lietas par bērna mantas 

pārvaldīšanu 
 Par atļauju pieľemt 

bērnu vārdā viľiem 

piekritušo mantojumu 

 Par bērnu mantisko 

interešu nodrošināšanu 

2 

 

1 
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3-1 Lietas par valsts sociālo 

pabalstu, atbalstu ar 

celiakiju slimiem bērniem, 

kuriem nav noteikta 

invaliditāte un apgādnieka 

zaudējuma pensijas 

izmaksas pārtraukšanu vai 

atjaunošanu 

 Par bērna kopšanas 

pabalsta izmaksas 

pārtraukšanu mātei un 

izmaksu tēvam 

1 

 

 

 

3-5 Lietas par bērna aizgādības 

tiesību pārtraukšanu un 

atjaunošanu, prasības 

celšanu tiesā par aizgādības 

tiesību atľemšanu un 

atjaunošanu 

 Par bērnu aizgādības 

tiesību pārtraukšanu 

vecākiem; 

 Par prasības celšanu 

tiesā aizgādības tiesību 

atľemšanai; 

 Par pārtraukto 

aizgādības tiesību 

atjaunošanu; 

4 (no tiem- 2 

vienpersoniskie)  

2 

 

1 

3-7 Lietas un lēmumi ( 

atzinumi) pēc tiesu 

pieprasījuma (atsevišķā 

aizgādība, aizgādības 

tiesību atľemšana pēc 

personas prasības, 

saskarsmes tiesības) 

 

 Par atzinuma sniegšanu 

tiesai personas spējām 

nodrošināt bērna 

atsevišķu aizgādību 

1 

5-1 Aizbildnības lietas 

 

 Par aizbildľa atlaišanu 

no pienākumu pildīšanas 

 Par atzinuma došanu par 

personas atbilstību 

aizbildľa pienākumu 

pildīšanai 

 Par aizbildľa iecelšanu 

bērnam 

 

1 

 

1 

2 

 

5-4 Lietas par bāreľu un bez 

vecāku gādības palikušo 

bērnu ievietošanu ilgstošas 

sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūcijās 

 Par bērna ievietošanu 

sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas 

institūcijā 

 Par bērna ārpusģimenes 

aprūpes izbeigšanu 

institūcijā 

 

2 

 

3 

 

 

 

6-2 Lietas par bērnu ievietošanu 

audţuģimenēs 
 Par bērna ievietošanu 

audţuģimenē 

 

 

1 

7-1 Lietas par aizgādľa  Par pagaidu aizgādľa 1 
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iecelšanu personām ar 

rīcībspējas ierobeţojumu, 

aizgādľa atcelšanu vai 

atlaišanu no pienākumu 

pildīšanas 

iecelšanu 

 

 

 

 

 

 

Ārpusģimenes aprūpes pakalpojumus saņem 12  Kokneses novada bērni, no tiem: 

 Ģimenes krīzes centrā “Dzeguzīte”- 3,  

 Aizbildnībā - 9   

 

Aizgādnībā esošo personu skaits novadā - 6 (seši). 

Tiesās Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pārsūdzēto bāriľtiesas lēmumu, 

ieinteresēto personu iesniegto pieteikumu par bāriľtiesas rīcību apliecinājumu izdarīšanā un 

bāriľtiesas atteikumu izdarīt apliecinājumu vai pildīt citas darbības skaits: 

 neviens bāriľtiesas lēmums nav pārsūdzēts, bāriľtiesā nav saľemta informācija par 

ieinteresēto personu iesniegto pieteikumu par bāriľtiesas rīcību apliecinājumu izdarīšanā, 

bāriľtiesa nav atteikusies izdarīt nevienu apliecinājumu vai pildīt citas darbības. 

Bāriľtiesas izdarīto apliecinājumu skaits saskaľā ar Kokneses, Bebru un Iršu pagastos 

apliecinājumu reģistros izdarītajiem ierakstiem- 244 (divi simti četrdesmit četri), iekasētā valsts 

nodeva- LVL 1440.00 (viens tūkstotis četri simti četrdesmit lati). 

 

Dokumentu aprite bāriľtiesā ( saľemto un nosūtīto dokumentu skaits saskaľā ar reģistrācijas 

ţurnāliem): 

 saľemtās korespondences/iesniegumu reģistrācijas ţurnālā ar indeksu 1-18 reģistrēto 

dokumentu skaits- 171 (viens simts septiľdesmit viens); 

 nosūtītās korespondences reģistrācijas ţurnālā ar lietas indeksu 1-19 reģistrēto dokumentu 

skaits – 183 ( viens simts astoľdesmit trīs). 

 

Komunālā nodaļa 
 

Kokneses novada domes Komunālajā nodaļa ir pašvaldības struktūrvienība. 

Komunālajā nodaļā 2013.gadā strādā 19 darbinieki- Komunālās nodaļas vadītāja, saimniecības 

pārzinis, daiļdārznieks, elektriķis, 2 traktoristi, 7 labiekārtošanas strādnieki, 3 kapu uzraugi, 3 

apkopēji. 

 

Komunālās nodaļas darbības mērķis ir ar profesionālu, mērķtiecīgu un saliedētu darbu 

labiekārtot un padarīt vizuāli pievilcīgu Koknesi un tās apkārtni. 

 

Nodaļas uzdevumi un prioritātes 

1. Organizēt Kokneses pašvaldības zaļās zonas, kapsētu labiekārtošanu un apsaimniekošanu, 

kontrolēt šo darbu izpildi; 

2. Organizēt Kokneses pašvaldības  ceļu, ielu, ietvju un laukumu apsaimniekošanu un 

uzturēšanu, plānot un koordinēt nepieciešamos ceļu, ielu, ietvju un laukumu remontu darbus, 

uzraudzīt to izpildi; 

4.  Daudzdzīvokļu māju masīva kustības drošības pasākumu īstenošana pēc izstrādātā projekta;  

3. Apsekot un sniegt atzinumus par koku ciršanas atļaujām ārpus meţa zemēm; 
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 4. Saskaľot rakšanas darbus Nodaļas kompetencē esošajos objektos, sniegt atzinumu par darbu 

izpildes kvalitāti;  

5. Saskaľot meţu izstrādes darbos kokmateriālu izvešanu pa pašvaldības ceļiem  un krautuvju 

vietas; 

6. Nodrošināt Pašvaldības iepirkuma rezultātā noslēgto līgumu kontroli - līgumsaistību un 

garantijas saistību izpildi; 

7. Organizēt bezdarbnieku iesaistīšanu NVA projektu realizēšanā pašvaldības teritorijā ; 

8. Organizēt ielu apgaismojuma ierīkošanu un ekspluatāciju; 

9.Finansējuma piesaistīšana veicot daţādus teritorijas apsaimniekošanas un uzturēšanas pa 

kalpojumus; 

10. Pildīt citus uzdevumus atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, Pašvaldības 

nolikumam un domes lēmumiem. 

11. Pildīt ziemas dienas pienākumus ceļu uzturēšanā. 

 

Pārskata gadā notikušās būtiskās izmaiľas 

 Ar 2013.gada 2.oktobri tiek pārtrauktas darba tiesiskās attiecības ar nodaļas vadītāju un 

nodaļas vadītāja pienākumi tiek uzticēti veikt nodaļas daiļdārzniecei. 

2012.gada laikā Komunālā nodaļa aktīvi piedalījās saistošo noteikumu izstrādāšanā par 

atkritumu apsaimniekošanu Kokneses novada teritorijā ,rezultātā Kokneses novads 2013.gadā 

atteicās  no vairāku atkritumu apsaimniekotāju pakalpojumiem un pārgāja iepirkuma 

procedūras rezultātā uz vienu operatoru. 

Nodaļa iegādājas personāla pacēlāju , kas būtiski atvieglo darbu nodaļas darbiniekiem, 

kā arī Iršu un Bebru Komunālo nodaļu darbu veikšanai. 

 

Darbības rezultāti un to izvērtējums 

Tiek veikti pamatdarbi teritorijas uzturēšanai un sakopšanai. Šo darbu ietvaros sakopta 

Kokneses parka –dendroloģiskā stādījuma pašvaldībai piederošā teritorija, izzāģējot sausos un 

bojātos kokus un pameţu. Parka teritorijā tiek uzstādītas papildus atkritumu urnas un Lielās 

Talkas ietvaros iestādīti koki un krūmi.  

Atbalstot Kokneses Tūrisma centra darbību, ar Nodaļas un privāto uzľēmēju darbību, 

tiek labiekārtota Dabas taka uz Krievkalna salu gar Daugavu, uzstādīti tiltiľi un skatu laukums, 

kā arī 9 atkrituma urnas. 

Nodaļa veic pašvaldības ceļu un servitūtceļu ikdienas uzturēšanas darbus un budţeta 

iespēju robeţās arī kapitālieguldījuma darbus – ceļu seguma atjaunošanu, ceļu caurteku 

nomaiľa, ceļam pieguļošo grāvju tīrīšanu un padziļināšanu, apauguma novākšanu ceļam 

pieguļošā joslā un citus darbus. Reizi sezonā veic ceļa malu appļaušanu. Ceļu  un ielu 

kopgarums Kokneses pagastā ir 78.57 km.  2013.gadā atjaunots ceļa segums a.c. Bilstiľi – 

Atradze posmam no a.c. A-6 uz Atradzes kapiem, noľemts apaugums a.c. Lipši- Lazdas un 

Bidēgi – Auliciems(daļēji). 

ESF projekta ”Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” ietvaros, Kokneses 

pagastā izveidotas 13 darba vietas. Tā kā ir noslēgts sadarbības līgums starp Kokneses novada 

domi un nodibinājumu ”Kokneses fonds”, 4 bezdarbnieki strādā „Likteľdārzā”. Pagastā 

bezdarbnieki tiek piesaistīti komunālās nodaļas ikdienas darbos teritorijas uzturēšanā un 

sakopšanā,  nepieciešamības gadījumā vienkāršos remontdarbos. Kopā gadā tas nodrošina 

darbu vismaz 49 cilvēkiem. 

  Veikts ielu apgaismojuma remonts Vērenes un Lakstīgalu ielās Koknesē. 

 

Plāni nākošajam gadam 

 Tupināt teritorijas sakopšanu un labiekārtošanu.  

Budţeta iespēju robeţās remontēt pašvaldībai piederošas ielas un ceļus. 
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Turpināt sadarbību ar NVA Aizkraukles filiāli ESF projekta ”Algotie pagaidu 

sabiedriskie darbi pašvaldībās” īstenošanu, kā arī sadarboties šī projekta ietvaros ar 

nodibinājumu ”Kokneses fonds.” 

 Turpināt ielu apgaismojuma ierīkošanu un remontdarbus. 

 Sadarbībā ar Kokneses Tūrisma centru īstenot Dabas takas labiekārtošanu un 

uzturēšanu. 

 Veicināt sadarbību starp Kokneses novada domi un „Kokneses fondu” „Likteľdārza” 

teritorijas uzturēšanā un izveidot nodaļā dārznieka amata vietu ar darba vietu Likteľdārzā. 

 

 

Izglītības darba specialists 

 
Galvenie uzdevumi un prioritātes: 

- savas kompetences ietvaros nodrošināt Kokneses novada pašvaldības izglītības iestāţu 

veiksmīgu darbību atbilstoši Izglītības likumam, izglītības iestāţu nolikumiem un citiem 

ar izglītību saistītajiem normatīvajiem aktiem; 

- koordinēt Kokneses novada pašvaldības pārziľā esošo izglītības iestāţu darbību; 

- pārraudzīt, koordinēt, nodrošināt metodisko darbu pašvaldības izglītības iestādēs; 

- nodrošināt informācijas apmaiľu starp LR IZM, novada domi un pašvaldības izglītības 

iestādēm; 

- organizēt un koordinēt valsts centralizēto pārbaudes darbu norisi, sertifikātu saľemšanu 

pašvaldības izglītības iestādēs; 

- organizēt starpnovadu posma mācību priekšmetu  olimpiādes. 

Darbības rezultāti un to izvērtējums 

- Ar 01.09.2013. no Izglītības un zinātnes ministrijas pašvaldības īpašumā tiek pārľemta 

Vecbebru Profesionālā vidusskola. 

- Ar 01.11.2013. tiek apvienota Vecbebru Profesionālā vidusskola un Bebru 

internātvidusskola, izveidojot Vecbebru Profesionālo un vispārizglītojošo 

internātvidusskolu.  

- Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrs Vjačeslavs Dombrovskis, Valsts 

sekretāra vietniece – departamenta direktore Evija Papule apmeklē Vecbebru 

Profesionālo vidusskolu (27.05.2013.). 

- Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem organizēta valsts pārbaudes darbu un 

centralizēto eksāmenu sesija novada izglītības iestādēs. 

- Pamatojoties uz 2011.gada 10.janvārī noslēgto „Vienošanās par sadarbību izglītības 

jomā starp Kokneses novada domi un Pļaviľu novada domi” tika nodrošināta 

starpnovadu posma mācību priekšmetu olimpiāţu norise. 2013.gads izglītības jomā 

ietver 2012./2013.m.g. otro semestri  un 2013./2014.m.g. pirmo semestri. 2012./2013. 

mācību gada otrajā semestrī notikušas  15 mācību priekšmetu olimpiādes, kurās 

piedalījušies 186 Kokneses un Pļaviľu novadu izglītojamie. 2013./2014. mācību gada 

pirmajā semestrī   Kokneses un Pļaviľu starpnovadu piecās (2.posma) mācību 

priekšmetu olimpiādēs piedalījušies 52 izglītojamie. Olimpiādēs savas zināšanas 

parādījuši 4.-12. klašu skolēni no Kokneses un Pļaviľu novadu vispārizglītojošām 

skolām.  

- Tiek nodrošināta iespēja veikt zinātniski pētniecisko darbību. 2013. gadā 8 izglītojamo 

darbi izvirzīti Zemgales reģionālajai skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 4.konferencei, 

trīs izglītojamo darbi piedalījās ZPD valsts konferencē, kur viens ieguva 3.vietu. 

- Lai nodrošinātu Izglītības likuma 17.panta 19.punktu, kur Pašvaldība „nodrošina 

pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas darbību un pieejamību bērniem ar 

speciālām vajadzībām”, Kokneses novadā darbojas Kokneses novada pašvaldības 
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pedagoģiski medicīniskā komisija. Komisija savas kompetences ietvaros veic bērnu 

pedagoģiski psiholoģisko un medicīnisko izpēti un attīstības traucējumu 

diagnosticēšanu, iesaka bērnam piemērotu izglītības programmu. 2013. gadā komisija 

izsniegusi atzinumu  ar ieteikumiem 38 Kokneses novada un Pļaviľu novada 

izglītojamajiem.  Par paveikto darbu un izsniegtajiem atzinumiem komisija ir sniegusi 

informāciju Valsts Pedagoģiski medicīniskajai komisijai.  

- Kokneses novada teritorijā darbojas Kokneses novada pašvaldības Pieaugušo 

neformālās izglītības un interešu izglītības programmu licencēšanas komisija. Komisija 

2013.gadā nav izsniegusi nevienu licenci. 

- Interešu izglītības programmu licencēšanas komisija 2013. gadā saskaľojusi  55 

interešu izglītības programmas Kokneses novada izglītības iestādēs.  

- Izglītojamo atbrīvošanas no valsts pārbaudījumiem komisija atbrīvojusi trīs audzēkľus 

no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem vai valsts pārbaudījumu daļas. 

- Kokneses novada pedagogi 2013.gadā darbojās trīspadsmit metodiskajās apvienībās. 

Kopīgas tikšanās metodisko apvienību darbā tika organizētas 26.augustā Kokneses 

novada pedagogu metodiskajā dienā, kurā piedalījās un metodiskajās apvienībās 

darbojās vairāk nekā 108 pedagogi, kā arī noklausījās Asoc.prof., Dr.phil. Ilzes 

Ostrovskas lekciju „ Skola kā vidusšķiras attīstības balsts pretrunīgajā politiskajā un 

ekonomiskajā pasaulē” lekciju, Latvijas Republikas IZM Izglītības Departamenta 

direktora vietniece vispārējās izglītības jomā Ineta Īvāne sniedza informāciju par 

aktualitātēm, kā arī SIA „Certes” iepazīstināja ar interaktīvajiem rīkiem mācību 

iestādēm.  

- 2013. gadā  Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas procesā piedalījās 

trīs pedagogi, no kuriem viens ieguva 2.kvalitātes pakāpi, 2 pedagogi ieguva 

3.kvalitātes pakāpi. 

- 2013. gada 27.septembrī tika organizēta Olimpiskā diena visās izglītības iestādēs. Pirms 

pasākuma norises izglītojamie piedalījās zīmējumu konkursā un domrakstu konkursā. 

Kopējais dalībnieku skaits apmēram 700. 

- Novada izglītojamajiem organizēti kopīgi pasākumi: tautisko deju kolektīvu skate, 

Ziemassvētku ieskaľas koncerts, sākumskolas skolēnu skatuves runas konkurss, 

mākslas skolotāju metodiskās apvienības pasākums „Raibais gads”, konkurss „Teci, teci 

valodiľa”, pirmsskolas un mūzikas skolas koncerts, dziedošo kolektīvu skate. 

- ESF projekta „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība” ietvaros 23 pedagogi 

piedalījās pedagogu profesionālās pilnveides programmā „Pirmsskolas izglītības 

pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide”, 16 pedagogi programmā „ Interaktīvās 

tāfeles rīki mācību materiālu sagatavošanai”. 

- 2013. gadā tiek organizētas starpinstucionālas sēdes, kurās piedalās sociālā dienesta, 

bāriľtiesas, pašvaldības policijas izglītības iestāţu pārstāvji. 

- No 2013. gada janvāra pašvaldība nodrošina brīvpusdienas visiem 3.-4.klašu 

izglītojamajiem. 

- Notiek regulāras novada izglītības iestāţu vadītāju un vadītāju vietnieku tikšanās, kuru 

laikā tiek pārrunātas izglītības aktualitātes.  

- Lai nodrošinātu savlaicīgu informācijas apmaiľu un tālākizglītību, Izglītības darba 

speciālists ir apmeklējis  seminārus un tikšanās, ko rīko IZM,VISC, Zemgales 

plānošanas reģions, lai iegūto informāciju nodotu izglītības iestādēm.  

- Ir izveidots materiāls „Izglītības joma Kokneses novadā 2012./2013.mācību gadā”, kur 

atspoguļotas ar izglītības darbu saistītās norises novadā. Nākotnē paredzēts materiāls 

par izglītības jomu 2013./2014.mācību gadā. 
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Plāni nākošajam gadam 

- Turpināt nodrošināt izglītības ieguves iespēju visās Kokneses novadā esošajās izglītības 

iestādēs. 

- Organizēt visu novada pedagogu tikšanās divas reizes gadā. 

- Atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas nostādnēm turpināt darbu pie pedagogu 

profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas procesa. 

- Organizēt starpnovadu posma olimpiādes un konkursus, kā arī skates. 

- Organizēt tālākizglītības kursus novada pedagogiem. 

- Pilnveidot Metodisko apvienību darbību, nodrošinot pieredzes apmaiľu. 

- Lai nodrošinātu kvalitatīvu savstarpējo sadarbību, izveidot starpinstitucionālu 

sadarbības komisiju ģimenes lietu jautājumos, kur darbojas izglītības iestāţu, 

bāriľtiesas, sociālā dienesta, pašvaldības policijas pārstāvji. 

- Rosināt nodrošināt brīvpusdienas ne tikai sākumskolas vecuma izglītojamajiem, bet arī 

5./6. gadīgo apmācības programmu iegūstošajiem izglītojamajiem un 5.klašu 

izglītojamajiem. 

 

 

Pašvaldības policija 
 Pašvaldības policija izveidota  2008.gada maijā. Policijā  strādā divi darbinieki- 

vecākais inspektors Dainis Ginters, kurš organizē un vada  policijas  darbuun policijas 

inspektors- Jānis Galviľš. 

Pašvaldības policijas galvenie pienākumi ir kontrolēt, kā tiek izpildīti Kokneses pagasta 

padomes izdotie saistošie noteikumi, par kuru pārkāpšanu paredzēta administratīvā atbildība; 

savas kompetences ietvaros uzlikt un piedzīt naudas sodus par šo noteikumu pārkāpšanu, savas 

kompetences ietvaros novērst un pārtraukt sabiedriskās kārtības pārkāpumus, noskaidrot likuma 

pārkāpumus, sadarbībā ar valsts finanšu inspekciju, ugunsdzēsības un glābšanas dienestiem, 

autotransporta un pilsētas elektrotransporta kontroles dienestiem, arī vides aizsardzības, 

veselības aizsardzības, valsts veterināro dienestu, cietumu, muitas un citām iestādēm veikt 

profilaktiskus pasākumus, lai nepieļautu to noteikumu pārkāpšanu, par kuru neievērošanu 

Kokneses pagasta padome ir paredzējusi administratīvo atbildību. 

Reģistrēti 146 izsaukumi. Saľemti un izskatīti 17 iesniegumi un sastādīti divdesmit divi 

administratīvie protokoli. Sastādīti   46 apsekošanas akti. 

Ir  atklāti  vairāki noziedzīgi nodarījumi sadarbībā ar valsts policiju. Ir  izveidojusies 

laba sadarbība ar  Valsts Imigrācijas dienesta Aizkraukles rajona nodaļu un aizturētas personas, 

kuras  Koknesē dzīvo ar nederīgiem dokumentiem.   

Kopā ar pašvaldības sociālo dienestu un bāriľtiesu  regulāri  tiek  apsekotas sociāli 

nelabvēlības ģimenes. 

 

 

Kanceleja 
Pašvaldības kancelejā  strādā četri darbinieki – domes sekretāre un lietvedības sekretāre 

, sabiedrisko attiecību vadītāja un sabiedrisko attiecību speciāliste .Sabiedrisko attiecību 

speciālistu darba pienākumos ietilpst  laikraksta “Kokneses Novada Vēstis” veidošana  un 

darbs ar  pašvaldības mājas lapu.   

Domes sekretāre veic  arī  darbu ar personālu.  

Kanceleja savas kompetences ietvaros sagatavo un kārto Kokneses novada domes   

lietvedību atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai. Nodrošina  Kokneses novada domes 

komiteju, komisiju  sēţu organizatorisko un tehnisko sagatavošanu. Savas kompetences 

ietvaros sagatavo un kārto Kokneses novada domes   lietvedību atbilstoši LR likumdošanai. 
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Organizē personu  pieľemšanu  pie  novada domes priekšsēdētāja un izpilddirektora. Realizē 

Kokneses novada domes  funkcijas iedzīvotāju informēšanā par domes darbu un lēmumiem, 

veido sabiedrisko domu un popularizē Kokneses novada tēlu Latvijā un ārvalstīs. Nodrošina 

pastāvīgi un ilgtermiľa glabājamo lietu, tai skaitā personālsastāva, dokumentu sagatavošanu, 

saglabāšanu, uzskaiti un izmantošanu un nodošanu pašvaldības arhīvā. 

Lai uzlabotu darbu  ar dokumentu apriti novada  domē, tās iestādēs un struktūrvienībās, 

beidzot būtu jāatrisina  jautājums par dokumentu elektronisko reģistrāciju, jo darbiniekiem  un 

arī  domes priekšsēdētājam un izpilddirektoram būtu  ērtāk un ātrāk izsekot dokumentu virzību. 

 

Dzimtsrakstu nodaļa 

 
2013. gada janvārī darba attiecības pārtrauc Kokneses novada domes Dzimtsarakstu 

nodaļas vadītāja Lolita Vildava.  No 1.februāra  Kokneses novada domes Dzimtsarakstu 

nodaļas  vadītājas amata pienākumus uzsāk pildīt Ita Lejiľa. 

Ar 2013. gada 1. janvāri  attiecībā uz Dzimtsarakstu nodaļām stājās spēkā jauns 

„Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums”.  No šī gada Dzimtsarakstu iestādes visas  

reģistrējamās ziľas iekļauj, aktualizē un atjauno Civilstāvokļa aktu reģistrācijas vienotā 

informācijas sistēmā (CARIS) un sagatavo ieraksta datorizdruku (apliecības, izziľas, izrakstus 

u.c. ziľu apliecinošus dokumentus). Izmantojot šo sistēmu, reģistrēt civilstāvokļa aktu, saľemt 

atkārtotas apliecības un izziľas iedzīvotājiem ir iespējams jebkurā dzimtsarakstu nodaļā. 

Jaunais likums paredz iespēju laulību reģistrāciju veikt ārpus dzimtsarakstu nodaļām – 

citā piemērotā vietā. Ľemot vērā interesi par šādu iespēju Kokneses novada teritorijā, tika 

izstrādāti un apstiprināti (domes 27.03.2013 lēmums Nr.5.3 (protokols Nr.4)) Dzimtsarakstu 

nodaļas maksas pakalpojumi un noteikumi to saņemšanai (skat. pielikums Nr.1). Saskaľā ar 

minētiem noteikumiem ar pāriem kuri vēlas slēgt laulību ārpus Dzimtsarakstu nodaļas tiek 

slēgta vienošanās (skat. pielikums Nr. 2).  

Laulību sezonas laikā (maijs – oktobris) darbs dzimtsarakstu nodaļā vairāk saistījās ar 

laulību ceremoniju sagatavošanu, organizēšanu un popularizēšanu. (skat. pielikumi Nr. 3 un Nr. 

4). Scenārija, tekstu gatavošanā un ceremoniju vadīšanā  ir laba sadarbība ar vietnieci S. Rodi. 

Iepazīšanās nolūkos 31. maijā Koknesē tika noorganizēta pieredzes apmaiľa ar kaimiľu novadu 

(Aizkraukle, Pļaviľas, Viesīte, Skrīveri, Līvāni, Jēkabpils) dzimtsarakstu nodaļu vadītājām. 

Izveidojusies laba sadarbība ar „Likteľdārza” projektu vadītāju B. Cīruli, mūsu daiļdārznieci B. 

Peciľu, TIC vadītāju D. Liepiľu. Jūnijā Kokneses novada svētkos Blaumaľa pagalmā tika 

prezentēta iespēja laulībām ārpus Dzimtsarakstu nodaļas Kokneses novadā. Amatu centrā 

„Mazā Kāpa” izgatavota dokumentu kaste izbraukuma ceremonijām. 

No aprīļa mēneša Kokneses novada jaundzimušajiem pie dzimšanas reģistrācijas tiek 

dāvināta grāmatiľa „Mūsu Bērns”.  

Septembrī stājas spēkā arī jauni MK noteikumi Nr. 761 „ Noteikumi par civilstāvokļa 

aktu reģistriem” un MK noteikumi Nr. 906 „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas 

valsts nodevu”, kuros noteiktas sekojošas valsts nodevas maksas: 

1. Par laulības reģistrāciju – 9.84 Ls/ 14.00 Eur 

2. Par atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecību – 4.92 Ls/ 7.00 Eur 

3. Par reģistru ierakstu atjaunošanu, papildināšanu, labošanu un anulēšanu – 4.92 Ls/ 7.00 

Eur 
Kokneses novada dzimtsarakstu nodaļā 2013.gadā līdz 17. oktobrim ir reģistrētas: 

(salīdzinoši no 2009. gada skat. pielikums Nr. 3). 

 

 38 bērnu dzimšanas; 

tai skaitā - 
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Kokneses pagasta teritorijā – 25 bērni; 

Bebru pagasta teritorijā – 13 bērni; 

Iršu pagasta teritorijā – 0 bērni. 

 

No tām 25 bērniem vecāki laulībā nesastāv, bet ir noteikta paternitāte, 2 bērni reģistrēts bez 

ziľu aizpildīšanas par bērna tēvu un 11 bērnu dzimšana reģistrēta  kā dzimušiem laulībā. 

 

 55 miršanas gadījumi. Tai skaitā 2 miršanas fakta reģistrācijas gadījumos, netika nodoti 
personu apliecinoši dokumenti – pases. 
 

 39 laulības – t.sk. 

 12  - Kokneses ev.luterāľu baznīcā; 

  27  - dzimtsarakstu nodaļā.  

 

Izsniegtas 4 izziľas par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi. Izsniegtas 20 

atkārtotas apliecības. Laulības noslēgšanas reģistra ieraksts papildināts ar ziľām par laulības 

šķiršanu – 7 gadījumos. Citi reģistra ierakstos izdarītie papildinājumi – 6. 

Pēc citu Dzimtsarakstu nodaļu pieprasījuma tika ievadītas ziľas CARIS sistēmā no 

mūsu arhīva reģistriem. Izsniegtas izziľas un izraksti no dzimšanas, laulību un miršanu 

reģistriem gan privātpersonām, gan bāriľtiesai, tiesu izpildītājiem, policijas pārvaldei un citām 

valsts institūcijām. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei un Ārlietu ministrijai sniegta likumā 

paredzētā informācija par reģistru sastādīšanu un papildinājumiem reģistros. Katru mēnesi 

nodotas mirušo pases un miršanas zīmes. 

 

 

Kokneses apvienotā  pašvaldību būvvalde 

 
Kokneses apvienotā pašvaldību būvvalde ir Kokneses novada domes  struktūrvienība, kas 

izveidota  saskaľā ar Jaunjelgavas novada domes, Pļaviľu novada domes, Neretas novada 

domes un Skrīveru novada domes lēmumiem un  deleģēšanas līgumiem, lai veiktu Pašvaldību 

kompetencē esošās funkcijas būvniecības jomā. Būvvalde ir pakļauta Kokneses novada domei. 

Kokneses apvienotās pašvaldību būvvaldes darbību reglamentē nolikums. 

Kokneses apvienotā pašvaldību būvvalde apkalpo un pārrauga būvniecības procesu 

Kokneses, Jaunjelgavas, Pļaviņu, Neretas un Skrīveru novadu teritorijās:  
 sagatavo un izsniedz būvprojektēšanai pieprasītos dokumentus - būvvaldes lēmumus, 

plānošanas un arhitektūras uzdevumus; 

 izskata un kontrolē saľemto būvniecības iesniegumu atbilstību novadu teritorijas 

plānojumiem; 

 izskata, saskaľo un akceptē iesniegtos būvprojektus; 

 izsniedz vai reģistrē būvatļaujas; 

 nozīmē plānojumu un būvniecības ieceru publisku apspriešanu; 

 pārrauga un kontrolē būvniecības procesu atbilstību likumu, MK noteikumu, saistošo 

noteikumu un citu normatīvo aktu prasībām; 

 organizē būvobjektu pieľemšanu ekspluatācijā; 

 kārto un saglabā arhīvā ar būvvaldes darbību saistītos dokumentus un būvprojektus. 
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Pārskats par būvvaldes darbu 2013.gadā 

 

Skaits 

Jaunjelgavas 

 novads 

Kokneses 

 novads 

Neretas 

 novads 

Pļaviņu 

novads 

Skrīveru 

 novads 

 

KOPĀ 

Izsniegts plānošanas 

arhitektūras uzdevums  
37 44 26 41 26 174 

Akceptēts projekts 52 42 25 47 38 204 

Izsniegta būvatļauja 21 17 8 31 16 93 

Pieľemts ekspluatācijā 16 13 9 14 12 64 

 

1. Akceptētas 28 vienkāršotās renovācijas un rekonstrukcijas  apliecinājuma kartes un 

pieņemti ekspluatācijā 7 vienkāršotās renovācijas objekti 

2. Izskatītas un sniegtas atbildes 37  iesniegumiem 

3. Sastādīti  103  atzinumi  par būves pārbaudi (Sakarā ar 1997.gada 01.aprīļa Noteikumu Nr. 

112 grozījumu (spēkā no 28.05.2011.) 118
1
 un 118

2
 pantiem – pirms būvatļaujas izsniegšanas 

būvinspektors veic paredzētās būves īstenošanas vietas pārbaudi, lai pārliecinātos par 

patvaļīgas būvniecības neesamību, par to sastādot atzinumu).  

4. Izsniegta 21  izziņa par būves neesamību dabā  

5. Katru mēnesi novadu pašvaldībām elektroniski tiek izsūtīta sekojoša informācija ievietošanai 

mājas lapās: 

5.1. būvvaldes pieľemtie lēmumi par būvniecības iesniegumu uzskaites kartes izskatīšanu un 

plānošanas – arhitektūras uzdevuma izsniegšanu; 

5.2. izsniegto būvatļauju saraksts; 

5.3. ekspluatācijā nodoto objektu saraksts. 

6. Ar 01.06.2013. trīs dienu laikā no attiecīgā dokumenta saľemšanas  Kokneses novada mājas 

lapā tiek publicēta informācija - par saľemtiem būvniecības iesniegumiem un  izsniegtiem 

plānošanas arhitektūras uzdevumiem, iesniegtiem un akceptētiem būvprojektiem, iesniegtiem  

būvatļauju pieprasījumiem un izsniegtām būvatļaujām. 

7. Sagatavotas un iesniegtas statistikas pārvaldē ceturkšľa atskaites. 

8. Apmeklēti semināri un apmācības profesionālās kvalifikācijas celšanai:  būvinspektors –  3 

semināri; arhitekte  - 1 seminārs; teritorijas plānotāja- lietvede  - 2 semināri. 

 

 

12. KOKNESES NOVADA DOMES IESTĀZU, STATŪTSABIEDRĪBAS UN AĢENTŪRU 

DARBĪBA 

Bebru pagasta pārvalde 

 
 

Bebru pagasta raksturojums un vispārējā informācija par pagastu 

2013.gadā 

Kokneses novada zemes sadalījums 
Pagasts Zemes vienību 

skaits 

Kopplatība % no kopplatības 

Bebru pagastā 1000 12021.1 33.33 

Iršu pagastā 582 6973.4 19.33 

Kokneses pagastā 2873 17071.8 47.33 

Kopā novadā 4455 36066.3 100 
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Kokneses novada domes īpašumā un valdījumā esošie meži 
Pagasts  Meža zemes 

vienību skaits 

Kopplatība  (ha) % no kopplatības 

Bebru pagastā 6 246.26 54.76 

Iršu pagastā 3 23.61 5.25 

Kokneses pagastā 20 179.80 39.98 

Kopā novadā * 449.68 100 

2013.gadā Bebru pagastam pievienotas 2 zemes vienības meţa platību -  9,6 ha 

 

Iedzīvotāji Kokneses novadā uz 01.01.2014. 
Pagasts Iedzīvotāju skaits Iedzīvotāju skaits 

% 

Bebri 1219 21 

Irši  553 9,5 

Koknese  4042 69,5 

Novadā kopā 5814 100 

 
Iedzīvotāju skaits Bebru pagastā 

Nr.    Gadi   

p.k. Rādītājs 2009 2010 2011 2012 2013 Uz 

01.01.2014. 

1. Iedzīvotāju 

skaits 

1403 1307 1299 1271 1243 1219 

2. Dzimuši 25 12 11 15 17  

3. Miruši 11 15 17 7 20  
 

 

 

Iedzīvotāju vecuma un dzimuma struktūra pašvaldībā uz 01.01.2014. 

Nr.   t. sk.  

p.k. Iedzīvotāju grupa Skaits vīrieši sievietes 

1. Personas līdz darbspējas vecumam 224 112 112 

2. Personas darbspējas vecumā 

No 15 gadiem 

822 430 392 

3. Personas vecumā pēc darbspējas 

Virs 62 gadiem 

173 54 119 

 kopā 1219 596 623 

      

 Kopumā demogrāfiskā situācija pagastā ir pozitīva. Iedzīvotāju skaits samazinās uz migrācijas 

rēķina, paliekot deklarētajai dzīves vietai pagastā, daudzi ir devušies darbā uz ārzemēm. Arī 

iedzīvotāju sadalījums pa vecuma grupām ir līdzsvarots, iedzīvotāju līdz darba spējas vecumam 

vairāk kā iedzīvotāju pensijas vecumā.  
 

Strādājošo skaits pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās 

Nr. 

p.k. 

Iestāde vai struktūrvienība Slodzes 
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1. Administrācija 3.3 

2. Komunālā nodaļa 10.8 

3. Bibliotēka 1 

4. Pamatskola 32,5 

 *t.sk.  pedagoģiskās 21,6 

5. PII Bitīte 22,1 

 * t.sk. pedagoģiskās 11,5 

 Kopā 68,7 

 

No visām novada izglītības iestādēm pašvaldības teritorijā ir 3 mācību iestādes, ar kopējo 

izglītojamo skaitu ~ 450-470: 

PII „Bitīte” 

Bebru pamatskola 

Vecbebru Profesionālā un  vispārizglītojošā internātvidusskola 

Ik gadu Zemesgrāmatā uz Kokneses novada vārda tiek ierakstīti nekustamie īpašumi, 10 objekti 

vēl ierakstāmi ZG, neskaitot pašvaldībai piederošos ceļus un ZG pārkārtošanu.  

 

 

Bebru pagasta pārvalde 

Bebru pagasta pārvaldē ir iestādes:  

 Bebru pamatskola; 

 Pirmskolas izglītības iestāde „Bitīte”. 

un struktūrvienības: 

 Bebru pagasta bibliotēka; 

 Komunālā nodaļa/ūdensapgāde, notekūdeľu apsaimniekošana, teritorijas 

apsaimniekošana, dzīvokļu saimniecība/; 

 V. Jākobsona memoriālā māja – muzejs; 

 klubs; 

 sports. 

Pagasta pārvaldes galvenie uzdevumi un prioritātes 

Mērķis - Nodrošināt pašvaldības stabilitāti un sniegt kvalitatīvus pakalpojumus pagasta 

iedzīvotājiem 

Uzdevumi: 

1. Kokneses novada domes pieľemto lēmumu izpilde; 

2. Pašvaldības kompetencē esošo izziľu izsniegšana un informācijas sniegšana par pašvaldības 

kompetencē esošajiem jautājumiem; 

3. Iesniegumu, priekšlikumu un sūdzību pieľemšana no fiziskām un juridiskām personām, to 

izskatīšana, atbildes sagatavošana vai virzīšana uz novada Domi; 

4. Pieľemt valsts noteiktos nodokļus un nodevas, kā arī maksājumus par sniegtajiem 

pakalpojumiem,  atbilstoši Kokneses novada saistošiem noteikumiem; 

5.  Nodrošināt pašvaldības sociālo palīdzību un sociālo pabalstu izmaksas likuma noteiktā 

kārtībā; 

6. Nodrošināt pieejamību novada Domē pieľemtajiem lēmumiem; 

7. Nodrošināt komunālos pakalpojumus iedzīvotājiem un iekasēt samaksu par tiem; 

8. Nodrošināt pagasta Pārvaldes pārziľā nodotās kustamās un nekustamās mantas 

apsaimniekošanu; 

9. Nodrošināt pagasta teritorijas uzturēšanu un labiekārtošanu; 

10. Organizēt kultūras un sporta pasākumus. 
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Bebru pagasta pārvaldē sniegtie pakalpojumi 

Gads Saņemti 

dokumenti 

Saņemti fizisko 

un juridisko 

personu 

iesniegumi 

Izsniegtas 

izziņas 

Nosūtīti 

dokumenti 

2009. 

2.pusgads 

82 76 71 173 

2010. 105 110 97 266 

2011. 91 110 72 201 

2012. 85 119 69 180 

2013. 71 111 49 192 

t.sk. LR Valsts Policijai pēc pieprasījuma sagatavoti raksturojumi 19 personām. 

Sniegti kopēšanas un faksa pakalpojumi 137 personām par Ls 31,25 

2013.gadā pagasta pārvaldē noslēgti un reģistrēti 29 zemes nomas līgumi.  

Iedzīvotājiem tiek sniegtas konsultācijas lauksaimniecības jautājumos un sadarbībai ar valsts 

institūcijām. 

