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IEVADS 
 

Ar 2009.gada 1. jūliju ir izveidots Kokneses novads, kurā,  ietilpst  Bebru pagasts, Iršu 

pagasts un Kokneses pagasts. 

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. 

Pēc administratīvā iedalījuma  novads atrodas Zemgalē. Tas robežojas ar Pļaviņu, 

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, Rīga – Ērgļi, arī 

dzelzceļa līnija Rīga – Daugavpils. 

Iedzīvotāju blīvums uz vienu kvadrātkilometru – 16,9 cilvēki. 

 Kokneses novadā uz 01.01.2011. savu dzīvesvietu bija deklarējušas  5999 personas.  

Diemžēl iedzīvotāju skaits  salīdzinājumā  ar iepriekšējo gadu ir samazinājies par 65 personām. 

 

Kokneses novada iedzīvotāju skaits un struktūra uz 01.01.2011. 

 

 Kokneses pagasts Bebru pagasts Iršu pagasts Kopā novadā 

Iedzīvotāju skaits 4158 1299 542 5999 

Bērni no 0-6 g. vecumā 199 91 31 321 

7-18 g. vecumā 504 209 89 802 

Līdz darbspējas 

vecumam 

544 249 93 886 

Darbspējas vecumā 2736 873 362 3971 

Pēc darbspējas vecuma 878 177 87 1142 

 

 

Kokneses novada iedzīvotāju skaits un struktūra uz 01.01.2010. 

 

 Kokneses pagasts Bebru pagasts Iršu 

pagasts 

Kopā 

Iedzīvotāju skaits 4213 1307 544 6064 

Bērni 0-6 g.vecumā 222 95 31 348 

7-18 g.vecumā 541 214 95 850 

Līdz darbspējas 

vecumam 

580 250 95 925 

Darbspējas vecumā 2752 882 366 4000 

Pēc darbspējas vecuma 881 175 83 1139 

 
Vienlaicīgi ar izsludināto  finanšu līdzekļu taupību valstī , tai skaitā arī Kokneses 

novadā, strauji palielinājās bezdarbnieku skaits.  

 

Datums Bezdarbnieku skaits t.sk. sievietes 

31.07.2009. 325 142 

31.12.2009. 469 219 

31.01.2010. 483 220 
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30.06.2010. 407 198 

31.12.2010. 406 212 

28.02.2011. 435 221 

 

 

 Pēc nodarbinātības  valsts aģentūras  informācijas reģistrēto bezdarbnieku skaits  

2010.gadā  bija aptuveni  10,9% no darbspējīgajiem iedzīvotājiem.  Cilvēku skaits, kuri  nav 

reģistrējušies  NVA ir tikpat. Tas nozīmē, ka katrs  piektais  no  darbspējīgajiem iedzīvotājiem 

bija  bez darba. 

Daudzas ģimenes nonāca maznodrošināto vai trūcīgo  statusā , kurām bija nepieciešama 

palīdzība  no pašvaldības budžeta . 

 

Izmaksātie  sociālie pabalsti 

 

Gads Izmaksātie pabalsti Ls  

2009. 62795 

2010. 91351 

 
 

 
1. KOKNESES NOVADA DOMES  DIVOS IEPRIEKŠSĒJOS GADOS  IZPILDĪTAIS UN 

KĀRTĒJAM GADAM  PIEŅEMTAIS BUDŽETS, TAI SKAITĀ SASITĪBU UN GARANTIJU 
APJOMI 

 

PAMATBUDŽETS 

Pašvaldības pamatbudžets 2011.gadam apstiprināts novada domes sēdē 2011.gada 26. janvārī:  

- ieņēmumos Ls 3 316 239  

- izdevumos Ls 3 728 413  

Ieņēmumu un izdevumu starpība tiek segta no kases atlikumu starpība, kura pamatā sastāv 

no avansā ieskaitītās naudas ES projektiem. 

2011. gada plāns ar iepriekšējiem gadiem kopumā objektīvi nav salīdzināms, jo valsts 

budžeta transferti, kas paredzēti kā mērķdotācijas izglītības iestādēm budžetā ir apstiprināti 

tikai 8 mēnešiem pamatojoties uz apstiprināto valsts budžetu 2011. gadam. 

Kā redzams zemāk ievietotajā grafiskajā attēlā, kopējā Kokneses pamatbudžeta aina ir 

līdzīga ar vispārējo ekonomisko stāvokli valstī. 

 
 

Pamatbudžeta ieņēmumi 
 

2010.gadā Kokneses novada pamatbudžeta ieņēmumi sastādīja Ls 4 281 319. Salīdzinot 

ar iepriekšējo gadu, 2010.gadā ieņēmumi kopumā samazinājušies par vairāk kā 355 tūkstošiem 

latu (par -7 %).  

2009. gadā ieņēmumos bija liela vienreizēja valsts investīcija Ls 631 472 apmērā 

Kokneses sporta centra būvniecības pabeigšanai , kas jāņem vērā salīdzinot 2009. gada un 

2010. gada pamatbudžeta apjomu.  

2010. gadā salīdzinot ar 2009. gadu ir palielinājušies nodokļu ieņēmumi , kas ir 

būtiskākie ieņēmumi, lai pašvaldība varētu pildīt savas funkcijas.: 
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- ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa par 121 166 tūkstošiem latu (+9 %), 

-dotācija no pašvaldību izlīdzināšanas fonda par Ls 186525  (+358 %), 

-ieņēmumi no īpašuma nodokļa par Ls 31779 (+40%) 

Taču jāņem vērā , ka pēdējos gados sakarā ar novadu izveidošanu ir mainījusies 

nodokļu ieņēmumu pārdale valstī un radušās arī papildus pašvaldības funkcijas. Kā arī 2009. 

straujā ekonomikas lejupslīde ietekmēja to, ka tika iztērēta liela daļa pamatbudžeta rezervju. 

 

 

Pamatbudžeta kopējie ieņēmumi 2008.-2011.   
           (Lati) 

 
 
*kopējie ieņēmumi 2011. gadam nav salīdzināmi ar iepriekšējiem gadiem, jo transfertus 

izglītībai gada sākumā plāno 8 mēnešiem. 
 

 
 
*valsts budžeta transferti 2011. gadam nav salīdzināmi ar iepriekšējiem gadiem, jo transfertus 

izglītībai gada sākumā plāno 8 mēnešiem 
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2010. gadā tāpat kā iepriekšējos gados lielākais īpatsvars Kokneses novada pamatbudžeta 

ieņēmumos ir valsts budžeta transferi Ls 2344692, kas ietver: 

- mērķdotācijas izglītībai  Ls 1 470 265 Ls ,  

-dotāciju no pašvaldību izlīdzināšanas fonda Ls 258 752 , 

-dotāciju garantētajam minimālajam iztikas minimumam Ls 22 553 ,  

-investīcijas Ls 608 539: 

 - projektam "Teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde Kokneses 

novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšanai”  Ls 19 842, 

 - projektam „Kokneses novada Kokneses speciālās internātpamatskolas- 

attīstības centra telpu, infrastruktūras un inženierkomunikāciju renovācija” Ls 63 281 

 - projektam „ Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes 

nodrošināšana I. Gaiša Kokneses vidusskolā” Ls 48 361 

 - projektam „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošas Aizkraukles rajona 

Kokneses pagasta izgāztuves " Koknese" rekultivācija” Ls 5 195 

 - projektam „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana 

pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai Ls 88 279, 

 - projektam „ Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas 

optimizācijas apstākļos” Ls 45 025, 

 - projektam „ Projekta koordinatora un sociālā darbinieka piesaiste Kokneses 

novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšanai” Ls 9 245, 

 - projektam “ Skolu informatizācija” Ls 27 741, 
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 - projektam “Vecbebru Profesionālās vidusskolas un Bebru vispārizglītojošās 

internātpamatskolas optimizācija Vecbebru amatu internātvidusskolas izveidei” Ls 

167 192 , 

 - projektam „ Kokneses kultūras nama rekonstrukcija” Ls 60 098, 

 - projektam „ Bebru stadiona rekonstrukcija” Ls 74 280 

 

Tā kā valsts budžeta transferti(izņemt dotāciju no pašvaldību izlīdzināšanas fonda) ir 

izlietojami konkrētam mērķim, tad būtiskākie ieņēmumi  , kuri nepieciešami pārējo pašvaldības 

funkciju izpildei, ir nodokļu ieņēmumi un lielākais no tiem ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma 

nodokļa. 

 

Nodokļu ieņēmumu struktūra 2007-2010.                                      
(lati) 

  2007 2008 2009 2010 

Salīdzinoši 
2010.g. 

pret 
2009.g. 

 (%) 

 

 

 

 

2011 .g. 

prognoze 

Nodokļu ieņēmumi kopā 1581956 1875713 1360059 1512304 111.2 
 
1289970 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 1505688 1796026 1280521 1401687 109.5 
1191465 

Nekustamā īpašuma nodoklis 
par zemi 54990 61361 67142 83747 124.7 

 
80668 

Nekustamā īpašuma nodoklis 
par ēkām un būvēm 13009 9856 11696 26870 229.7 

 
17837 

Azartspēļu nodoklis 8269 8470 700 0 0 0 
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Pamatbudžeta izdevumi 
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Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 

(bez aizņēmumu pamatsummas atmaksas) 

Funkcionālās kategorijas 2008 2009 2010 

2011 

prognoze 

KOPĀ izdevumi bez aizņēmumu 

pamatsummas atmaksas 6587638 5414176 3865282 3552992 

Vispārējie valdības dienesti 587906 470996 444181 489059 

Sabiedriskā kārtība un drošība 32899 28389 11501 11685 

Ekonomiskā darbība 127232 80327 88371 102467 

Vides aizsardzība 129173 215644 63531 28879 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 498651 178154 169883 214577 

Veselība 6575 117 0 0 

Atpūta, kultūra un reliģija 1339978 1368284 452396 308532 

Izglītība 3444731 2696742 2194097 1935945 

Sociālā aizsardzība 420493 375523 441322 461848 

Arī  2010.gadā tāpat kā iepriekšējos gados pamatbudžeta (bez aizņēmuma atmaksas 

izdevumiem) izdevumu struktūrā lielāko īpatsvaru sastādīja izglītība – 56.8 %. 
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Izdevumi atbilstoši ekonomiskām kategorijām (lati) 

(ar aizņēmumu pamatsummas atmaksu) 

Ekonomiskās kategorijas 2008 2009 2010 

2011 

prognoze 

KOPĀ 6688867 5538962 4107006 3728413 

Atlīdzība  3146053 2610086 2250177 2052194 

Preces un pakalpojumi 1218183 1021748 821940 922004 

Sociālie pabalsti 74337 94000 203815 192955 

Dotācijas biedrībām un komersantiem   10500 6376 

Kapitālie izdevumi 2019505 1501256 411683 258296 

Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu 

transferti 62089 71448 73009 72100 

Aizņēmumu pamatsummas un % atmaksa 168538 240163 332929 222288 

Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām  162 261 2953 2200 

 

Vislielākie izdevumi 2010. gadā atbilstoši ekonomiskajā kategorijām ir atlīdzībai 54.8 

%, no kuriem 64 % jeb Ls 1439111 sastādīja mērķdotācijas izglītības iestāžu pedagogiem un 

atlīdzība speciālo skolu pedagogiem un darbiniekiem. 
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SPECIĀLAIS BUDŽETS  

(ieskaitot  ziedojumus un dāvinājumus) 

Speciālā budžeta ieņēmumu struktūrā 2010.gadā tāpat kā iepriekš lielāko īpatsvaru 

veidoja autoceļu fonds – 70.2 %. 

Speciālā budžeta struktūra 2008.-2010.        (lati) 

(ieskaitot ziedojumus un dāvinājumus) 
Rādītāji 2008. gads 2009. gads 2010.gads 2011.gada 

prognoze 

Ieņēmumi 290691 103554 81481 62166 

Privatizācijas fonds 2074 1571 0 0 

Autoceļu fonds 261963 76031 57166 57166 

Dabas resursu nodoklis 5274 3926 9920 5000 

Pilsdrupu līdzekļi 13000 15000 8000 0 

Pārējie speciālā budžeta līdzekļi 113 103 39 0 

Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 8267 6923 6356 0 

Izdevumi 259501 132585 91905 64566 

Vispārējie valdības dienesti 1470 2132 0 0 

Ekonomiskā darbība 214862 81794 30085 24080 
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Vides aizsardzība 19455 19493 33149 33195 

Pašvaldību mājokļu un teritorijas 
apsaimniekošana 

15519 23089 21528 7291 

Atpūta , kultūra, sports 1492 1759 2593  

Izglītība 1060 0   

Sociālā aizsardzība 5643 4318 4550  

 

 

 

Pašvaldības saistības   

                                                                                           

1. Aizņēmumi 

2010.gadā pašvaldība  nav  noslēgusi nevienu aizņēmuma līgumu. 

2010.gadā vidēja un ilgtermiņa aizņēmumu atmaksai izlietoti Ls 332929 (tai skaitā 

pamatsummu atmaksai Ls 241724), kas sastādīja  8.1  % no pamatbudžeta izdevumiem. 

2011. gadā plānots, ka būs nepieciešami Ls 222288  aizņēmumu pamatsummas un % 

segšanai, kas kopā varētu sastādīt 5.9 % no kopējiem izdevumiem. 
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2.Kokneses pašvaldības sniegtie galvojumi 

Kokneses pašvaldība no 2002.-2005.gadam ir sniegusi 6 galvojumus studējošo 

kredītiem, kopsummā par 13075 Ls. 

Uz 2010. gada sākumu atlikusī galvotā aizņēmuma summa bija Ls 5670, uz gada 

beigām atlika Ls 5288. 