Komunālā nodaļa 

Dzīvokļu saimniecība 

1. Pašvaldībai apsaimniekošanā 12 dzīvojamās mājas ar 54 dzīvokļiem. Izīrēto dzīvokļu 

kopplatība – 2809.2 m² . Brīvu dzīvokļu nav. 2013. gadā pārdoti 2 dzīvokļi - dzīvojamajās 

mājās „Avoti” un „Bērzi”. Pašvaldība atpirka divus dzīvokļus dzīvojamajā mājā „Ābeles”, kas 

cieta ugunsgrēkā. Šobrīd šie dzīvokļi nav apdzīvojami un remontam nepieciešami lieli 

finansiāli ieguldījumi. Mājā „Ābeles” veikta jumta rekonstrukcija un seguma atjaunošana, divu 

dūmvadu remonts, kā arī otrajā stāvā logu aiļu iestiklošana. Atjaunota mājas iekšējās ūdens 

apgādes sistēma. 

2. „Papardes” – administratīvā ēka, bibliotēka, VAS Pasts, IK „Drosmas”, frizētava, 

zobārstniecības kabinets, Sarkanā krusta istaba, veļas mazgātuve, biedrības „Bites” fitnesa 

centrs, brīvā laika pavadīšanas telpa un dzīvojamās istabas. 16 no tām izīrētas – 354,4m².  

3. Nedzīvojamās telpas – pagasta administratīvā ēka, I stāvu nomā ģimenes ārstes Graudas 

privātprakse, II stāvā 2 telpas nomā SIA „Timber Rosso”, 5 telpas tukšas. Ēkai nepieciešama 

renovācija.  

 

Zemieši – 197 m², bijusī kolhoza kantora ēka, zāle II stāvā. Ēkā ir trīs dzīvokļi, no tiem viens 

pieder privātam īpašniekam. 

Garāžas – sakārtota elektropiegāde, salabots jumts, nostiprināti griesti un pasūtītas jaunas 

durvis un logi. 

2013. gadā veikta apkures sistēmas, skursteľu tīrīšana 6 pašvaldībai piederošās dzīvojamās 

mājās. Nomainīti logi (3 gab.), dzīvokļu īrniekiem, kuri nekavē komunālos maksājumus un 

kuru dzīvokļos logi bija kritiskā stāvoklī. Veikti ēku ikdienas uzturēšanas darbi – jumtu, 

skursteľu, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas remonti, ūdens noteku renes tīrīšana un 

labošana. 

2013.gadā sniegta palīdzība divām ģimenēm dzīvokļu jautājuma risināšanā sakarā ar 

ugunsgrēku dzīvojamā mājā „Ābeles”. 

 

Ūdens apgāde 

       Tiek nodrošināta kvalitatīva dzeramā ūdens apgāde Vecbebru ciemā. Atbilstoši higiēnas 

prasībām 2013. gadā veikta ūdenstorľa un ūdensvadu dezinfekcija. Veikti bojājumu novēršanas 

darbi ūdensapgādes sistēmā. Tarifs – 0.58 Ls/ m³. 
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Notekūdeņu novadīšana 

       Turpināti darbi pie veco notekūdeľu attīrīšanas stacijas virszemes krātuvju aizbēršanas, bet 

nav pabeigti, baseinu aizbēršanai nepieciešama liela zemes kubatūra.  

Regulāri seko notekūdeľu attīrīšanas kvalitātei. 

 

 Problēma lielais filtrācijas ūdeľu daudzums sistēmā, attīrīšanas iekārtās nonāk 2.7 reizes 

vairāk notekūdeľu, kā tiek patērēts ūdens no ūdenstorľa, tas sadārdzina notekūdeľu 

apsaimniekošanas izmaksas. Tarifs – 0.82 Ls. Nepieciešams atjaunot kanalizācijas notekūdeľu 

sistēmas, novēršot virszemes ūdeľu nokļūšanu notekūdeľu sistēmā. Jārisina jautājums par 

lietusūdeľu un virsūdeľu savākšanu Vecbebru ciema teritorijā. 

       2012.gadā aktīvi līdzdarbojāmies TEP izstrādē, apdzīvotu vietu līdz 2000 iedzīvotāju 

ietvaros. TEP apstiprināts 2012.gada decembrī un 2013.gadā SIA „Ahlsson VAS projecting” 

veica tehniskā projekta izstrādi un SIA „GEO CONSULTANTS” sagatavoja projekta 

pieteikumu. 2013. gadā Kokneses novada domes Attīstības nodaļa iesniedza projekta 

pieteikumu „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu 

līdz 2000” Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta 7. kārtai, kurā bija paredzēts apgūt 342 

tūkstošus Ls ERAF naudas. Projekta ietvaros bija paredzēta 2170 m ūdensvadu rekonstrukcija 

un izbūve, kā arī 2200 m kanalizācijas tīklu izbūve un rekonstrukcija. Projekts neizgāja 

procesuālās vērtēšanas posmu. Precīzāka informācija par projektu un iemesliem tā 

neapstiprināšanai - Attīstības nodaļā. 

 

Teritorijas labiekārtošana 

       Tiek veikti pamatdarbi teritorijas uzturēšanai un sakopšanai. Labākie darbi šajā jomā – 

bērnu rotaļu laukuma izveide pagasta centrā, dīķu tīrīšana pie ciema robeţas. 2013.gadā 

turpinājām nokaltušo un bojāto koku izzāģēšanu pagasta centrā un lielo koku nokaltušo zaru 

nozāģēšanu Zutēnu kapos un Meţaparkā. Ikdienas teritorijas uzturēšanas platība ir liela /V. 

Jākobsona muzejs, Meţaparks, pamatskola, stadions/. Darbus varētu veikt kvalitatīvāk un ar 

mazākiem izdevumiem, ja veiktu platību mikroreljefa izlīdzināšanu un atjaunotu zālāju. 

2013.gada otrajā pusē pagasta pārvalde iegādājās iekrāvēju JUMZ un uzkarināmo zemes frēzi. 

       2013.gadā Bebru pagasta pārvalde uzrakstīja projekta „Meţa dienas 2013” pieteikumu LPS 

un projekts saľēma finansējumu. Projekta ietvaros Meţaparkā iestādīja 62 kokus. 

Nomainīts metāla paneļu ţogs ar stabiem ap pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” teritoriju. 

       Komunālā nodaļa veic pašvaldības ceļu un servitūta ceļu ikdienas uzturēšanas darbus un 

iespēju robeţās arī kapitālieguldījuma darbus – ceļu caurteku nomaiľu, ceļam pieguļošo grāvju 

tīrīšanu un padziļināšanu, apauguma novākšanu ceļam pieguļošā joslā un taml.  Vismaz reizi 

sezonā veic ceļa malu daļēju appļaušanu. Ceļu kopgarums Bebru pagastā 63.71 km.  

Par tradīciju kļuvusi piedalīšanās „Lielajā talkā”, sakopjot Meţaparku, katoļu baznīcas 

teritoriju, Zutēnu kapsētu kā arī māju „Ābeles”, kura cieta ugunsgrēkā. 

Nepieciešams veikt celiľu izbūvi centrā un centra elektriskā apgaismojuma sakārtošanas 

darbus, kā arī lietus ūdens novadīšanas un savākšanas sistēmas izveidi. 

Protams, nevar neminēt komunālo maksājumu parādus. Ar parādniekiem tiek regulāri strādāts- 

veiktas individuālas pārrunas un izsūtīti brīdinājumi –  

15.05.2013.- 38 personām,  

28.10.2013. – 7 personām. 

Par parādu piedziľu no divām personām veikta tiesvedība. 

       ESF projekta ”Algoti sabiedriskie darbi” ietvaros, Bebru pagastā vidēji vienlaicīgi strādā 5 

bezdarbnieki, viľi tiek piesaistīti komunālās nodaļas ikdienas darbos teritorijas uzturēšanā un 

nepieciešamības gadījumā vienkāršos remontdarbos. Kopā gadā tas nodrošina darbu vismaz 27 

cilvēkiem. 
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       Pagastā aktīvi darbojas pensionāru padome “Mārtiľroze”, ko vada Anna Bite. 

Pensionāriem notiek savi pasākumi – Sveču diena, Vecļauţu diena,  pensionāru Vecgada balle, 

kā arī ik gadu pensionāri brauc ekskursijās. 

       Pagastā darbojas trīs biedrības. Biedrība “Bites”, 2013.gadā, ar Bebru pagasta pārvaldes 

līdzdalību realizēja LAD LEADER projektu “Rotaļu laukuma izbūve Vecbebros”. 

       Biedrība „Saules māja Vecbebros”, kuras darbības rezultātā veikta ēkas „Saules” 

renovācija.  

       Biedrība – „Mednieku kolektīvs Bebri” 

 

Kultūras darbs  

Lai gan 2013. gadā Bebru pagastā nestrādāja kultūras darba organizators, pasākumi notika 

pēc janvārī Kokneses kultūras nama vadītājai iesniegtā darba plāna. Pasākumus organizēja un 

vadīja Bebru pagasta pārvaldes pieaicinātas personas, ar kurām tika noslēgti uzľēmuma līgumi.  

Mēnesis Pasākums 

Janvāris 

01.01 

Jaunā gada sagaidīšanas balle 

26.01 Ziemas prieki Meţaparkā 

Marts 

08.03 

Vokālā ansambļa „Bitītes” koncerts.  

Balle-spēlē „Emburgas zēni” 

25.03 Represēto piemiľas dienas pasākums 

Aprīlis 

05.04 

Dziedošo ģimeľu un draugu sadziedāšanās -2 gadskārtējais pasākums 

19.04 Pļaviľu amatierteātra „ Aina” I. Baueres izrāde „Kļūdas labojums” 

Jūnijs 

01.06 

Bērnu aizsardzības dienas pasākums Meţaparka estrādē 

06.06 Seces pagasta amatierteātra A. Niedzviedzis izrāde „ Dūdene zina” 

23.06 Līgo balle Spēlē „ Oki Doki” 

Augusts 

31.08 

Koncerts  Balle Spēlē grupa“ Bruģis”  

Septembris Dzejas dienu pasākums – E. Dambis 

Novembris 

11.11 

Lāčplēša dienas pasākums ar Zemessardzes bataljona 

paraugdemonstrējumiem 

14.11 Valsts svētku gadadienas pasākums, pagasta mācību iestāţu audzēkľu 

koncerts 

Decembris Eglīte pagasta bērniem kuri neapmeklē bērnudārzu 

 Pensionāru Ziemassvētku pasākums 

Pasākumi tika organizēti iedzīvotājiem visās vecuma grupās.  

2013. gadā notika 16 pasākumi, tai skaitā 4 balles.  

Tika turpināti ikgadējie pasākumi – tēlnieka Voldemāra Jākobsona dzimšanas dienas 

gadadienai veltīts sportisks pasākums, Ģimeľu sadziedāšanās, Sporta svētki augustā, 11. 

novembra pasākums, Latvijas valsts dzimšanas dienas pasākums. 

Vasaras sezonā pagasta iedzīvotājiem tika piedāvātas trīs amatieru teātru izrādes /viena muzeja 

pasākumu ietvaros/. 

Bebru pagasta iedzīvotāji uz kopīgu atceres brīdi pulcējās tautas sēru dienās – 25. martā, 14. 

jūnijā, Lāčplēša dienā. 

Pagastā regulāri tiek piestrādāts pie svētku noformējuma Vecbebru ciemata teritorijā, 

gatavojoties gadskārtu atzīmēšanai.  
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2013. gadā darbu vairs nevēlējās turpināt vokālā ansambļa “ Bitītes” vadītāja, līdz ar to pašreiz 

vokālais ansamblis nedarbojas. Daļa dalībnieču apvienojušās folkloras kopā un muzicē 

patstāvīgi. 

Izvērtējot kultūras darbu 2013. gadā, jāsecina, ka piedāvātie pasākumi bija labas kvalitātes un 

iedzīvotāju atsaucība bija lielāka kā iepriekšējā gadā.  

2014. gadā darbu uzsāka kultūras darba organizatore /nomainījās aprīlī/.  

 

Sporta pasākumi 

       26.janvārī notika sportisks pasākums „Ziemas prieki” visiem pagasta iedzīvotājiem, 

sagaidot sportista, tēlnieka un skolotāja Voldemāra Jākobsona dzimšanas dienu.  

Pludmales volejbola sacensības 25.maijā.   

Bebru pagasta Sporta svētki 31.augustā. 

Sacensības skeitparkā „Skeito 2013” 19.septembrī. 

 

Tēlnieka Voldemāra Jākobsona memoriālā māja - muzejs 

Galvenie uzdevumi un prioritātes: 

 nodrošināt muzeja ēkas un teritorijas uzturēšanu un apsaimniekošanu; 

 vākt, sistematizēt un saglabāt materiālās un nemateriālās liecības un ar tām saistīto informāciju 

par Voldemāra Jākobsona personību un viľa sasniegumiem tēlniecībā; 

 nodrošināt muzeja krājuma un ar to saistītās informācijas saglabāšanu nākamajām paaudzēm; 

 veidot informatīvo datu bāzi par muzeja krājumu Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogam; 

 realizēt ekspozīcijas un izstāţu politiku, balstoties uz muzeja krājumu un deponējumiem; 

 ar patstāvīgās ekspozīcijas un izstāţu palīdzību nodrošināt muzeja krājuma pieejamību 

daţādām sabiedrības grupām; 

 sagatavot informatīvus izdevumus; 

 izstrādāt un realizēt projektus saskaľā ar muzeja darbības mērķiem; 

 atbilstoši kompetencei sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskām 

organizācijām, fiziskām un juridiskām personām, kā arī ar starptautiskām institūcijām muzeja 

darbības jautājumos; 

 nodrošināt muzeju pasākumu publicitāti; 

 pētīt sabiedrības pieprasījumu un analizēt muzeja sniegto pakalpojumu kvalitātes novērtējumu. 

 

       Muzeja darbība 2013. gadā noritēja saskaľā ar muzeja krājuma komplektēšanas politiku – 

papildināts muzeja krājums, veikta krājuma uzskaite, nodrošināta tā saglabāšana. Saskaľā ar 

komunikācijas darba politiku, muzejs piedāvāja izglītojošus pasākumus daţādām 

mērķauditorijas grupām. Vadoties pēc pētnieciskā darba politikas, izmantojot muzeja krājumu, 

turpināts veidot zinātniskā apraksta kartotēku.  

     Tēlnieka Voldemāra Jākobsona memoriālā māja – muzejs ir sezonas muzejs, apmeklētājiem 

atvērts no 1. maija līdz 1. oktobrim. 

2013. gadā muzeju apmeklējuši 614 apmeklētāji, tai skaitā 160– individuālie apmeklējumi, 454 

– apmeklējumi grupās, no tiem 212 skolēni. Muzejs apmeklētājiem piedāvājis 3 pasākumus un 

3 izstādes.       

Sadarbībā ar Voldemāra Jākobsona bijušo skolnieku, Bebru pamatskolas absolventu Andri 

Kristonu, muzejs iesaistījās  literārās jaunrades konkursa rīkošanā Bebru pamatskolas  

skolēniem „Mans lepnums – Bebru pagasts”.   

Muzeja sezona sākās ar Muzeja nakts pasākumu un keramiķa Aleksandra Zobena izstādes 

atklāšanu. Apmeklētājiem varēja iepazīties ar Induļa Burkas un Mārča Briškas fotogrāfiju 

izstādēm.  



48 

 

Labi apmeklēts bija Saimnieču dienai veltītais pasākums „Mazie siera svētki”, kad notika arī 

Vietalvas pagasta amatierteātra izrāde.   

 2013. gadā muzejs turpinājis īstenot savus darbības mērķus un uzdevumus, saskaľā ar Muzeju 

likumu un LR MK „Noteikumiem par Nacionālo Muzeju Krājumu”.  

             

 

Bebru pagasta bibliotēkas darbs 2013.gadā. 

       Bebru pagasta bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde un tās mērķis ir 

kvalitatīva iedzīvotāju bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informacionālā apkalpošana. Bibliotēkas 

bezmaksas un maksas pakalpojumus ir tiesības izmantot jebkuram bibliotēkas apmeklētājam. 

Bebru pagasta bibliotēka ir atvērta ikvienam un piedāvā brīvu piekļuvi informācijai gan 

elektroniski, gan tradicionāli, tādejādi nodrošinot iespēju katram sevi izglītot un pilnveidot visa 

mūţa garumā. Bibliotēkas rīcībā esošais grāmatu un periodisko izdevumu krājums nodrošina 

lieliskas atpūtas iespējas visiem vecumiem un daţādām gaumēm. 

Bibliotēka strādā, lai saglabātu interesi par grāmatām, veicinot lasīšanu bērnu un jauniešu vidū, 

cenšas nodrošināt pieeju vietējās kultūras mantojumam, palīdz atrast noderīgu informāciju, 

uzklausa un cenšas atbildēt uz dotajiem jautājumiem. 

Šī gada laikā nekādas izmaiľas bibliotēkas darbībā nav notikušas. 

Bebru pagasta bibliotēkai padotībā nav citas iestādes. 

2013.gadā bibliotēkā ir reģistrēti 498 lasītāji, no tiem 198 bērni, apmeklējums 8555, no tiem 

5472 reizes bibliotēku ir apmeklējuši bērni. Izsniegums 2013.gadā ir bijis 25931 vienības, no, 

tām ,91371 izsniegums bērniem. 

2013.gadā bibliotēkas fonds papildinājies par 202 grāmatām. Par pašvaldības līdzekļiem 

iegādātas 149 grāmatas – par 603.00 latiem. Piedaloties KKF rīkotajam projektam „Bērnu 

ţūrija” ir iegūtas visas kolekcijas grāmatas ( 19gb.) par 88.00 latiem. 

Tika pasūtīti arī 16 preses izdevumi par 414.00 latu. 

Bibliotēkā ir 7 datori un multifunkcionālā iekārta. 6 datorvietas ar bezvadu interneta 

pieslēgumu izmanto bibliotēkas lietotāji. 

Gada laikā bibliotēkā notiek daţādi pasākumi. Gan tikšanās ar autoriem, gan lasīšanas 

veicināšanas pasākumi. Reizi mēnesī notiek radošās darbnīcas gan bērniem, gan pieaugušajiem. 

Katru gadu bibliotēka piedalās bērnu ţūrijā, un ţūrijas ietvaros bibliotēkā notiek konkursi, 

diskusijas, zīmējumu izstādes. 

Tā kā plānotā akreditācija tika pārcelta, tiek strādāts pie bibliotēkas pakalpojumu uzlabošanas, 

aktīvi iesaistīties piedāvātajos projektos un intensīvi gatavot bibliotēku 2014.gada akreditācijai. 

 

 

 

Iršu pagasta pārvalde 
 

 Pagasta pārvaldes struktūra un funkcijas 
          Atbilstoši LR likuma “Par pašvaldībām” Iršu pagasta pārvalde ir Kokneses novada 

domes izveidota iestāde.  Iršu pagasta pārvalde darbojas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktām 

tiesībām un pienākumiem, un Iršu pagasta pārvaldes nolikumu. 

Pārvaldes darbību nodrošina pārvaldes vadītāja Raina Līcīte.  

Darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu veic:  

- sekretāre – lietvede;  

- kasiere – grāmatvede;  

- komunālā saimniecības nodaļa;  

- lauksaimniecības konsultants;  

- sociālās palīdzības organizators;  
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- kluba vadītājs;  

- bibliotēkas vadītājs;  

Iestādes un struktūrvienības:  

Pērses pamatskola  

Ģimenes krīzes centrs „Dzeguzīte”  

Lauku klubs  

Bibliotēka  

Dzīvokļu un komunālās saimniecības  nodaļa. 

 

Pagasta pārvaldes funkcijas: 

- nodrošināt Kokneses novada domes pieľemto lēmumu izpildi; 

- pašvaldības kompetencē esošo izziľu izsniegšanu, informācijas sniegšanu par pašvaldības 

kompetencē esošiem jautājumiem; 

- pieľemt iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus no pagasta teritorijā dzīvojošiem 

iedzīvotājiem un tajā reģistrētajām juridiskajām personām, organizēt atbildes sagatavošanu 

iesniedzējam; 

- pieľemt valsts noteiktos nodokļus un nodevas, kuru iekasēšana ir uzdota pašvaldībai, kā arī 

Domes noteikto nodevu maksājumus un maksājumus par pašvaldības sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem, t.sk. par komunālajiem pakalpojumiem; 

- nodrošināt komunālos pakalpojumus iedzīvotājiem; 

- nodrošināt Pagasta pārvaldes pārziľā nodotās kustamās un nekustamās mantas 

apsaimniekošanu; 

- nodrošināt teritorijas uzturēšanu un labiekārtošanu. 

- nodrošināt pašvaldības sociālo palīdzību iedzīvotājiem un sociālo pabalstu izmaksas sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktajā kārtībā. 

 

 

Iedzīvotāju skaits  

Gads Iedzīvotāju skaits 

01.01.2010. 544 

01.01.2011. 542 

01.01.2012. 545 

01.01.2013. 548 

01.01.2014. 560 

 

 

Strādājošo skaits pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās Iršu pagastā 

Iestāde/strūktūrvienība Slodzes 

Pārvaldes administrācija 3,8  

Komunālā saimniecība  4,45 

+ 3 kurinātāji apkures sezonā   

Klubs 1,7  

Bibliotēka 1,5  

Skola 18,6 

t.sk. pedagoģiskās 13 
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Sports 0,75   

 

Iršu pagasta pārvaldē sniegtie pakalpojumi  

 

Dokumenti 2012. 2013. 

Reģistrēti ienākušie 

dokumenti 

122 137 

Nosūtītas atbildes 111 111 

Izsniegtas izziľas 34 42 

Saľemtie iedzīvotāju 

iesniegumi  

35 

t.sk.  

a)par dzīvokļu un 

saimniecības ēku 

piešķiršanu -11 

b) par zemes jautājumiem - 

24 

32 

a)par dzīvokļu un 

saimniecības ēku 

piešķiršanu -15 

b) par zemes jautājumiem 

– 12 

c) par koku ciršanu 

nemeţa zemēs - 5 

Saľemtas iedzīvotāju 

sūdzības 

2 1 

 

             Pagasta pārvalde nodrošina Kokneses novada domes lēmumu izpildi. Lēmumi, 

saistošie noteikumi, nolikumi iedzīvotājiem ir pieejami pagasta pārvaldes telpās. 

         Aizvadītajā  gadā risināti nekustamā īpašuma jautājumi, sniegtas konsultācijas 

iedzīvotājiem par nekustamā  īpašuma noformēšanu zemesgrāmatā, kā arī citos jautājumos 

darījumiem ar nekustamajiem īpašumiem.  

         Slēgti līgumi par zemes nomu zemnieku saimniecību vai palīgsaimniecību uzturēšanai - 

12 līgumi,  dzīvokļu īres līgumi - 10, garāţu izmantošanai 3 līgumi. 

          Sekmīgi  nodrošināta pagasta pārvaldes pārziľā nodotās kustāmās un nekustāmās mantas 

apsaimniekošana. 2013. gadā uz Kokneses novada domes vārda ierakstīti zemesgrāmatā 4 

īpašumi: 2 Līvānu tipa viendzīvokļa dzīvojamās mājas,  Iršu ūdenskrātuve ar tai pieguļošo 

zemes gabalu un kapsētas teritorija ar kapliču.    

          Pagastā aktīvi darbojas pensionāru padome, kuru vadīja pensionāre Valentīna Meiere, 

šogad pēc pārvēlēšanām pensionētā skolotāja Maija Bērziľa un biedrība „Irsis”, priekšsēdētāja 

Iveta Hveckoviča.  

Biedrība “Irsis”2013. gadā iesniedza projektu LAD LEADER aktivitātēs “Atpūtas laukuma 

izveide Iršos” , projekts guva atbalstu.  

       

 

Komunālā saimniecība 

       Kokneses novada Iršu pagasta pārvalde nodrošina Iršu pagasta centra iedzīvotājiem apkuri, 

karsto un silto ūdeni padevi, notekūdeľu aizvadīšanu un attīrīšanu, veic māju apsaimniekošanas 

funkcijas un teritorijas sakopšanu un uzturēšanu kārtībā. 

        

Apkure 

       Siltumenerģijas raţošanai tiek izmantota katlu māja ar kopējo jaudu 2 MW. 2013. gadā 

saraţotas  2639 MWh siltumenerģijas, izlietojot  1555 m³ malkas. 1 MWh izmaksa  19,49  lati. 

Ar siltumu nodrošinātas iestādes 5210 m² platībā, kā arī dzīvojamais fonds  4335 m² platībā.  
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Ūdensapgāde 

     Ūdens apgādei izmatoti 2 (divi) artēziskie urbumi. 2014. gada janvārī nomainīts dziļurbuma 

ūdens sūknis par 1100,- euro. 

 

Notekūdeņi 

     Notekūdeľu attīrīšanai tiek darbināta bioloģiskā notekūdeľu attīrīšanas iekārta. Pārskata 

periodā vidējā diennakts slodze 38 m³. 2013. gadā iegādāts gaisa pūtējs un filtra elementi 

notekūdeľu attīrīšanas iekārtām par Ls 1350,26.  

 

Dzīvokļu saimniecība 

    Iršu pagasta pārvaldes apsaimniekošanā ir 6 daudzdzīvokļu mājas, 2 Līvānu tipa mājas un  3 

viendzīvokļa  mājas. Viendzīvokļa mājas ir kritiskā stāvoklī,  nepieciešami lieli 

kapitālieguldījumu to remontam. Veicam  daţādus remontdarbus, sakārtojam   ūdensvadus, 

notekūdeľu sistēmas, notekaku nosprostojuma likvidēšanu, skataku remontus,  ventilācijas 

skursteľu tīrīšanu, kāpľu telpu remontus, jumta seguma remontdarbus u.c. darbus. Lai 

nodrošinātu precīzāku patērētā ūdens uzskaiti pagājušajā gadā arī turpinājām  dzīvokļos 

uzstādīt siltā un aukstā ūdens skaitītājus, no jauna uzstādīti 12 skaitītāji,  nomainīti 4 kopējie 

ūdensskaitītāji  „Aleju” “Dimantu” daudzdzīvokļu mājām.  Uzsākta ūdens skaitītāju 

verifikācija, kas līdz šim netika veikta,      Dzīvokļu un komunālās saimniecības nodaļa tai 

piešķirtos finanšu, tehniskos un darbaspēka resursus  savu uzdevumu veikšanai izmanto 

racionāli un lietderīgi. 2013. gada nogalē veikta bēniľu siltināšana daudzdzīvokļu mājai 

„Dimanti”. 

2013. gadā pārdoti iedzīvotājiem 2 dzīvokļi daudzdzīvokļu mājās „Madaras” un „Dimanti”. 

 

    Visa gada garumā strādāts ar komunālo maksājumu parādniekiem. Veiktas sarunas ar 

parādniekiem daţādās tikšanās reizēs, kā arī izsūti brīdinājumi: 10.07.2013. – 14 fiziskām 

personām, 06.11.2013. – 18 fiziskām personām un SIA Salix 15.01.2013. un 10.07.2013. 

     2013. gada novembrī Iršu pagastā  notika Kokneses novada dzīvokļu komisijas izbraukuma 

sēde, uz kuru tika uzaicināti komunālo maksājumu parādnieki. Ar viľiem tika slēgta vienošanās 

par parādu un tekošo maksājumu nomaksu gada laikā. Neskatoties uz darīto, parāda kopsumma 

aug.  

 

Teritorijas apsaimniekošana 

           Vasaras periodā notiek regulāra Iršu pagasta centra teritorijas, daudzdzīvokļu māju un 

sabiedrisko ēku apkārtnes, kapsētu un  sporta laukuma sakopšana un uzturēšana kārtībā.   

            Iršu pagasta pārvalde piedalās  NVA īstenotajā ES fonda  projektā “Algotie pagaidu 

sabiedriskie darbi pašvaldībās”. 2013. gadā iesaistīti 19 bezdarbnieki, kuri veica malkas 

sagatavošanu pie pagasta katlu mājas, kā arī  pagasta teritorijas sakopšanas, apzaļumošanas, 

labiekārtošanas darbus, kapsētu teritorijas, baznīcas apkārtnes sakopšanas un citus darbus. 

Pašreiz strādā 2 pagaidu algoto darbu strādnieki. 

    Par tradīciju jau kļuvis katru pavasari piedalīties organizētajā “Lielajā talkā”. Ar katru gadu 

arvien vairāk pagasta iedzīvotāji, jaunieši un skolēni piedalās talkā. Skolēni vāca izmestos 

atkritumus ceļmalās. Pagasta pārvaldes darbinieki “Lielās talkas ietvaros” sakopa  kapsētas un 

Bulandu pilskalna teritorijas. 

Iršu pagastā ir sava ugunsdzēsēju mašīna, dzēšanas darbos piedalās komunālās nodaļas cilvēki. 

2013. gadā dzēsti  ugunsgrēki: 2 x Bebru pagastā, 1 x Pļaviľās 

Mašīnu vēl izmantojam attīrīšanas iekārtu mazgāšanai, kanalizācijas sistēmas skalošanai, ūdens 

pievešanai.  
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Ceļi 

                Pagasta pārvaldes pārziľā ir pašvaldības un servitūta ceļi 49,3 km  kopgarumā. 

Veikta ceļu ikdienas uzturēšana un ziemas dienesta funkciju pildīšana. 2013. gadā ceļu 

uzturēšanai Iršu pagastā izlietoti 8797,-  lati.  

 

Kultūra 

2013. gadā Iršu pagastā organizēti pasākumi daţādām iedzīvotāju grupām. Iršu klubā 

aizvadītajā gadā notikuši 15  tematiskie kultūras pasākumi un 6 balles. Par tradicionāliem 

pasākumiem, kuri notiek Iršu pagastā ir: Barikāţu atceres pasākums, Valentīndienas koncerts, 

kurā piedalījās 3 deju kolektīvi, Iršu sieviešu vokālais ansamblis, līnijdejotājas no Kokneses,  

vasarā Jāľu ielīgošanas koncerts,  Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīts svētku 

koncerts un balle, bet tuvojoties Ziemassvētkiem pasākumi ir gan pašiem mazākajiem pagasta 

iedzīvotājiem un skolēniem, gan pensionāriem. Otro gadu notika  pavasara tirgus “Pirkt, pārdot, 

iemainīt vai dāvināt”. Tirgošanās prieku papildināja līnijdejotājas no Kokneses. Tirgus 

apmeklētājus viľas pārsteidza ar krāšľiem tērpiem un ritmiskiem dejas soļiem. Var tikai 

apbrīnot līnijdejotāju izturību un uzľēmību. 

Aktīvi darbojas vidējās paaudzes deju kolektīvs „Irši” Intas Balodes vadībā un sieviešu 

vokālais  ansamblis Valdas Kalniľas vadībā. Svētkus vienmēr papildina Pērses pamatskolas 

skolēnu priekšnesumi.  

 

Sports 

 

         2013. gada uzbūvēti un atklāti  3 smilšu volejbola laukumi.   

 

ORGANIZĒTIE SPORTA PASĀKUMI 2013. GADĀ IRŠU PAGASTĀ:  

11. februārī - Novusa turnīrs 

9. martā – „Iršu kausi” volejbols veterāniem 

22. martā – „ Pērses zelts”  ģimeľu sporta diena 

1. jūnijā – Pludmales volejbola laukumu atklāšana, Sporta svētki un sacensības volejbolā 

20. jūnijā – „Irši zied” volejbols zālāju laukumos 4:4 

24. augustā – Atklātais pludmales volejbola turnīrs „Pludmales vēji”  

2. novembrī – SEB bankas kausa izcīľa volejbolā 4: 4 vīriešiem 

14. decembrī  - „Hallei Irši - 4” sacensības volejbolā sievietēm un vīriešiem. 

 

Volejbola komanda, Dzintara Greļa vadībā, piedalījusies 13 sacensībās Madonā, Neretā, 

Lizizumā, Daugavpilī, Jūrmalā, Jēkabpilī, Cēsīs, Aizkrauklē, Jelgavā, iegūstot 1.vietu 5 reizes, 

2 . vietu 2 reizes, 3. vietu 3 reizes. Iršu volejbola komanda piedalījās 19. Eiropas strādājošo 

sporta spēlēs  no 19. – 23. jūnijam Čehijā Prāgā. 

Sacensību sarīkošanai iztērētie līdzekļi: Iršu pagasta sporta budţets, SEB bankas ziedojums 300 

latu un dalībnieku dalības maksas. 

 

 

I.Gaiša Kokneses vidusskola 
 

I.Gaiša Kokneses vidusskola ir Kokneses pašvaldības dibināta un tās pakļautībā esoša vidējās 

izglītības iestāde.  

Skolas pamatmērķis: veidot radošu, profesionālu, demokrātisku, iekļaujošu izglītības vidi un 

īstenot izglītības procesu pamatizglītības, speciālās pamatizglītības un vispārējās vidējās 

izglītības standartos noteikto mērķu sasniegšanai.  

Galvenie uzdevumi:  
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1. Organizēt efektīvu, drošu un iekļaujošu mācīšanas un mācīšanās vidi, nodrošinot kvalitatīvu 

izglītību visiem.  

2. Radīt iespējas mācību un audzināšanas procesā izglītojamo pilsoniskās apziľas, valstiskās 

identitātes un patriotisma stiprināšanai.  

3. Turpināt veicināt izglītojamā atbildību un rīcību saskaľā ar saviem pienākumiem un 

tiesībām, akcentējot cieľpilnu saskarsmi un savstarpējo attiecību kultūru.  

4. Celt skolas prestiţu ar aktivitātēm skolā un ārpus tās.  

Galvenās prioritātes:  

1. Plašāka interešu izglītības klāsta piedāvāšana.  

2. Skolēnu zināšanu kvalitātes sistemātiska diagnosticēšana mācību procesa uzlabošanai.  

3. Efektīvu konsultāciju organizēšana, nodrošinot atbalstu gan skolēniem ar vājiem mācību 

sasniegumiem, gan talantīgajiem skolēniem.  

4. Skolēnu iesaistīšanās skolas, ārpusskolas un starptautiskos projektos, konkursos, sacensībās 

un citas aktivitātes veicināšana.  

5. Vienotu stingru un taisnīgu pedagogu prasību nodrošināšana skolēnu disciplīnas un 

uzvedības uzlabošanai.  

6. Veicināt izpratni par veselības un cilvēkdrošības jautājumiem, sekmējot savai un cilvēku 

fiziskajai, garīgajai un sociālajai veselībai un drošībai labvēlīgu rīcību.  

7. Skolas telpu renovācijas un materiāli tehniskās bāzes atjaunošanas programmas īstenošana.  

8. E – vides sistēmas ieviešana un izmantošana skolas darba kvalitātes celšanā, skolas padomes 

un vecāku lomas skolas dzīvē palielināšana. 

 

Izglītības iestādē īstenotās izglītības programmas un izglītojamo skaits uz 

2012./2013. mācību gada 1.septembri: 

Nr

. 
Izglītības programma 

Izglītības 

programmas 

kods 

Licence Nr. 
Izdošanas 

datums 

Izglītojamo 

skaits 

1. 
Pamatizglītības 

programma  
21011111 V-2015 27.04.2010. 300 

2. 

Speciālās pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem ar 

mācīšanās traucējumiem  

21015611 V-2017 27.04.2010. 18 

3. 

Speciālās pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem ar garīgās 

attīstības traucējumiem  

21015811 V-3020 28.10.2010. 2 

4. 

Vispārējās vidējās 

izglītības vispārizglītojošā 

virziena programma 

31011011 V-2018 27.04.2010. 110 

Kopā 430 

Izglītības iestādē īstenotās interešu izglītības programmas: 

Nr. Interešu izglītības programmas nosaukums 

1. Tautisko deju kolektīvs „Kāpēc” 3.-4.kl., 5.-8.kl. 

2. Tautisko deju kolektīvs 1.-2.kl., 10.-12.kl. 

3. Zēnu koris 2.-7.kl. 

4. Jauktais koris 8.-12.kl. 

5.  Vokālais ansamblis 1.-4.kl. 

6. Folkloras kopa „Tīne” 1.-8.kl. 
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7. Baltās stundas 1.-4.kl. 

8. Volejbola pulciľš 2.-5.kl., 7.-12.kl. meitenēm 

9. Volejbola pulciľš 7.-12.kl. zēniem 

10. Sporta spēļu pulciľš 2.-8.kl. 

11. Lietišķās mākslas pulciľš 3.-9.kl. 

12. Jauno matemātiķu klubs 1.-4.kl. 

13. Radošā darbnīca „Mazie prātnieki” 1.-4.kl. 

14. Kokapstrādes pulciľš 3.-9.kl.  

15. Datorzinību pulciľš „Antivīrusiľi” 1.-4.kl. 

16. Angļu valodas pulciľš 1.-4.kl. 

17. Vācu valodas pulciľš 6., 10.-12.kl. 

18. Krievu valodas pulciľš 6., 10.-12.kl. 

19. Dabaszinību pulciľš 1.-4.kl. 

20. Sarīkojumu deju pulciľš „No fokstrota līdz bačatai” 9.-12.kl. 
 

Informācija par izglītības iestādes audzēkņiem, pedagoģiskajiem un 

tehniskajiem darbiniekiem: 

2012./2013. mācību gadā skolā mācījās 430 izglītojamie 24 klašu komplektos, no tiem: 

1.-4. klasēs - 133 izglītojamie; 5.-9. klasēs - 187 izglītojamie; 10.-12. klasēs - 110 

izglītojamie. 

2012. gada septembrī 1. klasēs mācības uzsāka 31 izglītojamais, 10. klasēs - 35 izglītojami. 

2012./2013. mācību gadā apliecību par pamatizglītību ieguva visi 38 9. klašu izglītojamie, 

atestātu par vidējo izglītību ieguva 31 12. klašu izglītojamais. Uz otru gadu tika atstāti 2 

izglītojamie, 1 – atskaitīts. 

Skolā strādā 45 pedagoģiskie darbinieki, no tiem 12 maģistri, un 20 tehniskie darbinieki. 

Visiem pedagogiem izglītība un profesionālā kvalifikācija atbilst MK noteikumiem. Pedagogu 

profesionālās darbības 1. kvalitātes pakāpi ieguvuši 2, 2. kvalitātes pakāpi - 1, 3. kvalitātes 

pakāpi – 19, 4. kvalitātes pakāpi – 8 pedagogi. 

2012./2013. mācību gadā 41 skolotājs pilnveidoja savu profesionalitāti daţādos kursos. 1 

skolotājs profesionālās pilnveides programmā mentordarbības realizēšanai ieguva mentora 

kvalifikāciju. 

Skola nodrošināja palīgskolotāju darbu vairākos mācību priekšmetos (latviešu valodā, 

matemātikā, angļu valodā) skolēniem, kam ir speciālā izglītības programma. Skolā strādā 

psihologs, sociālais pedagogs, logopēds un medmāsa. 

Skolas piedāvātajās 20 interešu izglītības programmās darbojās 224 skolēni, daudzi no tiem 

piedalījās vairākās.  

1. - 4.klašu grupā – 109 skolēni, 5. - 9.klašu grupā – 75 skolēni, 10. - 12. klašu grupā – 40 

skolēni. Visi 2. klašu skolēni apmeklēja kādu no interešu izglītības pulciľiem. 

Skolā bija iespēja individuāli darboties informācijas tehnoloģiju jomā katru darbdienu līdz 

18:00 skolas informācijas centrā un datorklasēs. 

Pagarinātās dienas grupas nodarbības apmeklēja 53 1. - 4. klašu audzēkľi.  

32 skolēni dzīvoja bezmaksas dienesta viesnīcā – internātā, kurā pieejams bezvadu internets. 