 
 

 
 
 

2. PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA  NOVĒRTĒJUMS  DIVOS IEPRIEKŠĒJOS 
GADOS 

 

Nekustamo īpašumu bilances vērtība 

Nosaukums Bilances vērtība Ls  uz 31.12.2010. Bilances vērtība 

Ls  uz 

31.12.2009. 
Kopā Reģistrēts zemesgrāmatā 

Dzīvojamās ēkas 659 208 468 760 686 980 

Nedzīvojamās ēkas 4 399 312 3 422 665 4 239 676 

Pārējais nekustamais īpašums 1 560 394 - 1 398 987 

Ceļi 1 501 618 678 731 1 760 567 

Zeme 518 712 264 543 367 161 

Mežaudzes 145 847 133 519 145 847 

Pazemes aktīvi-karjers 360 073 360 073 360 073 

Kopā 9 145 164 5 328 291 8 959 291 

 

2010.gadā nozīmīgākie kapitālieguldījumi kas palielināja nekustamo īpašumu bilances 

vērtību:   

Bebru stadiona rekonstrukcijas darbi- skrejceļa seguma ieklāšana;   

Kokneses kultūras nama rekonstrukcija, kas veikta par Eiropas Lauksaimniecības fonda 

lauku attīstībai Lauku attīstības programmas pasākuma „Pamatpakalpojumi iedzīvotājiem” 

finansējumu; 

Ūdensvadu un kanalizācijas  tīklu rekonstrukcija Vecbebru ciemā Bebru pagastā; 

Sadzīves atkritumu izgāztuves „Koknese” rekultivācija; 

Kokneses speciālās internātpamatskolas-attīstības centra telpu, infrastruktūras un 

inženierkomunikāciju renovācija; 

Koknesē Austrumu un Mednieku ielu apgaismojuma tīkla izbūve; 

Kokneses speciālās internātpamatskolas-attīstības centra  malkas šķūņa izbūve; 

      Zemes pārvērtēšana pēc kadastrālās vērtības uz 2010.gada 1.novembri. pārskata gadā 

ietekmēja bilances vērtību. 

          Veicot datu salīdzināšanu ar Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas par zemes 

īpašumiem un valdījumiem, tika iekļauti bilancē līdz šim Kokneses novadā  neuzskaitītie zemes 

īpašumi un valdījumi.  

         No pašvaldības bilancē esošajiem 512 zemes gabaliem uz 2010. gada 31.decembri 

Zemegrāmatā reģistrēti 171.    
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Kokneses novada domes īpašumā un valdījumā esošās zemes 

sadalījums pa lietošanas veidiem  2010.gadā 

Krūmāji

2%

Purvi

2%

Zem ūdeņiem

2%

Pagalmi

4%

Meži

45%

Ceļi

11%

Pārējās zemes

7%

Lauks.izmant.zeme

27%

 

 

 

 
3.PAŠVALDĪBAS KAPITĀLA VĒRTĪBA  UN PAREDZĒTĀS TĀ IZMAIŅAS 

 
Pašvaldībai pieder 100% pašu kapitāla uzņēmumā SIA “Kokneses komunālie 

pakalpojumi”, kas  2009.gada 31. decembrī bija  215242.-Ls, bet 2010.gada 31. decembrī – 

306679,-Ls 

 

Kapitāl 

sabiedrības 

nosaukums 

Ieguldījums 

uz  

01.01.2008. 

(Ls) 

Izmaiņas 

(+,-) 

(Ls) 

Ieguldījums 

uz 

01.01.2008. 

(Ls) 

Izmaiņas 

(+,-) 

(Ls) 

 

Ieguldījums 

uz 

01.01.2009. 

(Ls) 

 

Izmaiņas 

(+,-) 

(Ls) 

Ieguldījums 

uz 

01.01.2010. 

(Ls) 

% no  

kopapjoma 

SIA 

„Kokneses 

komunālie 

pakalpojumi”  

 

127148 

 

+30129 
157277 +57965 215242 

 

+91437 

 

306679 
100.oo 
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4. IEPRIEKŠĒJOS GADOS VEIKTIE , KĀ ARĪ KĀRTĒJĀ GADĀ PLĀNOTIE  PASĀKUMI 
TERITORIJAS  ATTĪSTĪBAS PLĀNA  ĪSTENOŠANĀ 

 
 2010.gadā  tika izveidota Attīstības nodaļa, kuras galvenais  uzdevums ir izstrādāt  

novada attīstības programmu un  veikt Kokneses novada teritorijas plānojumu. Nākošais 

uzdevums ir  finanšu līdzekļu piesaistīšana, projektu  vadīšana  un investoru piesaiste  Kokneses 

novadam. 

 Uzskatām, ka  viens   no attīstības panākumiem  ir darbinieku izglītošana un pieredzes 

gūšana, jo ir  svarīgi, lai iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu kvalitāte uzlabojas.  Darbiniekiem 

ir iespējams apmeklēt kursus, seminārus un piedalīties pieredzes apmaiņas braucienos. Pieredzi 

gūstam arī no ilggadīgiem sadarbības partneriem Vācijā – Vitingenas pilsētas. 

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

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

fonds” un sabiedriskā organizācijā – biedrībā “ Daugavas savienība” . 

 Ar nodibinājuma “ Kokneses Fonds”  inciatīvu  Koknesē uz salas Daugavā  tiek veidots 

nacionālas nozīmes  kultūrvēsturisks piemineklis 20.gadsimtā  no dažādām politiskajām varām  

cietušajiem latviešiem. Tam jābūt izveidotam līdz  2018.gadam, kad Latvijas valsts  atzīmēs 

savas neatkarības  100. gadadienu. Projekts top par iedzīvotāju un uzņēmēju  saziedotajiem 

līdzekļiem. Nākotnē tas kļūs  par īpaši  iecienītu objektu, ko  apmeklēs tūristi  un citas personas 

un tas dos  nozīmīgu pienesumu Kokneses attīstībā un atpazīstamībā. 

 
4.1. INVESTĪCIJAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ 

 
2010.gadā tika realizēti un  turpinās realizācija  divpadsmit projektiem. Iepriecina fakts, 

ka projektu iesniegumus  gatavo ne tikai pašvaldība, bet arī  biedrības un nodibinājumi. 

 

Projekti, kuri tika  realizēti un turpinās 2010.gadā  

 
Fonda  

nosaukums  

Projekta nosaukums un  

numurs 

Projekta 

kopējā 

summa 

ES 

finansējums 

Pašvaldības  

finansējums 

ERAF  

85%  
Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas 

materiālās bāzes nodrošināšana I.Gaiša 

Kokneses vidusskolā, 

Nr.2009/033/3DP/3.1.3.1.0/08/ IPIA/VIAA/014 
 

98392,00 
 

83633,20 
 

11807,04 
 

ELFLA 

 
Bebru pagasta ūdensvadu un kanalizācijas 

tīklu rekonstrukcija 

 

207721,26 

 
Vienreizējā 

valsts 

budžeta 

dotācija 

187900,14 

 

0 
 

KF 

 
Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās 

Aizkraukles rajona Kokneses pagasta 

izgāztuves "Koknese" Nr.32608/2832/PPV 

rekultivācija, 

Nr.3.DP/3.5.1.2.1./08/IPIA/VIDM/002 

 

50640,50 
 

40974,37 
 

9666,13 
 

ESF         Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana 97207,84 
 

97207,84 
 

0 
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100% 

 
pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un 

uzturēšanai, 

Nr.1DP/1.3.1.5.0./09/IPIA/NVA/001 

 

ESF         

100% 

 

Pedagogu konkurētspējas veicināšana 

izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos, 

Nr.2009/0196/IDP/1.2.2.1.5/09/ IPIA/VIAA/001 

 

58167,00 
 

58167,00 
 

0 
 

ERAF 

 
Kokneses novada Kokneses speciālās 

internātpamatskolas - attīstības centra telpu, 

infrastruktūras un inženierkomunikāciju 

renovācija,        

Nr.2009/0313/3DP/3.1.3.3.1/09/IPIA/VIAA/019 

 

94126,57 
 

80007,57 
 

14119,00 
 

ELFLA 

 
Kokneses kultūras nama rekonstrukcija,        

Nr.10-04L32100-000119 

 

94126,57 
 

80007,57 
 

14119,00 
 

Education 

and 

Culture 

DG 

 

INFINITUS-bezgalība,                                 

Nr.LV-12-56-2010-R2 

 

4914,01 
 

4407,99 
 

506,02 
 

ZPR 

 
Tēlnieka Voldemāra Jākobsona memoriālās 

mājas – muzeja ēkas rekonstrukcija 

 

400,00 
 

400,00 
 

0 
 

ESF         

100% 

 

Projekta koordinatora un sociālā darbinieka 

piesaiste Kokneses novada pašvaldības 

administratīvās kapacitātes stiprināšanai, 

Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/069 

 

18490,00 
 

18490,00 
 

0 
 

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 

 

44271,00 
 

44271,00 
 

0 
 

ERAF     

100% 

 

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 

 

557307,00 
 

557307,00 
 

0 
 

KF Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas 

upju baseinu pašvaldībās, II kārta, Kokneses 

novada Kokneses pagastā 

1531046,65 1301389,65 122810,00 

 

 

Kokneses novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšanai ,pašvaldība,  

iesniedzot projekta iesniegumu un saņemot atbalstu, varēja pieņemt darbā projektu 

koordinatoru un sociālo darbinieku  , maksājot viņiem algu no ES līdzekļiem. 
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Tieši iesniegtie un atbalstītie projekti  būtiski ietekmē  pašvaldības finanšu resursus, jo 

vairākumā projektu ir nepieciešams pašvaldības līdzfinansējums. Tomēr,  tas ir veids kā ar ES 

finanšu līdzekļiem un  pašvaldības līdzfinansējumu,  panākt  novada attīstību. 

 
 

4.2.  IEDZĪVOTĀJU UN JURIDISKO PERSONU  LĪDZDALĪBA  PAŠVALDĪBAS 
TERITORIJAS  ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS UN TERITORIJAS PLĀNOJUMA  

APSPRIEŠANĀ UN PILNVEIDOŠANĀ 
 

2011.gadā ir plānots uzsākt Kokneses novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam 

un teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam izstrādi. Iepriekš minētie attīstības plānošanas 

dokumenti perspektīvā pašvaldībā kalpos kā stratēģiskās vadīšanas pamats. 

 
 

5.  ZVĒRINĀTA REVIDENTA ATZINUMS  PAR PAŠVALDĪBAS SAIMNIECISKO DARBĪBU, 
KĀ ARĪ PAŠVALDĪBAS  IEPRIEKŠĒJĀ GADA  SAIMNIECISKO PĀRSKATU 

 
SIA „ ZR”  atzinumā apliecināja, ka iepriekš minētais konsolidētais finanšu pārskats sniedz 

skaidru un patiesu priekšstatu par Kokneses novada domes  finansiālo stāvokli 2010. gada 31. 

decembrī, kā arī par tās finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2010. gadā, saskaņā ar 2010. gada 17. 

augusta LR Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 777 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”. 

 

 

( Zvērinātu revidentu ziņojuma kopiju  skatīt pielikumā  Nr.1) 

 
 

6. KOKNESES NOVADA DOMES LĒMUMS PAR IEPRIEKŠSĒDĒTĀ SAIMNIECISKĀ GADA 
PĀRSKATU 

 
 

27.04.2011. Kokneses novada dome NOLĒMA: 

1. Apstiprināt  Kokneses  novada domes  kopsavilkuma  2010.gada  pārskatu  

 2. Apstiprināt  Kokneses  novada domes  konsolidēto 2010.gada  pārskatu,  kurā 

konsolidēti: 

- Kokneses novada domes kopsavilkuma pārskats; 

- pašvaldības aģentūras” Kokneses sporta centrs” pārskats; 

- pašvaldības aģentūras” Kokneses tūrisma centrs” pārskats; 

- Bebru vispārizglītojošās internātpamatskolas pārskats; 

- Kokneses speciālās internātpamatskolas- attīstības centra pārskats; 

- ģimenes krīzes centra  „ Dzeguzīte” pārskatu. 

 

( Sēdes lēmumu  skatīt  pielikumā Nr.2)  
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7. PAŠVALDĪBAS LĪDZDARBĪBA  SADARBĪBAS PROJEKTOS 
 

Kokneses novada dome kā projektu partneris piedalās kopējo starptautisku un reģionālu 

Zemgales projektu iniciēšanā, apzināšanā, tālāk virzībā. 

 
 

8. VEIKTIE PASĀKUMI PAŠVALDĪBAS VADĪBAS PILNVEIDOŠANĀ 
 

Tā kā  pašvaldībai  veicamo funkciju loks paplašinās,  administrācijas darbs tiek  

orientēts uz profesionāļiem. Administrācijā pamatā strādā darbinieki ar augstāko izglītību. 

Administrācijas darbiniekiem tiek dota iespēja regulāri apmeklēt kursus un seminārus, kurus  

rīko Pašvaldību mācību centrs vai citas kompetentas iestādes. Pašvaldība sedz kursu un ceļa 

izdevumus .  

Lai  uzlabotu pašvaldības izdoto normatīvo aktu kvalitāti , domē darbi ir uzsācis jurists. 

Arī pašvaldības  administrācijas vadītājs – izpilddirektors regulāri apmeklē  seminārus 

un kursus, lai  būtu lietas kursā  par  izmaiņām normatīvajos aktos . 

 
 

9.PASĀKUMI, LAI VEICINĀTU IEDZĪVOTĀJU  INFORMĒTĪBU  PAR PAŠVALDIBAS 
DARBĪBU UN VIŅU IESPĒJĀM PIEDALĪTIES LĒMUMU APSPRIEŠANĀ 

 
Iedzīvotāju informētību  par pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem nodrošina pašvaldības 

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

Kokneses novada iedzīvotāji. Līdz attālākajām mājām tas tiek nogādāts ar autoveikala 

starpniecību.   

 Ar informāciju  par Koknesi var iepazīties arī  pašvaldības mājas lapā internetā 

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

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

Latvijas televīzijā   var  redzēt raidījumus par Koknesi. 

Likumdošanā noteiktajos gadījumos un arī pēc iedzīvotāju iniciatīvas tiek organizēta 

projektu publiskā apspriešana. 

Pie pētniecības darbiem Kokneses novadā varētu pieskaitīt veikto iedzīvotāju aptauju 

par novada  attīstības jautājumiem, ko 2010.gadā organizēja Attīstības nodaļa. Aptaujā 

piedalījās  183 novada iedzīvotāji. 

Aptaujā visvairāk tika pārstāvēts Kokneses pagasta iedzīvotāju viedoklis (118 

iedzīvotāji jeb 64% respondentu), otrajā vietā – Bebru pagasta (43 iedzīvotāji jeb 24% 

respondentu), bet trešajā – Iršu pagasta (22 iedzīvotāji jeb 12% respondentu). 

Visvairāk savu viedokli izteikuši iedzīvotāji vecumā no 35-49 gadiem (37% 

respondentu), otrajā vietā 50-59 gadus veci (20% respondentu), seko 25-34 gadus veci (18% 

respondentu), 60 un vairāk gadus veci (16% respondentu). Vismazāk pārstāvēti novada 

iedzīvotāji, kuru vecums ir 18-24 gadi (7% respondentu), bērni un jaunieši kopā veido 2% no 

kopējā anketu aizpildītāju skaita. 70% no aptaujātajiem iedzīvotājiem ir strādājošie, 11% 

pensionāri, 10% bezdarbnieki, pārējie ir skolnieki un studenti. 50% aptaujāto ir augstākā 

izglītība, 23% profesionāli tehniskā, vidējā speciālā izglītība. 