 

 

 

 

 

II. Galvenie uzdevumi un prioritātes 2012./2013. mācību gadā: 

1. Organizēt efektīvu, drošu un iekļaujošu mācīšanas un mācīšanās vidi, nodrošinot 

kvalitatīvu izglītību visiem. 
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2. Radīt iespējas mācību un audzināšanas procesā izglītojamo pilsoniskās apziľas, 

valstiskās identitātes un patriotisma stiprināšanai. 

3. Turpināt veicināt izglītojamā atbildību un rīcību saskaľā ar saviem pienākumiem 

un tiesībām, akcentējot cieľpilnu saskarsmi un savstarpējo attiecību kultūru. 

4. Celt skolas prestiţu ar aktivitātēm skolā un ārpus tās. 

 

 

Pamatjoma Apraksts 

Mācību saturs Plašāka interešu izglītības programmu klāsta piedāvāšana. 

Vecākiem tika sagatavota anketa par interešu izglītības programmu 

piedāvājumu un organizēta anketēšana. Rezultāti apkopoti un, izejot no tā, 

piedāvāts plašs interešu izglītības programmu klāsts. Skolotāji izstrādāja 

interešu izglītības programmas, kuras tika apstiprinātas. Izveidots interešu 

izglītības programmu nodarbību grafiks, kurš apmierināja skolēnus.  

Mācīšana un 

mācīšanās 

Skolēnu zināšanu kvalitātes sistemātiska diagnosticēšana mācību procesa 

uzlabošanai. 

Septembrī veikti diagnosticējošie darbi 5., un 10. klasēs, rezultāti tika analizēti 

un veiktas korekcijas mācību procesā, lai uzlabotu mācību stundu kvalitāti un 

skolēnu mācību sasniegumu rezultātus  

Atbalsts 

skolēniem 

Efektīvu konsultāciju organizēšana, nodrošinot atbalstu gan skolēniem ar 

vājiem mācību sasniegumiem, gan talantīgajiem skolēniem. 

Skolēnu iesaistīšanās skolas, ārpusskolas un starptautiskos projektos, 

konkursos, sacensībās un citas aktivitātes veicināšana. 

Mācību gada noslēgumā notika mācību priekšmetu olimpiāţu, konkursu, sporta 

sacensību un projektu darba laureātu godināšana un apbalvošana, uz kuru tika 

uzaicināti 118 skolēni un viľu vecāki. 

Skolas vide Vienotu stingru un taisnīgu pedagogu prasību nodrošināšana skolēnu 

disciplīnas un uzvedības uzlabošanai. 

Veicināt izpratni par veselības un cilvēkdrošības jautājumiem, sekmējot savai 

un cilvēku fiziskajai, garīgajai un sociālajai veselībai un drošībai labvēlīgu 

rīcību. 

Papildināti skolas iekšējās kārtības noteikumi, kuru izstrādē aktīvi piedalījās 

skolas padome. 

2x mācību gadā skolēni tiek iepazīstināti ar iekšējās kārtības noteikumiem un 

pārzina tos. Skolotāji par disciplīnas pārkāpumu vai negadījumu ziľo gan 

skolas administrācijai, gan sociālām pedagogam, gan skolēna vecākiem. 

Par nepietiekamajiem mācību sasniegumiem skolēni kopā ar vecākiem tika 

aicināti uz Mazo pedagoģiskās padomes sēdi problēmu risināšanai. 

Laba sadarbība ir ar Nepilngadīgo lietu inspekciju, Kokneses novada sociālo 

dienestu, Izglītības darba speciālisti. Skolas sociālais pedagogs veica 

preventīvo darbu: individuāli runāja ar skolēniem, vecākiem, aicināja uz skolu 

citus speciālistus. 

Resursi Skolas telpu renovācijas un materiāli tehniskās bāzes atjaunošanas programmas 

īstenošana. 

Panākts pašvaldības finansiālais atbalsts skolas remontdarbiem un mācību 

līdzekļu un tehnoloģiju iegādei. Tika saplānoti skolas telpu renovācijas darbi: 

veikti remontdarbi 17 mācību kabinetos. Izveidota darba grupa apzināja 

tehnisko līdzekļu nepieciešamību un atjaunošanu. Ir uzstādītas 4 interaktīvas 

tāfeles, iegādātas jaunas mēbeles. Skola nodrošina ar mācību grāmatām un 

darba burtnīcām.  
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Skolas darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana 

E – vides sistēmas ieviešana un izmantošana skolas darba kvalitātes celšanā, 

skolas padomes un vecāku lomas skolas dzīvē palielināšana. 

Nodrošināts interneta pieslēgums katram mācību kabinetam, veiksmīgi ieviesta 

e – klase. Skolotājiem notika apmācība par darbu e- klasē, par Uzdevumi.lv 

izmantošanu. Virslietotāji sniedza konsultācijas par e- vides sistēmas lietošanu. 

Informācijas aprite notika savlaicīgi, aptverot skolēnus vecākus, skolas 

padomes locekļus, skolas administrāciju. Pateicoties e – klasei, savlaicīgāk 

varēja veikt mācību procesa pārraudzību. Izveidota jauna skolas mājas lapa. 

 
 

Papildus informācija: 

1) Veiktas izmaiľas un papildinājumi „Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībā”  

2) Pilnveidota izpratne par formālās un summatīvās vērtēšanas vietu mācību procesā, attīstītas 

formatīvās un summatīvās vērtēšanas prasmes: apspriests MK, MP, tika organizēta lekcija - 

nodarbība, kuru vadīja „Arimex” pasniedzēja A. Nikolaisone. 

3) 9 skolēni apbalvoti ar skolas Goda nozīmi, 12 skolas absolventi saľēma Latvijas 

Republikas Ministra prezidenta Atzinības rakstu. 

III. Dalība projektos: 

1. ESF projekts „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās attīstības riska mazināšanai 

un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā”. 

2. Starptautiskais skolu sadarbības projekts „Comenius”. 

3. ES programmas „Jaunatne darbībā” erudīcijas konkursā piedalījās 10.b klases komanda. 

IV. Darbības rezultāti un to izvērtējums: 

Norise Apraksts 
Mācību 

sasniegumi 

 

1.klasēs augstā un optimālā (AO) līmenī latviešu valodu apgūst 67% un 

matemātiku 77% skolēnu, problemātiskais, ka nepietiekamā līmenī latviešu valodu 

apgūst 6%, matemātiku - 3%. 

Mācību sasniegumi gadā 2.-12.klasēs 2012./2013. m.g. labi, vērojama 

dinamika. Zemākais klases vidējais vērtējums 6.38 (2011./2012.m.g. - 6.20), 

bet augstākais - 7. 62  

(2011./2012. m.g. - 7.48). 

Gada vidējais vērtējums virs 7.00 ir 2.a, 2.b, 5.a,5.b, 6.a, 6.b, 9.a, 10.b, 11.a, 12.a, 

12.b klasēs, bet virs 6.00 – 3.a, 3.b, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, 9.b, 10.a, 11.b. 

2. – 12. klašu grupu 13 (3.4%) skolēni mācību gadu beidza ar augsta, 144 (37.4%) 

skolēni - ar optimāla un 207 (53.6%) - ar pietiekama līmeľa vērtējumiem. 22 

(5.6%) skolēniem noteikti papildus mācību pasākumi.  

2. - 12. klašu skolēnu mācību sasniegumi 2012./2013. m.g. pēc gada vidēja 

vērtējuma:  

1 skolēns - 10.00 (0.3%); 27 skolēni - 9.00 un vairāk (7%) 

71 skolēns - 8.00 un vairāk (18.4%); 97 skolēni - 7.00 un vairāk (25.2%) 

97 skolēni - 6.00 un vairāk (25.2%); 78 skolēni - 5.00 un vairāk (20%) 

14 skolēni - 4.00 un vairāk (3.6%) 

Kopā 293 (76.1%) skolēni ir beiguši mācību gadu ar vidējo vērtējumu no 6.00 

līdz  10.00, 92 (23.9%) skolēni – ar vidējo vērtējumu 4.00 līdz 6.00. 

Vidējais vērtējums 2.-4.klasēs virs 8.00 ir mājturībā un tehnoloģijās (8.45), 

sociālajās zinībās (8.36), sportā (8.27), vizuālajā mākslā (8.09); virs 7.00 - mūzikā 

(7.27); virs 6.00 – latviešu valodā (6.91), dabaszinībās (6.91),angļu valodā (6.45), 

literatūrā (6.36), viszemākais ir matemātikā (5.45). Vidējais vērtējums mācību 

priekšmetu apguvē 7,24. 

Vairākos mācību priekšmetos skolā 5.- 12.klasei gada vidējais vērtējumus ir no 
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6.00 līdz 7.00: fizikā (6.00), krievu valodā (6.10), latviešu valodā (6.40), Latvijas 

un pasaules vēsturē, Latvijas vēsturē (6.50), dabaszinībās (6.50), ķīmijā (6.50), 

bioloģijā (6.60), vācu valodā (6.70), angļu valodā (6.70), literatūrā (6.80), 

ģeogrāfijā (6.80), bet no 7.00 līdz 8.00 un vairāk – informātikā (7.30), 

kulturoloģijā (7.30), ekonomikā (7.30), mūzikā (7.50), sportā (7.80), sociālās 

zinībās (8.10), vizuālā mākslā (8.10), mājturībā un tehnoloģijās (8.10), tehniskā 

grafikā (8.40). Matemātikā gada vidējais vērtējums ir 5.60. 

Valsts 

pārbaude

s darbu 

rezultāti 

VPD kārtoja 3., 6., 9., 12. klases skolēni. Skolēnu rezultāti bija atbilstoši viľu 

spējam un attīstībai. 

3.klases rezultāti  

Latviešu valodā 3.a klasē augstā un optimālā līmenī darbu izpildīja 90.5 % 

skolēnu, 3.b klasē – 87.5 %, nav nepietiekama līmeľa vērtējumu. Matemātikā 3.a 

klasē - augstā un optimālā līmenī darbu izpildīja 66.7%, 3.b – 68.7%, nav 

nepietiekama līmeľa vērtējumu 

6., 9., 12. klašu skolēnu pārbaudes darbu rezultāti pēc izpildes koeficienta: 

Priekšmets 

Klase 

6.a (15 sk.) 6.b (16 sk) 
9.a (19 

sk.) 

9.b (18 

sk.) 

12.a 

(19 

sk.) 

12.b (12 sk.) 

Latviešu 

valoda 
0.63 0.68 0.72 0.66   

Matemātika 0.65 0.70 0.61 0.51   

Dabas 

zinības 
0.69 0.70     

Angļu 

valoda 
  0.73 0.69   

Krievu 

valoda 
  0.60    

Vēsture   0.69 0.60   

Ekonomika     0.73 0.82 

Kulturoloģija     0.81 0.87 

Ģeogrāfija     0.56 0.60 

Augstu līmeni VPD ieguva  

6. klasēs: matemātikā (kārtoja 31 sk.) - 5 (16.1%), dabaszinības (30 sk.) - 4 

(12.9%) skolēni; 

9. klasēs: matemātikā (37 sk.) – 2 (5.4%), angļu valodā (33 sk.) – 10 (30.3%), 

krievu valodā (6 sk.) – 1 (16.7%), vēsturē (37 sk.) – 1 (2.7%) skolēni; 

12. klasēs: ekonomikā (6 sk.) – 1 (16.7%), kulturoloģijā (6 sk.) – 1 ( 16.7%) 

skolēni. 

Optimālu līmeni VPD ieguva: 

6. klasēs: latviešu valodā (kārtoja 31 sk.) – 19 (61.3%), matemātikā – 17 (54.8%), 

dabaszinības – 22 ( 73.3%) skolēni, tikai viens skolēns latviešu valodā ieguva 

vērtējumu zemāk par 4 ballēm. 

9. klasēs: latviešu valodā (37 sk.) – 25 (67.6%), matemātikā (37 sk.) – 18 (48.6%), 

angļu valodā (33 sk.) – 14 (42.4%), krievu valodā (4 sk.) – 3 (75%), vēsturē (37 

sk.) – 26 (70.3%) skolēni; 

12. klasēs: ekonomikā (6 sk.) – 5 (83.3%), ģeogrāfijā (6 sk.) - 4 (66.7%), 

kulturoloģijā (3 sk.) – 2 (66.6%) skolēni. 
Centralizēto 

eksāmenu 

rezultāti  

Visi 12.klašu audzēkľi kārtoja CE angļu valodā, matemātikā un latviešu valodā.  
Vidējie sasniegumi Angļu valoda Latviešu valoda Matemātika 
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Skolā % 68,39 61,87 48,48 

Valstī % 54,71 55,71 37,26 

Angļu valodā 16 (51,6%) audzēkľi, kopvērtējumā apliecinot savu zināšanu un 

prasmju atbilstību no 72% līdz 89%, ieguva Eiropas kopīgo pamatnostādľu valodu 

prasmes B2 līmeni, pārējie 15 (48,4%) – B1 līmeni. Vidējie sasniegumi valstī ir 

54,71%, bet skolā – 68,39%. Virs valsts vidējā sasniegumu līmeľa CE ir 

nokārtojuši 23 (74,2 %) audzēkľi.  

 
Latviešu valodā vērtējumu no 71% līdz 85% ieguva 10 (32,3%), no 52% līdz 66% 

- 15 (48,4%) audzēkľi. Virs valsts vidējā sasniegumu līmeľa CE nokārtoja 21 

(67,7%) audzēknis. 

 
Matemātikā vērtējumu no 70% līdz 94% ieguva 6 (19,4%), no 51% līdz 68% - 8 

(25,8%) audzēkľi. Virs valsts vidējā sasniegumu līmeľa CE ir nokārtojuši 20 

(64,5%) audzēkľu. 
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CE Latvijas un pasaules vēsturē kārtoja 10, ķīmijā – 4, bioloģijā – 2, fizikā – 3 

audzēkľi. 
Vidējie sasniegumi Latvijas un pasaules vēsture Ķīmijā Bioloģija Fizika 

Skolā % 60,60  69,75 77,00 54,67 

Valstī % 37,16 63,73 65,55 53,78 

Latvijas un pasaules vēsturē virs valsts vidējā sasniegumu līmeľa CE ir nokārtojuši 

7 (70%) audzēkľi, iegūstot vērtējumu no 60% līdz 83%. 

 
Absolventu 

tālākās 

gaitas 

Mācību iestāde Budžeta 
grupa 

Maksas 
grupa 

Latvijas Universitāte 5 1 

RTU 4 
 

LLU 2 
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Rīgas Stradiņa 

universitāte 

3 1 

LMA 1 
 

Ventspils augstskola 1 
 

Vidzemes augstskola 1 
 

Rēzeknes augstskola 1 
 

Banku augstskola 
 1 

RPIVA   1 

Rīgas tehniskā koledža 1 
 

Jēkabpils agrobiznesa 

koledža 

3 
 

Valsts policijas koledža 1 
 

Kopā 23 4 

4 absolventi strādā ārzemēs 
 

Mācību 

priekšmetu 

olimpiāţu 

rezultāti 

1) Skolēni guva labus rezultātus starpnovadu olimpiādēs: 
1.vietas – 20; 2.vietas – 10; 3.vietas – 16; Atzinības – 2. 
2) Reģionā iegūta 1.vieta un Atzinība vācu valodas olimpiādē, Atzinība angļu valodas 

olimpiādē. 
3) Uz valsts olimpiādēm izvirzīti 9 skolēni, piedalījās - 8. Iegūta 3. vieta valsts olimpiādē 

vēsturē. 
4) Atklātajā valsts olimpiādē ķīmijā izcīnīta I vieta, bet matemātikā – II vieta.  
5) Iegūta I vieta Dabaszinātľu un matemātikas konkursā. 
1 skolnieks, balstoties uz mācību priekšmetu olimpiāţu rezultātiem, ārpus konkursa 

uzľemts Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 10.klasē. 
6) Skolēni veiksmīgi piedalījās starpnovadu ZPD konferencē: 
I vietas – 3; II vietas – 3; III vietas – 2; Atzinības – 4. 
7) Reģionālajā skolēnu ZPD konferencē Jelgavā: 
I vietas – 2; II vietas – 1; Atzinības – 5. 
1 skolniece ieguva tiesības ārpus konkursa studēt LLU Ekonomikas un sabiedrības 

attīstības fakultātē budţeta grupā. 
8) 3 skolēni piedalījās valsts ZPD konferencē, izcīnīta viena III vieta. 

Konkurs

u 

rezultāti 

 

1) Stāstnieku konkursā novadā 5 skolēni ieguva titulu „Lielais stāstnieks”  

Stāstnieku konkursā valstī: 

„Lielais stāstnieks” – 1; „Mazais stāstnieks” – 2. 

2) „Anekdošu virpulī” valstī 4 skolnieces ieguva „Mazās smīdinātājas” titulu. 

3) Skatuves runas konkursā: 

I vieta – 2; II vieta – 1; III vieta – 1; Atzinība – 1. 

4) Zīmējumu konkursā „Kā es kļūšu par Latvijas olimpieti” iegūta III vieta.  

5) Konkursā „Zemes meita, zemes dēls” 2 skolēni ieguva Atzinību. 

6) E-prasmju Tildes Biroja konkursā iegūta I vieta. 

7) XXII Starptautiskais vizuāli plastiskās mākslas konkurss „Es dzīvoju pie jūras” 

iegūta Atzinība. 

8) Starptautiskā Comenius projekta „ARTE” logo konkursā iegūta I vieta.  

9) R.Blaumaľa literārās prēmijas konkursā 2 skolnieces ieguva Atzinību. 

10) „Finanšu Guru” konkursā iegūta I vieta. 

11) „Jaunatne darbībā” erudīcijas konkursā iegūta III vieta. 

Sasniegu

mi sportā 

 

Audzēkľi apmeklēja sporta nodarbības sporta hallē, stadionā un peldbaseinā, 

nodarbības sporta skolas Kokneses treniľgrupās. 65 skolēni ir guvuši labus 

panākumus daţāda līmeľa sacensībās: 

1) Starptautiskās volejbola sacensības „Baltijas kauss” – I vieta 9.kl. zēniem 

2) „Lāses” kausa atlases sacensībās - I vieta, „Lāses” kausa izcīľā volejbolā - II 
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vieta 8.-9.kl. zēniem 

3) „Lāses” kausa atlases sacensībās volejbolā - III vieta 8.-12.kl. meitenēm 

4) Latvijas VF kausa izcīľā volejbolā - III vieta 4.-5.kl. zēniem 

5) Starpnovadu volejbola sacensībās – I un II vieta 5.-9.kl. zēniem 

6) Starpnovadu volejbola sacensībās – II un III vieta 5.-11.kl. meitenēm 

7) Starpnovadu basketbola sacensības – I vieta 8.-11.kl. zēniem 

8) Starpnovadu basketbola sacensības – II vieta 9.-12.kl. meitenēm 

9) Kross: I vieta -1; II vieta – 2; III vieta -1. 

10) Eiropas Jaunatnes sporta spēles, šķēpmešana - III vieta 

11) Baltijas valstu čempionāts: šķēpmešana I vieta – 1; 10 000 m soļošana III vieta 

-1 

12) Latvijas čempionāts: 

šķēpmešana II vieta -1 

10 000 m skrējiens I vieta -1; II vieta -1 

5 000 m soļošana II vieta -1 

10 000 m soļošana II vieta - 2 

13) Latvijas Ziemas čempionāts: 60 m/b II vieta -1 

14) J.Lūša kausa izcīľa šķēpmešana - II vieta 

15) Metēju dienas Aizkrauklē: 

šķēpmešana I vieta – 1; II vieta – 2 

lodes grūšana III vieta – 1 

16) Metēju dienas Rokišķos: šķēpmešana I vieta – 2; II vieta – 1 

17) Starpnovadu vieglatlētikas sacensības  

5 000 m soļošana I vieta - 1; II vieta - 1; III vieta - 1 

3 000 m soļošana I vieta – 2; II vieta - 1; III vieta – 1 

1 000 m soļošana III vieta – 1 

tāllēkšana II vieta – 1; III vieta – 2 

100 m/b II vieta – 1; 110 m/b III vieta - 1 

4x100 m stafete I vieta; III vieta 

400 m skrējiens I vieta – 1; II vieta – 1 

1 000 m skrējiens II vieta – 1 

1 500 m skrējiens I vieta - 2; II vieta – 2 

3 000 m skrējiens III vieta – 1 

18) 5 zelta, 2 sudraba un 1 bronzas godalgas vesera mešanā daţāda līmeľa 

vieglatlētikas sacensībās, kā, Kokneses kauss, Latvijas Ziemas čempionāts, 

Metēju dienās Aizkrauklē un Rokišķos 

19) Latvijas jaunatnes vasaras olimpiādē „Ventspils 2013” – III vieta 

Ārpussk

olas 

aktivitāš

u 

rezultāti 

1) Septembrī skolas audzēkľi piedalījās olimpiskajai dienai veltītajā zīmējumu 

konkursā, stafetēs un masu vingrojumos „Pa Vingro sim”. 

2) Skola piedalījās Comenius projektā „ARTE” kopā ar dalībvalstīm Vāciju, 

Itāliju, Spāniju, Holandi, Somiju, un Ungāriju. Laikā no 16. – 20. aprīlim skola 

uzľēma visu minēto valstu delegācijas projekta Kokneses konferences norisei. 

3) Skolēni visa mācību gada garumā piedalījās Uzdevumi.lv konkursā „Kuram ir 

vairāk?” 

4) Skolas Līdzpārvaldes audzēkľi visa mācību gada garumā sadarbojas ar citu 

skolu SP. 

5) Lietišķās mākslas pulciľa dalībnieku zīmējumi piedalījās konkursā „Bite kā 

brīnums”. 

6) Klašu kolektīvi piedalījās „ZZ čempionātā”. 

7) 10. klases piedalījās fotokonkursā „Mūsu skolotājs!” 
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8) 29. aprīlī Jelgavā zēnu koris piedalījās Zemgales novada Zēnu koru skatē un 

ieguva I pakāpi (40,13 punkti). 

9) 24. un 25. maijā Cēsīs zēnu koris piedalījās IX Latvijas zēnu koru salidojumā 

,,Nāc ar puikām!”  

10) Folkloras kopas „Tīne ” dalībnieki piedalījās daţādos tradicionālās kultūras 

konkursos un radošās nometnēs. 

11) Visi deju kolektīvi piedalījās novada interešu izglītības kolektīvu koncertā - 

skatē, kur ieguva I pakāpi. 

Citi 

sasniegu

mi 

 

Pasākumi skolā 

1) Zinību diena 

2) Adaptācijas diena 

3) Olimpiskā diena! „Pa Vingro sim!” 

4) Izstāde „Rudentiľš – brīnumdaris!” 

5) Skolotāju dienai veltīta pēcpusdiena 

6) Dīķa svētku pasākums 

7) Neptūna vakars 

8) Miķeļtirgus lustes 

9) Svinēsim Latvijas dzimšanas dienu!  

10) Svinīgā līnija veltīta Lāčplēša dienai un Valsts svētkiem 

11) Ziemassvētku pasākums 

12) Ţetona vakars 

13) Valentīndienas pasākums „Sauciens pēc Amora” 

14) „Dziedi ar skolotāju” 

15) COMENIUS projekta „ARTE” jeb „Māksla rullē pa visu Eiropu” konference 

16) Piedalīšanās Likteľdārza rīkotajā projektā 

17) Mācību priekšmetu olimpiāţu, konkursu, sporta sacensību un projektu darba 

laureātu godināšana 

18) SL sanāksme gada noslēguma sanāksme 

19) Klašu mācību ekskursijas vai pārgājieni 

20) Kokneses novada skolu interešu izglītības pulciľu kolektīvu koncerts  

21) 4. klašu izlaidums, sākumskolas audzēkľu koncerts 

22) Skolas pēdējā zvana svētki 

23) Izlaidums 9. klasēm un 12. klasēm 

V. Pārskata gadā notikušās pārmaiņas 

1) 1., 2. un 4. klašu mācību plānā iekļauta papildus sporta stunda peldēšanā. 

2) 1. - 4. klašu skolniekiem tiek nodrošināta bezmaksas ēdināšana. 

3) Dienesta viesnīcā – internātā nodrošināta brīva piekļuve bezvadu internetam. 

VI. Prognozes un plāni nākošajam mācību gadam: 

1. Gatavojoties akreditācijai, veikt skolas darba padziļinātu izvērtēšanu. 

2. Veikt izmaiľas skolēnu ēdināšanas pakalpojumu organizēšanā. 

3. Turpināt darbu projektā ”Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās attīstības riska 

mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā”. 

4. Turpināt piedalīties starptautiskajā skolu sadarbības projektā „Comenius”. 

5. Rosināt skolotājus iegūt 4. vai 5. darba kvalitātes pakāpi. 

6.Turpināt skolas telpu renovāciju un materiāli tehniskās bāzes atjaunošanu. 
 

 

 

 

 

 

http://koknesesvidusskola.lv/lv/foto/22-qsauciens-pc-amoraq
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Pērses pamatskola 
 

1.Pērses pamatskolas struktūra un funkcijas 

 Pērses pamatskola ir Kokneses novada domes dibināta un tās pakļautībā esoša 

pamatizglītības iestāde. 

 Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, 

Darba likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, citi normatīvie akti, skolas nolikums.  

 

Skola piedāvā un īsteno: 

 Pamatizglītības programmu (pr. kods 21011111) 

 Speciālā pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (pr. 

kods 21015611)  

 Pirmsskolas izglītības programmu (pr. kods 01011111 ), bērniem no 5 gadu vecuma līdz 

pamatizglītības programmas apguves sākšanai.  

 

Skola realizē četras interešu izglītības programmas: 

 ansamblis, 

 sporta spēles, 

 datoru programma,  

 tautiskās dejas. 

 1.-4.klašu skolēni pēc stundām mācās pagarinātās dienas grupā. 

 

2013./2014. m.g. atvērti 5 klašu komplekti ar 61 audzēkľiem: 

Skola ir pilnība nokomplektēta ar pedagoģiskajiem un tehniskajiem darbiniekiem. Skolā strādā: 

 15 pedagogi ar atbilstošu izglītību (to skaitā 5 pamatdarbā); 

 9 tehniskie darbinieki. 

 

2. Galvenie uzdevumi un prioritātes 

 Pērses pamatskolas mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības 

procesu, kas nodrošinātu Izglītības likumā noteikto Valsts pamatizglītības standarta  mērķu 

sasniegšanu un obligāto piecgadīgo, sešgadīgo bērnu sagatavošanu pamatizglītības apguvei.  

 

 2013./2014.m.g. uzdevumi ir: 

1. Uzlabot mācību stundas kvalitāti, ievērojot izglītojamo atšķirīgo intelektuālo, emocionālo un 

garīgo attīstību, aktualizēt: 

• darbu ar talantīgiem un apdāvinātiem skolēniem; 

• atbalstu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem. 

2. Stiprināt skolēnu patriotismu un valstisko identitāti, organizējot klases un skolas pasākumus. 

3. Veicināt skolēnu izpratni par veselības un cilvēkdrošības jautājumiem un atbildīgu attieksmi 

un rīcību ikdienas situācijās. 

 

Skolas galvenās  prioritātes : 

Pamatjoma 2013./2014.mācību gads 

Mācību saturs Speciālās pamatizglītības programmas izglītojamajiem ar 

mācīšanās traucējumiem (pr.kods 21015611) realizēšana. 

Mācīšana un mācīšanās Organizēt kvalitatīvu izglītības procesu, izvēloties 

atbilstošas darba metodes, paľēmienus un formas. 

Skolēnu sasniegumi Skolēnu sasniegumu uzskaites datu bāzes  pilnveide, 
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izmantojot elektronisko ţurnālu ( pāreja no mykoob uz  

e-klasi). 

Atbalsts skolēniem Atbalsts talantīgajiem skolēniem un, kuriem ir grūtības 

mācībās. 

Skolas vide Skolas ēkas jumta un skolas telpu remonts . 

Resursi Budţeta ietvaros skolas ēkas jumta un mācību telpu 

remonts. 

Skolas darba organizācija, 

vadība un kvalitātes 

nodrošināšana. 

Skolas  akreditācijas gaitā norādīto trūkumu novēršana. 

 

3.Dalība projektos 

 Projekts „Sporta bāzes pilnveidošana” 

 

 

4.Darbības rezultāti un to izvērtējums  
 2013./2014.m. gadā Pērses pamatskola īsteno pamatizglītības programma(pr. kods 

21011111)  un pirmskolas izglītības programmu (pr. kods 01011111 ), bērniem no 5 gadu 

vecuma līdz pamatizglītības programmas apguves sākšanai un  ar 2012.gada 1.septembri īsteno 

speciālo pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (pr. kods 

21015611). 

 Skolā šajā mācību gadā ieviests e-klases ţurnāls kā rezultātā pilnveidota skolēnu 

sasniegumu datu bāze un uzlabojusies sadarbība starp skolēniem, skolotājiem, vecākiem 

(aizbildľiem). 

    Pērses pamatskolas iestāde un pamatizglītības programma akreditēta līdz 2017.gada 

17.maijam. 

 2013.gada vasarā skolas ēkai nomainīts jumts, četrās klašu telpās tika veikts  kapitālais 

remonts,  izremontētas garderobes un labierīcības, nomainītas skolas  telpām durvis. 

  

 Skolā notikuši daţādi kultūras pasākumi: 

 gadskārtu svētki, 

 rudens uz Ziemassvētku tirdziľi, 

 skolas absolventu un darbinieku salidojums, 

 ģimenes sporta svētki ”Pērses zelts”, 

 konkurss ”Ko Tu proti?”, 

 ģimenes dienas koncerts, 

 Pērses pamatskolas kolektīva iestudējuma izrāde Vilhelma Buša „Maks un Morics”, 

piedalās pedagogi, tehniskie darbinieki un skolēni. 

 

      Skolēni piedalījās sekojošos  konkursos, mācību priekšmetu olimpiādēs un projektos: 

 8.klases komanda piedalījās erudītu konkursā Ogres  novada Meľģeles pamatskolā un 

ieguva 1.vietu.  

 skolēni piedalījās 3 Kokneses novada mācību priekšmetu olimpiādēs, 6.klases latviešu 

valodas olimpiādēs iegūta 2.vieta, 

 5 sākumskolas skolēni piedalījās Kokneses novada skatuves runas konkursā, kurā 

2.klases skolniece ieguva atzinību, 

 1.-4.klašu deju kolektīvs ieguva 2.pakāpi XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju 

svētku skatē, 

 Skolas ansamblis Kokneses novada skolu vokālajā konkursā „Balsis” ieguva II pakāpi, 
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 3.-4.klašu komanda ieguva atzinību Kokneses novada pasākumā „Gadu kārtām Rīga 

auga”, 

 9 skolēni piedalījās radošo darbu konkursā „Tīra Baltijas jūra sākas tavā vannas istabā”, 

 5.klases komanda piedalījās svešvalodas konkursā „GAME DAY”. 

 Pērses pamatskolas skolēni piedalījās konkursā "Šķiroto atkritumus "  

 

5.Prognozes un plāni nākošajam gadam 

 turpināt nodrošināt pamatizglītības programmu Iršu pagastā; 

 turpināt nodrošināt pirmskolas izglītības programmu Iršu pagastā; 

 nodrošināt speciālo pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem Iršu pagastā; 

 turpināt nodrošināt esošās  interešu izglītības programmas kā arī realizēt jaunas interešu 

izglītības programmas; 

 piedalīties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos; 

 budţeta iespēju robeţās veikt kosmētisko remontu atsevišķās telpās, lai nodrošinātu 

sanitāri higiēniskās prasības; 

 veikt Pērses pamatskolas ēdnīcas remontu; 

 iesaistīties olimpiādēs, konkursos, projektos. 

 

 

 

 Bebru pamatskola 
 

I. Vispārīga informācija  
 

Iestādes nosaukums: Bebru pamatskola 

Iestādes reģistrācijas numurs: 4512900987 

Iestādes vadītājs: Lidija Degtjareva 

Izglītības iestādē īstenotās izglītības programmas un izglītojamo skaits uz 2013./2014. 

mācību gada 1.septembri: 

Nr. Izglītības programma Izglītības 

programmas 

kods 

Licence Nr. Izdošanas 

datums 

Izglītojamo 

skaits 

1. Pamatizglītības 

programma 
21011111 V-1607 22.02.2010. 81 

Informācija par izglītības iestādes audzēkľiem, pedagoģiskajiem un tehniskajiem 

darbiniekiem un papildus informācija: 

Bebru pamatskola un vispārējās pamatizglītības programma akreditētas līdz 

2019.gada 19. martam. 

2013./2014. māc. gadu uzsāka 81 izglītojamie 9. klašu komplektos, mācību gadu 

pabeidza 77 izglītojamie. Skolā strādā 18 pedagoģiskie darbinieki un 14 tehniskie 

darbinieki. 
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Izglītības iestādē īstenotās interešu izglītības programmas: 

Nr. Interešu izglītības programmas nosaukums 

1. 3.-9. klašu kora nodarbības programma 

2. Vokālā ansambļa programma 

3. Netradicionālās mākslas pulciľa programma 

4. Netradicionālās noformēšanas pulciľa programma 

5. Literārās jaunrades pulciľa „Bebrēns” nodarbību programma 

6. Sporta spēles programma 

7. 1.-3.klašu un 4.-5.klašu tautisko deju kolektīvu programma 

 

II. Galvenie uzdevumi un prioritātes 2013./2014.  mācību gadā: 
  

Pamatjoma  Apraksts 

Mācību saturs  

Mācīšana un mācīšanās Mācību satura apguves saistīšana ar praktisku dzīves 

darbību.  

Skolēnu sasniegumi Mācību sasniegumu paaugstināšana matemātikā. 

Atbalsts skolēnam Skolēnu līdzdalības nodrošināšana svētku sagatavošanā 

un norisē, stiprinot viľos nacionālo identitāti un 

vēsturisko apziľu. 

Skolas vide Kosmētiskais remonts 3.klases telpā. 

Kapitālais remonts sociālo zinību telpā. 

Resursi Mēbeļu iegāde latviešu valodas kabinetam. 

Skolas darba organizācija, 

vadība un kvalitātes 

nodrošināšana 

Skolas mājas lapas izveidošana. 

Papildus informācija: 

 Makulatūras vākšanas konkurss „Tīrai Latvijai” – atzinība (4349 kg). 

 Eiropas programma „Skolas piens”. 

 Eiropas programma „Auglis skolai”. 
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III. Dalība projektos: 
 Valsts Izglītības satura centra projekts „Likteľdārza stāsti”. 

 Izglītības un zinātnes ministrijas projekts „Sporta inventāra iegāde mācību 

priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai izglītības iestādēs‟. 

 
 

 

IV. Darbības rezultāti un to izvērtējums: 
Norise Apraksts 

Mācību sasniegumi 

 

2013./2014.māc.gada skolas vidējais 

vērtējums 2.-9.klasēs ir 7,00. 

Ar labām un izcilām sekmēm 4.-9.klasēs 

pabeidza 20 (41%) izglītojamie, vid.balle 

7 un vairāk 4.-9.klasēs ir 30 (61%) 

izglītojamiem. 

 

Valsts pārbaudes darbu rezultāti 

 

9.klasē valsts pārbaudes darbos vidējais 

izpildes koef. 0,7. Latviešu valodu, 

matemātiku, angļu valodu un vēsturi 

skolēni nokārtoja optimālajā līmenī. 

Valsts pārbaudes darbu novērtējumi 

lielākoties vienādi ar gada novērtējumu, 

daţiem skolēniem atšķiras par 1 balli. 

3. un 6.klasēs valsts diagnosticējošajos 

darbos vidējais izpildes koef. 0,61. 

Latviešu valoda un dabaszinības – 

optimālajā līmenī, matemātika – 

pietiekamajā līmenī. 

Centralizēto eksāmenu rezultāti  

 
 

Mācību priekšmetu olimpiāţu rezultāti 

 
 Starpnovadu latviešu valodas 

olimpiādē 5. klašu grupā – 1. un 

3.vieta; 8. klašu grupā – 2. vieta; 

9.klašu grupā – 2.vieta un 

atzinība. 

Konkursu rezultāti 

 
 R. Blaumaľa literārās prēmijas 9. 

konkursā – divas atzinības un 3 

pateicības. 

 Starpnovadu publiskās runas 

konkursā – 1.vieta. 

 Starpnovadu skatuves runas 

konkursā – 1.vieta un atzinība. 

 Valsts „Mana kā valsts prezidenta 

uzruna” konkursā – 4 pateicības. 

 Novada spēļu diena „Game Day” 

5.kl. – 1.vieta. 

Sasniegumi sportā 

 
 Laikraksta „Staburags” rudens 

kross – 1. vieta; 
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 Aizkraukles sporta skolas 

reģionālajās sacensībās volejbolā 

zēniem – 3. vieta, meitenēm – 

3.vieta;  

 „Tio” volejbolā 2013.g. zēniem – 

2. vieta; 

 „Lāse – 2014” atlasē pirmajā 

posmā zēniem – 3. vieta, 

meitenēm – 3.vieta; 

 Aizkraukles novada Sporta skolas 

reģionālajās sacensībās 

vieglatlētikā „B” grupā: viena 1.- 

vieta, , divas -3. vietas.  

 Aizkraukles novada Sporta skolas 

reģionālajās sacensībās 

vieglatlētikā „C” grupā: divas- 1. 

vietas,  viena- 3. vietas; 

 Aizkraukles novada Sporta skolas 

reģionālajās sacensībās 

vieglatlētikā „D” grupā: viena - 

1. vietas,  viena- 3. vietas; 

 Aizkraukles novada Sporta skolas 

reģionālās sacensības tautas 

bumbā – 3.vieta. 

 

Ārpusskolas aktivitāšu rezultāti 

 
 Novada koru skatē – 2.pakāpe. 

 Starpnovadu deju skatē – 2. un 3. 

pakāpe. 

Citi sasniegumi 

 
 Valsts mērogā piedalījās: latviešu 

valodas olimpiādē – 1 skolēns; 

pasaku konkursā – 1 skolēns; 

publiskās runas konkursā – 1 

skolēns. 

 

V. Pārskata gadā notikušās pārmaiņas: 
 Īstenota angļu valodas pulciľa programma 1.-2.klasei. 
 Īstenota  2 tautisko deju kolektīvu programma.. 
 Šajā mācību gadā 2 pedagoģi ieguva Maģistra grādu. 

 

 

VI. Prognozes un plāni nākošajam mācību gadam: 
 

1. Gatavoties skolas 4. salidojumam. 

2. Turpināt meklēt iespējas skolas darbinieku iesaistīšanai daţādos sadarbības 

projektos. 