2010.gadā tika izstrādāta Kokneses novada  izglītības iestāžu tīkla attīstības koncepcija 

2011.-2018.gadaiem. 

Pašvaldības aģentūras “ Kokneses Tūrisma centrs” darbinieki  regulāri analizē un 

apkopo informāciju par tūristu  plūsmu novadā.  

 

http://www.koknese.lv/
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10.KOKNESES NOVADA DOMES STRUKTŪRA 
 

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

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

nodrošina likumos noteikto funkciju un pašvaldības brīvprātīgo  iniciatīvu  izpildi, ievērojot  

valsts un  Kokneses novada iedzīvotāju intereses. 

Novada domes vēlēšanas notika 2009. gada 06. jūnijā . Kokneses novada vēlēšanu 

komisijā tika iesniegti 3 deputātu kandidātu saraksti: TAUTAS PARTIJA/ PILSONISKĀ 

SAVIENĪBA ( ieguva 9 deputātu vietas), LATVIJAS SOCIĀLDEMOKRĀTISKĀ 

STRĀDNIEKU PARTIJA ( ieguva 1 deputātu vietu) un SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI 

(ieguva 5 deputātu vietas).  

Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns –  

novada dome, kas pieņem 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 budžetu. 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.  2010.gada laikā ir  notikušas 

divpadsmit  domes sēdes , kurās izskatīti  vairāk nekā divi simti  jautājumu un apstiprināti  

divdesmit trīs 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) finansu pastāvīgo komiteju, ko vada domes priekšsēdētājs Viesturs Cīrulis; 

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

domes deputāts Dainis Vingris; 

3)attīstības un tautsaimniecības pastāvīgo komiteju, ko vada domes deputāts Jānis 

Dzenis; 

4) sociālo  jautājumu un veselības aizsardzības  pastāvīgo komiteju, ko vada domes 

deputāte Velga Feldmane . 

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

var piedalīties ikviens domes deputāts un Kokneses novada iedzīvotājs.  

Dome no deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem ir izveidojusi: 

1. Vēlēšanu komisiju; 

2. Administratīvo komisiju; 

3. Iepirkumu komisija; 

4. Zvejas licencēšanas komisija; 

5. Kokneses Goda pilsoņa nosaukuma piešķiršanas komisija; 

6. Mantas vērtēšanas un objektu apsekošanas komisija; 

7. Civilās aizsardzības komisija (grozījumi 25.11.2009.) 

8. Politiski represētās personas statusa noteikšanas komisijā un nacistiskajā režīmā 

cietušajiem komisija  
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11. KOKNESES NOVADA DOMES ADMINISTRĀCIJAS DARBĪBA 

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

pašvaldības iestāde, kas nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba 

organizatorisko un tehnisko apkalpošanu un tā sastāv no  

1) komunālās  nodaļas; 

2) grāmatvedības un finanšu nodaļas; 

3) dzimtsarakstu nodaļas; 

4) pašvaldības policijas; 

5) kancelejas; 

6) attīstības nodaļas. 

Domes administrācijas darbu vada domes izpilddirektors. Viņš  ir atbildīgs par 

pašvaldības iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrības darbu.  

Dome ir izveidojusi šādas iestādes un struktūrvienības:  

1) I.Gaiša Kokneses vidusskola; 

2)  Bebru pamatskola; 

3) Pērses pamatskola; 

4) Bebru internātpamatskola  

5) Kokneses speciālā internātpamatskola – attīstības centrs; 

6) Kokneses mūzikas skola 

7) pirmsskolas izglītības iestāde “ Gundega”; 

8)pirmsskolas izglītības iestāde “ Bitīte” 

9) Kokneses kultūras nams; 

10)Kokneses pagasta bibliotēka; 

11) Kokneses bērnu bibliotēka; 

12) Ratnicēnu bibliotēka; 

1). Bebru bibliotēka; 

14) Iršu bibliotēka; 

15)Tēlnieka Voldemāra Jākabsona memoriālā māja – muzejs; 

16) Kokneses novada  sociālais dienests ; 

17) Ģimenes atbalsta dienas centrs; 

18) Kokneses novada bāriņtiesa; 

19) Ģimenes krīzes centrs “ Dzeguzīte” ; 

20) Kokneses apvienotā pašvaldību būvvalde ; 

Domes padotībā atbilstoši tās apstiprinātam nolikumam ir šādas pašvaldības aģentūras: 

 1.7.1. Kokneses sporta centrs; 

 1.7.2. Tūrisma informācijas centrs. 

 

Viens no svarīgākajiem jautājumiem, kas jaunās novada domes deputātiem bija jāizlemj 

bija jautājums par  Pērses pamatskolas  saglabāšanu vai  slēgšanu. Dome nolēma , ka  šī skola ir 

jāsaglabā. Skolas administrācijas daļējai darba apmaksai  tika piešķirti līdzekļi no pašvaldības 

budžeta. 

 

Pašvaldības policija 
 Pašvaldības policija izveidota  2008.gada maijā. Policijā  strādā viens darbinieks, kurš 

organizē un vada  tās darbu. 

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 
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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 166 izsaukumi. Saņemti un izskatīti 17 iesniegumi un sastādīti četri 

administratīvie protokoli. Sastādīti 22 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 bāriņtiesu  regulāri  tiek  apsekotas sociāli 

nelabvēlības ģimenes. 

 

Kokneses Komunālā nodaļa 
       2010. gadā komunālās  nodaļas darbības sfēra palielinājās. Tika turpināts un sekmīgi 

vadīts Kokneses novadā projekts par bezdarbnieku darba iemaņu iegūšanu. Vidēji visa gada 

garumā, novadā tika organizētas 32 darba praktizēšanas vietas. 

Palielinājās uzturēšanas teritorijas platība, palīdzot tikt kārtībā ar tūristu apmeklētākām 

vietām un sabiedrisko organizāciju pasākumu apkalpošanu. Pastāvīgo darbinieku skaits nav 

palielinājies kopš 2008.gada, bet struktūrvienību optimizācijas rezultātā ir izveidojusies 

daiļdārznieka štata vienība. 

Rēķinoties ar krīzes stāvokli valstī kopumā un attiecīgi arī novadā, komunālā nodaļa ar 

pastāvīgo strādnieku līdzdalību apņemas uzturēt kārtībā Kokneses parka, dendroloģiskā 

stādījuma teritoriju un veikt atsevišķus maksas pakalpojumus. 

         Lai atvieglotu darbu un paātrinātu to veikšanu, komunālā nodaļa regulāri  iegādājas, 

iespēju robežās, tehniku . 

2010.gadā  komunālā nodaļa  ir veikusi sekojošus darbus teritorijas  labiekārtošanā, 

apzaļumošanā un dabas aizsardzībā: 

1. Ikdienas teritorijas uzturēšanas un sakopšanas darbi pašvaldībai piederošos objektos/ 

administratīvās ēkas, kapsētas,pašvaldības aģentūras,pašvaldības pasākumu 

apkalpošana un t.t./ 

2. Daudzdzīvokļu māju masīva kustības drošības pasākumu īstenošana pēc izstrādātā 

projekta. 

3. Skvēra veidošanas turpināšana un parka elementu uzstādīšana teritorijā /tūrisma objektu 

norāžu rādītājs un laukums pie tā/ 

4. Spodrības mēneša un tā ietvaros sakopšanas talku organizēšana. 

5. Vides aizsardzības objektu regulāra sakopšana, dokumentācijas sakārtošana. 

6. Labiekārtošanas tehnikas iegāde. 

7. Piedalīšanās Kokneses parka dabas aizsardzības projekta realizācijā. 

8. Nodrošināts turpinājums ESF projekta organizēšana par “Darba praktizēšanas 

pasākumu nodrošināšanu pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” 

9. Finansējuma piesaistīšana veicot dažādus teritorijas apsaimniekošanas un uzturēšanas 

pakalpojumus. 

Komunālās nodaļas pārziņā ir arī pašvaldības ielas , ceļi un tilti. 2010. gadā tika no jauna 

pārreģistrēti ceļi un ielas. Ikdienā  tiek ieguldīts liels darbs  ceļu un ielu  uzturēšanā  tai skaitā 

arī valsts ceļu uzturēšanā kuri šķērso ciemata teritoriju. 

Ceļu un ielu uzturēšana 

1. Ziemas dienests.  

2. Ikdienas ceļu uzturēšana 



 22 

   3.   Ceļa zīmju uzstādīšana uz pašvaldības ceļiem un ielām. 

 

Kokneses novada domes Attīstības nodaļa 
Kokneses novada domes deputāti 2009.gada 30.decembra sēdē (lēmums Nr.4.4., 

protokols Nr.9) nolēma izveidot Attīstības nodaļu, kurā strādās divi speciālisti – nodaļas 

vadītājs un nekustamā īpašuma speciālists. Faktiski Attīstības nodaļā darbs sākās 2010.gada 

19.februārī, pieņemot darbā Attīstības nodaļas vadītāju Anitu Svenci, 2010.gada 16.martā 

darbu uzsāka nekustamā īpašuma speciāliste Elita Ģēģere. 

Eiropas Sociālā fonda 1.5.3.1.aktivitātē „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, 

pilsētām un novadiem” finansētā projekta „Projekta koordinatora un sociālā darbinieka 

piesaiste Kokneses novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšanai” ietvaros 

Attīstības nodaļā 2010.gada 1.oktobrī darbu uzsāka projekta koordinatore Anda Mikāla. 

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

jautājumus, kas saistīti ar Kokneses novada attīstību. 

 

Attīstības nodaļas galvenie uzdevumi: 

 organizēt novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi un aktualizāciju, 

koordinēt to ieviešanu; 

 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; 

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

sagatavošanu finanšu institūcijām, sadarbojoties ar pašvaldības struktūrvienībām;  

 koordinēt un uzraudzīt apstiprināto projektu ieviešanu saskaņā 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; 

 atbalstīt uzņēmējdarbību; 

 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, izziņas, 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 izmaiņas nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas 

programmā NINO. 

 

Prioritātes: 

 Eiropas Savienības struktūrfondu apguve finansējuma piesaistei novada attīstībai; 

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

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

 aktivitātes uzņēmējdarbības veicināšanai; 

 nekustamā īpašuma jautājumu risināšana. 

 

Dalība projektos. 

 Darbs ar pašvaldības projektiem – „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Aizkraukles 

rajona Kokneses pagasta izgāztuves „Koknese” Nr.32608/2832/PPV rekultivācija”, 
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„Kokneses novada Kokneses speciālās internātpamatskolas - attīstības centra telpu, 

infrastruktūras un inženierkomunikāciju renovācija”, „Kokneses kultūras nama 

rekonstrukcija”, „Projekta koordinatora un sociālā darbinieka piesaiste Kokneses 

novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšanai”, „Teritorijas plānojuma 

un attīstības programmas izstrāde Kokneses novada attīstības plānošanas kapacitātes 

paaugstināšanai”, „Vecbebru Profesionālās vidusskolas un Bebru vispārizglītojošās 

internātpamatskolas optimizācija Vecbebru amatu internātvidusskolas izveidei” u.c. 

 Tika sniegts atbalsts biedrībām, kuras 2010.gadā iesniedza projektus. 

 

 

Pārskata gadā notikušās pārmaiņas. 

 Izveidojot Attīstības nodaļu bija plānots, ka tajā strādās 2 darbinieki, taču, piesaistot 

Eiropas Sociālā fonda finansējumu projekta koordinatora atlīdzībai, 2010.gada beigās 

strādāja 3 darbinieki. 

 

Darbības rezultāti un to izvērtējums. 

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

dokumentācijas sagatavošanas, organizēti projektu publicitātes pasākumi, koordinēta un 

uzraudzīta apstiprināto projektu ieviešana, interesentiem sniegtas konsultācijas par 

projektu iesniegumu sagatavošanu. 

 Risināti nekustamā īpašuma jautājumi, sniegtas konsultācijas nekustamā īpašuma 

formēšanas un darījumu ar nekustamo īpašumu jautājumos. 

 Ļoti laba sadarbība ir izveidojusies ar Zemgales plānošanas reģionu, kurš savas 

kompetences ietvaros nodrošina reģiona attīstības plānošanu, koordināciju, uzraudzību, 

pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību. Kokneses novada dome kā 

projektu partneris piedalās kopējo starptautisku un reģionālu Zemgales projektu 

iniciēšanā, apzināšanā, tālāk virzībā. 

 No 2010.gada 15.jūlija līdz 15.augustam tika veikta Kokneses novada iedzīvotāju 

aptauja, kuras mērķis bija noskaidrot iedzīvotāju viedokli par novada attīstības 

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

Kokneses novada attīstības programmas izstrādei. Anketa tika ievietota mājas lapā 

www.koknese.lv, laikraksta „Kokneses Novada Vēstis” jūlija numurā un bija pieejama 

arī pagastu pārvaldēs un bibliotēkās. Uz aptaujas anketas jautājumiem atbildēja 183 

iedzīvotāji. 

 Pašvaldības sadarbība ar uzņēmējiem. 2010.gada 5.augustā uz pirmo tikšanos Kokneses 

novada domē tika uzaicināti dažādu nozaru Kokneses novada uzņēmēji, lai diskusiju 

forumā „Sadarbība Kokneses novada ilgtspējīgai attīstībai” pašvaldības pārstāvji 

informētu par aktualitātēm novadā un uzklausītu uzņēmēju ieteikumus, kas veicinātu 

uzņēmējdarbības ilgtspējīgu attīstību mūsu novadā. Atsaucoties aicinājumam, ieradās 

15 uzņēmēji un NVO pārstāvji, un 5 pašvaldības darbinieki. Savukārt 2010.gada 

5.novembrī uzņēmēji sanāca kopā Kokneses Sporta centra telpās un šī bija otrā tikšanās 

reize, kad ieradās 16 uzņēmēji un biedrību pārstāvji, kā arī 4 pašvaldības darbinieki. 

Pasākuma laikā notika saruna ar Jēkabpils uzņēmēju biedrības valdes priekšsēdētājas 

vietnieci, Latvijas Darba devēju konfederācijas reģionālās attīstības un sociālā dialoga 

koordinatori Zandu Lambu par iespējamo Kokneses novada uzņēmēju apvienošanos, kā 

arī diskusija par Kokneses novada Zaļā tirgus izveidi. Šādas kopīgas sanākšanas 

nodrošina uzņēmējiem pieredzes apmaiņas iespējas, kā arī ļauj pašvaldībai labāk izprast 

uzņēmumu intereses un vajadzības, abām pusēm kopīgi meklējot risinājumus 

pastāvošajām problēmām un vienoties par nepieciešamajām rīcībām. Attīstības nodaļa 

http://www.koknese.lv/
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arī turpmāk organizēs pasākumus, lai veicinātu sadarbību starp uzņēmējiem un 

pašvaldību. 