3. Iegādāt mēbeles ķīmijas kabinetam. 

4. Veikt skolas gaiteľu kosmētisko remontu. 

 

 



69 

 

 
 

 

Sagatavoja Bebru pamatskolas direktore Lidija Degtjareva 

 2014. gada 12. jūnijā 
 
 
 

 2013.gada  novembrī apvienojot Bebru internātvidusskolu un 

Vecbebru profesionālo vidusskolu ir izveidota jauna izglītības iestāde- 

Vecbebru Profesionālā un vispārizglītojošā internātvidusskola 
 

 

 

Bebru internātvidusskola 
izglītības iestāde 

ZIŅOJUMS 

par 2013./2014. mācību gadu 

 

I. Vispārīga informācija  
Iestādes nosaukums: Bebru internātvidusskola 

Iestādes reģistrācijas numurs: 4513900706 

Iestādes vadītājs: Mudīte Auliľa 

Izglītības iestādē īstenotās izglītības programmas un izglītojamo skaits uz 2013./2014. 

mācību gada 1.septembri: 

Nr. Izglītības programma Izglītības 

programmas 

kods 

Licence Nr. Izdošanas 

datums 

Izglītojamo 

skaits 

1. Pirmsskolas izglītības 

programma 

01 0111 11 V-4221 2011.gada 14 

aprīlī 

18 

2. Pamatizglītības 

programma 

21 0111 11 V-4219 2011.gada 

14.aprīlī 

94 

3. Speciālās pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem ar 

mācīšanās traucējumiem 

21 0156 11 V-4220 2011.gada 

14.aprīlī 

21 

4. Speciālās pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem ar garīgās 

attīstības traucējumiem 

21 0158 11 V-4222 2011.gada 

14.aprīlī 

16 

5. Vispārējās vidējās 

izglītības profesionāli 

3101 40 11 V-4455 2011.gada 

6.jūlijā 

44 
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orientētā virziena 

programma 

Informācija par izglītības iestādes audzēkľiem, pedagoģiskajiem un tehniskajiem 

darbiniekiem un papildus informācija: 

Uz 2013.gada 1.septembri skolā mācās 193 skolēni, 40 pedagogi un 25 tehniskie darbinieki. 

Izglītības iestādē īstenotās interešu izglītības programmas: 

Nr. Interešu izglītības programmas nosaukums 

1. Tautiskās dejas 

2. Kokapstrāde 

3. Ģitārspēle 

4. Kulinārija 

5. Radošā darbnīca 

6. Aizraujošā ķīmija 

 

II. Galvenie uzdevumi un prioritātes 2013./2014.  mācību gadā: 

 

Pamatjoma  Apraksts 

Mācību saturs 

Mācīšana un mācīšanās 

Nodrošināt darba tirgus vajadzībām atbilstošu izglītības 

programmu piedāvājumu. 

Efektivizēt pedagoģiskā procesa organizāciju izglītības iestādē. 

Izvērtēt jaunāko informāciju tehnoloģiju izmantošanu mācību 

priekšmetu programmu īstenošanā izglītības iestādē. 

Skolēnu sasniegumi Turpināt ieviest vienotu izglītojamo mācību un citu sasniegumu 

datu bāzi e-vidē, apkopojot izglītojamo sasniegumus. 

Skolas vide Sadarboties ar visām ieinteresētajām pusēm, veidojot motivējošu 

vidi mācību un citu sasniegumu īstenošanai. 

Resursi Nodrošināt plānveidīgu, izglītības programmu piedāvājumam 

atbilstoši mācību līdzekļu un materiālu iegādi. 

Skolas darba organizācija, 

vadība un kvalitātes 

nodrošināšana 

Izglītības iestādes darbā uzsākt ieviest kvalitātes vadības sistēmas 

pamatprincipus. 

Atbalsts izglītojamiem Izstrādāt un īstenot izglītojamo attīstību veicinošu pasākumu 

plānu, atbilstoši izglītojamo vajadzībām. 

 
Papildus informācija: 

Ar 2013.gada 1.novembri darbu sākt Vecbebru Profesionālā un vispārizglītojošā 

internātvidusskolā. 

 

 
 

III. Dalība projektos: 

1.ESF „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālā riska mazināšanai un integrācijai 

izglītībā Bebru internātvidusskolā, Kokneses speciālajā internātskolā – attīstības centrā un 

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā” (vienošanās 

Nr.2011/0023/IDP/1.2.2.4.2./11/APIA/VIAA/180) ESF finansētās darbības programmas 

„Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.4.2. apakšaktivitātes „Atbalsta pasākuma 

īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem 
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traucējumiem integrācijai izglītībā” ietvaros”. 

2.COMENIUS projekts „RESPECT FOR THE EARTH–RESPECT FOR OURSELVES”. 

3.Vecbebru Profesionālās vidusskolas un Bebru vispārizglītojošās internātpamatskolas 

optimizācija Vecbebru amatu internātvidusskolas izveidei”, 

Nr.2010/0218/3DP/3.1.3.2.0/10/APIA/VIAA/001 ietvaros. 

 
 
IV. Darbības rezultāti un to izvērtējums: 

Norise Apraksts 

Mācību 

sasniegumi 

 

Klasēs skolēnu skaits svārstās  no 10- 18 skolēniem, skolēnu mācību 

sasniegumi pārsvarā ir pietiekamā un optimālā līmenī, ikdienas darbā 

skolēniem grūtības sagādā valodu, matemātikas un dabaszinību mācību 

priekšmeti, augsts mācību sasniegumu līmenis ir Latvijas un Pasaules 

vēsturē 20%, sportā 26%, mājturībā un tehnoloģijās 11,30%, vizuālajā 

mākslā un mūzikā. Lai ikdienas mācību sasniegumu līmeni paaugstinātu 

skolā ir nodrošinātas katrā mācību priekšmetā individuālās nodarbības, kā 

arī organizētas regulāras pārrunas ar skolēniem par sekmju līmeľa 

paaugstināšanu. 

 

Valsts pārbaudes 

darbu rezultāti 

 

Skola sistematizē un analizē skolēnu sasniegumus valsts pārbaudes darbos 

3., 6., 9., .klasēs. Valsts pārbaudes darbu rezultāti tiek analizēti metodisko 

komisiju sēdēs, pedagoģisko padomju un skolas padomes sēdēs. Iegūtā 

informācija tiek izmantota mācīšanas un mācīšanās procesa 

pilnveidošanai. 

Valsts pārbaudes darbu rezultātu salīdzinājums ar Latvijas internātskolām. 

 

Klase 

Valsts 

pārbaudes 

darbs 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internātskolās Bebru 

internātvidusskolā 

3. Latviešu 

valoda 

64,89 73,12 

3. Matemātika 62,06 70,14 

3. Sociālās 

zinības 

  

6. Latviešu 

valoda 

55,81 66,40 

6. Matemātika 49,73 65,98 

6. Dabaszinības 55,24 60,00 

9. Latviešu 

valoda 

59,21 64,79 

9. Matemātika 48,97 56,61 

9. Angļu valoda 59,67 69,86 

9. Krievu valoda 62,43 69,31 

9. Latvijas un 

pasaules 

vēsture 

56,85 61,88 

 

 Izvērtējot Valsts pārbaudes darbu apguves koeficientu salīdzinājumu starp 

internātskolām ir redzams, ka skola ir līdzīgos rādītājos kā citas 
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internātskolas, labi sasniegumi Valsts pārbaudes darbos  ir latviešu valodā 

un sociālajās zinībās 3. klasē, matemātikā 6. klasē un 9. klasē. 

 

Centralizēto 

eksāmenu rezultāti  

nav 

Mācību 

priekšmetu 

olimpiāţu rezultāti 

Piedalījāmies Kokneses novada sākumskolas olimpiādēs. 

Konkursu rezultāti 

 

1.vieta COMENIUS projekta „RESPECT FOR THE EARTH–RESPECT 

FOR OURSELVES” konkursā par logo izveidi. 

 

Sasniegumi sportā 

 

Laikraksta „Staburags” piedalīšanās krosā. 

Aizkraukles novada sporta skolas sacensības – 1.un 2.vieta soļošanā. 

Aizkraukles novada sporta skolas sacensības volejbolā. 

Ārpusskolas 

aktivitāšu rezultāti 

 

Deju skate. 

Ansambļa skate. 

Citi sasniegumi Laikraksta „Staburags” rīkotajos zīmējumu konkursos „Runčuks 

Punčuks”. 

  

 
V. Pārskata gadā notikušās pārmaiņas: 

Ar 2013.gada 1.septembri skolēniem tiek piedāvāta apgūt pilna vidusskolas 12.klašu  izglītības 

programma. 

 

 
VI. Prognozes un plāni nākošajam mācību gadam: 

Turpināsim darbu pie iesāktā. 
 

 
 

Sagatavoja:         Bebru internātvidusskolas direktore Mudīte Auliľa 

( iestāde, iestādes vadītāja vārds, uzvārds) 

 

 
 

Vecbebru Profesionālā vidusskola 

 

I. Vispārīga informācija  
Iestādes nosaukums:  Vecbebru Profesionālā vidusskola     

Iestādes reģistrācijas numurs:  90000043028    

Iestādes vadītājs:  Jānis Bakmanis       

Izglītības iestādē īstenotās izglītības programmas un izglītojamo skaits uz 2012./2013. 

mācību gada 1.septembri: 

Nr. Izglītības programma Izglītības 

programmas 

Licence Nr. Izdošanas 

datums 

Izglītojamo 

skaits 
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kods 

1. Ēdināšanas pakalpojumi 33811 02 Nr. P-5984 14.02.2012. 142 

2. Restorānu pakalpojumi 35b811 04 Nr. P- 4738 17.05.2011.  43 

    Kopā: 185 

 

Informācija par izglītības iestādes audzēkľiem, pedagoģiskajiem un tehniskajiem 

darbiniekiem un papildus informācija: 

Audzēkņu skaits uz 2012.gada 1.septembri- 185. 

Pedagoģisko darbinieku skaits uz 2012.gada 1.septembri: 

- pedagoģiskie darbinieki: 7,6 amatu likmes (12 darbinieki) 

- skolotāji (tarifikācija): 16,81 skolotāju slodzes (12 skolotāji) 

Tehnisko darbinieku skaits uz 2012.gada 1.septembri: 

- tehniskie darbinieki: 19,9 amata likmes (26 darbinieki) 

- tehniskie darbinieki (maksas pakalpojumi): 3.7 amata likmes (4 darbinieki) 

 

Izglītības iestādē īstenotās interešu izglītības programmas: 

Nr. Interešu izglītības programmas nosaukums 

1. Tautas deju kolektīvs „Kāre” 

2. Volejbols jauniešiem 

3. Volejbols jaunietēm 

4. Vieglatlētika 

5. Jauniešu netradicionālo deju kopa „Kvaš” 

 

 

II. Galvenie uzdevumi un prioritātes 201_./201_.  mācību gadā: 

 
Galvenie uzdevumi: 

1. Darbs pie ERSF 2.1.3.2. projekta „Atbalsts vispārējās izglītības iestāţu tīkla 

optimizācijai”. 

2. Skolu tīkla optimizācijas veidošana. 

3. Izglītojamo skaita palielināšanas veicināšana mācību iestādē. 

4. E-ţurnāla ieviešanas sagatavošana mācību iestādē. 

5. Dalība Leonardo da Vinci projektā „Audzēkľu kvalifikācijas prakse Vācijā, 

Igaunijā”, „Pedagogu pieredzes apmaiľa Vācijā”. 

6. Vecbebru PV salidojuma sagatavošana, kvalitatīva realizēšana. 

 

Pamatjoma  Apraksts 

Mācību saturs 2012./2013.m.g. licencēta, akreditēta IP „Ēdināšanas 

pakalpojumi”, kvalifikācija – konditors. Visas IP ir licencētas, 

akreditētas.  

Vecbebru Profesionālās vidusskolas skolotāji ir izstrādājuši 

mācību priekšmetu programmas saskaľā ar vispārējās vidējās 

izglītības mācību priekšmetu standartiem, Izglītības un zinātnes 

ministrijas ieteiktajām paraugprogrammām, profesiju standartiem 

un strādā pēc tām. Izstrādātās mācību priekšmetu programmas 

satur informāciju par apgūstamā mācību priekšmeta mērķiem un 

uzdevumiem, apgūstamajām tēmām ievērojot apguves secību, 
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apguvei paredzēto laiku, pārbaudes darbiem. Notiek mācību 

priekšmetu programmu aktualizācija atbilstoši nozaru attīstībai un 

darba devēju ieteikumiem. 

Mācīšana un mācīšanās Visas skolā īstenotās izglītības programmas ir nodrošinātas 

ar atbilstošiem mācību līdzekļiem, aprīkojumu, iekārtām un 

materiāliem. Ar jaunākajām nozares tehnoloģijām audzēkľi tiek 

iepazīstināti raţošanas uzľēmumos , kā arī apmeklējot izstādi 

„Rīga FOOD” Ķīpsalā. 

Mācību prakse vai praktiskās mācības audzēkľiem ir 

organizētas izglītības iestādē, sagatavota atbilstoša mācību 

dokumentācija. Kvalifikācijas praksi audzēkľi iziet raţošanas 

uzľēmumos Latvijā un ārzemēs. Kvalifikācijas prakses 

organizēšanai sagatavota prakses vietu datu bāze, līgumi, atbilstoši 

projektu materiāli, izpildi vada un kontrolē prakšu vadītāji, 

noslēdzoties praksei ārzemēs tiek organizēta konference 

atbilstošās izglītības programmas audzēkľiem un skolotājiem. Pēc 

kvalifikācijas prakses notiek prakses aizstāvēšana – prezentācija. 

Mācību procesā lielākā daļa skolotāju izmanto inovatīvas 

un daudzveidīgas mācību metodes. Pielietotās mācību metodes ir 

adekvātas audzēkľu vecumam, mācību priekšmeta saturam un 

specifikai. Skolā izstrādāts konsultāciju grafiks. Audzēkľi, kuri 

daţādu iemeslu dēļ ir kavējuši mācību stundas vai grūtības sagādā 

vielas apgūšana, var apmeklēt konsultācijas. 

Mācību gada sākumā skolotāji uzsākot mācību darbu 

konkrētajā mācību priekšmetā iepazīstina audzēkľus ar stundu 

skaitu, mērķi un uzdevumiem, kā arī ar audzēkľu mācību 

sasniegumu vērtēšanas kārtību. Izglītības iestāde mācību darbu 

organizē mērķtiecīgi, izvirza audzēkľiem noteiktas prasības, 

rosina viľus mācīties atbilstoši spējām, palīdz veidot mācību 

motivāciju. Tomēr ir arī daļa audzēkľu, kuriem nepieciešama 

papildus motivācija apmeklēt mācību stundas un apgūt 

nepieciešamās zināšanas un prasmes. Iemesls zemais zināšanu 

līmenis pamatskolas mācību vielā. 

Audzēkľiem ir iespējas mācību procesā izmantot skolā 

esošos resursus – informāciju tehnoloģijas, internetu, bibliotēkas 

un lasītavas materiālus, sporta zāli, stadionu,. 

Papildus audzēkľiem ir iespēja apmeklēt konsultācijas. 

Audzēkľi tiek rosināti izmantot modernās tehnoloģijas, gatavojot 

patstāvīgo darbu, kvalifikācijas prakses prezentācijas. 

Skolā tiek organizēta mācību stundu kavējumu uzskaite. 

Izstrādāta kārtība, kā reģistrē audzēkľu neierašanos izglītības 

iestādē Nr. 9 . Saskaľā ar šo kārtību, konkretizēts grupu 

audzinātāju darbs, uzskaite, informācijas sniegšana. 

 

Skolēnu sasniegumi Mācību iestādē ir izveidota mācību sasniegumu uzskaites 

sistēma. Atbilstoši tai sekmju uzskaite notiek: sekmju uzskaites 

ţurnālā, sekmju grāmatiľā, atestācijas, semestra kopsavilkumos, 

mācību grupu sekmju izrakstos. Ierakstus sekmju uzskaites 

ţurnālos veic skolotāji, pārējos dokumentus sagatavo mācību 

grupu audzinātāji. Klases ţurnālos ieraksti tiek kontrolēti 1x 
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mēnesī. 

Sekmju uzskaites grāmatiľu sakārtošanu un kontroli veic 

grupas audzinātājs. Sekmju izrakstu kontroli veic direktora 

vietniece mācību darbā un mācību lietvede. 

Audzēkľi tiek atestēti noteiktos mācību priekšmetos katru 

mēnesi saskaľā ar direktora rīkojumu. Semestra beigās tiek izlikts 

semestra vērtējums, eksāmena vai galīgais vērtējums saskaľā ar 

mācību plānu. 

Iesniegtie mācību rezultāti tiek analizēti mācību grupās, 

metodiskajās komisijās, pedagoģiskās padomes sēdēs, 

administrācijas apspriedēs, stipendiju komisijas sēdēs, audzēkľu 

sanāksmēs. Mācību gada laikā skolas administrācija tiekas ar 

skolas audzēkľiem, kuriem ir nepietiekami vērtējumi, ja 

nepieciešams uz skolu tiek aicināti audzēkľu vecāki. Mācību gadu 

noslēdzot, audzēkľiem kas nav ieguvuši vērtējumu kādā mācību 

priekšmetā, tiek noteikti pēcpārbaudījumi augusta mēnesī. 

Atbilstoši izglītības programmas mācību plānam tiek 

kārtoti eksāmeni vispārizglītojošajos un profesionālajos mācību 

priekšmetos. 

Skolas vide Mācību iestāde dibināta 1922. gadā kā Biškopības skola. 

Laika gaita mainījies skolas nosaukums, īstenojamās izglītības 

programmas. Skolas pedagogi un darbinieki ir izveidojuši un 

strādā pie vides pilnveidošanas, kurā būtu patīkami atrasties un 

strādāt. Skolas telpu noformējums un funkcionalitāte atbilst 

noteiktajām sanitāri higiēniskajām normām.  

Skolā katru gadu notiek tradicionālie pasākumi – Zinību 

diena, Skolotāju diena, Valsts svētki, Ţetonu vakars, Ziemassvētki, 

specialitātes nedēļas, deju kopas „Kāre” atskaites koncerti, 

konkursi, izlaidums. Minētie pasākumi tiek organizēti ar mērķi 

saliedēt, tuvināt audzēkľu un pedagogu attiecības, turpināt skolas 

ilggadējās tradīcijas. 

Skolas pedagogiem un darbiniekiem tiek organizētas 

kopējās ekskursijas – rudenī – Skolotāju diena un sākoties vasaras 

atvaļinājumam. Skolas kolektīvs sveic pedagogus un darbiniekus 

apaļās jubilejās, organizē kolektīvus teātra izrāţu apmeklējumus. 

Skolā ir noteikti iekšējās kārtības noteikumi audzēkľiem 

un darba kārtības noteikumi strādājošajiem. Vajadzības gadījumā 

iekšējās kārtības noteikumi tiek aktualizēti. Audzēkľi jūtas 

vienlīdzīgi – neatkarīgi no dzimuma, nacionālās, reliģiskās 

piederības Audzēkľi un personāls ir iepazīstināti ar noteikumiem. 

Konfliktsituāciju gadījumā tiek uzklausītas abas puses, jautājumi 

risināti savlaicīgi un taisnīgi. Ir izstrādāta problēmsituāciju 

risināšanas kārtība audzēkľiem. Audzēkľiem ir iespēja jebkurā 

laikā griezties pie skolas administrācijas. Veiksmīgai jautājumu 

risināšanai notiek sanāksmes – administrācijas 1x nedēļā, 

pedagogu un darbinieku 1x mēnesī, stipendiju komisijas 1x 

mēnesī, audzēkľu pašpārvaldes un dienesta viesnīcas padomes 1x 

nedēļā, audzēkľu kopējās sanāksmes 1x mēnesī. 

Skolā strādājošais deţurants iezvana stundas, apkalpo 

garderobē un sagaida jebkuru apmeklētāju, sniedzot informāciju 
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par interesējošo jautājumu. 

Skolā iekārtotas atbilstošas mācību telpas – kabineti, 

laboratorijas, mācību virtuves, mācību kafejnīca. 

Sanitārhigiēniskie apstākļi minētajās telpās ir atbilstoši mācību 

procesa prasībām. Skolā ir iekārtots kontroles institūciju veikto 

pārbauţu aktu reģistrācijas ţurnāls un apkopoti visi pārbauţu akti 

– pie mācību lietvedes. 

Pedagogiem iekārtota skolotāju istaba, darba telpa ar 

datoru un kopētāju, Informācijas centrs. Skolotāju istabā izvietoti 

informatīvie materiāli. 

Skolā regulāri tiek veikta fiziskās vides sakārtošana. Telpas 

tiek regulāri tīrītas un uzkoptas. Par telpu kārtību un tīrību rūpējas 

skolas tehniskais personāls, deţūrskolotājs, organizējot audzēkľu 

deţūras. Teritorijas uzkopšanu veic tehniskie darbinieki, vasarā 

tiek piesaistīti audzēkľi deţurpraksē. Pavasarī tiek organizētas 

audzēkľu un personāla uzkopšanas talkas. Skolai piederošā 

teritorija ir estētiski iekārtota, apzaļumota, sakopta un uzturēta 

labā kārtībā visu gadu. 

 Renovēts mācību korpuss, remontētas mācību un sadzīves telpas, 

papildināts mācību aprīkojums mācību virtuvē. 

2012./2013.m.g. veikts kosmētiskais remonts III un IV stāva 

kabinetos. Profesionālo izglītības programmu apguvei iekārtoti 

mācību kabineti III un IV stāvā. 

Veikta skolas apkārtnes labiekārtošana. 

Resursi Vecbebru Profesionālā vidusskola nodrošina visas izglītību 

programmu īstenošanai nepieciešamās telpas, kā arī 

materiāltehniskos resursus. Teorētiskās un praktiskās mācības 

notiek: 

 mācību korpusā, lietderīgā platība 3958,5 m2, ir 

izvietoti vispārizglītojošo un profesionālo mācību 

priekšmetu kabineti, laboratorijas, mācību virtuves, 

skolas ēdnīca, mācību kafejnīca, Informācijas 

centrs-bibliotēka, administrācijas un pedagogu 

darba telpas, aktu zāle 300 vietām. 

 sporta angārā un stadionā (modernizēts 2010.gadā); 

 bišu dravā. 

    Audzēkľi dzīvo dienesta viesnīcā( lietderīgā platība 4988 

m2), kas paredzēta 420 audzēkľu izmitināšanai. Dienesta viesnīcas 

2.stāvs ir nodots Bebru internātvidusskolas audzēkľu 

izmitināšanai. Izmantojot KPFI līdzekļus (Projekts „Vecbebru PV 

dienesta viesnīcas renovācija atbilstoši energoefektivitātes 

prasībām, izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un 

izstrādājumus”) dienesta viesnīca tika renovēta 2011.gada vasarā. 

 Praktisko mācību īstenošana tiek organizēta atbilstoši MK 

2000.gada 15.augusta noteikumiem Nr.276 „Mācību prakses 

organizēšanas kārtība”. Atbilstoši šiem noteikumiem skola ir 

izstrādājusi savu dokumentāciju (Vecbebru PV nolikums par 

praktisko apmācību, darba kārtība kvalifikācijas prakšu vadītājiem 

par kvalifikācijas prakšu norises kārtību, darba kārtība 

kvalifikācijas prakšu novērtēšanai, prakšu programma IP 
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„Ēdināšanas pakalpojumi”, „Biškopība”, „Restorānu pakalpojumi”   

praktikanta raksturojums, līgums par profesionālo izglītības 

iestāţu izglītojamā praksi). Laba sadarbība ir izveidojusies ar 

šādiem uzľēmumiem – SIA Gaisma viesnīca „Raijo”, z/s 

„Zemītes”, restorāni „Orinoko”un „Vino Rosso”, konditoreju 

„Ragāļi”, SIA Viesuļi „Gaļas nams”, kafejnīcas „Šlāgeris”, 

„Kore”, Maritim Park Hotel Rīga restorāns. Audzēkľiem ir iespēja 

Leonardo de Vinci programmas ietvaros praktizēties uzľēmumos 

Vācijā, Igaunijā.  

 Mācību kabinetu materiāltehniskais aprīkojums atbilst 

mācību procesa realizēšanas vajadzībām, mācību kabineti tiek 

racionāli izmantoti. 

Skolas bibliotēkā esošais mācību grāmatu un citu mācību līdzekļu 

klāsts pilnībā nodrošina izglītības programmu apguvi. Regulāri 

notiek fondu pārskatīšana un jaunākās mācību literatūras iegāde. 

 Izglītības programmu realizācijā tiek pielietoti mūsdienīgi 

materiāltehniskie līdzekļi – jaunākās tehnoloģijas – IT iekārtas, 

datorprogrammas, audio un video resursi, kā arī interneta resursi. 

Mācību korpusā, Informācijas centrā- bibliotēkā, dienesta viesnīcā 

ir nodrošināts interneta pieslēgums. 

 Materiāltehniskie līdzekļi un iekārtas ir darba kārtībā un ir 

droša to lietošana, jo notiek regulāra materiāltehnisko līdzekļu un 

iekārtu apkope un remonts. 

Pedagogu izglītība atbilst spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

Skolas darba organizācija, 

vadība un kvalitātes 

nodrošināšana 

Vecbebru Profesionālā vidusskolas administrācija plāno 

darbu, tā kontroli un izvērtēšanu. Skolas darbs tiek analizēts, 

sadarbojoties skolas administrācijai, pedagogiem, audzēkľiem un 

vecākiem. Skolotāju pašvērtējums tiek vērtēts šādās jomās: 

1. mācību procesa organizēšana mācību stundā un pedagoga 

darbības rezultātu izvērtēšana, 

2. audzināšanas darbības organizēšana un pedagoga darbības 

rezultātu izvērtēšana, 

3. skolēnu mācību sasniegumu uzskaite un analīze, 

4. konsultāciju un atbalsta sniegšana audzēkľiem, 

5. sadarbība ar audzēkľa ģimeni, 

6. līdzdalība pedagoģiskās padomes un mācību priekšmetu 

metodiskās komisijas darbā, 

7. līdzdalība izglītības iestādes ikgadējās darbības plānošanas 

un pašvērtēšanas procesā, 

8. darba vides pilnveide, 

9. profesionālās ētikas normu ievērošana, 

10. pedagoga profesionālā pilnveide, 

11. svešvalodu izmantojums, 

12. informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantojums 

13. tālākizglītības kursu ietekme uz pedagogu profesionālo 

izaugsmi. 

Grupu audzinātāji mācību gada beigās iesniedz 

audzināšanas darba izvērtējumu un ieteikumus nākošajam mācību 

gadam. 

Audzēkľu mācību sasniegumi tiek izvērtēti katru mēnesi, 
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semestri. Rezultāti tiek apkopoti, izanalizēti skolas audzēkľu 

sanāksmē, informācija izvietota uz skolas stendiem. 

Mācību gada beigās administrācija apkopo metodisko 

komisiju, pedagoģiskās padomes, audzēkľu pašpārvaldes 

ieteikumus un veido izglītības iestādes nākošā gada perspektīvo 

plānojumu. Plānojums tiek apspriests augusta pedagoģiskās 

padomes sēdē, nosakot galveno skolas mērķi un uzdevumus. Tiek 

sagatavots darba plāns kārtējam mācību gadam. 

Skolā ir izveidots attīstības plāns, skolas attīstības 

stratēģija 2010. – 2015.gadam. 

Skolā izstrādāta mēneša ciklogramma sanāksmju, sēţu un 

ārpusklases pasākumu, interešu izglītības norisei. Saskaľā ar 

ciklogrammu tiek informēts viss skolas personāls, audzēkľi par 

skolas darbu. Katru gadu notiek materiāltehnisko resursu 

atjaunošanas plānošana. 

 
Papildus informācija: 

- 

 

 

III. Dalība projektos: 
1. Mūţizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas mobilitātes projekts 

„Vecbebru Profesionālās vidusskolas audzēkľu prakse Vācijā un Igaunijā”. 12 audzēkľi 

praktizējās Vācijā, 6 audzēkľi- Igaunijā. 

2. Mūţizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas mobilitātes projekts 

„Vecbebru Profesionālās vidusskolas pedagogu pieredzes apmaiľa Vācijā”. Pieredzes 

apmaiľas braucienā piedalījās 10 pedagogi. 

3. ESF projekts „Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju teorētisko 

zināšanu un praktisko kompetenču paaugstināšana”. Piedalījās 7 pedagogi. 

4. ESF projekts „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”. 

5. ESF projekts „Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču 

apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai”. 

 

 

IV. Darbības rezultāti un to izvērtējums: 
Norise Apraksts 

Mācību 

sasniegumi 

 

2012./2013.m.g. I pusgadu noslēdzot: 

1. 152 audzēkľi ( 7 kursi), 

2. vidējā atzīme skolā – 5,93 

3. audzēkľu skaits, kuru vidējā atzīme virs 7 ballēm – 51 jeb 33,6% 

2012./2013.m.g. II pusgadu noslēdzot: 

1. 106 audzēkľi ( 6 kursi) 

2. vidējā atzīme skolā – 5,84 

3. audzēkľu skaits, kuru vidējā atzīme virs 7 ballēm – 32 jeb 30,2% 

Valsts 

pārbaudes 

darbu rezultāti 

 

2012./2013.m.g. centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu 

kārtoja: 

1.  Tālākizglītības programmas „Biškopība” izglītojamie – 17 

2.  IP „Restorānu pakalpojumi” II kursa audzēkľi - 17 

3. IP „‟Ēdināšanas pakalpojumi”IV A ĒP kursa audzēkľi - 13 
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4. IP „Ēdināšanas pakalpojumi” IV B ĒP kursa audzēkľi - 24 

 

Centralizētā profesionālās kvalifikācijas eksāmena rezultāti: 

 

Kurss 4 5 6 7 8 9 10 Vid. 

balle 

Vid. 

balle 

iepr. 

mācību 

gadā 

Bišk.   1  2 2 12 9,41 - 

RP II   3 2 6 3 3 8,06 - 

ĒP IV A 1 2 4 1 4 1 0 6,46  

ĒP IV B 6 7 4 2 5 0 0 5,67  

ĒP kopā 7 9 8 3 9 1 0 5,95 7,43 

Kopā: 7 9 12 5 17 6 15 7,32  

      

Centralizēto profesionālo kvalifikācijas eksāmenu ļoti labi nokārtoja biškopji 

un restorānu pakalpojumu speciālisti ( izglītojamie iestājās ar vidējo 

izglītību).                                               

Izglītības programmas „Ēdināšanas pakalpojumi” centralizētā profesionālā 

kvalifikācijas eksāmena teorētisko daļu audzēkľi kārtoja 21.12.2012., iegūstot 

vidējo rādītāju – 64 punkti. Iepriekšējā mācību gadā testa vidējais rādītājs bija 

augstāks – 75 punkti. Praktisko daļu audzēkľi kārtoja pēc kvalifikācijas 

prakses, 26. un 27. jūnijā. Praktiskajā daļā audzēkľi ļoti nenopietni attiecās 

pret attiecīgo dokumentu sastādīšanu, daļa audzēkľu pat neaizpildīja 

ēdienkarti, tehnoloģisko karti, kalkulācijas karti. Visu dokumentu aizpildīšana 

konsultācijās tika atkārtota, bet vērojama audzēkľu pasivitāte, nevēlēšanās 

darbu izpildīt. Arī ēdiena gatavošanā, galda servēšanā, ēdiena pasniegšanā 

bija izteikta atsevišķu audzēkľu pasivitāte. Tāpēc CPKE rezultāti salīdzinoši 

ir zemāki nekā iepriekšējos mācību gados. Rezultātā 7 audzēkľi ieguva 

vērtējumu zemāku par 5 ballēm un saľēma tikai sekmju izziľu. 

Šo audzēkľu attieksme pret mācību darbu bija nenopietna visus 4 gadus, 

audzēkľu vecāki tika rakstiski brīdināti, ja audzēkľu attieksme nemainīsies, 

mācību rezultāti būs neapmierinoši. 

 

Centralizēto 

eksāmenu 

rezultāti  

 

CE rezultāti pa mācību priekšmetiem 2012./2013.m.g. 

 

Salīdzinot centralizēto eksāmenu rezultātus pēc %, Vēstures un Angļu valodas 

Mācību 

priekšmets 

Kārto

ja 

Rezultāti 

2013.g. 

Iepriekšējā 

mācību 

gadā 

Nenokārtoj

a 

2013.g. 

Vēsture 17 26% 36% - 

Latviešu 

valoda 

35 49% 36% - 

Angļu 

valoda 

36 32% 28% - 

Matemātika 39 13% 12% 2 

5,1% 

Kopā 127 -  2 

5,1% 
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eksāmeni nokārtoti sliktāk, bet Latviešu valodas un Matemātikas eksāmenu 

rezultāti ir labāki. Matemātiku nenokārtoja 2 audzēknes, t.sk. viena atkārtoti. Bet 

otras audzēknes eksāmena nenokārtošana ir pārsteigums, jo audzēkne mācās labi, 

ir centīga, tāpēc rakstīs VISC apelācijas vēstuli ar lūgumu viľas eksāmena darbu 

vēlreiz izvērtēt. 

Vēstures un Matemātikas eksāmenu rezultāti šogad ir zemāki valsts skolu 

mērogā. Izskatot Vēstures eksāmena materiālus, redzams, ka mūsdienu jaunatnei 

pamatā tiek prasītas zināšanas par sen seniem laikiem. Vai tas raksturo audzēkľu 

vēstures zināšanas? 

Mācību 

priekšmetu 

olimpiāţu 

rezultāti 

-  

Konkursu 

rezultāti 

 

- 

Sasniegumi 

sportā 

 

1.Sasniegumi AMI SK Vidzemes reģiona sporta spēlēs: 

- volejbolā: jaunietes- 2.vieta; jaunieši- 3.vieta; 

- vieglatlētikā: jaunietes- 3.vieta; jaunieši- 4.vieta; 

- rudens krosā: jaunietes- 4.vieta; jaunieši- 6.vieta. 

2. AMI SK republikas čempionātā: 

- volejbolā- jaunietes- 7.vieta 

3. Aizkraukles novada sporta skolas reģionālās sacensībās: 

- volejbolā- jaunietes- 2.vieta; jaunieši-  2.vieta 

4. „Lāse- 2012” sacensībās: 

- volejbolā: jaunietes- 4.vieta; jaunieši- 2.vieta 

5. Aizkraukles novada mācību iestāţu vieglatlētikas sacensībās: 5 medaļas 

Ārpusskolas 

aktivitāšu 

rezultāti 

 

- Piedalīšanās profesionālo izglītības iestāţu konkursa „Jaunais profesionālis” 

Zemgales reģionā. Iegūta 4.vieta. 

- Piedalīšanās ikgadējā profesionālās izglītības iestāţu audzēkľu radošajā 

konkursā „Vārdi un darbi, kas vieno...” Zemgales reģionā. Tika iegūta speciāla 

ţūrijas atzinība- diploms. Skolas kolektīvam pateicība par piedalīšanos 

konkursā. 

- Ēdināšanas pakalpojumu specialitātes skolotāju un audzēkľu piedalīšanās 

izstādē „Skola- 2013” Ķīpsalā.  

- Deju kolektīva „Kāre” piedalīšanās XV Deju svētku atlases skatē Aizkrauklē. 

„Kāre” startēja B2 grupā, iegūstot 44,2 punktus un II pakāpi. 

- „Kāre” bija XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku dalībnieku 

vidū. 

Citi 

sasniegumi 

-  

 

V. Pārskata gadā notikušās pārmaiņas: 
1. Pabeigts ERAF projekts „Vecbebru Profesionālās vidusskolas un Bebru 

vispārizglītojošās internāpamatskolas optimizācija Vecbebru amatu 

internātvidusskolas izveidei”. Pabeigts aktu zāles remonts. 

2. ESF projekta „Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču 

apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai” ietvaros uzľemta grupa 

„Ēdināšanas pakalpojumi” (kvalifikācija- konditors). 

3. Pirmais izlaidums akreditētās un licencētās tālākizglītības programmas „Biškopība” 
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izglītojamiem.  

4. Pirmais izlaidums izglītības programmas „Restorānu pakalpojumi” (kvalifikācija- 

restorānu pakalpojumu speciālists)  izglītojamiem. 

5. Piedalīšanā projektā „Lauku mantojuma saglabāšana”. 

6. Skolas 91.gadadienas salidojuma organizēšana. 

7. Vecbebru Profesionālās vidusskolas nodošana Kokneses novada pašvaldībai. 

 

VI. Prognozes un plāni nākošajam mācību gadam: 
1. Izglītojamo uzľemšana un izglītojamo skaita palielināšana. 

2. E- apmācības grupu „Lauksaimniecība” un „Biškopība” dokumentācijas 

sakārtošana un izglītojamo apmācība. 

3. E- ţurnāla ieviešana. 

4. Nodarbinātības valsts aģentūras projekta „Kompleksi atbalsta pasākumi” 

Nr.1DP//1.4.1.1.1./09/IPIA/NVA/001 aktivitātes „Darbnīcas jauniešiem” 

īstenošana” Identifikācijas numurs – NVA 2012/92_ESF”. 

5. Vecbebru Profesionālās vidusskolas un Bebru internātvidusskolas 

apvienošana. 

 

Sagatavoja: Vecbebru Profesionālās vidusskolas direktors Jānis Bakmanis   
( iestāde, iestādes vadītāja vārds, uzvārds) 

 
 
 

Kokneses internātpamatskolas – attīstības centra 

 
1. Iestādes nosaukums, juridiskais statuss un struktūra 

 

Kokneses  internātpamatskola – attīstības centrs; 

Nodokļu maksātāja reģ. Nr. 90000043136; 

Kokneses  internātpamatskola – attīstības centrs reģistrēta Izglītības iestāţu reģistrā Rīgā – 

Nr.4524900991 no 25.03.2013); 

Kokneses  internātpamatskolas – attīstības centra bibliotēkas reģistrācijas apliecības Nr. 2369 

no 11.03.2004. (ar labojumiem 2013.gada 4.aprīlī; BLB0951) 

Sociālo paklapojumu sniedzēja reģistrācijas apliecība – Nr.980 no 27.05.2013 

Pārtikas uzľēmuma reģistrācijas apliecība – ēdināšanas bloks; pamatdarbība – slēgta tipa 

ēdināšanas uzľēmums; Nr. – 008185 no 2013. gada 15.marta 

Adrese: Bormaľi, Kokneses pagasts, Kokneses novads, LV – 5113; 

Banka: A/S Swedbank; 

Vidējais skolēnu skaits gadā  - 117 

Kokneses internātpamatskolā – attīstības centrā strādā 33 pedagogi, 36 tehniskie darbinieki (no 

tiem 3 sezonas strādnieki; 1darbinieks uz noteiktu laiku); 

Kokneses  internātpamatskola – attīstības centrs  akreditēts 2010.gadā, akreditācijas termiľš 6 

gadi (2010.gad 6.februāris līdz 2016.gada 5.februārim); 

Kokneses  internātpamatskolas – attīstības centra teritorija aizľem 13,2 ha lielu platību; 

Kokneses  internātpamatskolas – attīstības centra direktore – Dagmāra Isajeva; 

Kokneses  internātpamatskolas – attīstības centra galvenā grāmatvede – Anna Smalkā. 

 

Kokneses  internātpamatskola – attīstības centrs (turpmāk  Skola – centrs)   ir mācību 

iestāde izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām.  
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Skola – centrs darbojas saskaľā ar Latvijas Republikas Izglītības likumu, Vispārējās 

izglītības likumu, Profesionālās izglītības likumu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums, Nolikumu un citiem valsts 

un pašvaldības normatīvajiem aktiem. 

 

2. Iestādes galvenie uzdevumi un prioritātes 

 

2.1. JOMA – SKOLĒNU SASNIEGUMI 

Inovatīvā darba forma – metode mācību un audzināšanas procesā, akcentējot humānās 

pedagoģijas aspektus.  

2.2. JOMA – MĀCĪBU SATURS 

1. Optimāla mācību un audzināšanas satura realizēšana programmās 21015711, 

21015611, nodrošinot kvalitatīvu un integratīvu individuālo atbalstu.  

2. Stiprināt izglītojamo patriotismu un valstisko identitāti, sagaidot Latvijas 

Republikas 95. gadadienu.  

 

3. Pārskata gadā notikušās būtiskās izmaiņas 

 

3.1. Galvenie notikumi, kas ietekmējuši Kokneses internātpamatskolas – attīstības 

centra darbību pārskata periodā: 

3.1.1. Mainīts skolas nosaukums no Kokneses specialā internātpamatskola – attīstības 

centrs uz Kokneses internātpamatskola – attīstības centrs.  