 Jāatzīmē arī Attīstības nodaļas speciālistu aktīva dalība Zemgales plānošanas reģiona 

un citu institūciju rīkotajās sanāksmēs, semināros, apmācību ciklos, konferencēs, darba 

grupās un aptaujās, pārstāvot novada intereses. 

 

Prognozes un plāni 2011.gadam. 

 2011.gadā ir plānots uzsākt Kokneses novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam 

un teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam izstrādi. Iepriekš minētie attīstības 

plānošanas dokumenti perspektīvā pašvaldībā kalpos kā stratēģiskās vadīšanas pamats. 

 Plānots veikt aktīvu darbu pie projekta „Vecbebru Profesionālās vidusskolas un Bebru 

vispārizglītojošās internātpamatskolas optimizācija Vecbebru amatu internātvidusskolas 

izveidei”.  

 Drīzumā iecerētie projekti ir saistīti ar normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Kokneses 

novada Bebru pagasta izgāztuves „Cenši” Nr.32468/2816/PPV rekultivāciju, Kokneses 

novada Zaļā tirgus infrastruktūras attīstību, novada domes ēkas energoapgādes sistēmas 

rekonstrukciju, meža ekonomiskās vērtības uzlabošanu, ūdenssaimniecības 

infrastruktūras attīstību Vecbebru ciemā.  

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

galvenā iespēja finansējuma piesaistei novada attīstībai, tad 2011.gadā Attīstības nodaļa 

turpinās darbu pie jaunu projektu apzināšanas un sagatavošanas.  

 

Lai iedzīvotājiem  dzīves vietā būtu pieejami  pašvaldības sniegtie pakalpojumi un to 

kvalitāte  nepasliktinātos un apjoms nesamazinātos, ar domes lēmumu tika izveidotas Bebru  un  

Iršu pagastu pārvaldes. 

 

Kanceleja 
Pašvaldības kancelejā  strādā trīs darbinieki – domes sekretāre un lietvedības sekretāre , 

sabiedrisko attiecību speciālists , kura darba pienākumos ietilpst  laikraksta “Kokneses Novada 

Vēstis” veidošana  un darbs ar  pašvaldības mājas lapu.  20110.gadā  domē  darbu ir uzsācis 

jurists. Līdz ar to  iestāžu un struktūrvienību darbinieku sagatavotie dokumenti ir kļuvuši daudz  

kvalitatīvāki. Domes sekretāre veic  arī  darbu ar personālu.  

Kanceleja savas kompetences ietvaros sagatavo un kārto Kokneses novada domes   

lietvedību atbilstoši LR likumdošanai. Nodrošina  Kokneses novada domes komiteju, komisiju  

sēžu organizatorisko un tehnisko sagatavošanu. Savas kompetences ietvaros sagatavo un kārto 

Kokneses novada domes   lietvedību atbilstoši LR likumdošanai. Organizē personu  

pieņemšanu  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. Organizē Kokneses novada 

pašvaldības interneta mājas lapas darbu. Nodrošina pastāvīgi un ilgtermiņa glabājamo lietu, tai 

skaitā personālsastāva, dokumentu sagatavošanu, saglabāšanu, uzskaiti un izmantošanu un 

nodošanu valsts arhīviem. 

  

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 budžeta un grāmatvedības sistēmas, izveidojot kopēju budžetu un centralizēto 

grāmatvedību ar vienotu bilanci.  
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Kokneses novada domes ietādes - Bebru vispārizglītojošā internātpamatskola,  

Kokneses speciālā internātpamatskola un  ģimenes krīzes centrs „ Dzeguzīte” 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. 

 2010. gada Kokneses novada domes finanšu pārskats ir visu iepriekš minēto iestāžu 

konsolidētais pārskats. 

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

pārziņā ir novada domes vienotas grāmatvedības politikas izstrādāšana atbilstoši Latvijas valsts 

normatīvajiem aktiem, visu novada iestāžu un struktūrvienību gada budžeta un tā grozījumu 

datu apkopošana, grāmatvedības kārtošana un organizācija atbilstoši spēkā esošajai 

likumdošanai un atbilstoši Kokneses novada domes apstiprinātajam grāmatvedības nolikumam, 

mēneša, ceturkšņa, gada pārskatu konsolidācija. 

 

 
12.  KOKNESES NOVADA DOMES  IESTĀŽU, STATŪTSABIEDRĪBAS  UN AĢENTŪRU 

DARBĪBA 
 

Bebru pagasta pārvalde 
Struktūra un funkcijas 

Bebru pagasta pārvalde izveidota 2009. gada 1. jūlijā Reģionālās reformas rezultātā, līdz tam pastāvēja 

Bebru pagasta padome. 

Bebru pagasta pārvaldē ir iestādes:  

 Bebru pamatskola; 

 Pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte”; 

un struktūrvienības: 

 komunālā nodaļa ; 

 bibliotēka; 

 klubs; 

 Voldemāra Jākobsona memoriālā māja- muzejs. 

 

Galvenie uzdevumi un prioritātes 

Pagasta pārvalde ir Kokneses novada domes izveidota iestāde, kas atbilstoši likuma „Par 

pašvaldībām” 69.¹ panta otrajai daļai , pagasta pārvaldes teritorijā iedzīvotājiem un citām 

personām nodrošina: 

1. Kokneses novada domes pieņemto lēmumu izpildi; 

2. pašvaldības kompetencē esošo izziņu izsniegšanu, informācijas sniegšanu par 

pašvaldības kompetencē esošiem jautājumiem; 

3. pieņem iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus no pagasta teritorijā dzīvojošiem 

iedzīvotājiem un tajā reģistrētajām juridiskajām personām, organizē atbildes 

sagatavošanu iesniedzējam; 

4. pieņem valsts noteikto nodokļu un nodevu maksājumus, kuru iekasēšana ir uzdota 

pašvaldībai, kā arī Domes noteikto nodevu maksājumus un maksājumus par 

pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem; 

5. nodrošina pašvaldības sociālo palīdzību iedzīvotājiem un sociālo pabalstu izmaksas 

sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktajā kārtībā; 

6. nodrošina pieejamību informācijai par Domes pieņemtajiem lēmumiem un citu 

vispārpieejamu informāciju; 
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7. nodrošina komunālos pakalpojumus iedzīvotājiem; 

8. nodrošina Pagasta pārvaldes pārziņā nodotās kustamās un nekustamās mantas 

apsaimniekošanu; 

9. nodrošina teritorijas uzturēšanu un labiekārtošanu; 

10. organizē kultūras un sporta pasākumus. 

Dalība projektos 

- Projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Kokneses novada Vecbebru 

ciemā” tehniski ekonomiskā pamatojuma (TEP) izstrādei nepieciešamo datu 

nodrošināšana. 

- Projekta „Apmācība darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir 

pašvaldība” ietvaros 2010. gadā Bebru pagastā iesaistīti 29 bezdarbnieki. 

- Projekta „Bebru pagasta atkritumu izgāztuves „Cenši” rekultivācija” izstrādei sniegti 

nepieciešamie dati. 