3.1.2. 2013.gadā Skola – centrs realizē  5 (piecas) speciālās pirmsskolas, 4 (četras) speciālās 

pamatizglītības un 2 (divas) profesionālās pamatizglītības programmas. 

3.1.3.  2013. Gada 17. februārī tika akreditēta speciālā pamatizglītības programma 

izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 21015611. – līdz 2016. gada 6. maijam. 

3.1.4.  Aprīkots informātikas kabinets – iegādāts interaktīvais mācību galds ar apgāda 

Lielvārds izglītojošajām programmām. 

3.1.5. Darbu uzsākusi Rotaļu grupa Kokneses novada un tuvāko novadu izglītojamajiem. 

3.1.6. Tika veikts ēkas energoaudita, apkures, ventilācijas un elektroapgādes sistēmu 

novērtējums, piesaistot valsts līdzfinansējumu (Ls 200000.00), kas varēja sekmēt 

Skolas – centra konkurētspēju vietējā kopienā. Projekts netika atbalstīts.  

3.1.7. Tika veikti būtiski ieguldījumi Skolas – centra renovācijā, pārbūvē, kā arī materiāli 

tehniskās bāzes pilnveidē un iekārtu nomaiľā, veikti kosmētiskie remonti: 

3.1.7.1. daļēji uzstādīts ţogs ap skolas – centra teritoriju; 

3.1.7.2. nomainīts elektrokabelis uz attīrīšanas iekārtām; 

3.1.7.3. nomainīti filtri atdzelţošanas iekārtās; 

3.1.7.4. nozīmīgi finanšu ieguldījumi Skolas – centra nedzīvojamo iekštelpu pārbūvē – 

siltinātas kamīnzāles sienas sienas, ierīkota grīda, ievilkta elektroinstalācija; 

3.1.7.5. renovētas dušas telpas skolas – centra internātā, uzstādīta hidromasāţas vanna; 

3.1.7.6. piedalījāmies projektu „Augļi skolai” un „Skolas piens” īstenošanā;‟ 

3.1.7.7. dalība projektā pedagogu konkurētspējas veicināšana īstenošana – 3 pedagogi (1 – 

3.kvalitātes pakāpe; 2 – 4. kvalitātes pakāpes); 

3.1.7.8. programmu „Mammadaba” un „Ekoskola” īstenošana.  

 

 

4. Iestādes darbības rezultāti un to izvērtējums 

 

      Mācību un metodiskais darbs 
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2013. / 2014.m.g. metodiskā darba prioritāte pamatjomā „Skolēnu sasniegumi” ir  

inovatīvo darba formu un humānās pedagoģijas principu izmantošana mācību procesa 

kvalitātes uzlabošanā, mērķis – skolēnu mācību sasniegumu uzlabošana, mācību procesā 

izmantojot inovatīvas darba formas un paľēmienus, humānās pedagoģijas principus.     

Noorganizēta metodiskās sanāksmes “Inovatīvo darba formu realizācija mācību stundā”, 

“Humānās pedagoģijas būtība un principi mācību stundā”, . Skolas – centra pedagogi 

piedalījušies humānās pedagoģijas starptautiskā konferencē Tallinā, Leonardo da Vinči 

Mūţizglītības programmas pieredzes apmaiľas seminārā “Aizraujošie IT rīki cilvēkiem ar 

īpašām vajadzībām” Ribnikā ( Polija ),  apmeklējuši seminārus „Ievads humānajā pedagoģijā”, 

“Humānās pedagoģijas principu izmantošana mācību un audzināšanas darbā”, “Humānā 

pedagoģija skolotāja darbā”, “Interaktīvās tāfeles izmantošanas iespējas mācību procesā” u.c. 

Mācību stundas tiek vadītas, akcentējot individuālu un diferencētu pieeju izglītošanas procesā. 

Mācību priekšmetu skolotāji turpina apgūt un mācību procesā izmantot informāciju 

tehnoloģijas, inovatīvas darba formas un paľēmienus. Izmantojot interneta resursus, skolotāji 

veido un sistematizē mācību materiālus. 

Pamatjomā „ Mācību saturs” prioritāte ir optimāla mācību satura realizēšana speciālās 

pamatizglītības programmā izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, programmas kods 

21015611,  speciālās pamatizglītības programmā izglītojamiem ar garīgās veselības 

traucējumiem, programmas kods 21015711, nodrošinot kvalitatīvu un integratīvu individuālo 

atbalstu, kā arī izglītojamo patriotisma un valstiskās identitātes stiprināšana, mērķis- kvalitatīva 

un integratīva atbalsta sniegšana izglītības satura realizēšanā, izglītojamo piederības apziľas 

savai skolai, novadam, valstij veidošana. MK pedagogi iepazinušies ar vispārējās izglītības 

standartiem, mācību priekšmetu programmām un skolēnu vērtēšanas sistēmu, sagatavojuši un 

apkopojuši pieredzes materiālu par konkrētas mācību metodes, darba formas vai paľēmiena 

izmantošanu mācību stundā, izmantojuši daudzveidīgus mācību stimulus, nodrošinot pozitīvu 

izglītošanās motivāciju. Mācību procesā izglītojamiem veidota cieľpilna attieksme pret valsti 

un tās simboliem, mācību stundās iedzīvinātas latviešu tautas tradīcijas un dzīvesziľa, veidota 

izpratne par Latvijas vēsturi un kultūru, izglītojamie iesaistīti skolas un apkārtējās vides 

apgūšanā, organizējot mācību stundas brīvā dabā jeb “Zaļās stundas” un “Meţa stundas”. 

Noorganizēti Valodas un mākslas, Zinātnes un tehnoloģiju, Cilvēks un sabiedrība, “C“ klašu 

mācību priekšmetu  un Internāta skolotāju mēneši, izdoti Skolas – centra avīzes  „Pūralāde” 

numuri. 

 

    

    Sasniegumi  

 

1. Piešķirts Latvijas Ekoskolas nosaukums un zaļais diploms par sasniegumiem 

ilgspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā skolā un tās 

apkārtnē; 

2. Projekta „Mamma daba” meistarklases vides izglītības  programmas “Izzini meţu” 

2013./2014. m. g. aktivitātes – iegūts Meistara diploms ( augstākais novērtējums ) 

3. Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra Atzinība par 

patriotismu un valstiskās identitātes stiprināšanu, sveicot Latvijas Republikas 

95.gadadienā;  

4. Latvijas speciālo skolu informātikas olimpiāde – 2. vieta, 3. vieta; 

5. Starptautiskās sacensībās futbolā Tartu ( Igaunija ) – 1. vieta; 

6. LSO sacensības futbolā “C” klasēm – 1. vieta; 

7. LSO sacensības apvienotajā futbolā – 3. vieta; 

8. LSO sacensības vieglatlētikā – 3. vieta, divas 4. vietas, divas 5. vietas; 

9. Vidzemes zonas sacensības futbolā – 3. vieta; 
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10. Vidzemes zonas sacensības basketbolā – 3. vieta; 

11. Vidzemes zonas sacensības florbolā – 4. vieta; 

12. Latvijas speciālo skolu izteiksmīgas runas konkurss “Valodiľa 2013.” - atzinība; 

13. Konkurss “Darini kalendāru” – 1 zīmējums ievietots kalendārā; 

14. eTvinning projekts “Europe so many faces”, “Ornaments”, “A day in my school” 

15. Deju festivāls “Carnikavas ritmi 2013” - atzinība 

 

Skolas saimnieciskā darbība 

 

Kokneses internātpamatskola – attīstības centrs: 

sniedz siltumenerģijas, dzeramā ūdens un kanalizācijas pakalpojumus SIA „Kokneses 

Komunālie pakalpojumi” apsaimniekotajai daudzdzīvokļu mājai „Liepas” Bormaľos, 

Kokneses pagastā, Kokneses novadā; 

izīrē Kokneses internātpamatskolas – attīstības centra skolas, internāta telpas nometľu, 

konferenču un citu pasākumu organizēšanai; 

 ieguvumi no Kokneses internātpamatskolas – attīstības centra ābeļdārza (āboli, sula, 

dţemi); 

  

 4. Plāni nākošajam gadam 

 

4.1.Paredzamie notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt skolas darbību nākotnē 

 

Veicamo uzdevumu daudzums un secība turpmākajos gados būs atkarīgs no piešķirtā 

finansējuma. 

Svarīgākie uzdevumi turpmākajos gados: 

4.1.1.    nedzīvojamās telpas nodošana eksplutācijā; 

4.1.2.    pārejas koridora remonts un siltināšana, kā arī mācību korpusa siltināšana; 

4.1.3.    Skolas – centra ēkas un pārejas koridora jumta nomaiľa; 

4.1.4.  pieľemt ekspluatācijā un reģistrēt Zemes grāmatā malkas šķūni un bioloģiskās 

attīrīšanas iekārtas; 

4.1.5.   uzstādīt Balss izziľošanas iekārtu Skolas – centra internātā (Šveices projekts); 

4.1.6.   piesaistīt finanšu līdzekļus Skolas – centra ēkas, amatu mācības ēkas un   

            autotransporta  garāţu siltināšanai un remontam; 

4.1.7.   skolēnu skaita samazināšanās būtiski varētu ietekmēt Kokneses   

internātpamatskolas – attīstības centra darbību. 

 

 

Kokneses internātpamatskolas –  attīstības centra direktore  D. Isajeva 

 

 

 

Kokneses novada  Mūzikas skola 
 

I. Vispārīga informācija  
Iestādes nosaukums: Kokneses Mūzikas skola 

Iestādes reģistrācijas numurs: 457602256 

Iestādes vadītājs: Silvija Cīrule 
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Izglītības iestādē īstenotās izglītības programmas un izglītojamo skaits uz 2013./2014. 

mācību gada 1.septembri: 

Nr. Izglītības programma Izglītības 

programmas 

kods 

Licence Nr. Izdošanas 

datums 

Izglītojamo 

skaits 

1.  Taustiľinstrumentu spēle 

Klavierspēle 

20V 

20V 212 01 

 

P-3456 

 

12.10.2010. 

 

26 

 

2. Taustiľinstrumentu spēle 

Akordeona spēle 

20V 

20V 212 01 

 

p-3457 

 

12.10.2012. 

 

8 

3. Pūšaminstrumentu spēle 

Flautas spēle 

Saksofona spēle 

Trompetes spēle 

Trombona spēle 

Tubas spēle 

20V 

20v 212 03 

20V 212 03  

20V 212 03 

20V 21203 

20V 212 03 

 

P - 3451 

P-  3450 

P - 3454 

P-  7141 

P - 3453 

 

12.10.2010. 

12.10.2010. 

12.10.2010. 

05.11.2012. 

12.10.2010. 

 

15 

12 

1 

3 

1 

 

4. Stīgu instrumentu spēle 

Vijoļspēle 

20V 

20V 212 02 

 

P-3449 

 

12.10.2010. 

 

8 

5. Vokālā mūzika  

Kora klase 

20V 

20V 212 06 

 

P - 3455 

 

12.10.2010. 

 

11 

 

Uz 2013.gada 1. septembri skolā  mācās 84 audzēkľi, strādā 8 pedagogi, 4 tehniskie darbinieki 

 

 

II. Galvenie uzdevumi un prioritātes 201_./201_.  mācību gadā: 

  

Pamatjoma  Apraksts 

Mācību saturs Kokneses Mūzikas skola ar 2013. gada 31.maija  Pedagoģiskās sēdes 

lēmumu Nr.  3-3 , nolēma : 

2013./2014. gadā pārtraukt darbu ar 10V programmām, to nepietiekamā 

stundu iedalījuma dēļ. Šāds  mācību stundu sadalījums, daudzums var 

derēt vienīgi Interešu izglītības nodarbībām, nevis Profesionālās ievirzes 

programmu pilnvērtīgai apgūšanai. 

Mācīšana un 

mācīšanās 

Mācību darbs skolā noris pēc  katram semestrim sastādīta stundu plāna. 

Stundu saraksts, direktores apstiprināts,  izvietots pārskatāmi un atrodas 

Skolotāju istabā. Audzēkľi mācās 20V programmām paredzēto 

individuālo un grupu stundu nodarbībās, kā arī kolektīvās muzicēšanas 

stundās. 

Skolā notiek metodiskais darbs mācību programmu izstrādē, tas tiek 

koordinēts un pārraudzīts. 

Skolēnu 

sasniegumi 

1.)XVII Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu 

izpildītāju konkursā piedalās N. Krēgere / trombons/, ped. Z. Puķītis 

2.) Latvijas Mūzikas skolu un Mūzikas vidusskolu Klavierspēles Valsts 

konkurss „ Jaunais pianists” II kārta 

Piedalās M. Eglīte, T. Petrovska, ped. I.Makareni 

3.) J. Vītola III Latvijas mūzikas skolu koru un ansambļu konkurss – 

piedalās Kora klases ansamblis, ped. L. Kamzole- Gagaine; 

4.) VII J. Garaubiľa jauno pianistu konkurss- piedalās M. Eglīte, T. 
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Petrovska , ped. I. Makareni; 

5.) III Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu Pūšaminstrumentu audzēkľu 

konkurss , piedalās L. Ozoliľa, A. Cišķere, ped. G. Ermiča; 

6.) Latgales reģiona mūzikas skolu akordeonistu ansambļu un orķestru 

konkurss. Piedalās akordeonu duets : R. Lucs un Ē. Vilde, ped. I. Bērziľa. 

Atzinības raksts. 

Skolas vide Skola plāno pasākumus un īsteno projektus, kas palīdz veidot skolas tēlu. 

Skolā iedibinātas tradīcijas, kuras tiek koptas( skolas karoga klātbūtne 

skolai svarīgos pasākumos, skolas Himnas dziedāšana, 1. septembra 

koncerts, Latvijas dibināšanas gadadienas koncerts, Ziemassvētku garīgās 

un laicīgās mūzikas koncerti, 

Lieldienu garīgās un laicīgās mūzikas koncerti, Mātes dienas koncerti 

nodaļās, skolas atskaites koncerts Kokneses novada sabiedrībai 1. jūnijā- 

Bērnu tiesību aizsardzības dienā, Starptautiskais P. Čaikovska jauno 

izpildītāju konkurss, kurš norit jau desmito gadu. 

Skolā valda draudzīga, radoša atmosfēra, kolektīvs ir draudzīgs un 

saliedēts, skolotāji izturas ar cieľu pret audzēkľiem, audzēkľi, savukārt, 

pret pedagogiem un tehnisko personālu. Starp pedagogiem un vecākiem 

valda sadarbības gars, cieľa un sapratne. 

 

Resursi Mācību telpas tikai nosacīti atbilst izglītības programmu īstenošanai. Par 

to tika aizrādīts 2008. gadā skolas akreditācijas laikā. Lai arī tika veikti uz 

to brīdi visi iespējamie skaľas izolēšanas pasākumi ( sienu nopakošana, 

durvju polsterēšana) skaľas izolācija ir nepietiekama – blakus klasēs 

strādājošie traucē viens otram. Arī uzgaidāmās telpas ir šauras un bērni 

tajās nejūtas ērti. 

Skola daļēji ir apgādāta ar tehnoloģijām mācību programmu īstenošanai, 

tomēr mūzikas instrumenti strauji nolietojas, tos vajag pakāpeniski mainīt, 

atjaunot to resursus – šis process finansu trūkuma dēļ norit pārāk gausi.  

Pienācis laiks nomainīt skolas mēbeles, kuras skolā kalpo  jau 20 gadus, 

praktiski nolietojušās. 

Skolas darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana 

Skolā ir izstrādāts skolas Attīstības plāns 2010. – 2015. gadam. Analizējot 

un koriģējot plānu, tiek izvirzītas konkrētas prioritātes nākamajam 

periodam. Ľemot vērā gada prioritātes, tiek izstrādāti mācību gada 

galvenie uzdevumi, ikmēneša pasākumu plāns, kā arī Darba plāns, kura 

izpilde tiek kontrolēta un izvērtēta Pedagoģiskajās sēdēs. 

  

 
Papildus informācija: 

2014.gada 30.janvārī beidzas 2008. gada akreditācijas termiľš. Skola gatavojas 

akreditācijai 2014.gada janvārī. 

 
III. Dalība projektos: 

 

 

 

IV. Darbības rezultāti un to izvērtējums: 

Norise Apraksts 

Mācību sasniegumi Mūsu ikdienas sasniegumi ir ikviena 
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 skolas audzēkľa mērķtiecīgs un 

neatlaidīgs darbs sava mērķa īstenošanā. 

Katrs audzēknis, kurš ar pedagoga 

palīdzību ieguvis pašpārliecinātību, spēju 

uzstāties publikas priekšā – ir mūsu 

sasniegums. 

Valsts nav noteikusi pārbaudes darbus 

profesionālās ievirzes programmās, bet 

audzēkľu spēja piedalīties Valsts 

konkursos ir rādītājs, ka skolas darbs tiek 

plānots un veikts mērķtiecīgi  un 

veiksmīgi. Skolas absolventu 

tālākizglītošanās Mūzikas vidusskolās un  

J. Vītola LMA ir skolas veiksmīga darba 

apliecinājums. 2013. gadā Jelgavas 

Mūzikas vidusskolā iestājās mūsu 

klavieru klases audzēkne E. Stāmure, 

Mūzikas akadēmijas Dţeza fakultātē 

iestājās N. Streţs. 

Valsts pārbaudes darbu rezultāti  

Centralizēto eksāmenu rezultāti   

Mācību priekšmetu olimpiāţu rezultāti  

Konkursu rezultāti  

Sasniegumi sportā  

Ārpusskolas aktivitāšu rezultāti  

Citi sasniegumi  

  

 
V. Pārskata gadā notikušās pārmaiľas: 

Darba tiesiskās attiecības / uz savstarpējas vienošanās pamata , DL 114. pants / 

pārtrauktas ar Aiju Liepiľu un Mariju Vildi. 

 

 
VI. Prognozes un plāni nākošajam mācību gadam: 

 

Sakarā ar skolas ēkas remontu,  uz 2014. gada 6. un 7. decembri pārcelts X 

Starptautiskais P. Čaikovska jauno klaviermūzikas izpildītāju konkurss. 

Arvien aktuālāks kļūst transporta jautājums Irši- Bebri- Koknese – Bebri – Irši. 2013. 

gada septembrī  no skolas izstājās 3 šo novadu audzēkľi, arī pārējo audzēkľu vecāki 

izsaka baţas par iespēju regulāri apmeklēt nodarbības, jo īpaši ziemas periodā. 

TRANSPORTA JAUTĀJUMS JĀRISINA NEKAVĒJOŠI ! 

 

 
 

Sagatavoja: Kokneses Mūzikas skolas direktore           Silvija Cīrule 

( iestāde, iestādes vadītāja vārds, uzvārds) 
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Pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte”  

 
Bebru pagasta pirmsskolas izglītības iestādē (Reģ. Nr. 4501901608 ) darbojas 4 grupas:  

1. grupa – 1,5 līdz 3 gadīgiem bērniem, 

2. grupa – 3 līdz 4-gadīgiem bērniem, 

3. grupa – 5-gadīgiem bērniem, 

4. grupa – 6(7)-gadīgiem bērniem. 

 2013./2014. mācību gadu uzsāka 71 bērns. Mācību gada laikā iestājušies 6 izglītojamie, bet 

atskaitīti 11 izglītojamie ( 3 bērni devušies līdzi vecākiem uz ārzemēm, 4 bērni mainīja 

dzīvesvietu, 2 bērni izľemti no ģimenes un ievietoti Ģimenes krīzes centrā „Dzeguzīte”, 2 bērni 

pārvietoti uz Kokneses internātpamatskolu – attīstības centru. Pārskata perioda beigās 9 bērni ir 

no citiem novadiem ( Jaunjelgava, Meľģele, Vecumnieki, Rīga, Ērgļi, Skrīveri). 2014. gadā 

bērnudārzu beidza un uzsāka skolas gaitas 18 bērni. Darbojas viena diennakts reţīma grupa 

jaukta vecuma bērniem, kurā tiek aprūpēti vidēji 12 bērni. 

Iestāde īsteno vispārizglītojošo pirmsskolas izglītības programmu, kurā ietverta obligātā 

piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošana skolai - kods 01011111, licence  Nr. V-2365, no 

16.06.2010. līdz 31.07.2018.  

Programmas ietvaros iestādes pedagogi papildus strādā šādās jomās:  

 Logopēds individuāli strādā ar 16 bērniem, kuriem ir runas defekti; 

 Ārstnieciskajā vingrošanā stājas traucējumi tiek laboti 19 bērniem. 

 Darbojas tautisko deju kolektīvs; 

 Darbojas bērnu ansamblītis un pedagogu ansamblis. 

Par pedagoģiskā procesa organizēšanu bērnudārzā atbild vadītāja, 7 skolotājas, mūzikas 

skolotāja un medmāsa. Kvalifikācijas prasībām atbilstoša izglītība ir visam pedagoģiskajam 

personālam. Pārējie darbinieki(tehniskais personāls) pamatdarbā ir 8 cilvēki, tajā skaitā 4 

skolotāja palīgi(aukles). Skolotājas apmeklēja šādas profesionālās pilnveides programmas: 1. 

VISC īstenoto programmu „Pirmsskolas izglītības pedagogu profesionālo kompetenču 

pilnveide” apmeklēja 7 skolotājas;  

2. VISC īstenoto programmu „E-vides mācību programmu daudzveidīgās izmantošanas 

iespējas runas un valodas korekcijā un emocionālajam līdzsvaram” apmeklēja 1 skolotāja; 3. 

Latvijas logopēdu asociācijas mācību centra pedagogu profesionālās pilnveides programmu 

„Aktuāli jautājumi logopēdijā” apmeklēja 1 skolotāja; 4. Profesionālās pilnveides un 

tālākizglītības iestādes „Droša skola” programmu „Pedagogu sadarbība un atbalstoša 

komunikācija ar vecākiem pirmsskolas izglītības iestādē”apmeklēja 1 skolotāja; 5. Izglītības un 

attīstības centra „EGO” programmu „Disciplīnas nodrošināšanas pamatprincipi izglītības 

iestādē”  apmeklēja 2 skolotājas, bet programmu „Improvizācijas spēļu metodikas 

izmantošana” apmeklēja 1 skolotāja; 6. Latvijas Pašvaldību mācību centra programmu 

„Interneta atbildīga lietošana”apmeklēja 1 skolotāja; 7. Jaunatnes starptautisko programmu 

aģentūras „Ievads eTwinning”apmeklēja 1 skolotāja.  

 Bērna personības harmoniska attīstība tiek veikta saskaľā ar  31.07.2012. MK 

noteikumiem Nr. 533 „Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām”, kas nosaka 

bērna izglītošanas mērķus, saturu, uzdevumus un organizēšanas un vērtēšanas pamatprincipus.   

 

Galvenie darba uzdevumi „Bitītē” 2013./2014. mācību gadā: 

1. Veicināt bērnu izpratni par paļāvības un cilvēkdrošības jautājumiem. 

2. Stiprināt bērnu patriotisma jūtas un valstisko identitāti.  

3. Sadarbībā ar Bebru pamatskolu, nodrošināt pirmsskolas izglītības un pamatizglītības 

pēctecību. 



89 

 

Galvenās pedagoģiskā procesa organizēšanas formas ir rotaļnodarbība, kurā integrētais mācību 

saturs sekmē bērna attīstību kopumā un bērna patstāvīgā darbība. Bez regulārajiem gadskārtu, 

Valsts svētku un pagastā rīkotajiem pasākumiem, iestādē notiek vieskoncerti, bērnu darbu 

tematiskās izstādes un rudens ziedu paklāji pagalmā. Lielāko pasākumu plāns  

Mēnesis Dat. Pasākums 

Septembris 02. Zinību diena.Atkalsatikšanās rotaļas,,Jauku dienu draugu lokā‟‟ 

 05. Piedalīšanās pagasta bērnu rotaļlaukuma atklāšanas pasākumā   

 01.09.- 

15.10. 

2. grupas piedalīšanās akcijā ,,Uzvara pār mošķiem!‟‟ 

 

 

09.09.- 

10.10. 
Putras programma bērnudārzā 

1.Putras stundas 

2.Mājas darbi 

3.Konkurss- pasākums,,Kļūsti stiprs un drosmīgs kā Herkuless” 

 16.-20. Draiskie ābolīši 

Ābolu izstāde,bērnu zīmējumi un veidojumi,ābolu stāsti 

Veselības diena-ābolu talka 

 23.-27. Drošības nedēļa. Aktualizēti drošības un veselības jautājumi. 

 23. Ivetas un Jāņa Kraševsku concerts ,Par  sapnīšiem” 

 27. Olimpiskā diena 

 30. Ražas svētku pasākumi grupās  

Oktobris 1.-11. Grupu vecāku sapulces 

 10.10.  Putras programmas noslēgums ,,Kļūsti stiprs un drosmīgs kā 

Herkuless”                                         

 

 

 

 

Vecāki kopā ar bērniem sameklē pelēko laukakmeni ,lai pie bērnudārza 

izveidotu simbolisku veidojumu Lāčplēša dienā un dāvinātu Likteľdārzam 

 31.10.- 

 

Zīmējumu izstāde ,,Es savā zemītē…..” 

Novembris 07. Mārtiľa gailīši dancīti veda….. 

 07. “Mārtiľdienas  gailīši”viesojas ar uzvedumu PII,,Gundega‟ 

 11.-15. Latvijas dzimšanas  dienai veltīts bērnu radošo  

darbiľu veikums,,GAISMAS DĀRZS” Pagalma izgaismošana 

 14. Latvijas Republikas proklamēšanas 95.gadadienai svinīgs pasākums zālē 

visām grupām 

 14. Piedalīšanās Bebru pagasta pārvaldes rīkotajā svētku koncertā  

 28. O.Vācieša bērnu dzejas diena ,,ASTOĽI KUSTOĽI” 

Decembris 02.-08 Adventa laika pasākumi 

 09. Komponista D.Rijnieka koncerts 

 9.-13. 3.Advente-dāvanu gatavošana 

 16.-20. 4.Advente-piparkūku nedēļa 

 19. 

 
Ziemassvētku pasākumi; 

3.grupa aicina uz latvisko tradīciju Ziemassvētkiem; 

,,AI, BAGĀTI ZIEMASSVĒTKI‟‟ 

 19. 4. grupa aicina uz  ZIEMAS PASAKU ,,JAUTRIE PAVĀRI‟‟ 

 20. 

 

2. grupa aicina uz uzvedumu ,,KĀ RUNCIS FRANCIS MEKLĒJA 

PRIEKU‟‟ 

 20. 1. grupa aicina uz   ,,PELĪŠU ZIEMASSVĒTKIEM‟‟ 

Janvāris 06. Pasākums,,Paliec,sveika egle košā” 

 13. Mārītes foto 

 09. Leļļu teātra TIMS izrāde ,,Mežā” 
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 16. TEĽA DIENAS DANČI 

 

 

21. Bebru vispārizglītojošās    internātvidusskolas uzvedums 

,,Kraukšķītis‟‟ 

Februāris 03.-07. Sveču dienas nedēļa Sveču un svečturu izstāde 

 10.-14. Draugu dienas pasākumi grupās 

 27. Piedalīšanās Vecbebru Profesionālajā un vispārizglītojošajā 

internātvidusskolā ,,Dziedi ar skolotāju” 

 27. Teātris  pēc M.Stārastes pasakas motīviem,,Rūķis svečulējējs‟‟ 

Marts  Grupu vecāku sapulces,konsultācijas 

 04. Veselības diena ,,Metens nāca pār kalniľu‟ 

  

06. 

Pirmsskolu izglītības iestāţu  muzikāls pasākums Kokneses kultūras namā 

,,Pavasari gaidot’’ 

 14. FOTO ar dzīvniekiem 

 20. ,,Krāsaino smilšu spēles”seminārs VPIV 

 25. 25.marts PII,,Bitītē‟‟ 

Vadītājas A.Midegas stāstījums par izsūtījuma gaitām Sibīrijā 

Aprīlis 01. PIRMSSKOLU SPORTA DIENA NOVADĀ 

 14.-22. ,,Lieldienas gaidot „‟Bērnu zīmējumi,dzejoļi par Lieldienu tēmu 

 22.-25. BĒRNU DARBU IZSTĀDE  Iršu pagasta zālē 

 26. LIELĀ TALKA 

Maijs 02.-09. Mātes dienas pasākumi grupās 

 07. Kokneses Mūzikas skolas audzēkņu koncerts 

 22. Izlaiduma pasākumi: Draudzības ballīte kopā ar absolventiem 

 27. Absolventu pateicības koncerts darbiniekiem 

 30. IZLAIDUMS 

Jūnijs 03.-05. SPIETIĽA SVĒTKI 

 

Saimnieciskajā darbā:  

* Ir veikta sētas ţoga un dzīvţoga pārbūve – izveidots jauns noţogojums un vārti. 

* Uzsākta stāvlaukuma izbūve pie iestādes vārtiem.  

* Ierīkoti datorkomplekti medmāsai un metodiķei. 

* Iegādātas ţalūzijas 2. stāva logiem. 

* Papildināts virtuves inventārs – iegādāts mikseris un sakľu smalcinātājs. 

 

Maksa par ēdināšanu 

Ar Kokneses novada domes 29.01.2014. sēdes lēmumu Nr. 1 ir noteikts avansa maksājums  

par dienas 3-reizēju ēdināšanu: viena ēdienreize 20,00 eiro; divas ēdienreizes – 30,00 eiro; 

trīs ēdienreizes un vakariľas diennakts reţīmā – 40,00 eiro. 5-6 gadīgajiem izglītojamajiem, 

kuri apgūst obligāto bērnu no piecu gadu vecuma sagatavošanu pamatizglītības apguvei, 

pašvaldība apmaksā pusdienas.  Aprēķina pēc faktiskajām produktu izmaksām pieskaitot 

katrai ēdienreizei 0,05Ls. 

Pārskata periodā ir notikušas 4 kontrolējošo institūciju (PVD, Veselības inspekcija, VUGD)  

pārbaudes bez būtiskiem aizrādījumiem. 
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TURPMĀK VEICAMIE DARBI UN RISINĀMĀS PROBLĒMAS: 

* celiľu asfalta nomaiľa pret bruģi apkārt iestādes ēkai; 

*  flīţu vai bruģa ielikšana un jumtiľu atjaunošana divās nojumēs; 

* zibens aizsardzības ierīces; 

* noţogojuma sētas  pabeigšana; 

* āra apgaismojuma stabu atjaunošana; 

  

 

 

Pirmsskolas izglītības iestāde “Gundega” 

 

I. Vispārīga informācija  
Iestādes nosaukums: Kokneses pirmsskolas izglītības iestāde “Gundega” 

Iestādes reģistrācijas numurs: 4501901716 

Iestādes vadītājs:  Rita Gabaliľa 

Izglītības iestādē īstenotās izglītības programmas un izglītojamo skaits uz 2012./2013. 

mācību gada 1.septembri: 

Nr. Izglītības programma Izglītības 

programmas 

kods 

Licence 

Nr. 

Izdošanas 

datums 

Izglītojamo 

skaits 

1. Pirmsskolas izglītības 

programma 

01 01 11 11 V – 3135 09.12.2010. 145 

2.* Speciālā pirmsskolas 

izglītības programma 

izglītojamiem ar fiziskās 

attīstības traucējumiem 

01 01 53 11 V – 3136  09.12.2010. 8 

3.* Speciālā pirmsskolas 

izglītības programma 

izglītojamiem ar valodas 

traucējumiem 

01 01 55 11 V – 3137  09.12.2010. 11 

 Programmas ir licencētas, bet lai realizētu speciālās programmas, ir nepieciešams ārsta 

speciālista atzinums un jāapmeklē pedagoģiski medicīniskā komisija, kas vecākiem 

izmaksā dārgi. 

  Iestādē strādā psihologs, logopēds un ārstnieciskās vingrošanas pedagogs. 

 

Informācija par izglītības iestādes audzēkľiem, pedagoģiskajiem un tehniskajiem 

darbiniekiem un papildus informācija: 

164 audzēkľi; 

21+1( bērna kopšanas atvaļinājumā) + 1(vadītāja) pedagoģiskie darbinieki; 

21 +1( bērna kopšanas atvaļinājumā) tehniskais darbinieks 

 

II. Galvenie uzdevumi un prioritātes 2012./2013.  mācību gadā: 

 Pedagoģiskā darba uzdevumi: 

1. Interaktīvā pedagoģiskajā procesā sekmēt bērnu dzīvei nepieciešamo zināšanu 

un prasmju apguvi. 

2. Veicināt latviešu valodas apguvi daţādos darbības veidos atbilstoši bērnu 
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vecuma īpatnībām. 

3. Popularizēt PII darbu ar bērniem sabiedrībā. 

 

Prioritātes: 

1. Ieviest mūsdienīgas tehnoloģijas mācību procesā. 

2. Mūsdienīgs sporta telpu aprīkojums, mūsdienīga inventāra un mācību līdzekļu 

iegāde. 

3. Ēkas un telpu renovācija. 

4. Rotaļu laukuma atjaunošana. 

 

III. Dalība projektos: 

 

1. 2012.gadā no novembra līdz 2013.gada  aprīlim – 2 pedagogi ir ľēmuši dalību 

ESF projektā “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas 

optimizācijas apstākļos (bez maksas). Pedagogu profesionālās darbības 

kvalitātes novērtēšanā 2 pedagogi ieguva 3.kvalitātes pakāpi. 

2. 2013. gada janvāris –marts  –ESF projekta ietvaros „Vispārējās izglītības 

pedagogu tālākizglītības” kursi pedagogiem „Pirmsskolas izglītības pedagogu 

profesionālo kompetenču pilnveide”. Piedalījās 15 pedagogi. 

3. 2013.gada aprīlī - ESF projekta ietvaros „Vispārējās izglītības pedagogu 

tālākizglītības” kursi pedagogiem „ Interaktīvās tāfeles rīki mācību materiālu 

sagatavošanai.” Piedalījās 15 pedagogi. 

4. 2013.gada 20.maijā saľemti ESF projektā “Pedagogu konkurētspējas 

veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” IZM apliecinājumi par 

iegūto kvalitātes pakāpi – 1 par 2.kvalitātes pakāpi, 14 – par 3. kvalitātes 

pakāpi. 

5. 2012.gada maijā PII „Gundega” vadība piedalījās VAS „Latvijas Hipotēku un 

zemes bankas” Klientu kluba „Mēs paši” projektu konkursā, kurā guva iespēju 

izveidot rotaļu ierīci „Tipu tapu tik pa taku” trim rotaļu laukumiem 300 latu 

vērtībā, kā arī  Kokneses novada dome piešķīra līdzfinansējumu 400 latu 

vērtībā. Projekts tika  prezentēts Miķeļu dienas pasākumā – 27.septembrī, bet 

2013.gada aprīlī divos rotaļu laukumos tika uzstādīti 4 jauni soli. 
6. Pedagogu dalība starptautiskajā projektā E-Twinning 
7. Pedagogu dalība Starptautiskajā tālmācības projektā ERASMUS 

 

IV. Darbības rezultāti un to izvērtējums: 

Norise Apraksts 

 

2012./2013.m.g. strādāja 9 

grupas, 164 bērni no 1 -7(8) g. 

vecumam.(vidēji mēnesī -

149.bērni) Maijā iestādi 

absolvēja 31 bērns 

Iestādē bērnu rindas nav 

 

Realizējam pirmsskolas izglītības programmu.  

Papildus nodarbības:    

Ritmika 1-5 gadus veciem bērniem 

Dzīves mācība 5-7 gadus veciem bērniem 

Muzikālais orķestris no marta 

 

Programmu kopumā apguvuši 

83% bērnu 
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Nepietiekami apguvuši 11%.  

  
 

Iemesli: 
 gada beigās dzimušie bērni; 
 bērni, kuri neregulāri apmeklējuši PII; 
 bērni ar uzvedības un mācīšanās grūtībām. 

 

 

Programmu nav apguvuši 6%. 

Iemesli: 

 bērni, kuri reti apmeklējuši PII; 
 bērni, kuri tikko sākuši apmeklēt izglītības 

iestādi (jaunākā vecuma bērni)  
 bērni ar mācīšanās un uzvedības grūtībām, 

attīstības traucējumiem. 
 

  

 PII „Gundega” steidzami 

nepieciešams atbalsta personāls 

– speciālais pedagogs.  

   

PII „Gundega” pedagoģiskajā darbā arvien bieţāk 

nākas saskarties ar bērniem, kuriem ir jaukta tipa 

traucējumi ( uzvedības traucējumi, mācīšanās 

grūtības, uzmanības nenoturība u.c). 

2012./2013.m.g. šādu bērnu skaits iestādē sastādīja 

10% no audzēkľu skaita. Iestādei nepieciešams 

speciālais pedagogs, kas pēc atbilstošas 

programmas strādātu ar bērniem individuāli, 

palīdzētu un atvieglotu ikdienas darbu grupu 

skolotājām. Lai panāktu vēlamo rezultātu, darbs ar 

šiem bērniem ir jāveic katru dienu. 

18.03.2013. Ineta Eihentāle Rēzeknes augstskolā 

ir ieguvusi tiesības mācīt speciālās izglītības 

programmās pamatizglītības pakāpē 

 

No mācību gada sākuma PII 

„Gundega” nepieciešams 

atbalsta personāls – psihologs 

Sākot ar 2013. gada 7.janvāri Kokneses novada 

pirmsskolas izglītības iestādē „Gundega” strādā 

izglītības psihologs Ina Ciematniece.  Psihologa 

slodze ir 0,11 likmes ( 3.stundas nedēļā). 

Psihologs strādā atbildīgi, visi nepieciešamie 

dokumenti tiek sagatavoti laicīgi. Piedalījās arī 5-6 

g.v. bērnu kontrolnodarbībās, izteica arī savus 

vērojumus. Piedalījās 6-7 g.v. bērnu vecāku sapulcē 

un informēja vecākus par bērnu gatavību skolai. 

Lūgums palielināt likmi psihologam, kas pēc 

MK noteikumiem uz izglītojamo skaitu Iestādē 

ir 0,5 likmes 

 

2013.gada janvārī notiek amata  

maiľa : 

      Izglītības metodiķa uz 

izglītības iestādes vadītājas 

vietniece izglītības jomā, 

     saimniecības daļas vadītājas 

uz vadītājas vietnieci 

administratīvi saimnieciskajā 

darbā. 

Pamatojoties uz  2012.gada 17.augusta MK 

noteikumiem Nr.564 “Grozījumi Ministru kabineta 

2009.gada 28.jūlija noteikumos Nr. 863 “Pedagogu 

darba samaksas noteikumi”(Izdoti saskaľā ar 

Izglītības likuma 14. panta 16 un 22.punktu), kā arī 

izmaiľām Ministru kabineta noteikumos Nr.1616. – 

pamatojoties uz 2012.gada 17.augusta  Ministru 

kabineta noteikumiem Nr.565 “Grozījumi Ministru 

kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos 

Nr.1616 “Kārtība kādā aprēķina un sadala valsts 

budţeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības 
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iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā 

nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba 

samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības 

un vispārējās vidējās izglītības iestāţu pedagogu 

darba samaksai”, kā arī Kokneses novada domes 

grozījumiem  “Kokneses novada pedagogu darba 

samaksas noteikumos”, kas apstiprināti 2012.gada 

29.augustā 2.punkts nosaka , ka izglītības 

programmu īstenošanai izglītības iestādēs, kas 

īsteno pirmsskolas izglītības programmas, izglītības 

metodiķa amata vienība pirmsskolas izglītības 

iestādēs ir līdz 5 grupām. 6-12 grupām ir amata 

vienība – Izglītības vadītāja vietnieks izglītības 

jomā. 

 

Aktualizēti iestādes dokumenti Nodarbību un pasākumu vērtējuma kartes, 

pašvērtējums, iestādes darba vērtējums, gada 

rezultātu apkopojums 

 

Metodiskie līdzekļi 

Atjaunoti un papildināti jauni metodiskie līdzekļi, 

izdales un uzskates materiālu sagatavošana visas 

grupās, papildināts inventārs sporta nodarbībām. 

 Izglītojošās spēles, rotaļlietas, grāmatas 

Iegādāts mūzikas instrumentu komplekts, mazās 

kongas mūzikas nodarbībām 

 

Pieredzes apmaiľas braucieni 

27.02.2013.- Priekuļu PII “Meţmaliľa” un Priekuļu 

peldbaseins 

13.03.2013.- Bauskas novada pirmsskolas izglītības 

iestādi “ Pasaulīte”. 

 

Atklātie pasākumi 

2012.g. 17.oktobrī viesojās Alūksnes PII darbinieki, 

2013.gada 27.februārī notika atklātās 

rotaļnodarbības, izmantojot arī ITK tehnoloģijas 

(viesojās Pļaviľu novada PII) 

No 2013.gada 25.jūnija līdz 

2.augustam iestāde  slēgta. 

 

Esam gatavi iestādes renovācijas darbiem 

 

 

V. Pārskata gadā notikušās pārmaiņas: 

 Izmaiľas iestādes darba laikā: darbojas 3 deţūrgrupas, kas veidotas, pamatojoties 

uz vecāku pieprasījumu (izmanto ~20% bērnu). Pārējās grupas strādā īsāku darba 

laiku. 

 Veiktas izmaiľas pedagogu darba laikos: aktīvākajā pedagoģiskā procesa laikā 

trīs jaunākā vecuma grupās (1.-3.g)  paralēli strādā divi pedagogi 2.- 4.stundas 

 PII „Gundega” tika papildināta ar  ITK bāzi (iegādāta 1 interaktīvā tāfele un  

portatīvais dators). 

 2012.gada decembrī saľemts dāvinājums no uzľēmēja Daiľa Andţāna- 

portatīvais dators un koka intelektuālās spēles 500Ls vērtībā. 

 Dāvanu karte PII „Gundega”- izlaidumā no grupas „Zvaniľš” bērniem un 

vecākiem -20 Ls vērtībā Aizkraukles grāmata veikalā  

 Lai nodrošinātu bērnu veselības stāvokļa stabilitāti iegādāta bakterocīdā lampa, 
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iegādāti jauni elektroniskie  svari, asinsspiediena mērītājs. 
 Lai izpildītu MK noteikumus iegādāta kaloriju rēķināšanas programma 

“Pakalns”. 

 Izpildot MK normatīvus , kā arī atvieglotu darbu pavārēm  un lai būtu 
daudzveidīgāka ēdienkarte - iegādāta konvencijas krāsns. 

 Iegādāts stacionārais dators Iestādes vajadzībām, laminators 
 Iegādātas 36 gultas grupās „Zaķītis” un „Cālītis” 
 5 jauni putekļu sūcēji  - grupām  Kamenīte, Ezītis, Cālītis, Vāverīte un apkopējai 
 2 CD atskaņotāji:   grupām Pelīte, Ezītis 
 No 2012.gada jūnija notiek ievirzes renovācijas procesā par ēkas 

Energoefektivitātes paaugstināšanu. 2013.gada 22.aprīlī tika izsludināts atklāts 

konkurss, bet ar 25.06.2013. sākas ēkas renovācijas darbi Kokneses novada  PII 

„Gundega” un mūzikas skolā.  
 

VI.    Svētki: 

Mācību gada laikā notikuši visi tradīciju pasākumi.  

Mārtiľos bijām ciemos Bebru PII “Bitīte” – ieviest kā tradīciju 

Sporta svētki visām Kokneses novada pirmsskolas izglītības iestādēm– ieviest kā 

tradīciju 

Izlaidumam pamainīts scenārijs. 

Piedalīšanās Kokneses novada svētku gājienā. 

Pedagogu un tehnisko darbinieku ekskursija. 

 

VII. Prognozes un plāni 2013./2014. mācību gadam: 

 

1. Nokomplektētas 9 grupas, bērnu skaits 156, strādā 22 pedagogi un 22 tehniskie 

darbinieki 

2. Uzlabot mācību kvalitāti strādājot ar jaunākajām tehnoloģijām 5-6 gadīgo bērnu 

obligātās pirmsskolas izglītības iestādes programmā. 

3. Izmantot iespēju strādāt ar jaunākajām tehnoloģijām arī jaunāko grupu 

pedagogiem. 

4. Turpināt organizēt atklātās nodarbības, izmantojot interaktīvo tāfeli un vidi 

5. Iegūt licenci speciālajā programmā izglītojamajiem ar jauktiem attīstības 

traucējumiem- 01015611, jo Iestādē ir nokomplektēts atbalsta personāls. Ar 

02.09.2013. Iestādē  strādā arī speciālais pedagogs 

6. Izmantot ESF projektu piedāvājumu pedagogu kvalifikācijas pilnveides kursiem. 

7. Turpināt sadarbību ar skolu un ar bibliotēku. 

8. Lai izpildītu PVD prasības Iestādei nepieciešams iegādāties elektrisko 

cepampannu, saldētavu, sulu spiedi 

9. Ēkas kosmētiskais remonts. 

10. Rotaļu laukumu labiekārtošana. ( Nojumes ir novecojušas un apdraud bērnu 

drošību) 

11.    Teritorijas labiekārtošanas darbi 

 

Saimnieciskajā darbā: 

Mēbeļu iegāde grupās – pa gadiem 

1.garderobes mēbeles, 

Vairākās grupās – sienas skapji, plaukti, u.t.t.  ţalūzijas, paklāji. 
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Ir apzināts un izvērtēts iestādes ēkas un teritorijas vispārējais stāvoklis – iestādei steidzami 

nepieciešams kosmētiskais remonts un teritorijas labiekārtošana, sētas maiľa, jaunas bērnu 

rotaļu nojumes, jo tās kas šobrīd ir teritorijā ir novecojušas un apdraud bērnu drošību 

Ēkas renovācija. Liels paldies Kokneses novada darbiniekiem, bet jo īpaši izpilddirektoram 

Ilmāram Klauţam, kurš aktīvi piedalās daţādu jautājumu risināšanā. 

 

 

 

ĢIMENES KRĪZES CENTRS „DZEGUZĪTE” 

 

Ģimenes krīzes centrs „Dzeguzīte” ir Kokneses novada domes pakļautībā esoša iestāde. 

Centrs īsteno ilgstošas un īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 

sniegšanu invalīdiem, pensijas vecuma personām, krīzes situācijā nonākušām ģimenēm 

(personām), bērniem bāreľiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kā arī nodrošina 

veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu. 

Bērnu nams ir izveidots ar mērķi nodrošināt bāreľu un bez vecāku gādības palikušo bērnu 

diennakts aprūpi, dzīvesvietu, sociālo rehabilitāciju, kā arī veicināt bērna un ģimenes 

atkalapvienošanos vai jaunas ģimenes iegūšanu. Bērnu namā uzturas pastāvīgie bērnu namā 

dzīvojošie audzēkľi. Jauniešiem, kuri sasnieguši pilngadību, piedāvājam uzturēšanās mītnes arī 

gadījumos, kad pašvaldībām rodas problēmas ar dzīvojamās platības nodrošināšanu.        Šobrīd 

šajā struktūrvienībā ir 15 klienti no daţādām pašvaldībām. 

Atbalsta nodaļa ģimenēm ar bērniem ir izveidota ar mērķi sniegt psiholoģisku, sociālu un 

cita veida palīdzību krīzes situācijā nonākušām personām- bērniem (no dzimšanas vecuma), 

ģimenēm ar bērniem un jauniešiem, veicinot psiholoģiskās un sociālās stabilitātes atgūšanu. 

Uz 2013. gada 21. oktobri Atbalsta nodaļā ģimenēm ar bērniem iestājušies 34 klienti, no 

tiem 13 klienti nodaļā uzturējās īslaicīgi: 

• 2 klienti- 10 dienas; 

• 3 klienti- 2 mēnešus; 

• 6 klienti- 3 mēnešus; 

• 2 klienti- 4 mēnešus. 

 

Klientu ievietošanas iemesli: 

• 2 klienti- vardarbība ģimenē; 

• 26 klienti- alkohola lietošana ģimenē, bērnu atstāšana novārtā; 

• 6 klienti- citu ģimenes apstākļu dēļ. 

 

Klientu izstāšanās iemesli: 

• 3 klienti- atgriešanās ģimenē; 

• 4 klienti- aizbildnības nodibināšana; 

• 4 klienti- ievietoti audţuģimenē; 

• 2 klientiem- īss rehabilitācijas pakalpojums; 

• 1 klients- pārgāja struktūrvienībā- bērnunams. 

 

Pašvaldības, no kurām klienti ievietoti Atbalsta nodaļā: 

• Kokneses nov.-  4 klienti; 

• Lielvārdes nov.- 2 klienti; 

• Rūjienas nov.- 2 klienti; 

• Valmieras nov.- 1. klients; 

• Skrundas nov.- 1 klients; 

• Krustpils nov.- 1 klients; 
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• Mazsalacas nov.- 3 klienti; 

• Neretas nov.- 6 klienti; 

• Kocēnu nov.- 7 klienti; 

• Pļaviľu nov.- 7 klienti. 

 

Uz 2013. gada 21. oktobri Atbalsta nodaļā sociālo rehabilitāciju saľem 19 klienti. 

Atbalsta nodaļā notiek katra klienta situācijas individuāls izvērtējums. Profesionāļu 

komanda- sociālais pedagogs, psihologs, medmāsa diagnosticē problēmu, izstrādā sociālās 

rehabilitācijas plānu un sniedz nepieciešamo atbalstu. Speciālisti izstrādā ieteikumus un 

rekomendācijas tālākai darbībai. Klientiem tiek nodrošināta izglītošanās atbilstoši 

vecumposmam. 

Viens no Atbalsta nodaļas piedāvājumiem ir sniegt transporta pakalpojumus 

nepieciešamības gadījumā klientu nokļūšanai ĢKC. Šo pakalpojumu esam snieguši 5 klientiem. 

Pirmsskolas grupa, kuras mērķis ir bērna attīstoša un audzinoša procesa organizācija, 

nodrošinot ģimenēm atbalstu bērna audzināšanā. Pirmsskolas grupas uzdevumi ir nodrošināt 

bērnu attīstību veicinošas un audzinošas nodarbības, nodrošināt bērnu uzraudzību, tādējādi 

samazinot traumatismu un nodrošinot bērnu drošību, laikā, kad vecāki nespēj būt kopā ar 

viľiem, veicināt bērnu sociālo prasmju un iemaľu attīstību, kā arī izglītot bērnu vecākus vai 

aizbildľus, organizējot vecāku konsultācijas un izglītojošus pasākumus. 

Uz  2013. gada 21. oktobri rotaļu grupu apmeklē 5 bērni, kuriem tiek nodrošinātas 

atbilstoši vecumposmam attīstību veicinošas un audzinošas nodarbības. Bērniem tiek veicināta 

sociālo prasmju un iemaľu attīstība. Bērnu vecākiem ir iespēja individuāli vienoties par bērna 

uzturēšanās ilgumu grupā. Rotaļu grupā ir bērni vecumā no 1,5 gada līdz 4 gadu vecumam. 

Rotaļu grupas nodarbībās piedalās 7 Atbalsta nodaļas bērni pirmsskolas vecumā. Grupu 

apmeklē 2 bērni, kuri pēc 5-6 gadīgo apmācības sagaida savus vecākus. 

 Jauniešu māja ir Labklājības ministrijas Valsts programmas bērna un ģimenes 

stāvokļa uzlabošanai 2011.gadam I sadaļas „Ģimenei pietuvinātas vides attīstīšana bērnu 

ārpusģimenes aprūpes bērniem pašvaldībās” ietvaros realizēts projekts, kura izveidota ar 

Labklājības ministrijas finansiālu atbalstu. Jauniešu mājā patstāvīgai dzīvei nepieciešamās 

iemaľas apgūst bez vecāku gādības palikuši bērnu nama jaunieši vecumā no 15 līdz 18 gadiem. 

Projekta ietvaros ir labiekārtotas un aprīkotas istabiľas, atpūtas telpa, ēdamtelpa un sanitārā 

telpa, kā arī pielāgota virtuve desmit jauniešiem. Vienlaikus apmācīti seši krīzes centra 

darbinieki, kuri turpmāk strādās kā tā dēvētie „mobilie vecāki”, sekmējot jaunu darba metoţu 

īstenošanu. Bērniem ir iespēja mācīties gatavot ēst, uzľemties rūpes par sevi, iepazīt pieaugušo 

dzīvi, lai neveidotos situācija, kad jaunietis pēc pilngadības sasniegšanas, uzsākot pastāvīgu 

dzīvi, neprot par sevi rūpēties. Izveidotās mājas uzdevums ir attīstīt jauniešu sociālās un 

praktiskās dzīves prasmes, lai nodrošinātu viľu neatkarību un veiksmīgu iekļaušanos 

sabiedrībā.  

Uz šodienu Jauniešu mājā dzīvo 11 jaunieši. 

Mācību iestādes, kurās mācās mūsu audzēkľi: 

11- pirmsskolas vecums 

3- Pērses pamatskolas 5-6 gadīgo apmācībā 

16- Pērses pamatskolā 

6- Kokneses internātpamatskolā 

1- Kokneses internātpamatskolas arodklasē 

2- Ērgļu profesionālajā vidusskolā 

1- Barkavas profesionālajā vidusskolā 

2- Adamovas speciālajā internātpamatskolā 

2- Kr.Valdemāra speciālajā internātpamatskolā 

1- Sociālās korekcijas iestādē "Naukšēni" 
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Sociālā pansija, kuras mērķis ir nodrošināt sociālo rehabilitāciju un medicīnisko aprūpi 

klientiem, kuriem ir grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ. Klienti dzīvo 

mājīgās un labiekārtotās telpās, saľemot individuālu aprūpi. Ir izveidota plaša bibliotēka, 

klientiem ir iespēja skatīties iemīļotos televīzijas raidījumus, doties nelielās pastaigās un 

pavadīt savu laiku, nodarbojoties ar sev tīkamām nodarbēm. Uz 2013. gada 21. oktobri 

pansijā ir 15 klienti. 

 

 

 

FINANSĒJUMS UN TĀ IZLIETOJUMS 

      

 

KODS KODA NOSAUKUMS 
GADA 

PLĀNS 

IZPILDE 

NO 

GADA 

SĀKUMA 

IZPILDE 

% PRET 

GADA 

PLĀNU 

  

 1100 Atalgojums 90356 68886 76   

 1200 Darba devēja VSAOI, pabalsti 23680 18034 76   

 2100 Komandējumi un dienesta braucieni 192 149 78   

 2200 Pakalpojumi 28181 18778 66   

 2300 Materiāli, preces, energoresursi, inventārs 38520 32214 84   

 5000 Pamatlīdzekļi   389     

 6259 Pārējie pabalsti 1890 2479 131   

 KOPĀ IZDEVUMI 182819 141006 77   

             

 21.3.9.1. Par personu uzturēšanos pansijā 22440 15197 68   

 21.3.9.9. Citi maksas pakalpojumi 1440 10876 755   

   t.sk.ieľēmumi par nometľu organizēšanu   9792     

 21.3.5.2. Ieľēmumi no vecāku maksām 1680 317 19   

 19.2.0.0. Saľemtie transferti no citām pašvaldībā 91956 66357 72   

 

19.3.0.0. 

Saľemtais finansējums no augstākas 

iestādes 60895 42048 69 

  

 

  

Finansējums par bērniem, kas ievietoti līdz 

1998.gadam   18000   

  

   Par pansijā dzīvojošiem   6935     

 

  

Par Atbalsts nodaļu, bērnunamu, 

pirmsskolas grupu   16000   

  

   Par darbinieku apdrošināšanu   1113     

 KOPĀ IEŅĒMUMI 178411 134795 76   

 

Izdevumu struktūra pa pozīcijām, salīdzinoši ar iepriekšējiem gadiem, nav mainījusies. 

Izdevumu pārsvaru sastāda darbinieku atalgojums un sociālais nodoklis. Pakalpojumu sadaļā 

lielākie līdzekļi ir nepieciešami komunālo pakalpojumu atmaksai. Materiālu sadaļā  

finansējums visvairāk aiziet personu ikdienas uzturēšanai iestādē, kas ir produktu un mīkstā 

inventāra iegāde. 
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Krīzes centra ieľēmumi veidojas no citām pašvaldībām sniegtajiem pakalpojumiem, valsts 

finansējuma par bērniem, kas ievietoti iestādē līdz 1998.gadam, no uzturēšanās maksas pansijā, 

Kokneses novada domes finansējuma par pakalpojumiem Atbalsta nodaļā, bērnu namā, pansijā 

un pirmskolas grupas finansējuma. Šī gada iepriekš neplānotie ieľēmumi radās organizējot 

vasaras nometnes, kas labi kompensēja gada sākumā radušos ieľēmumu deficītu. 

 

 

ĢKC „Dzeguzīte”, sniedzot pakalpojumus Atbalsta nodaļā ģimenēm ar bērniem un bērnu 

namā ir sadarbojies ar 16 pašvaldībām. Ka lielākā mūsu pakalpojuma ľēmāja ir Pļaviľu novada 

pašvaldība. No Pļaviľām jau ilgāku laiku pie mums  dzīvo 9 bērni. Arī no Kocēniem, 
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Mazsalacas, Neretas mūsu centrā ir lielāks skaits bērnu. Šogad ir arī jaunas pašvaldības, ar ko 

esam sākuši sadarboties, piemēram, Lielvārde, Rūjiena un Skrunda 

 

.ĢKC „Dzeguzīte” pansija darbu uzsāka jau pagājušā gada pirmajā pusē, bet 

vietu skaits aizpildījās tikai šī gada vidū, kad arī tika lemts par pansijas paplašināšanas 

iespējām. Pansijā klienti tiek ievietoti ar pašvaldības lēmumu vai noslēdzot privātu 

līgumu par personas aprūpi. Uz doto brīdi pansijā atrodas 10 personas ar pašvaldības 

lēmumu un 5 personas ar privāto līgumu. 

 

     Maksājums par pašvaldības ievietoto personu sastāv no 90 % personīgās  pensijas  un 

atlikušo daļu sedz pašvaldība. Privātā līguma gadījumā pilnu uzturēšanās maksu sedz pats 

klients vai viľa tuvinieki.  
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     Lielāko daļu, ap 70 %, sastāda personas, kas ievietotas ar Kokneses novada  domes 

lēmumu, bet vērojams intereses pieaugums par iespējam ievietot klientu pansijā par 

privātiem līdzekļiem. 

. 

Saņemto ziedojumu un dāvinājumu izlietojums 

Naudas izteiksmē saņemtie ziedojumi 

 

Nr.p.

k. 

Ziedotāja nosaukums Summa (Ls) 

1. Saņemts ( kopā ) 1185 

 -Hotel Grand Palace SIA, 

reģ.nr.40003379078 

500 

 Fizisko personu ziedojumi 685 

2. Izlietots (kopā) 1183 

2.1. Pakalpojumi 627 

 no tiem: - transporta pakalpojumiem          28 

               - bankas komisija        10 

               - pārējie ar iestādes darbības 

nodrošināšanu saistītie pakalpojumi 

        559 

               -mājas lapas uzturēšanai         30 

2.2. Materiāli, preces, energoresursi, inventārs 493 

 no tiem: - biroja preces        21 

               - inventārs          250 

               - remonta materiāli          13 

               - preces personu uzturēšanai         230 

2.3. Komandējumi 63 
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Naturālā veidā saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 

 

Nr.p.

k. 

Ziedotāja nosaukums Ls Ziedoto mantu vai pakalpojumu 

nosaukums 

1. Virši-A AS 240 Degviela braucienam uz Enguri 

2. Fiziska persona 500 3 dienu ekskursija uz Enguri 

3. SIA Roadeks 280 Transporta izdevumi braucienam uz 

Enguri 

4. Fiziskas personas no 

Zviedrijas 

158 Pansijai nepieciešamā inventāra 

iegādei 

 

     Lielākās problēmas, kas saistītas ar  iestādes  finansiālo pusi, ir grūtības precīzi plānot 

klientu skaitu, jo darbības specifika ir tāda, ka klientu skaits var mainīties katru dienu, bet 

izdevumus, kas lielākā daļa ir darbinieku atalgojums, nav iespējams mainīt īsā laika periodā. 

Tāpēc šajā gadā saskārāmies ar grūtībām samaksāt pilnā apjomā komunālo pakalpojumu 

rēķinus. 

Iestādei, darbojoties un sniedzot sociālos pakalpojumus, saskaroties ar konkurenci šajā jomā, 

rodas situācija, ka visi līdzekļi ir pietiekoši tikai lai nodrošinātu ikdienas vajadzības, bet nav 

iespējams uzkrāt līdzekļus  lielākiem pirkumiem, telpu remontam, pamatlīdzekļu un inventāra 

atjaunošanai vai iegādei. 

 

12.  KOKNESES NOVADA DOMES  IESTĀŢU, STATŪTSABIEDRĪBAS  

UN AĢENTŪRU DARBĪBA 

 

Kokneses kultūras nams 
 

1. Visu Dziesmu svētku kustībā iesaistīto Pašdarbības kolektīvu   

Piedalīšanās 2013.gada XXV Latviešu Vispārējos Dziesmu un XV Deju svētkos Rīgā. 

2.Atbalstot un izveidojot materiāli tehnisko bāzi, veicināt un tālāk attīstīt 

    kultūras nama pašdarbības amatieru kolektīvu darbību, turpinot darbu,  

    tautas mākslas saglabāšanā un Dziesmu un deju svētku tradīcijas  

    turpināšanā. 

3.Izveidot daudzveidīgu kultūras un atpūtas pasākumu programmu  

   daţādām iedzīvotāju grupām un interesēm. 

 

    Darbības izvērtējums. 

 

1. Kokneses kultūras namā strādā divi kultūras darbinieki, pieci tehniskie darbinieki un 10 

kolektīvu vadītāji. 

2. Pašdarbnieku kolektīvu dalībniekus skaits – 260. 

Darbojas: 

 Sieviešu koris “Anima”; 

 Senioru koris “Labākie gadi”; 

 Pūtēju orķestris 

 Jauniešu deju kolektīvs; 

 Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Liepavots”; 
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 Folkloras kopa “Urgas”; 

 Spēlmaľu kopa “Skutelnieki”; 

 Kokneses amatieru teātris 

 Kokneses bērnu un jauniešu teātra studija; 

 Dāmu deju kolektīvs “Tik un tā”; 

 Flamenko deju grupa “El camino”; 

 Līnijdeju grupa; 

 Vēderdejotāju grupa. 

 

     Lielākie pasākumi KOKNESĒ 2013.gadā. 

 

 1.01.-    Jaungada balle; 

 11.04. –JAUNA TRADĪCIJA 

             Dziesminieku un stāstnieku vakars “KOKNESES ZIĽĢE”; 

 18.05. -  Sama modināšanas svētki; 

 

 

 8.06.   -  Kokneses novada svētki; 

 8.06. -    Kokneses amatieru teātra izrāde pilsdrupās  

                   ”TORNIS. Teika par Kokneses pili”; 

 23.06. -  Jāľu dienas pasākums; 

 3.09. -  JAUNA TRDĪCIJA. 

            Pašdarbības kolektīvu sezonas atklāšanas pasākums  

            “Un sākas viss no gala…”; 

 10.10. – Amatieru teātru saiets “PĒRSES KRASTOS 2013”; 

 16.11. – Valsts svētku pasākums, Kokneses goda pilsoľu godināšana; 

 14.12. – Labdarības pasākums “Eľģeļi pār Latviju”; 

 22.12. – Ziemassvētku pasākums bērniem. 

 

Regulāri tiek demonstrētas jaunākās latviešu animācijas, dokumentālās un 

spēlfilmas. “Multenītes sniegā”; “Sapľu komanda 1935”; Prāta vētras 

koncertieraksts” u.t.t. 

 

 

 

Plāni 2014.gadam. 

 

1. Turpināt Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanu atbalstot un pilnveidojot 

pašdarbības kolektīvu vadītāju un dalībnieku aktivitātes šī procesa saglabāšanā. 

2. Izveidot jaunas tradīcijas un pasākumus. 

 31.05. Bērnu svētkus “Mūsu zaļā istabā””;  

 Oktobrī – Bērnu talantu konkursu  

                “Kokneses KNĪPA un KNAUĶIS 2014”; 

 Novembrī, decembrī – pasākumu  

                                    “Kokneses novada DIŢĢIMENE 2014”; 

 11.novembrī – Lāčplēša dienas Lāpu gājienu u.c. 

 

3. Piedalīties projektu konkursos, kultūras pasākumu un aktivitāšu atbalstam. 
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Kokneses pagasta bibliotēka 
 

Kokneses pagasta bibliotēka ir kultūras, izglītības un saskarsmes centrs savā novadā, vieta, kur 

apgūst un izmanto jaunās informācijas tehnoloģijas, pilnveido sevi mūţizglītībā, saturīgi un 

interesanti pavada savu brīvo laiku, apskatot gleznu izstādes un apmeklējot bibliotēkas rīkotos 

pasākumus. Bibliotēka ir sava Kokneses novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un 

popularizēšanas vieta. 

Misija: paplašināt bibliotēkas lomu sabiedrībā un sniegt universālu informācijas pakalpojumu, 

veicināt uz zināšanām balstītu sabiedrības attīstību un plašu informācijas pieejamību. 

Galvenais virziens: veicināt sabiedrības vispusīgu attīstību. 

 

Mērķis: Bibliotēkas sniegtie pakalpojumi aptver visas Kokneses novadā dzīvojošo iedzīvotāju 

darbības jomas un visas iedzīvotāju vecuma grupas, nodrošina katram lietotājam brīvu pieeju 

informācijai un zināšanām. Kokneses pagasta bibliotēka organizē bibliotēku, grāmatu un 

lasīšanas popularizēšanas pasākumus.           

Viens no šobrīd aktuālākajiem bibliotēkas darba virzieniem ir jauno informācijas tehnoloģiju 

pielietošana, lietotāju apmācība un iedzīvotāju bezmaksas bibliotekārā un informatīvā 

apkalpošana. Mūsdienīga, moderni aprīkota bibliotēka, kas sniedz vietējās sabiedrības 

vajadzībām atbilstošus, kvalitatīvus informācijas pakalpojumus – gan mūţizglītībā, gan 

saturīga brīvā laika pavadīšanai. 

    

                        Bibliotēkas pamatrādītāji  
 

 

 

Rādītāji 2009.gads 2010.gads 2011.gads 2012. 

gads 

2013.gads  

Krājums (vien.sk.) 6706 6915 7149 7407 7502 

Reģistrētie lietotāji 498 487 592 681 805 

t.sk. līdz 18 gadiem 20 25 27 28 25 

Apmeklējums 6398 6698 8520 7805 9002 

t.sk. līdz 18 gadiem 205 215 220 135 130 

Izsniegums 19613 16429 11624 12484 14190 

t.sk. līdz 18 gadiem 410 275 280 154 251 

Krājuma apgrozība 2,9 2,3 1,6 1,6 1,9 

Pašvaldības 

finansējums  

13529 15300 15711 20165 17574 

 

Bibliotēkas lietotāju skaits ir pieaudzis, bet pēdējo piecu gadu laikā gandrīz dubultojies. Tas 

panākts ar pastiprinātu darbu – gan sociālajos tīklos, gan rīkojot daţādus pasākumus, akcijas, 

gan sadarbojoties ar citām Kokneses novada iestādēm, tādejādi piesaistot jaunus bibliotēkas 

lietotājus. 

Pētot mūsu lietotāju intereses, tās liecina, ka brīvpieejas internets ir būtisks bibliotēkas 

pakalpojums. 
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Pieaudzis arī grāmatu izsniegums un apmeklējumu skaits. Vidēji viens lietotājs bibliotēku 

apmeklējis 11 reizes, izlasot 18 grāmatas. Apmeklētāju sastāvs nav mainījies.  

 

 

 

Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata periodā  

 

 2009.gads 2010.gads 2011.gads 2012.gads 2013.gads 

Iedzīvotāju skaits 

pagastā 

4250 4213 4158 4145 4093 

Kopējais budţets 13869 15786 15968 20535 17772 

Pašvaldības 

finansējums 

13529 15300 15711 20165 17574 

t.sk. krājumam 1161 1040 1173 1594 2139 

Citi ienākumu avoti 

(statistikā uzrādītie dati 

+ fondu piešķīrumi) 

340 486 257 370 198 

 

 

Novadpētniecības darbs 

 

 Novadpētnieciskais darbs ir viena no bibliotekārā darba sastāvdaļām. Bibliotēka 

veic kultūrizglītojošās iestādes funkcijas, sava novada izpētē, izceļot svarīgākos notikumus un 

personības. Novadpētniecības darbs liek mums aktīvi sekot mūsdienu dzīves norisēm, atlasot 

materiālus par novadniekiem un notikumiem. Šogad turpinājām vākt un sistematizēt materiālus 

par Kokneses vēsturi un kultūru. Elektroniski ir savadīti materiāli „Koknese kā kultūras 

novads” (kultūra, izglītība, vēsture, sporta dzīve, bibliotēkas vēsture u.c.), 

22.03.grāmatas „”Gaismas pieskāriens Koknesei” atvēršanas svētki. 

Savu ceļu pie lasītājiem sācis kopīgiem spēkiem: gan bibliotēkas, gan Kokneses novada domes, 

gan autoru, dzejā izlolotais sapnis par Koknesi. 

Grāmatā apkopoti 14 autoru apmēram 100 dzejoļi, autoru vecums – visdaţādākais, bet 

 visus vieno mīlestība uz Koknesi. 

 

 

Pasākuma veids Skaits Pasākuma apraksts 

Informatīvs pasākums 

Dalība akcijā 

 

 

Diskusijas 

Dalība akcijā 

 

 

 

 

 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

E- prasmju nedēļa 2013 

Fotokonkurss – Pieķerts lasot 

Ēnu diena –Kokneses bibliotēkā 

Bibliotēkas diena dzīvē(LBB JSS) 

Starptautiskā Dzimtās valodas diena 

Zibakcija Lasīsim kopā 

Monētu diena – krustvārdu mīklu 

minēšana 

Tautas grāmatu plaukts 

Labo darbu nedēļas noslēgums 

Kokneses bibliotēkā : Man reiz bija 
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Tematiska pēcpusdiena 

 

Grāmatas atvēršanas svētki 

Bibliotēkas 90. dzimšanas 

diena 

Bibliotēku nedēļa 

Tikšanās 

 

Radošās darbnīcas 

Konkurss 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

draugs 

Skaisto kleitu svētki Kokneses bibliotēkā 

Gaismas pieskāriens Koknesei 

Tikšanās ar Dailes teātra aktrisi Olgu 

Dreģi 

Nāc skaties filmas 

Anna Kuzina- jauno grāmatu par R. 

Blaumani autori 

Atdzīvināsim akmentiľus,apzīmēsim tos 

Kokneses bibliotēkas Logo 

 Literārā pēcpusdiena  1 Tikšanās ar dzejnieci Maiju Stepēnu  un 

fotogrāfu Induli Burku 

Gleznu izstādes atklāšana 

 

 

 

 

 

Radošo darbu izstādes 

6 

 

 

 

 

 

                 1 

Janas Vitkovskas gleznu izstāde 

Kokneses novada PII audzēkľu praktisko 

darbu izstāde 

Mārča Briškas fotogrāfijas 

Jāľa Tālberga fotogrāfijas 

Elitas Ābeles gleznas 

Rudens ienāk bibliotēkā 

 

Mācību stunda bibliotēkā 2 Skolēnu tikšanās ar izstādes autoriem   

 

Kopā: 

 

Grāmatu izstādes 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

 

                 23 

 

 

 

„Es nevaru vēl runāt klusi”- M .Zālītei 

„Guļ mana Latgale kā nosūbējis sudrabs, 

  Ka acis jānolaiţ, lai bijīgi var pielūgt”-  

A. Rancānei 

 

2014.gadā galvenie uzdevumi- sagatavot bibliotēku atkārtotai akreditācijai un 

organizēt Grāmatu svētkus Koknesē.                          

  Kokneses pagasta bibliotēka ir kļuvusi par vietējās kopienas centru, ieklausoties  

apmeklētāju vēlmēs un sadarbojoties ar citām novada iestādēm, aktīvi piedalāmies 

Kokneses novada kultūras dzīvē. 

 

Kokneses pagasta bērnu bibliotēka 
 

Kokneses pagasta bērnu bibliotēka ir izglītības, kultūras, informācijas un sociālo kontaktu 

centrs novadā. Bibliotēka ir novada kultūrvides veidotāja un tai ir liela nozīme novada dzīvē. 

Kokneses pagasta bērnu bibliotēka dibināta 1955. gada 1.oktobrī un tā ir Kokneses novada 

pašvaldības iestāde. Bibliotēkas ģeogrāfiskais izvietojums ir pašā novada centrā, kas ļauj 

lietotājiem ērti nokļūt bibliotēkā.  
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Kokneses bērnu bibliotēkas misija ir radīt bērnos lasīt prieku un veicināt jauniešus kļūt par 

prasmīgiem informācijas lietotājiem, veicināt izglītotas, kulturālas un informētas sabiedrības 

veidošanu. 

     Bibliotēkas darbs ir plānots un organizēts ar mērķi piesaistīt jaunus lasītājus, 

iepazīstināt ģimenes ar bērniem ar bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem. Bibliotēka ir droša, 

sakopta, noderīga vieta, kur pavadīt savu brīvo laiku. Kokneses bērnu bibliotēkas viens no 

svarīgākajiem darba virzieniem ir – jauno informācijas tehnoloģiju pielietošana un lietotāju 

apmācība. 

       Bērnu bibliotēkas pakalpojumus var izmantot ikviens Kokneses novadā dzīvojošais 

iedzīvotājs. 

              Bibliotēkas darbība vērsta uz nepārtrauktu plānveidīgu attīstību, turpināsim iesākto 

darbu pie bibliotēkas krājuma rekataloģizācijas. 

 

 

                                     Bibliotēkas pamatrādītāji  

 

Rādītāji 2009. 

gads 

2010. 

gads 

2011. 

gads 

2012. 

gads 

2013. 

gads 

Krājums (vien.sk.) 7727 7934 8105 7343 6161 

Reģistrētie lietotāji 381 375 361 423 421 

t.sk. līdz 18 gadiem 381 375 361 423 421 

Apmeklējums 7844 6641 6645 5932 6746 

t.sk. līdz 18 gadiem 7844 6641 6645 5932 6746 

Izsniegums 10029 6887 9078 7930 8455 

t.sk. līdz 18 gadiem 10029 6887 9078 7930 8455 

Krājuma apgrozība 1,2 0,87 1,1 1,08 1,37 

Pašvaldības finansējums  13413 13697 13987 15736 15908 

 

Lietotāju skaits ir nedaudz pieaudzis, 63% Kokneses bērnu ir Kokneses pagasta bibliotēkas 

lietotāji.  

Tas ir sasniegts ar regulāru darbu, vadot bibliotekārās stundas, ekskursijas uz bibliotēku, 

konkursus un literāros pasākumus sadarbībā ar I.Gaiša vidusskolas skolēniem un pirmsskolas 

izglītības iestādes „Gundega” audzēkľiem. 

Apmeklējumu skaits 5 gadu laikā ir ļoti maz mainījies, bet izsniegums nedaudz samazinājies. 

Vidēji viens lasītājs apmeklējis bibliotēku 20 reizes un izlasījis 16 grāmatas un 3 ţurnālus. 

 

Svarīgi iesaistīt bibliotēkā pirmskolas vecuma bērnus, lai saikne ar bibliotēku rastos pēc 

iespējas agrāk. Uzskaitot apmeklētājus, izdalījām atsevišķi tos, kuri bibliotēku apmeklē, lai 

izmantotu datorus un tos, kuri ľem tikai grāmatas un presi. 

Izveidojusies jauna tikai datoru lietotāju grupa, tādu ir 62 bērni, tāpēc ir paredzētas 

vairākas bibliotekārās stundas par interneta drošību. Piedalījāmies konkursā „Radošais 

pasākums par drošību internetā manā bibliotēkā”. 

Ja jauniešus pārsvarā aizrauj modernās tehnoloģijas, tad mazākos vēl var piesaistīt 

lasīšanai. 
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Pasākuma veids Skaits Pasākuma skaits 

Ekskursijas 2  Bērnu Ţūrijas 2013 lielie lasīšanas 

svētki Ķīpsalā 

 Pļaviľu Bērnu Ţūrijas eksperti viesojās    

Koknesē 

 

 

Lekcija- seminārs 

E – prasmju nedēļa  

Dalība akcijā 

 

 

Zaļā bibliotēka  

Velobrauciens Koknesē 

logo konkurss 

Pasaku rīti   

Ziemeļvalstu bibliotēku 

nedēļa   

Diskusijas 

Helovīni 

Radošās darbnīcas 

Multfilmas veidošana 

1 

4 

2 

 

              1 

              1 

              1 

              1 

              2 

              3 

1 

1 

1 

2 

1            

Par iespējām veidot multfilmas 

Runājošās pasakas 

Monētu diena – krustvārdu mīklu 

minēšana 

Bibliotēkas diena dzīvē(LBB JSS) 

Makulatūras vākšana 

 

 

Andersena pasaku pasaule 

Ziema ziemeļos 

Starptautiskā Dzimtās valodas diena 

Spēļu laiks bibliotēkā 

Pārdabisko būtľu saiets 

Jautrie Lieldienu svinētāji 

Kā radās Kokneses pils 

Kopā: 

 

Akmeľu izstāde 

 

Projekta Likteľdārza stāsti  

atklāšana 

Grāmatu izstādes 

              21 

 

               1 

              

                1 

                 

               23 

 

 

Kokneses vidusskolas un 

internātpamatskolas audzēkľu darbi 

 

 

Kokneses pagasta bērnu bibliotēka ir izglītības, kultūras, informācijas un sociālo kontaktu 

centrs novadā. Bibliotēka ir novada kultūrvides veidotāja un tai ir liela nozīme novada dzīvē. 

2014.gadā galvenie uzdevumi- sagatavot bibliotēku atkārtotai akreditācijai un organizēt 

Grāmatu svētkus Koknesē 

 

 

Kokneses pagasta Ratnicēnu bibliotēka 

 
  Bibliotēka ir Kokneses pagasta kultūras, izglītības un informācijas patstāvīga iestāde, un 

tās darbības mērķis ir iedzīvotāju bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informacionālā 

apkalpošana.Bibliotēkas misija ir būt par informācijas piegādātāju un padomdevēju 

apmeklētājiem. Tās galvenais uzdevums ir nodrošināt visiem bibliotēkas lietotājiem brīvu, 

neierobeţotu literatūras un informācijas saľemšanu, sniedzot viľiem pieejamus bibliotekāros, 

bibliogrāfiskos un informacionālos pakalpojumus, saskaľā ar Kokneses pagasta pašvaldībā 

apstiprinātajiem bibliotēkas lietošanas noteikumiem.  

                  Bibliotēka ir reģistrēta KM reģistrā BLB0285. Ratnicēnu bibliotēka atrodas apdzīvotā 

vietā Bormaľos. Bibliotēkas apkalpojamā teritorijā atrodas Kokneses speciālā internātskola- 
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attīstības centrs, kurā mācās bērni ar īpašām vajadzībām un garīgās attīstības traucējumiem. Šie 

bērni bibliotēku apmeklē kopā ar skolotāju. Šajā atskaites gadā reģistrēti 133 bibliotēkas lasītāji, 

kuriem iespieddarbi izsniegti līdzi uz mājām, tai skaitā 24 bērni un skolnieki līdz 18 gadu 

vecumam. Bibliotēkas apmeklējums 2013.gadā bija 2287, vidēji viens lietotājs bibliotēku 

apmeklējis 17 reizes 17% no visiem bibliotēkas reģistrētajiem lietotājiem bija bērni un jaunieši 

līdz 18 gadu vecumam 20 % strādājošie, 63 % pensionāri. Grāmatu un periodisko izdevumu 

augsto cenu dēļ tieši vismazāk nodrošinātās iedzīvotāju grupas ir visaktīvākie bibliotēkas 

lietotāji. Kopējais iedzīvotāju skaits ar katru gadu samazinās, viena daļa dodas darba meklējumos 

uz pilsētām, arī uz ārzemēm, kas tuvākajā nākotnē var atstāt iespaidu uz bibliotēkas lietotāju 

skaitu. Šajā atskaites gadā lasītāju skaits ir palielinājies tikai par vienu lietotāju. Literatūras 

izsniegums ir palielinājies par 249 vienībām. Ratnicēnu bibliotēkas apkalpojamā teritorijā vairs 

nav  pasta nodaļas un Kokneses novadā nav grāmatu veikala. Kopējais apmeklējumu skaits ir 

samazinājies par 274 tas izskaidrojams ar to, ka mazāk tika izmantoti datori. Bibliotēka ir 

apmeklētājiem draudzīga un rosinoša sabiedriskās saskarsmes vide, tā atrodas ēkas pirmajā stāvā 

un pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem. 2008.gadā bibliotēka tika akreditēta uz 5 

gadiem un ir saľemta LR kultūras ministrijas bibliotēkas akreditācijas apliecība Nr. 321. 

Izsniegta Rīgā, 2008.gada 5. septembrī.  

 

Bibliotēkas izmantošanas dinamika pēdējo 4 gadu laikā: 

 

 2010.gads 2011.gads 2012. gads 2013 (+/-) 

Lietotāju skaits 121 131 132 133 +1 

Izsniegums 3673 3591 3498 3747 +249 

Apmeklētāju skaits 

3118 2961 2561 

 

2287 

 

-274 

 

 

 Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika. 

Ratnicēnu bibliotēkā jebkurš apmeklētājs var atrast savām vajadzībām un interesēm 

atbilstošo. Līdz ar jauno informācijas tehnoloģiju ienākšanu, pilnveidojušies bibliotēkas sniegtie 

pakalpojumi. Jaunās tehnoloģijas ir radījušas jauna tipa lasītāju – datorlietotāju. Bibliotēkas 

uzdevums ir mazināt plaisu starp sabiedrības daļu, kurai ir iespējas piekļūt elektroniskai 

informācijai un kuriem tās nav. Šajā atskaites gadā grāmatu krājums papildinājies par 116 

iespieddarbiem 701 latu vērtībā. Bibliotēkas apmeklētāji arvien aktīvāk izmanto iespēju presi lasīt 

internetā. 2013.gadā bibliotēkas lietotājiem bija iespēja bez maksas izmantot datu bāzes Lursoft 

laikrakstu bibliotēku http://news.lv. 2014.gadam abonēti 18 preses izdevumi par 249 latiem : 

Avene, Astes, Privātā Dzīve, Ieva, Ievas Stāsti, Ievas Veselība, Dari Pats, Ilustrētā Pasaules 

Vēsture, Ievas Māja, Ievas Dārzs, Patiesā Dzīve, Ilustrētā Zinātne, Annas Psiholoģija, Mājas 

Viesis, Ko ārsti tev nestāsta, Ievas virtuve, Santa, Leģendas. 

 

Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 

Ratnicēnu bibliotēkā jebkurš apmeklētājs var atrast savām vajadzībām un interesēm atbilstošo. 

Līdz ar jauno informācijas tehnoloģiju ienākšanu, pilnveidojušies bibliotēkas sniegtie pakalpojumi. 

Jaunās tehnoloģijas ir radījušas jauna tipa lasītāju – datorlietotāju. Bibliotēkas uzdevums ir mazināt 

plaisu starp sabiedrības daļu, kurai ir iespējas piekļūt elektroniskai informācijai un kuriem tās nav. 

Šajā atskaites gadā datorprasmju un interneta apguvē lietotāji izmantoja  portāla www.biblioteka.lv  

e-kursi. Kokneses pagasta Ratnicēnu bibliotēka strādā 40 stundas nedēļā, 35 atvērta 

apmeklētājiem. Darba laiks atbilst iedzīvotāju interesēm, jo parastu darba nedēļu strādājošie 

bibliotēkas pakalpojumus izmanto sestdienās. Bibliotēka apmeklētājiem atvērta sešas dienas 

nedēļā.  

http://news.lv/
http://www.biblioteka.lv/
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Galvenie pakalpojumi: 

Bezmaksas 

 Grāmatu un periodikas izsniegšana lasīšanai mājās; 

 Uz vietas bibliotēkā plašu uzziľu literatūras klāstu, kā arī 18 nosaukumu preses izdevumus 

 Bibliogrāfiskās uzziľas; 

 Tematiskās izstādes un Literāri izglītojošie pasākumi; 

 Datorpakalpojumi un internets 

                      Maksas  
 Daţādu materiālu krāsaina un melnbalta izdruka un skenēšana. 

 

 Atsaucoties uz valsts mēroga un vietējām aktualitātēm bibliotēkā tiek veidotas un iekārtotas 

tematiskas, izglītojošas, informatīvas izstādes. Notika 2 ,,Jauno grāmatu dienas‟‟ un citi literatūru 

popularizējoši pasākumi. Šajā atskaites gadā bibliotēkā notika  tematiskās pārrunas: „Rakstnieks R. 

Blaumanis un Koknese”.  Sveču un svečturu izstāde, kuru veidojām kopīgi ar bibliotēkas 

apmeklētājiem. „Svece ar īpašu stāstu”. Pēc bibliotēkas apmeklētāju ierosmes martā izlikām izstādi 

„ Gliemeţvāki un citi jūras iemītnieki”. Augustā kopīgi ar vietējiem iedzīvotājiem sarīkojām tomātu 

izstādi un degustēšanu.  

3.oktobrī kopā ar nelielu grupu pensijas vecuma ļaudīm apmeklējām Kokneses Likteľdārzu. 

No 18. līdz 24.martam bibliotēkā norisinājās E-prasmju nedēļa, kuras ietvaros apmeklētājiem rādīju 

komunikācijas iespējas ar Skype. Bija iespēja izveidot savu Skype adresi un savā starpā sazināties. 

Bibliotēkas apkalpojamā teritorijā dzīvojošo bērnu skaits ir neliels un bērnu vecums ir daţāds. Šajā 

atskaites gadā bija tikai 24 lasītāji. Bērni  daţādā vecuma tika iesaistīti kopējo izstāţu veidošanā, 

radošā darbnīcā: Lieldienu zaķu un olu krāsošanā.  

2013.gadā bibliotēkā tika iekārtotas pavisam 41 tematiskas literatūras izstādes un 7 tematiski 

pasākumi. 

Novadpētniecības materiālus vācu un apkopoju mapēs, un tieši ar novadpētniecības krājumu 

ikviena bibliotēka ir atšķirīga no citām un interesanta lietotājiem. Pēdējā laikā ievērojami 

palielinājusies interese par savas dzimtas vēsturi un saknēm. Bibliotēkas lietotājus individuāli 

iepazīstinu ar iespējām skatīt baznīcu grāmatu ierakstus digitālā formā. 

Bibliotēkas rīcībā ir senu fotogrāfiju kolekcija par Latvijas brīvvalsts laikiem. 

Novadpētniecības materiāli ir izdalīti atsevišķi un pieejami ikvienam. Tiek apzināti jauni 

novadnieki, vākti un apkopoti materiāli. Ir nepieciešama nopietna savāktā materiāla klasifikācija un 

izvērtēšana. 2013.gadā bibliotēkas lietotājus individuāli mācīju lietot portālu www.periodika.lv. 

Šajā atskaites gadā novadniekiem rakstniecei Emīlijai Prūsai -135, valodniekam Jānim 

Endzelīnam -140, rakstniekam un dārzkopim Jānim Penģerotam -Svešajam 150.  Lauksaimniecības 

darbiniekam,  ilggadējam vietējā  kolhoza „Rīts” priekšsēdētājam Pēterim Torsteram -100 ar 

tematiskām pārrunām un izstādi atzīmējām viľa  jubileju. 

Bibliotēku nedēļā, no 22. līdz 28.aprīlim, kuras vadmotīvs bija ”Mantojuma sardzē” ar tematisku 

pasākumu atzīmējām vietējā kolhoza „Pērse” dibināšanas 65 gadadienu, pasākuma apmeklētāji 

dalījās atmiľās par piedzīvoto, par savu darba mūţu kolhozā.  Izstādē varēja aplūkot goda grāmatu 

un fotogrāfiju plašu izstādi ar kurām padalījās vietējie iedzīvotāji. 

Bērni un jaunieši: 

 

 2010 2011 2012 2013  (+/- 

Lietotāji 30 22 23 24  +1 

Apmeklējums 1374 1316 1147 1085 -62 

http://www.periodika.lv/
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Izsniegums 1247 962 1035 1132 +97 

 

Ziľas sagatavoja: Sarmīte Leitāne. 

 

 

 Iršu pagasta bibliotēka 

 
 Iršu pagasta bibliotēka ir Kokneses novada Iršu pagasta pārvaldes  kultūras, brīvā laika 

pavadīšanas, izglītības un informācijas iestāde, kas veic kultūras mantojuma - iespieddarbu, 

elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, 

kataloģizēšanu, bibliografēšanu, saglabāšanu, un nodrošina informācijas pieejamību un 

izmantošanu vietējai sabiedrībai un jebkuram interesentam, atbilstoši Bibliotēkas izmantošanas 

noteikumiem.  

Bibliotēkas misija - piedāvāt vietējai sabiedrībai radošu, darbīgu kultūras un 

informācijas centru bērniem un pieaugušajiem, aprīkotu ar modernām tehnoloģijām un aktuālu 

iespieddarbu krājumu, kas atbilst lasītāju vēlmēm un veicina pašizglītošanos un mūţizglītības 

iespējas 

  Bibliotēkas mērķis – apkopot informāciju un nodot to pagasta sabiedrībai un citiem 

interesentiem, veicināt iedzīvotāju mūţizglītības procesu un nodrošināt bibliotēkas lietotājiem 

kvalitatīvus bibliotēkas pakalpojumus. 

Bibliotēka atrodas Iršu pagasta  pārvaldes telpās 1. stāvā. Ēka atrodas labā tehniskā 

stāvoklī, ir signalizācija, nodrošināta laba apkures sistēma, nav ierīkota pieeja cilvēkiem ar 

kustību traucējumiem. Bibliotēkai ir nepieciešama  logu nomaiľa. Bibliotēkas telpu kopplatība 

ir 63 m
2
. 

Bibliotēka lietotājiem piedāvā maksas un bezmaksas pakalpojumus. Bezmaksas 

pakalpojumi- lasītāju reģistrācija, brīvpieejas krājuma izmantošana, grāmatu, ţurnālu un citu 

dokumentu izsniegšana, saľemšana, konsultācijas datora un interneta lietošanā, starpbibliotēku 

abonements, bibliotēkas, lasīšanas un literatūras popularizējoši pasākumi, ekskursija pa 

bibliotēku, literatūras izstādes, uzziľas un konsultācijas, telefoniska grāmatu rezervēšana, datu 

bāzu izmantošana, internets, WiFi.  

Maksas pakalpojumi – skenēšana, datorizdruka, kopēšana, dokumentu iesiešana ar spirāli. 

  Bibliotēka tās lietotājiem ir atvērta 40 stundas nedēļā un apkalpo sekojošas 

lasītāju grupas – pirmsskolas vecuma bērnus, skolēnus, jauniešus, strādājošos, pensionārus, 

uzľēmējus,  veicinot tālākizglītības un mūţizglītības iespējas. 

 Bibliotēkas krājuma komplektēšanā noteicošais faktors ir apmeklētāju intereses 

un pieprasījumi.  

  

  

 

         Bibliotēkas krājuma komplektēšanas dinamika 

 

 

 

2009.g. 2010.g. 2011.g.   2012.g.   2013.g. 

Grām. 

skaits 

Ls Grām. 

skaits 

Ls Grām. 

skaits 

Ls Grām. 

skaits 

Ls Grām. 

skaits 

Ls 

Pašvaldības 

līdzekļi 
 

68 

 

422 

 

131 

 

382 

 

104 

 

395 

 

111 

 

460 

 

101 

 

449 

Kultūrkapitāla 

Fonda līdzekļi 
 

30 

 

139 

 

 

   

 
 

21 
 

107 
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Dāvinājumi 

grāmatu svētkos 

   

10 

 

28 

 

13 

 

    66 

 

9 

 

31 

 

    10 

 

39 

LNB attīstības 

Institūta 

dāvinājums 

 

28 

 

136 

 

23 

 

102 

 

17 

 

51 

 

29 

 

65 

 

    20 

 

37 

Lasītāju 

atvietotās  

grāmatas, 

privātie 

dāvinājumi 

   

16 

 

8 

  

 

 

34 

 

112 

  

 

LNB Atbalsta 

biedrība 

(Bērnu ţūrija) 

     

 

4 

 

   16 

 

2 

 

11 

 

  35 

 

151 

Izdevniecību, 

 Kokneses 

domes 

dāvinājumi 

      

   

 

18 

 

62 

 

  1 

 

6 

Sabiedrības 

itegrāc. fonds 

        17 103 

Kopā 126 698 180 521 138 530 224 851  184 787 

           

 
Pamatā  bibliotēkas krājums tiek komplektēts no pašvaldības budţeta. Bērnu literatūras 

papildināšanai bibliotēka jau 10. gadus raksta projektu un piedalās bērnu lasīšanas veicināšanas 

mērķprogrammā „Bērnu un jauniešu ţūrija”. Krājuma komplektēšana  ir pakārtota lasītāju 

pieprasījumam, interesēm un lasītāju grupām. Pašvaldības piešķirtie līdzekļi ir palikuši 

iepriekšējo gadu līmenī.  2013. gadā  dāvinājumos saľemti dokumenti par  338 LS.  

2014. gadam ir pasūtīti sekojoši laikraksti un ţurnāli par summu 255 Ls.: „Ievas Stāsti”, 

„Privātā Dzīve”, „Praktiskais Latvietis”, „Leģendas”, „Ieva”, „Ilustrētā Pasaules Vēsture”, 

„Ilustrētā Junioriem”, „Patiesā Dzīve”, „Zīlīte”, „Dari Pats”, „Staburags”,„Ievas Veselība”, 

„Sīrups”.  

 

2013. gadā bibliotēkā piereģistrēti 166 lasītāji, no tiem patstāvīgi bibliotēkas 

apmeklētāji ir 139. Patstāvīgie lietotāji apmeklē bibliotēku regulāri, bet neliela daļa lietotāju, 

īpaši jaunieši un skolēni, lasa tikai nozaru literatūru, kas nepieciešama mācību procesam vai 

serālizdevumus. Lielai daļai skolēnu un jauniešu grāmatas ir vienaldzīgas, bet interesē tikai 

sociālie tīkli.  

2013. gadā no 166 bibliotēkas lietotājiem 50% bija pieaugušie un 50% bērni, pusaudţi un  

jaunieši. 

Bērniem un jauniešiem bibliotēka piedāvā sekojošus pasākumus: 

 bibliotekārās stundas, 

 tematiskos literāros pasākumus, pārrunas, 

 izstādes, 

 konkursus, viktorīnas, 

 pārgājienus, ekskursijas, 

 individuālu datorapmācību sākumskolas skolēniem, 

 piedalīšanos makulatūras vākšanas akcijās, 

 radošās darbnīcas, 
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 jauno grāmatu apskatus. 

 iepazīšanās ekskursiju uz bibliotēku. 

Bibliotēkas darbs atspoguļots  Kokneses novada mājas lapā, Aizkraukles pilsētas 

bibliotēkas mājas lapā un Kultūras karte.lv. 

 Bibliotēka regulāri nodot informāciju par jaunumu iegādi  Aizkraukles pilsētas 

bibliotēkai, kur tiek veidots Aizkraukles reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs, kurš 

internetā ir pieejams lasītājiem.  

 Bibliotēkā aprīkotas 6 datorvietas lasītājiem ar interneta pieslūgumu. 2013. gadā viens  

datorkomplekts iegādāts par Kokneses novada domes budţeta.  Atsevišķi uzskaitāmas 

informācijas tehnoloģijas –2 multifunkcionālās iekārtas. (2011. gadā viena multifunkcionālā 

iekārta nopirkta par Kokneses novada domes budţeta līdzekļiem). 

Bibliotēkas lietotāju skaitam datoru daudzums ir pietiekošs, par interneta ātrumu  sūdzību nav.  

 Bibliotēkas galvenie virzieni novadpētniecības jomā saistīti ar pagasta vēstures un 

novadnieku apzināšanu, materiālu vākšanu un apkopošanu. 

Bibliotēkā ir izstrādāts novadpētniecības materiāls „Iršu pagasts laiku lokos”. Šis 

materiāls ir tapis sadarbībā ar vecākās paaudzes ļaudīm. Darba 1. daļā tiek aprakstīts par Iršiem 

Vācu kolonijas laikā , 2. daļā par kolhozu veidošanos pēckara gados. Izgriezumi no 

laikrakstiem ir apkopoti un iesieti. Darba nosaukums „Iršu pagasts Aizkraukles rajona 

laikrakstu slejās.” Ir iesieti 8  darbi un apkopoti materiāli no 1993. gada līdz 2007. gadam. 

Noformēti  materiāli par Iršu pagasta bibliotēku „Iršu pagasta bibliotēkas stāsts. „Barikāţu 

laiks” Pērses pamatskolas audzēkľu skatījumā.  

 Bibliotēkas sadarbības partneri ir Iršu pagasta pārvalde, Pērses pamatskola, Ģimenes 

krīzes centrs „Dzeguzīte” un pensionāru klubiľš „Vālodzīte”. 

Bibliotēkas  nolikums apstiprināts 2009. gadā, grozījumi veikti 2012. gadā. Kokneses 

novada bibliotēku lietošanas noteikumi, datortehnikas lietošanas noteikumi un maksas 

pakalpojumi bibliotēkās ir vienoti visām novada bibliotēkām un apstiprināti 2010. gadā, 

grozījumi veikti 2014. gadā. 2014. gada 5. jūnijā bibliotēkā tika veikta atkārtota akreditācija. 

Akreditācijas ieteikumi vēl nav zināmi.   

Bibliotēkā strādā viens darbinieks. Bibliotēkas vadītāja regulāri papildina savas 

profesionālās zināšanas. 2013.-2014. gadā, apmeklējot Latvijas Nacionālās bibliotēkas Mācību 

centra profesionālās pilnveides 240 stundu kursus iegūts sertifikāts. 

 2014. gadā bibliotēkā notikuši sekojoši pasākumi: 
 Bērnu, jauniešu un vecāku  ţūrijas noslēguma pasākums. 

 Barikāţu laiku atceroties. 

 E -  prasmju nedēļa. 

 Ierotāsim Lieldienas ( radošā darbnīca – „Oliľ boliľ” spēles gatavošana). 

 Bibliotēku nedēļa ( pasākumi pieaugušajiem un bērniem ) 

 Tikšanās ar dzejnieci sarmīti Rodi. 

 Piedalīšanās Grāmatu svētkos Koknesē. 

 

Novadpētniecības darbs: 

 Noformēts materiāls „Iršu pagasts Aizkraukles reģiona laikraksta „Staburags” slejās” 

par 2009. gadu. 

 Noformēti albumi par pasākumiem bibliotēkā un pagastā. 

 Papildinājies novadpētniecības krājums ar darbu par Likteľdārzu un Iršiem vācu 

kolonijas laikā. 

Gatavojamies: 

 Novada svētkiem, 

 Dzejas dienām, 

 Rudens pasākumiem bibliotēkā, 
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 Tematiskām radošām darbnīcām novada svētkos, 

 Darboties projektā „Bērnu, jauniešu un vecāku ţūrija”. 

         

                   

Bebru  pagasta bibliotēka 
 

 

Bebru pagasta bibliotēka ir atvērta ikvienam un piedāvā brīvu piekļuvi informācijai gan 

elektroniski, gan tradicionāli, tādējādi nodrošinot iespēju katram sevi izglītot un pilnveidot 

visa mūţa garumā. 

 Bibliotēkas rīcībā esošais grāmatu un periodisko izdevumu krājums nodrošina lieliskas 

atpūtas iespējas visiem vecumiem un daţādām gaumēm. 

 Bibliotēka strādā , lai saglabātu interesi par grāmatām, veicinot lasīšanu bērnu un 

jauniešu vidū un cenšamies nodrošināt pieeju vietējās kultūras mantojumam. 

 Bibliotēka palīdz atrast noderīgu informāciju, uzklausa un cenšas atbildēt uz uzdotajiem 

jautājumiem. 

Šī gada laikā nekādas izmaiľas bibliotēkas darbībā nav notikušas . 

Bebru pagasta bibliotēkai padotībā nav citas iestādes. 

Bebru pagasta bibliotēka 2008. Gadā sekmīgi izgāja akreditāciju (apliecības Nr. 317) un jau 

pakāpeniski sāk gatavoties jaunajai akreditācijai, kura notiks 2014. gadā. 

 

Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika 
Veidojot krājumu, bibliotēka nodrošina iedzīvotājiem: 

1. Pirmo saskarsmi ar grāmatu; 

2. Iespēju atpūsties; 

3. Piekļuvi informācijai gan drukātā, gan elektroniskā formātā; 

4. Atbalstu formālajai un mūţizglītībai; 

5. Piekļuvi valsts un pašvaldības dokumentiem. 

 

Galvenās lietotāju grupas; 

1. Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem; 

2. Studenti; 

3. Strādājošie; 

4. Interneta lietotāji; 

5. Pensionāri. 

Krājuma veidošanas vispārīgie principi:   

1. Informācijas resursiem jānodrošina pieeja daţādos formātos; 

2. Informācijas resursiem jāatspoguļo daţādi viedokļi; 

3. Bibliotēkas krājumam jāatbilst vietējās sabiedrības interesēm un vajadzībām; 

4. Izvēloties dokumentus nav pieļaujama politiska, konfesionāla, komerciāla vai 

cita ietekmēšana; 

5. Publikācijas forma un stils; 

6. Valodas aspekts; 

7. Cena. 

Daiļliteratūras komplektēšanas kritēriji: 

1. Lasītāju pieprasījums; 

2. Iesējums; 

3. Grāmatas novērtējums no kritiķu vērtējuma; 

4. Cena. 
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Valodu aptvērums; 

Pamatā resursi tiek komplektēti latviešu valodā. Nozaru literatūra minimālā apmērā arī 

svešvalodās. 

Krājuma komplektēšanas avoti: 

1. Pirkumi 

2. Abonēšana; 

3. Dāvinājumi; 

4. Nozaudēto izdevumu atvietošana 

5. Dalība KKF mērķprogrammās – „Jaunu grāmatu un citu izdevumu iegāde 

bibliotēkās” un „Bērnu ţūrija” 

 

 Finansējuma avoti: 

1. Kokneses novada domes finansējums; 

2. Dalība projektos. 

Literatūru iepērk: 

1. Aizkraukles pilsētas grāmatnīcā; 

2.  No izbraukuma tirdzniecības pārstāvjiem; 

3.  Grāmatu svētkos. 

 Dāvanu pieľemšanas kritēriji: 

1.  Izdošanas laiks – pēdējo 5-6 gadu literatūra, ja nav krājumā; 

2.  Aktualitāte – paaugstināta  pieprasījuma literatūra. 

Krājumā nekomplektē: 

1. Pornogrāfisku, rasistisku, naidu kurinošu literatūru; 

2. Īslaicīgas nozīmes literatūru (bukleti, aicinājumi, partiju programmas 

u.tml.) 

3. Pamatskolas un vidusskolas mācību grāmatas; 

4. Mūzikas ierakstus; 

5. Nošu izdevumus; 

6. Kartogrāfiskos izdevumus (izľemot novadpētniecību) 

7. Attēlizdevumus (izľemot novadpētniecību); 

8. Rokrakstus (izľemot novadpētniecību) 

Bibliotēkā tiek veidot speciāls – novadpētniecības fonds, kurā tiek vākti materiāli par 

Bebru pagastu un pagasta iedzīvotājiem neatkarīgi no izdevuma veida un izdošanas 

vietas. 

Sakarā ar to ,ka pagastā ir trīs mācību iestādes, bibliotēkas fondu galvenokārt veido no 

bērnu literatūras, un tā kā bibliotēkas apmeklētāji pārsvarā meklē viegli lasāmu 

literatūru komplektēju galvenokārt ,daiļliteratūru. 

Prioritātes bibliotēkas fonda komplektēšanā tiek dotas: 

1. Uzziľu resursiem (vārdnīcas, enciklopēdijas, ) 

2. Psiholoģija; 

3. Bērnu literatūra; 

4. Daiļliteratūra. 

Krājuma rekomplektēšanas (norakstīšanas) iemesli: 

1. Dokumenti nav atgūstami lietotāju vainas dēļ; 

2. Nolietoti izdevumi; 

3. Nozaudēti izdevumi; 

4. Novecojuši pēc satura; 

5. Izdevumi bojāti daţādu iemeslu dēļ; 

6. Liekie dubleti; 

7. Profilam neatbilstoši izdevumi. 
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Abonēto presi bibliotēka glabā: 

1. Avīzes – 1gadu 

2. Nozaru ţurnālus – pēc ţurnālu nolietotības pakāpes; 

3. Populārus rakstura ţurnālus – 2 gadus. 

Bibliotēku finansē Kokneses novada dome , preses un grāmatu pasūtīšanai bija atvēlēti -  

1000,00 Ls. No tiem periodiskajiem izdevumiem – 400.00Ls un grāmatām 600Ls. Tika saľemti 

dāvinājumi par 295.38, kā arī piedaloties Bērnu ţūrijā, bija saľemtas grāmatas 87.77Ls vērtībā. 

2013. Gadā tika pasūtīti 14 preses izdevumi par 404.32Ls. Prese tika pasūtīta iepriekš 

aptaujājot bibliotēkas lietotājus, izzinot viľu vēlmes. 

 Staburags; 

 Latvijas avīze; 

 Mājas viesis; 

 Dari pats; 

 Ieva; 

 Citāda pasaule; 

 Privātā dzīve; 

 Patiesā dzīve; 

 Praktiskais Latvietis; 

 Ilustrētā vēsture; 

 Ilustrētā zinātne; 

 Ilustrētā Junioriem; 

 Klubs; 

  Rokdarbu vācelīte; 

Tā kā Bebru pagasta bibliotēku pārsvarā izmanto, skolēni, studenti, strādājošie un pensionāri, 

tad arī krājums, maksimāli ir atlasīts tāds, lai apmierinātu šo apmeklētāju vēlmes. 

Izsniegums 2013. Gadā ir sarucis, jo daudzi pagasta iedzīvotāji ir izbraukuši no Latvijas, 

iedzīvotāju skaits ir sarucis, bet neskatoties uz to, palicēji bibliotēku izmanto gan kā, brīvā laika 

pavadīšanas vietu, kā arī izmanto iespēju sameklēt darbu. 

 
PAKALPOJUMU PIEDĀVĀJUMS UN PIEEJAMĪBA 

 Iespēju robeţās mācos pati un cenšos jauniegūtās zināšanas nodot bibliotēkas 

lietotājiem un apmeklētājiem.  

Sadarbībā ar Skrīveru bērnu bibliotēku piedalos Ziemeļvalstu dienās, rīkojot pasākumus 

bērniem. 

Apmeklējot kursus Rīgā, mācos pareizi izturēties pret bibliotēkas apmeklētājiem, risināt 

konflikta situācijas, ja tādas rodas. Dziedātājs, pasākumu vadītājs Arnis Miltiľš, māca, runāt, 

elpot un….arī dziedāt. Drīz visi bibliotekāri sagaidīs apmeklētājus dziedot.:) 

Rīgā tika apmeklēti arī kursi, kuri bija ne tikai saturīgi un interesanti, bet ļoti, ļoti noderīgi 

ikdienas darbam. Laila Meluškāne stāsta un rāda, kā darināt apsveikumus saviem bibliotēkas 

lietotājiem, Valda Ošiľa rādīja un skaidroja visu par telpu noformēšanu un pasākumu rīkošanu. 

Visi kursi un semināri, kuri tiek apmeklēti ir ļoti vajadzīgi gan darbam, ikdienai saskarsmē ar 

bibliotēkas lietotājiem . Viss tas ko iemācos tiek lietots ikdienā, nodots tālāk bibliotēkas 

lietotājiem. 

 Bibliotēkā rīkojam vakarēšanas, mācas gan pieaugušie, gan bērni. Uz Ziemassvētkiem 

tapinājām tamborētas eglītes. 

 

    Bibliotēkā iedzīvotājiem tiek dota iespēja izmantojot jaunākās tehnoloģijas, meklēt darbu, 

apmaksāt rēķinus, kā arī intensīvi izmantojot Skaipu , sazināties ar tuviniekiem ,kuri atrodas aiz 

Latvijas robeţām. 
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Pēdējā gada laikā apmeklējums un izsniegums bibliotēkā ir krities. Tas saistīts ar ,to, ka 

iedzīvotāji pamet pagastu, izbrauc no Latvijas, pārceļas uz dzīvi pilsētās. Samazinājusies 

dzimstība, skolās paliek mazāk bērnu. Kad VPIV skolai pieslēgs bezvadu internetu, 

samazināsies arī jauniešu datorlietotāju skaits. Toties ar vien aktīvāki paliek vecākā gada 

gājuma cilvēki, kuri apgūst datorus, to lietošanu, jo bibliotēkā pavadītais laiks, nav tikai, 

grāmatu apmaiľa. Tas ir arī satikšanās un iespaidu apmaiľas laiks. Cilvēki satiekas, runājas un 

komunicē savā starpā. It sevišķi svarīgi tas ir vientuļajiem, lai gan viľus tā var nosaukt tikai 

nosacīti, jo katram kaut kur ir bērni un radi, bet bibliotēkā satiekoties šiem cilvēkiem ir kopējas 

tēmas par ko parunāt. 

 

Kopējais izsniegto grāmatu skaits 
Kopējo izsniegto grāmatu skaits pa šiem gadiem ir samazinājies: 

2011.g – 24601 

2012.g. -21343 -3258 

2013.g. – 20118 -1225  

Tas izskaidrojums ar to, ka iedzīvotāju paliek mazāk un viľi izvēlas lasīt 

kvalitatīvākas grāmatas, kuras attiecīgi maksā dārgāk. Kā arī ir rasta iespēja apmeklēt 

pārējās novada bibliotēkas. 

 

 

Bērnu apmeklējums pa gadiem 
2011.g. -8485 

2012.g. – 8113 -372 

2013.g -  7931  -182 

Arī bērnu skaits pagastā samazinās, samazinās skolēnu skaits skolās. 

 

Izsniegums bērniem pa gadiem 

 
2011.g. – 8060 

2012.g. – 7321 -739 

2013.g. – 7011 -310 

Kopš samazinājies darba vietu skaits Latvijā, arī Bebru pagastā ir izjūtams katastrofāls 

darba vietu trūkums, līdz  ar to ir palielinājies to iedzīvotāju skaits, kuri ilgstoši ir bez daba. Šī 

iedzīvotāju kategorija bibliotēku aktīvi izmanto, kā kopā sanākšanas vietu, komunicē savā 

starpā, izmantojot internetu meklē darbu. Bibliotēkai ir laba sadarbība ar vietējiem uzľēmējiem, 

zemniekiem un mazo saimniecību īpašniekiem, ir iespēja atrast darbu kaut vai īslaicīgu uz 

laiku. Iedzīvotāji šo iespēju aktīvi izmanto. 

Bibliotēkas telpas ir pieejamas personām ar īpašām vajadzībām, jaunās māmiľas var 

telpās iebraukt ar ratiľiem, neatstājot bērnu ārpusē. 

Bibliotēkas darba laiks ir piemērots apkārtējiem iedzīvotājiem. Bibliotēka strādā katru 

darba dienu no 9.00 -18.00. Pusdienas pārtraukums no 13.00 – 14.00. Brīvdienās bibliotēka 

strādā pēc pieprasījuma. 

 
DARBS AR BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM 

 

Bebru pagasta bibliotēkā īpaša vērība tiek pievērsta darbam ar bērniem. Bibliotēkā ir 

bērnu stūrītis, kuru bērni labprāt izmanto, ir iespēja vecākiem ,kuri atnākuši uz bibliotēku, 

bērnus atstāt spēļu stūrī, kur daudz mīksto rotaļlietu, speciālas cietās grāmatiľas un citas 
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iespējas jautri pavadīt laiku, netraucējot vecākiem, kuri tanī laikā izmanto internetu, apskata 

grāmatas. Tiek rīkotas izstādes, mācamies kaut ko veidot, radoši pavadām brīvo laiku. 

Paši mazākie lasītāji vienmēr ar sajūsmu skatās jaunās krāsainās bilţu grāmatas. Viľiem 

ir nopirkti mazas mazi plauktiľi, lai viegli varētu piekļūt sev interesējušām grāmatām. 

 

PII iestādes „Bitīte” bērni ar savām audzinātājām atnāca uz bibliotēku lai kopā izlasītu 

grāmatiľu, „Kā Lupatiľi ciemos gāja” un noskatītos multenīti „Kā Lupatiľi mazgājās”. Pēc tam 

visi kopā līmējām un zīmējām Lupatiľus, Izveidojām izstādi kuru ar interesi aplūkoja 

bibliotēkas lietotāji. 

 

Skolas vecuma bērni labprāt piedalās Bērnu ţūrijā, lasa, ar prieku atbalsta bibliotēkas 

rīkotos pasākumus. Bibliotēkā iestudē mazas skicītes no Bērnu ţūrijā lasītajām grāmatām.  

Vienīgais katru gadu grūtāk ir pierunāt bērnus, ka jālasa, lielie lasītāji beidz skolu un 

aiziet uz citām pašvaldību mācību iestādēm, bet mazie lasītāji vēl jāpieradina pie bibliotēkas. 

 Visiem jauniešiem, kuri nāk tikai darboties ar datoru ir uzdevums izlasīt vismaz vienu 

grāmatu nedēļā, un daudziem tas iepatīkas, paši sāk sekot līdzi jaunākajām grāmatām un tādēļ 

arī man ir jābūt lietas kursā par to kas ir pieprasītākā jauniešu literatūra. 

Bērniem, grāmatas iespēju robeţās tiek komplektētas, balstoties uz vecuma īpatnībām, 

ievērojot gan zēnu, gan meiteľu prasības. 

Piedaloties Bērnu ţūrijā ar grāmatu saturu tiek iepazīstināti arī vecāki, arī viľiem ir dota 

iespēja izlasīt tās grāmatas, kuras lasa bērni, un arī vecāki izsaka savu viedokli par izlasītajām 

grāmatām. Interesanti, ka bērnu domas ne vienmēr sakrīt ar pieaugušo, skatījumu uz izlasīto 

literatūru. 

Regulāri tiek strādāts ar bērniem, lai brīvo laiku pavadītu ne tikai sēţot pie datora, bet 

aktīvi izmantojot visas bibliotēkas piedāvātās iespējas. 

Pirmskolas vecuma bērni, kopā ar vecākiem, vecvecākiem, PII iestādes „Bitīte” 

darbiniekiem, tiek iepazīstināti ar bibliotēku, tās piedāvātajām grāmatā, un tām iespējām, kas ir 

saistoši viľu vecumam. Jaunākā un vidēja skolas vecuma bērniem, kā arī pusaudţiem un 

pieaugušajiem tiek piedāvāta iespēja darboties radošajās darbnīcās, kur bērni apgūst dzīvē 

noderīgas lietas. 

 
INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJU 

NODROŠINĀJUMS 

 

Tā kā bibliotēkā ir tikai viens darbinieks, tad pie bibliotēkas mājas lapas izveidošanas 

darbs kavējas, blogiem pietrūkst laika, kā arī sociālie tīkli un citas tīmekļa vietnes paliek bez 

attiecīgās uzmanības, jo laiks paiet reālā saskarsmē ar bibliotēkas lietotājiem. Lai gan kursi ir 

izieti un zināšanu it kā pietiek, cilvēcīgi pietrūkst laika. 

 

 

NOVADPĒTNIECĪBAS DARBS 

 
Bibliotēkā regulāri tiek strādāts ar novadpētniecības materiāliem, šīs lietas ir vajadzīgas 

apkārt esošajiem skolēniem un studentiem. Bibliotēka sadarbojas ar pagasta Voldemāra 

Jākobsona muzeju „Galdiľi”,  izmanto muzeja piedāvātos materiālus. Regulāri tiek papildinātas 

tematiskās mapes, vākti materiāli no preses, elektroniski tiek veidotas novadpētniecības mapes. 
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PROJEKTU IZSTRĀDE 

 
Pagasta bibliotēka jau 9 gadu piedalās KKF rīkotajā Bērnu ţūrijā, kur ir ieguvusi lielu 

atsaucību. Ţūrijas laikā notiek daţādi pasākumi, konkursi, kopā nākšanas pasākumi. 

Arī vecāki katru gadu aktīvāk iesaistās šinī pasākumā un ar interesi seko līdzi visam kas 

notiek bibliotēkā. Noslēgumā notiek aktīvāko vecāku un bērnu sumināšana. 

Bibliotēka sadarbojas ar pagasta nevalstisko organizāciju „Bites” un piedalās projektu 

rakstīšanā. Tā arī šogad tika uzrakstīts projekts par rotaļu laukuma izveidi pagastā. Prieks 

pašiem un mazajiem Bebrēniešiem. Vietiľa ir blakus bibliotēkai, bērni var spēlēties ārā, kamēr 

vecāki apmeklē bibliotēku, vai arī ,kamēr mazie ķipari apmeklē bibliotēku, māmiľas atpūšas uz 

ērtajiem soliľiem. 

 
METODISKĀ UN KONSULTATĪVĀ DARBA UN SADARBĪBAS 

RAKSTUROJUMS 

 
Bebru pagasta bibliotēkā notiek bibliotēku dienas, kurās interesentiem tiek 

stāstīts, rādīts un skaidrots darbs bibliotēkā. 

Bibliotēkas telpas ir atvērtas daţādiem sadarbības partneriem, notiek daţādi 

semināri, piem. lauksaimniekiem, notiek jauniešu un pieaugušo diskusiju grupas, 

literārie lasījumi. 

Bibliotēkā uzľem arī viesus, gan tādus, kuri brauc iepriekš pieteikušies, gan 

tādi, kuri apceļojot Latviju, nolēmuši iegriezties Bebros. 

 

 
BIBLIOTĒKU MATERIĀLĀ UN TEHNISKĀ STĀVOKĻA VĒRTĒJUMS 

 

Bebru pagasta bibliotēka atrodas vienā mājā ar Bebru pagasta pārvaldi, izremontētās, 

gaišās, plašās telpās. Ar laiku ir nobruţājies sienu krāsojums, kuru ir paredzēts atjaunot 

2014.gadā.  

Telpas ir pieslēgtas apsardzes sistēmai. Plānots ierīkot video novērošanu. 

Bibliotēkas telpas ir piemērotas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, iekļūšana ir ērta arī 

māmiľām ar maziem bērniem. 

 

BIBLIOTĒKAS PERSONĀLS 

 
Jau četrus gadus bibliotēkā strādāju viena. Ja būtu bibliotēkā otrs darbinieks, varētu 

realizēt maliľā atliktos plānus, izdarīt daudz vairāk, taču, reālā dzīve izdara savas korekcijas. 

Iespēju robeţās apmeklēju piedāvāto apmācību Aizkraukles bibliotēkā, izmantoju iespēju 

aizbraukt uz semināriem Rīgā. Novada dome arī regulāri atvēl līdzekļus kvalifikācijas celšanai. 

 

FINANSIĀLĀIS NODROŠINĀJUMS 

 
Bebru pagasta bibliotēku finansē Kokneses novada dome. Iestājoties Kokneses novadā 

finansējums bibliotēkas vajadzībām ir manāmi pieaudzis. Protams, vienmēr var gribēt vairāk, 

bet šinī saspringtajā laika posmā esmu priecīga arī par šo pretimnākšanu, ko sniedz dome. 

Bibliotēkas kopējais budţets ir 10810.00Ls, periodikai un grāmatām tika atvēlēti 

1000.00Ls. Precēm un pakalpojumiem1690.00Ls. Un pārējiem pakalpojumiem 2420.00 Ls. šis 

finansējums nodrošina bibliotēkas izdzīvošanu. Tādēļ arī cenšos iesaistīties projektos, piesaistīt 

līdzekļus no malas, bet ne vienmēr viss izdodas kā iecerēts. 
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KOPDARBĪBA AR PAŠVALDĪBAS UN CITĀM INSTITŪCIJĀM. 

PUBLICITĀTE 

 

Bibliotēka par savu darbību informē Kokneses novada domes mājas lapu, kurā tad arī 

parādās informācija, gan par iecerēto, gan izdarīto. Vēl informācija tiek ievietota Kokneses 

novada avīzītē un avīzē „Staburags”. 

Pašvaldības vadītāja ir informēta un vienmēr atbalsta darbības bibliotēkā, cieša 

sadarbība ir izveidojusies arī ar nevalstisko organizāciju „Bites”, kā arī ar PII „Bitīte” un Bebru 

pamatskolu. 

Par pasākumiem bibliotēkā pagasta iedzīvotāji iepazīstas no saulainajām dzeltenajām 

afišām(gadu gaitā iegājies, ka bibliotēka savus pasākumus reklamē uz dzeltenām afišām.) Šādi 

arī pagasta iedzīvotāji zina ,ka ja mana dzelteno afišu kaut kas notiks bibliotēkā. 

 

Gads piepildīts, raţīgs un liekas, ka ļoti ātri pagājis. Gada nogalē Aizkrauklē bija  

Lasīšanas svētku noslēguma pasākums, kurš atnesa pārsteigumu. Paldies visiem, kuri novērtēja 

manu un kolēģu darbu, paldies par jaukajiem mirkļiem. 

Šādi brīţi liek sasparoties, pieľemt jaunus izaicinājumus izlolot jaunas idejas un ieceres, 

saľemties jaunam darba cēlienam. 

 

 

Kokneses pašvaldības aģentūra „Kokneses Sporta centrs” 
 

Kokneses pašvaldības aģentūra „Kokneses Sporta centrs” izveidota 2009.gada 1.janvārī, 

pamatojoties uz Kokneses pagasta padomes 2008.gada 26.novembra lēmumu Nr.4.6 „Par 

Kokneses sporta centra darbību”, (sēdes protokols Nr.12). 

Kokneses  pašvaldības aģentūras „Kokneses Sporta centrs”, kuru veido sporta halle, 

peldbaseins, stadions, skeitparks, pludmales volejbola laukumi, hokeja laukums, darbības 

mērķis ir sniegt kvalitatīvus pakalpojumus izglītības iestādēm, organizācijām un iedzīvotājiem, 

veicināt veselas, fiziski un garīgi attīstītas sabiedrības veidošanu un organizēt daţāda veida 

sportiskos pasākumus visa veida sagatavotības cilvēkiem. 

Vidējais darbinieku skaits aģentūrā – 12. 

 

1. Aģentūras galvenie uzdevumi un prioritātes 

1.1. Apsaimniekot aģentūras valdījumā nodoto domes nekustamo īpašumu – sporta halli, 

peldbaseinu, stadionu, skeitparku, pludmales volejbola laukumus; 

1.2. Nodrošināt apstākļus I.Gaiša  Kokneses vidusskolai un citām novada izglītības iestādēm, 

lai varētu veikt kvalitatīvu sporta stundu mācību procesu; 

1.3. Organizēt un atbalstīt Kokneses novada sportistu un komandu piedalīšanos daţāda 

mēroga sacensībās, kā arī nodrošināt citu pašvaldības organizēto sporta pasākumu 

organizēšanu; 

1.4. Radīt optimālus apstākļus bērnu un jauniešu aktīvai brīvā laika un atpūtas organizēšanai, 

kuras mērķis ir interešu, talantu un spēju izkopšana; 

1.5. Nodrošināt iedzīvotājiem pieejamību sporta kompleksam; 

1.6. Nodrošināt, piešķirto finanšu resursu ietvaros, sporta skolas, sporta klubu un citu 

organizāciju bērniem un jauniešiem iespējas pilnveidot savu meistarību, lai sasniegtu 

augstus sportiskos rezultātus; 

1.7.  Sniegt maksas pakalpojumus fiziskajām un juridiskajām personām. 



121 

 

 Aģentūras darbības uzraudzību veic Kokneses novada dome. Aģentūras darbu vada un 

organizē direktors, kas rīkojas saskaľā ar LR likumos, citos normatīvajos aktos, aģentūras 

nolikumā un pārvaldes līgumā, noslēgtā starp aģentūru un Kokneses novada domi, 

minētajiem nosacījumiem. 

Informācija par pakalpojumu saľemšanas iespējām, klienta tiesībām un cita klientam svarīga 

informācija tiek regulāri publicēta Kokneses novada mājas lapā un laikrakstā „Kokneses 

Novada Vēstis”. 

2. Pārskata gadā notikušās būtiskākās izmaiņas 

2.1. 2013.gada 30.oktobrī ar domes sēdes lēmumu Nr. 7.3. stājās spēkā Kokneses novada 

domes saistošie noteikumi Nr. 15 „Par Kokneses novada pašvaldības aģentūras „Kokneses 

sporta centrs” sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi”. 

2.2. Veikta basketbola laukumu līniju marķēšana pēc jaunajiem FIBA noteikumiem. 

2.3. Pabeigta divu pludmales volejbola laukumu izbūve pie stadiona. 

3. Iestādes darbības rezultāti un to izvērtējums 

2013.gadā PA „Kokneses Sporta centrs” sporta bāzes visa gada garumā  izmantoja 

daţādu sporta organizāciju peldētāji, vieglatlēti, mākslas vingrotājas, cīľas sporta pārstāvji un 

basketbolisti. Ir pastāvīgi klienti, kuri katru gadu vienā un tajā pašā laikā pilnveido savu sporta 

meistarību mūsu sporta bāzēs. Tādas ir sporta skolas „Arkādija” un „Rīdzene”, BJC „Laimīte” 

u.c.  

Peldbaseinā no plkst. 8
00

 līdz plkst.15
00

 notiek novada skolu sporta stundas, peldēšanas 

treniľgrupu nodarbības un pirmsskolas audzēkľu peldētapmācība. No plkst. 16
00

 līdz plkst. 22
00

 

peldbaseinu izmanto komercapmeklētāji. Tas pats sakāms arī par sporta halles un trenaţieru 

zāles izmantošanas grafiku. Tātad darba dienas lielāko daļu Sporta centra darbinieki apkalpo 

novada izglītības iestādes. Šī uzdevuma veikšanai finanšu resursus dotācijas veidā saľemam no 

novada domes. Daļu no Sporta centra uzturēšanai nepieciešamajiem līdzekļiem iegūstam, 

sniedzot savus pakalpojumus komercapmeklētājiem un sporta nometnēm.  

Lai turpinātu Kokneses novada sportistu aktivitātes, 2013.gadā aģentūra sarīkoja 

5.Kokneses novada atklātās sporta spēles, kā arī startēja apvienotajā komandā ar Aizkraukles 

novadu Latvijas pašvaldību sporta veterānu 50.sporta spēlēs. Kopvērtējumā izcīnījām 3.vietu 

1.grupā novadu konkurencē. 

Pēc 2013.gada darba un finanšu rezultātiem var vērtēt peldbaseina ekspluatācijas 

priekšrocības un trūkumus, jo trešo gadu baseins darbojās pilnu gada ciklu. Katrs gada mēnesis 

ir vairāk vai mazāk atšķirīgs gan darba apjomā, gan arī naudas plūsmā ieľēmumos un 

izdevumos. 1.tabulā redzams, ka 2013.gadā peldbaseina komercpeldētāju skaits, salīdzinot ar 

iepriekšējo gadu ir samazinājies. Tas, iespējams, ir tāpēc, ka 2012.gadā bija izsniegtas vairāk 

dāvanu kartes, kuras masveidā tika realizētas 2012.gada pēdējos trīs mēnešos. 

 

 

          1.tabula 

Peldbaseina apmeklējumu skaits no 2012. un 2013.gadā 

Mēnesis 2012 2013 

Janvāris 1368 1682 

Februāris 1149 1460 

Marts 1617 1397 

Aprīlis 1100 1118 

Maijs 651 574 

Jūnijs 638 339 
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Jūlijs 364 242 

Augusts 253 249 

Septembris 396 145 

Oktobris 1466 1051 

Novembris 1899 1349 

Decembris 1554 1124 

Kopā 12455 10730 

 

2013.gada aģentūras budţeta līdzekļi ir izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budţetam un 

Kokneses novada domes lēmumiem. 

 
         2.tabula 

Aģentūras 2013.gada pamatbudžeta izpilde (eiro) 

Rādītāju nosaukums 

2011.gada  

izpilde  

(EUR) 

2012.gada  

izpilde  

(EUR) 

2013.gada  

izpilde  

(EUR) 

2014.gada 

prognoze  

(EUR) 

Ieņēmumi 

Ieľēmumi no Kokneses novada 

 domes 164626 161971 167475 189242 

Procentu ieľēmumi par konta  

atlikumu 1 0 0 0 

Par sporta halles nomu 4121 3752 2769 2846 

Ieľēmumi no trenaţieru zāles 2107 1930 1863 1992 

Ieľēmumi no baseina 23684 31537 27397 32220 

Ieľēmumi no peld. inventāra  

nomas 336 330 336 356 

Ieľēmumi sauna+hidr.vanna 1298 1137 834 1067 

Ieľēmumi PVN 6937 8550 6959 7826 

Ieľēmumi par dzīvokļu un  

komun. pakalp.(ūdens, 

kanaliz.,atkrit.izveš.) 2766 3121 3404 3415 

Citi ieľēmumi par maksas 

pakalpojumiem 3231 4361 5772 6403 

Kopā ieņēmumi 209107 216689 216809 245367 

Izdevumi 

Atalgojums 58881 59091 61411 69254 

Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās  

iemaksas, sociāla rakstura  

pabalsti un kompensācijas 14041 14345 15173 17333 

Komandējumi un dienesta  

braucieni 763 594 701 811 

Pasta, telefona un citi sakaru 

pakalpojumi 1036 1054 1042 1152 

Izdevumi par apkuri 20619 23043 20883 22766 
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Izdevumi par ūdeni un  

kanalizāciju 7039 8000 15859 17075 

Izdevumi par elektroenerģiju 27385 25727 28096 28457 

Pārstāvība un sabiedriskās  

attiecības, kursu un semināru 

organizēšana 3382 744 1341 3628 

Bankas komisija, pakalpojumi 128 103 104 142 

Pārējie ar iestādes pārstāvību, 

 iestādes darbības veicamo  

funkciju nodroš.saistītie  

pakalp. 992 891 968 1139 

Remontdarbi un iestāţu  

uzturēšanas pakalpojumi 4646 2824 4523 5691 

Informācijas tehnoloģiju  

pakalpojumi 322 261 208 270 

Ēku, telpu īre un noma 47107 51214 46721 50969 

Iekārtu un inventāra īre un  

noma 263 0 0 285 

Ūdens ķīmisko izmeklējumu  

pakalpoj. 724 805 783 854 

Biroja preces 317 430 382 356 

Inventārs 2235 1896 2394 2277 

Maksa par gāzi 4384 4548 0 2134 

Degviela 761 645 272 711 

Zāles, ķimikālijas,  

laboratorijas preces 5114 6120 6585 7114 

Kārtējā remonta un iestāţu  

uzturēšanas materiāli 6631 6215 6449 8680 

Pievienotās vērtības nodoklis 2903 3788 3985 4269 

Nemateriālie ieguldījumi un 

pamatlīdzekļi 326 0 467 0 

Zaudējumi no valūtas kursa  

svārstībām 0 0 1 0 

Izdevumi uzkrājumu  

veidošanai nedrošajām  

prasībām 943 0 0 0 

Kopā izdevumi 210942 212338 218348 245367 

  

      

4. Plānotie pasākumi 2014.gadā 

Sasniedzamie rezultāti Veicamie pasākumi Izpildes termiņš 

Sporta infrastruktūras  

objektu pilnveide,  

pieejamības  

veicināšana 

Sertificētu florbola vārtu iegāde Februāris 

Ielu vingrotāju laukuma izbūve  Maijs 

Skatītāju solu ierīkošana stadionā Maijs, jūnijs 

Daļēja remonta veikšana skeitparkā 

Aprīlis, maijs, 

 jūnijs 
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Sporta halles handbola laukuma līniju atjaunošana Jūlijs 

Tvaika pirts ierīkošana pie nosacījuma, ja ir pietiekami lieli 

ienākumi 

Septembris,  

oktobris 

Slēpošanas trases apgaismojuma ierīkošana 

Novembris,  

decembris 

Iekārtu, agregātu, kosmētisko u.c. remontdarbu un apkopes 

veikšana Visu gadu 

Sporta bāzes noslodzes 

 un sporta aktivitātēs  

iesaistīto palielinājums 
Veikt sporta centra apmeklētāju aptauju un iegūtos  

rezultātus izmantot pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai Februāris 

Nodrošināt I.Gaiša Kokneses vidusskolas audzēkľiem 

kvalitatīvus mācību-treniľu apstākļus sporta hallē,  

stadionā un peldbaseinā Mācību gads 

Nodrošināt iespēju izmantot peldbaseinu arī pārējām Kokneses 

novada izglītības iestādēm Mācību gads 

Kvalitatīvu pakalpojumu sniegšana  

komercapmeklētājiem Visu gadu 

Sadarboties ar Aizkraukles novada sporta skolu par šīs  

skolas audzēkľu un sacensību apkalpošanu Visu gadu 

Sporta centra logo izveide sporta centra atpazīstamības 

veicināšanā Februāris, Marts 

Izstrādāt grozījumus maksas pakalpojumos un iesniegt 

apstiprināšanai Kokneses novada domē Februāris-marts 

Sporta organizāciju un treniľnometľu apkalpošana Skolēnu brīvlaikos 

Organizēt Kokneses novada sporta svētkus Jūnijs 

Noorganizēt Kokneses novada sportistu dalību LSVS 51.sporta 

spēlēs Janvāris - augusts 

Biljarda galda iegāde, pie nosacījuma, ja ir pietiekami  

lieli ienākumi Septembris 

Ľemt aktīvu dalību Olimpiskās dienas pasākuma  

organizēšanā Septembris 

Organizēt daţādu sporta veidu sacensības Kokneses  

novada iedzīvotājiem Visu gadu 

Turpināt darbu pie jaunu klientu piesaistes Visu gadu 

Ievērojams informācijas apjoma palielinājums  

Kokneses mājaslapas Sporta sadaļā Visu gadu 

Kokneses sporta centra komunikācija ar klientiem ar  

sociālo tīklu palīdzību Visu gadu 
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Pašvaldības aģentūra "Kokneses Tūrisma centrs"  

 
Aģentūras sasniegtie kvantitatīvie rādītāji saskaņā ar darbības plānu pārskata 

gadā 

Nr.p.k. Rezultatīvie rādītāji Faktiski 
iepriekšējā 
gadā 

Faktiski pārskata gadā Izpilde % 
pret 
iepriekšējo 
gadu 

1. Apmeklētāju skaits: 19039 22782 120 

1.1. Kokneses pilsdrupās 16837 19642 117 

1.2. Tūrisma informācijas 
centrā 

2202 3140 143 

2. Sniegto pakalpojumu 

skaits: 

   

2.1. Kokneses pilsdrupās 7 11 157 

2.2. Sagatavotās atbildes 
tūrisma pakalpojuma 
saņēmējiem 

3510 4638 132 

3. Noorganizētie 
pasākumi (skaits) 

5 5 
Sama modināšanas svētki; 
Fotokonkurss „Fotoaparāts 
rokā – Kokneses novads 
uzmanības lokā; 
Organizēta grāmatas 
„Atmiņu Daugava” iepriekš 
pieteikšanās akcija; 

100 

4. Līdzdalība novada 
pasākumu 
organizēšanā sadarbībā 
ar citām pašvaldības 
iestādēm (skaits) 

3 9 
Lielā talka; Kokneses 
novada svētki; 
 

300 

5. Mārketinga pasākumu 
veikšana (skaits): 

1. Informācijas sniegšana Kokneses Fonda rīkotajā 
mākslas darbu izsolē Lielajā ģildē, Rīgā; 

2. Kampaņa „Atklāj Latviju no jauna!”.  
3. LTV ziedojumu akcija „Top Latvijas Likteņdārzs”; 
4. Organizētas žurnālistu vizītes no Somijas un 

Lietuvas;  
5. Projekta “Senās kulta vietas – Baltijas jūras 

piekrastes kopīgā identitāte” - žurnālistu vizīte 
(Zviedrija, Igaunija, Lietuva, Somija); 

6. Izveidota mājas lapa – Sama modināšanas svētkiem 
un Tvīda braucienam (turisms.wix.com/sams); 

7. Uzņemti Zviedrijas, Somijas, Lietuvas, Igaunijas un 
Latvijas velo tūrisma speciālisti, 

 300 

http://www.draugiem.lv/liktendarzs/news/?p=10558175
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«CentralBalticCycling» -  projekta ietvaros; 
8. Izveidots konts SKYPE: koknesestic; 
9. Turpināts darbs ar sociālajiem tīkliem: twitter.com, 

draugiem.lv, facebook.com; 
5.1. Publikāciju, preses 

relīžu, informatīvo 
materiālu izdošana  

~67 ~73 109 

5.2. Informācijas 
nodrošināšana 
internetā  

~970 ~1100 113 

5.3. Dalība izstādēs  3 2  
Starptautiskā izstāde 

„Balttour 2013” Rīgā un 

Starptautiskajā tūrisma 

izstādē Tallinā; 

 

67 

5.4. Sagatavotās 
prezentācijas un 
informatīvie materiāli 

4 9 225 

6. Darbs ar tūrisma 
uzņēmējiem (skaits) 

1. Ņemta dalība Misija – Koknese organizēšanā 
Kokneses pilsdrupās; 

2. Aktīvāko tūrisma uzņēmēju godināšana uzņēmēju 
pasākumā;  

3. Veikta Kokneses novada uzņēmēju anketēšana; 
4. Veikta tūrisma objektu apsekošana;  

 

6.1. Sniegtas konsultācijas 
tūrisma uzņēmējiem  

95 82 

Anketēšanā uzľēmēji 

visaugstāk  (33%)vērtēja 

TIC izdotos ceļveţus un 

kartes; 29% informācijas 

apmaiľu ar uzľēmējiem un 

25% mājas lapas 

uzturēšanu un 

popularizēšanu; 

83 

6.2. Izstrādāti jauni 
maršruti  

2 4 

- Rūdolfa Blaumaľa 

maršruts, par godu 

rakstnieka 150 gadu 

jubilejai; 

-  Buklets -  Koknese - 

Latvijas sirds; 

-  Uzsākts darbs pie 

Skrīveru, Aizkraukles, 

Kokneses un Pļaviľu 

vienotas tūrisma kartes 

izdošanas; 

- Velo maršruts Skrīveri - 

200 
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Koknese 

6.3. Izstrādāti jauni tūrisma 
produkti  

1 1 
-Dabas takas izveide no 

baznīcas līdz Likteņdārzam;  

-Arheoloģisko atradumu 

restaurācija vēsturiskās 

ekspozīcijas papildināšanai 

pilsdrupās 

1 

6.4. Organizētās apmācības, 
semināri, kursi, 
pieredzes braucieni, 
sanāksmes  

68 71  

Sanāksmes ar Likteľdārza 

pārstāvjiem;  

Apmeklēts seminārs -  

uzľēmēju izaugsmes 

iespējas veloturisma jomā; 

Rīkots Kokneses novada 

domes pieredzes apmaiľas 

brauciens uz Limbaţiem;  

Apmeklēti profesionālie 

semināri ko organizēja 

„Lauku Ceļotājs”, 

LATTURINFO, TAVA. 
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1. Aģentūras sasniegtie kvalitatīvie rādītāji saskaņā ar domes apstiprināto 

darba plānu pārskata gadā 

Nr.p.k. Rezultatīvie rādītāji Kritēriji 
 (jā, nē, daļēji, nav paredzēts darba plānā) 

1. Sniegto pakalpojumu 
kvalitātes novērtējums 
pēc klientu aptaujas 
rezultātiem 

Jā 
Ik dienas tiek uzklausītas tūristu vēlmes un ieteikumi; 
Aptaujas vērtējuma skalā no 1- 10 par saņemto 
pakalpojumu un produktu kvalitāti visaugstāk tika 
vērtēta  (8,9) viesmīlība, apskates objekti (8) un  
informācijas pieejamība (7,42). 
Aptaujas rezultāti liecina, ka Kokneses pilsdrupu 
un Tūrisma centra apmeklētāji ir apmierināti ar 
sniegtajiem pakalpojumiem un darba kvalitāti.  
 

2. Vai ir nodrošināta 
vienkārši pieejama un 
plaši aptverta 
informācija par 
pakalpojumu 
saņemšanas iespējām? 

TIC atrašanās vieta neatbilst standartiem. Neatrodas 
stratēģiskā vietā.  
Pieejama Kokneses Tūrisma centra mājas lapa. Ievietota 
informācija par tūrisma objektiem, pakalpojumiem un 
pasākumiem lielākajos tūrisma portālos: 
www.divritenis.lv; www.kasjauns.lv; www.celotajs.lv; 

www.easyget.lv;  www.visitlatvia.lv; 

staburags.diena.lv; www.travelnews.lv; 

www.skaistieskati.lv; www.1188.lv; www.zemgale.lv; 

www.latvia.travel/lv; www.pilis.lv; u.c. 

Izdots buklets: Koknese - Latvijas sirds. Ar 
informācijas bukletiem nodrošinājām novada tūrisma 

http://www.divritenis.lv/
http://www.kasjauns.lv/
http://www.celotajs.lv/
http://www.easyget.lv/
file:///C:/Users/Lietotajs/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/B1X0GFIG/staburags.diena.lv
http://www.travelnews.lv/
http://www.skaistieskati.lv/
http://www.1188.lv/
http://www.zemgale.lv/
http://www.latvia.travel/lv
http://www.pilis.lv/
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pakalpojumu sniedzējus: pilsdrupas, Likteņdārzu, 
ēdināšanas iestādes, degvielas uzpildes staciju, 
naktsmītnes; Regulāra informācijas apmaiņa ar 
Latvijas informācijas  centriem un tūrisma aģentūrām. 
Uzsākts darbs pie Skrīveru, Aizkraukles, Kokneses un 
Pļaviņu novadu vienotas tūrisma kartes; 

3. Vai ir veikta personāla 
kvalifikācijas 
paaugstināšana (dalība 
kursos, semināros)? 

1. Piedalījāmies sanāksmēs un sapulcēs, ko rīko : 
Zemgales plānošanas reģions, Latvijas Piļu un 
muižu asociācija, Zemgales tūrisma koordinācijas 
darba grupa, Lauku ceļotājs, Zemgales tūrisma 
asociācija, tūrisma nozares ekspertu padome u.c; 

2. Apmeklēti semināri: AROGIS online apmācību kursi, 
koorporatīvā sociālā atbildība u.c.;  

3. Pieredzes brauciens uz Igauniju, Haapsalu, kopā ar 
Zemgales Plānošanas reģionu, „Centralbaltic 
cycling” projekta ietvaros; 

4. Darbošanās asociācijās: LATTURINFO, Zemgales 
Tūrisma asociācija; 

5. Gūta pieredze Vidzemē, kopā ar Lattourinfo; 
6. Piedalījāmies Zemgales Plānošanas reģiona rīkotajā 

velomaratonā Jēkabpils – Aizkraukle – Jēkabpils 
(180 km/divas dienas); 

7. Piedalījāmies Lielajā Tvīda braucienā Rīgā un 
popularizējām Sama modināšanas svētkus; 

8. Kvalifikācijas paaugstināšanai apmeklējam foto 
nodarbības un anglu valodas kursus. 

 
2. Sasniegtā izmaksu efektivitāte 

Nr.p.k. Rezultatīvie rādītāji Faktiski 
iepriekšējā 
gadā 

Faktiski 
pārskata gadā 

Izpilde % pret 
iepriekšējo 
gadu 

1. Dotācija, Ls 10066 10057 99.91 

2. Ieguldījums Ls / uz 1 
tūristu pilsdrupās 

1.59 1.48 93.08 

3. Apgrozījums Ls 28352 29135 102.76 

 
3. Izdevumu samazināšanas un ieņēmumu palielināšanas kritēriji 

Nr.p.k. Rezultatīvie rādītāji Kritēriji 
 (jā, nē, daļēji, nav paredzēts darba plānā) 

1. Vai ir veikta tirgus 
izpēte un pieņemti 
lēmumi, kas veicinātu 
apmeklētāju skaita 
pieaugumu? 

Veikta tūristu anketēšana pilsdrupās - respondentu 
skaits 36 Latvijas tūristi; aptaujas laiks – augusts; 
 
Lielākā respondentu daļa (24) informāciju par tūrisma 
iespējām un pakalpojumiem Koknesē ieguvusi no radu 
un draugu ieteikumiem, kas norāda uz to, ka 
apmeklējuma laikā gūti pozitīvi iespaidi un 
pakalpojumu kvalitāte apmierināja. Visvairāk 
informāciju ieguvuši (19) interneta meklētājā 
google.lv un sociālajos tīklos (7) twitter.com, 
draugiem.lv, facebook.com; 
37 % aptaujāto norādījuši, ka apmeklējuši Kokneses 



129 

 

pilsdrupas, 22 % - Kokneses parku un muižas 
ansambli, 16 % Likteņdārzu.  
58% aptaujāto norādīja, ka uzturoties Koknesē iztērē 
no 5 – 10 Ls; 39% uzturēsies Koknesē vairāk kā 1 
dienu; 46 % pilsdrupas apmeklējuši pirmo reizi un 23 
% norādīja, ka apmeklē vairākkārt. Tas norāda, ka 
apmeklētāji ir apmierināti ar to, ko viņi redz un kādus 
iespaidus saņem pilsdrupās. 
Par pakalpojumu izmantošanu 27% norādīja veikalu 
apmeklējumu, 14 % ēdināšanas pakalpojumus un 5 % 
naktsmītnes. 
15 % aptaujāto norādīja, ka esošais piedāvājums viņus 
apmierina un neko īpašu vairāk nevajag un 11 % 
norādīja , ka trūkst laivas. 
Pakalpojumu dažādošanai jārisina jautājums par 
laivu nomas vai plosta iegādi un tā darbības 
uzsākšanu. 
Jārisina jautājums par kvalitatīvām tualetēm. 
 

2. Vai ir izrādīta iniciatīva 
finanšu resursu 
piesaistīšanai ar valsts 
un ES projektu 
palīdzību? 

1. Iesaistījāmies projektā «CentralBalticCycling»   
(izdots velomaršrutu ceļvedis, apmeklēti semināri, ņemta 
dalība pieredzes braucienos, uzstādīta velo novietne 
pilsdrupās, iezīmēts ar ceļa zīmēm velomaršruts Skrīveri – 
Koknese);  

2. Ņemta dalība projektā „Senās kulta vietas - Baltijas 
jūras piekrastes kopīgā identitāte” ( uzstādītas norādes 
zīmes un informācijas stends pie Velnakmens).  

3. Iesniegts un apstiprināts „Daugavas Savienības” 
projekts „Kokneses pilsdrupu senlietu restaurācija 
(piešķirti Ls 600,00). 

 
4. Budžeta izpilde 

Nr.p.k. Rezultatīvie rādītāji Plāns, Ls Fakts, Ls  Izpilde % pret 
plānu 

1. Ieņēmumi  31615  29135  92 
2. Izdevumi  31558  26402  84 

 
5. Klientu apmierinātība ar sniegtajiem pakalpojumiem 

Nr.p.k. Rezultatīvie rādītāji Kritēriji 
 (jā, nē, daļēji, nav paredzēts 
darba plānā) 

1. Vai ir veiktas aptaujas saskaņā ar plānā 
paredzēto? 

1. Veikta tūristu anketēšana 
pilsdrupās. 
2. Veikta Kokneses novada 
uzņēmēju anketēšana 

 

2. Vai ir veikti uzlabojumi saskaņā ar klientu 
ierosinājumiem? Kādi? 

1. Ieviestas ģimenes ieejas 
biļetes Kokneses pilsdrupās; 
2. Izveidota dabas taka uz 
Likteņdārzu; 
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SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi” 

 
1.Darbības veidu raksturojums un svarīgākie pasākumi 2013.gadā 

 

           SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi” ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzľēmumu 

reģistrā 1992.gada 28.jūlijā ar reģistrācijas Nr.870300114 un no 2003.gada 29.decembra 

Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr. 48703001147.  

           2012.gada 18.septembrī Latvijas Republikas Uzľēmumu reģistrā tika reģistrēti SIA 

„Kokneses Komunālie pakalpojumi” statūti jaunā redakcijā, lēmums Nr.14-10/133809. 

 SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi” darbojas uz Statūtu pamata, nodrošinot 

Kokneses novada centra daudzdzīvokļu sektoru ar apkuri, karsto un auksto ūdeni, komunālo 

notekūdeľu aizvadīšanu un attīrīšanu, veic namu apsaimniekošanas funkcijas, kā arī raţo 

elektroenerģiju koģenerācijas reţīmā, tādējādi radot iespēju siltā ūdens piegādei vasaras 

periodā. Uzľēmums, kā starpnieks, nodarbojas ar maksājumu aprēķinu un iekasēšanu par 

atkritumu izvešanu un kolektīvo antenu. Uzľēmums apgādā ar dzeramo ūdeni 

apsaimniekojamās mājas, kā arī privātmājas Upes ielā, Melioratoru ielā, 1905.gada ielā 41, 

1905.gada ielā 51, Vērenes ielā 1, kā arī Bormaľu ūdensapgādes sistēmās un veic asenizācijas 

pakalpojumus, nogādājot sadzīves notekūdeľus uz Kokneses BIO attīrīšanas iekārtām. 

 Siltumenerģijas ražošanai tika izmantota katlu māja ar kopējo jaudu 3,7 MW, tai 

skaitā koģenerācijas iekārta ar 0,2 MW siltuma un 0,15 MW elektrisko jaudu. Pārskata periodā 

ar šķeldu tika saraţotas 6 762 MWh siltumenerģijas, izlietojot 14 187m
3 

šķeldas.  

Ar koģenerācijas iekārtu Parka ielā 18 tika saraţotas 1 869 MWh. Ar koģenerācijas 

iekārtu Parka ielā 27 tika saraţotas 1 310 MWh, no kurām 473 MWh tika nodotas SIA 

„Kokneses Komunālie pakalpojumi” kopējā siltumapgādes tīklā. 

Koģenerācijas reţīmā tika saraţots 2 171 395 KWh elektroenerģijas, no kurām pārdots AS 

„LATVENERGO” 2 078 331 KWh. 

           Iedzīvotājiem pārdotas 5 537 MWh. Juridiskajām personām pārdotas 2 005 MWh. 

Uzľēmuma vajadzībām izlietotas 252 MWh. Zudumi siltuma raţošanai 2013.gadā bija 1310 

MWh, jeb ≈ 14 %. 

          Pārskata periodā kopā izlietoti 673 940 m
3
 dabas gāzes, tai skaitā koģenerācijas stacijai 

Parka ielā 18 izlietoti 390 060 m
3
, Parkaielā 27 izlietoti 271 600 m

3
, Vērenes ielā 1 izlietoti 12 

280 m
3 

dabas gāzes. 

 Ar apkuri tika nodrošināti komersanti, pašvaldības un valsts iestādes, kā arī dzīvojamais 

fonds, kura platība ir 35 610 m
2
. 

 Pārskata periodā tika pielietots 2008.gada 15.jūnijā Aizkraukles novada Sabiedrisko 

pakalpojumu regulatora apstiprinātais pamatsiltumtarifs Ls 33,68 par 1 MWh. Spēkā esošie 

tarifi siltumam ir: 

 Juridiskajām personām Ls 33,68 par 1 MWh + 21 % PVN 

 Fiziskām personām Ls 33.68 par 1 MWh + 12 % PVN 

 

Siltuma raţošana sastāda Ls 276 053.92 jeb 33.1 % no kopējā neto apgrozījuma.  

Apkures vidējā cena bija 0.825 Ls/m2  

2012.gada augusta mēnesī „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai” (LIAA) tika 

iesniegts Eiropas Savienības fonda projekta iesniegums „Šķeldas katlu mājas modernizācija 

Koknesē”. 2013.gada 5.martā no LIAA tika saľemts atzinums par lēmumā noteikto nosacījumu 

izpildi un līguma par projekta īstenošanu parakstīšanu. Pārskata periodā tika uzsākta šī projekta 

iepirkuma procedūra. 

 

Ūdens apgādē tika izmantoti 9 (deviľi) artēziskie urbumi. No 2008.gada 20.jūnija strādājam ar 

Aizkraukles novada sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātiem tarifiem: 
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 ūdensapgādē par 1 m
3
 ūdens Ls 0,51 + PVN 

 notekūdeľu novadīšanu un attīrīšanu par 1 m
3
 Ls 0,95 + PVN 

Fiziskām un juridiskām personām piemērojams PVN 21 % apmērā. 

 Pavisam tika iegūts 94 494 m
3
 ūdens. 

Notekūdeľu attīrīšanai tika darbinātas bioloģiskās notekūdeľu attīrīšanas iekārtas ar 

jaudu 700 m
3
 diennaktī. Pārskata periodā vidējā slodze bija 264 m

3
 diennaktī un kopumā tika 

attīrīts 96 397m
3
 notekūdeľu. 

            Joprojām darbojas noslēgtie līgumi par izstrādāto bioloģisko dūľu izvešanu un 

uzglabāšanu līdz tālākai izmantošanai ar Bebru, Iršu un Vietalvas pagastiem. 

2013.gadā apgrozījums sastādīja: 

 Ls 30 295 – ūdensapgādē, t.i. 3.6 % no gada neto apgrozījuma, 

 Ls 53 569 – notekūdeľu novadīšanā un attīrīšanā, t.i. 6.4 % no gada neto apgrozījuma. 

 2013.gada novembrī tika parakstīts apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijai 

projekta sadaļai „Ūdens sagatavošanas iekārtas un II pacēluma sūkľu stacijas projektēšana un 

būvdarbi” un decembrī projekta sadaļai „Atliktie darbi Notekūdeľu attīrīšanas ietaišu, dzeramā 

ūdens sagatavošanas būvju izbūve”. Akti par būvju pieľemšanu ekspluatācijā (ar fiksētiem 

pēcdarbiem, kuru pabeigšanas termiľš noteikts 2013.gada 1.jūnijs) tika parakstīti 2013.gada 

22.februārī.  

 Uzľēmuma līdzfinansējuma nodrošināšanai tika saľemts kredīts Valsts kasē 140 000 Ls 

apmērā ar Kokneses novada domes galvojumu. 

 

Pārskata periods aizritēja bez būtiskām avārijām ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmās. 

 

Uzľēmums apsaimnieko 37 mājas ar kopējo platību 34 620 m
2
. 2013.gadā nozīmīgākie 

darbi bija:  

 Ventilācijas skursteľu pārmūrēšana pilnībā mājai Indrānu ielā 8, Indrānu ielā 2 un 

Blaumaľa ielā 16; 

 Turpinās līgumu slēgšana par dzīvojamo māju apsaimniekošanu; 

 Iedzīvotāji sāk veidot uzkrājumus daţādu darbu veikšanai. Apsaimniekošanas tarifs ir 

no 0.22 līdz 0.86 Ls./m
2
 (atkarībā no plānotajiem darbiem);  

 Katrai mājai ir sastādīta apsaimniekošanas tāme 2014.gadam, kurā atspoguļojas visi 

plānotie darbi un izmaksas; 

 Pabeigti renovācijas darbi ar ES fondu atbalstu visām trim plānotajām mājām. Indrānu 

ielā 3 un mājai „ Liepas”, Bormaľos pilnībā nomainīta visa kanalizācijas sistēma. 

 Uzsākta jumta maiľa mājai Parka ielā 20; 

 Nomainīti logi kāpľu telpās mājai Parka ielā 15; 

 Renovēts ūdensvads mājas Indrānu ielā 8 (pagrabā); 

 Izremontētas kāpľu telpas un nomainīs logs mājai 1905.gada ielā 51. 

 

Apsaimniekošanas apgrozījums 2013.gadā bija Ls 153 471, jeb 18.38 % no gada neto 

apgrozījuma. 

 

2.Turpmākā attīstība un plāni 

2.1.Siltumapgāde 

  

2014.gadā ir paredzēts realizēt katlu mājas modernizācijas un rekonstrukcijas projektu. 

Tā kā esošie apkures katli VKC 1-2 un AK 1500 tiek atstāti kā rezerves variants, tad veiksim to 

nepieciešamās apkopes un remontus. 

Nepieciešamības gadījumā gatavosim aprēķinus Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 

komisijai par iespējamām siltumenerģijas tarifa izmaiľām. 
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2.2.Ūdensapgāde un kanalizācija 

 

Paredzam uzstādīt dzeramā ūdens atdzelţošanas iekārtas Bormaľu ūdensapgādes 

sistēmā. 

Plānojam turpināt strādāt pie privātmāju pieslēgšanas centralizētajai ūdensapgādes un 

kanalizācijas sistēmai projekta realizācijas zonā. 

  

Plānojam sakārtot kanalizācijas sistēmas daudzdzīvokļu mājai 1905.gada ielā 64 un 

uzstādīt lokālās notekūdeľu attīrīšanas iekārtas. 

Nepieciešamības gadījumā, gatavosim aprēķinus iesniegšanai Sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanas komisijai par ūdens un kanalizācijas tarifu izmaiľām.  

 

2.3.Namu apsaimniekošana 

  

2014.gadā plānots: 

 Izstrādāt dokumentāciju, lai startētu uz Eiropas Savienības projektu daudzdzīvokļu 

mājām Indrānu ielā 2, 4 un Blaumaľa ielā 30; 

 Pabeigt jumta nomaiľu Parka ielā 20; 

 Izstrādāt projektu jumta nomaiľai Blaumaľa ielā 18; 

 Nomainīt ārdurvis Vērenes ielā 4;  

 Pārmūrēt skursteľus Lāčplēša ielā 1; 

 Izremontēt mājai 1905.gada ielā 27 kāpľu telpu. 

 

 

Sēdes vadītājs, 

Domes priekšsēdētājs        D.Vingris 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