 

 Komunālā nodaļa 

Bebru pagasta iedzīvotāji un iestādes nodrošinātas ar attīrītu un atdzelžotu dzeramo 

ūdeni, kā arī novadīti notekūdeņi uz attīrīšanas ietaisēm un tie attīrīti. Apkalpotas divas 

kanalizācijas ūdeņu pārsūknēšanas stacijas, kas savāc notekūdeņus no individuālo māju 

rajoniem un pārsūknē uz attīrīšanas ietaisēm. Novērstas avārijas situācijas notekūdeņu 

novadīšanā uz attīrīšanas ietaisēm, kā arī veikti profilaktiskie darbi. Novērstas avārijas ūdens 

apgādes sistēmās.  

  Regulāri atjaunoti un greiderēti ceļu segumi, labotas izskalotā ceļa caurtekas. Tika 

veikta ceļu profila atjaunošana un apauguma novākšana no ceļa malām. Ziemas periodā ceļus, 

taciņas un laukumus attīrīja no sniega.  

Turpināta regulāra Bebru pagasta teritorijas labiekārtošana un sakopšana.   

Apsaimniekotas 15 daudzdzīvokļu mājas un viena Līvānu tipa māja. Esošās ēkas ir 

kritiskā stāvoklī, iespēju robežās veikti remontu darbi – sakārtoti jumti, remontēti skursteņi, 

nomainīti vai salaboti logi.  

Nodrošināts ielu apgaismojums un veikts tā remonts. 

 

Kultūras darbs 

      2010. gadā Bebru pagastā tika organizēti pasākumi iedzīvotājiem visās vecuma grupās. 

Nav izveidots neviens jauns pašdarbības kolektīvs. Bebru pagastā darbojas pagasta vokālais 

ansamblis „Bitītes”(vad. V. Feldmane) un pašdarbības kolektīvi mācību iestādēs. 2010. gadā 

Bebru pagastā notikuši 16 pasākumi, 5 balles, 3 diskotēkas. 

      Pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem 2 pasākumi notika vasarā Mežaparka 

estrādē – „Esi, sveika vasariņa” un „Nāc pie puķēm spēlēties!”.  

     Bebru pagasta pensionāriem noorganizēti 3 pasākumi: „Jaunā Vecā gada sagaidīšana”, 

„Svinam Sveču dienu!” un tikšanās ar dārznieci Ilonu Miglāni. 

      Pirmo reizi tēlnieka un skolotāja Voldemāra Jākobsona dzimšanas dienā, 27. janvārī, 

Mežaparkā notika slēpošanas sacensības lieliem un maziem pagasta iedzīvotājiem „Visi uz 

slēpēm!”. 8. martā, Starptautiskajā Sieviešu dienā, par tradīciju jau trešo gadu ir kļuvis pagasta 

vokālā ansambļa „Bitītes” dzimšanas dienas koncerts.  

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

un 14. jūnijā.  

      Aprīlī, gaidot Lieldienas, bērniem „Galdiņu” muzejā bija iespējams darboties radošajā 

darbnīcā, bet Pirmajās Lieldienās pie muzeja notika kopīgs Lieldienu pasākums. 

      4. maija rītā uz svinīgu brīdi pie Bebru pagasta pārvaldes pulcējās pagasta iedzīvotāji, 

pieminot dienu, kad pirms 20 gadiem tika pieņemta Latvijas Republikas Neatkarības 

deklarācija.   
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      Par tradīciju maijā kļuvis Mežaparka estrādes sezonas atklāšanas koncerts ar pagasta 

pašdarbības kolektīvu piedalīšanos. 

      Sadarbībā ar vidējās paaudzes deju kolektīvu „Irši”, pagasta vokālais ansamblis 

„Bitītes” Jāņu ielīgošanas koncertu sniedza Bebros un Iršos.      

      Bebru pamatskolas koris, Bebru vispārizglītojošās internātpamatskolas deju kolektīvs 

„Mutulītis” un Vecbebru Profesionālās vidusskolas deju kolektīvs „Kāre” piedalījās X Latvijas 

skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. 

      Kokneses novada svētku ietvaros Bebros ar koncertu ciemojās spēlmaņu kopa 

„Skutelnieki”.  

      Septembrī, piedaloties Bebru pamatskolas skolēniem, notika atceres brīdis Jaunbebru 

Kartupeļu dumpja atceres vietā. 

      Kopīgā svētku koncertā pagasta iestāžu pašdarbības kolektīvi satikās Latvijas valsts 

dzimšanas dienas pasākumā.  

      Izvērtējot kultūras darbu 2010. gadā, jāsecina, ka vēl vairāk jāveicina iedzīvotāju 

atsaucība pasākumu apmeklēšanā, jāpiedāvā visām iedzīvotāju grupām daudzveidīgi kultūras 

pakalpojumi. 

Sporta pasākumi         

1. 27. janvārī „ Ziemas aktivitātes” – slēpošana, braukšana ar ragaviņām Mežaparkā. 

2. 27. martā Sporta diena bērniem un pieaugušajiem: stafetes ģimenēm, bērniem. 

3. 26. jūnijā pludmales volejbols un orientēšanās sacensības. 

4. 28. augustā gadskārtējie Sporta svētki. 

5. 14. septembrī Bebru stadiona atklāšana. 

6. Piedalīšanās dažāda mēroga sacensībās: 

Volejbols vīrieši: 

 Aizkraukles reģiona sacensībās volejbolā „Aizkraukles kauss 2010”, 

 „Iršu kauss”’ 

 Kokneses novada kauss. 

Volejbols sievietes: 

 Aizkraukles reģiona sacensībās volejbolā „Aizkraukles kauss 2010”, 

 Kokneses novada sacensības volejbolā. 

Kokneses novada sacensības novusā. 

7. Komercturnīrs volejbolā „Krievāra kauss”. 

8. Senioru un jauniešu starti vieglatlētikā novadā un republikā. 

9. Sacensības florbolā bērniem sporta zālē. 

 

Aktivizēt sporta darbu pagastā. Vairāk piedalīties novada organizētajos sporta pasākumos. 

 

 

Iršu pagasta pārvalde 
1. Pagasta pārvaldes struktūra un funkcijas 

          Kokneses novada Iršu pagasta pārvalde izveidota 2009. gada 1. jūlijā  (Kokneses novada 

domes 01.07. 2009. prot. Nr. 2 § 5) un 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: 

Pērses pamatskola 

Ģimenes krīzes centrs „Dzeguzīte” 

Lauku klubs 

Bibliotēka 

Komunālās saimniecības nodaļa 

      Pagastā aktīvi darbojas pensionāru padome, kuru vada pensionāre Valentīna Meiere un 

biedrība „Irsis”, priekšsēdētāja Iveta Hveckoviča.    

 

2. Galvenie uzdevumi un prioritātes 

       Pagasta pārvaldes darbinieki un struktūrvienības nodrošina pašvaldības stabilitāti, 

organizatorisko un tehnisko apkalpošanu.  

       Galvenie uzdevumi un prioritāte -  pagasta iedzīvotājiem kvalitatīvu pakalpojumu 

sniegšana: 

* saglabāt Pērses pamatskolu; 

* organizēt un sniegt kvalitatīvus komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija, 

siltumapgāde, sadzīves atkritumu apsaimniekošana, dzīvojamā fonda apsaimniekošana); 

* veikt pagasta centra labiekārtošanu un sanitāro tīrību;  

* ielu apgaismojuma ierīkošana; 

* kultūras un sporta dzīves attīstība; 

* nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību un sociālo aprūpi. 

 

3. Dalība projektos 

        Kokneses novada dome sniedz līdzfinansējumu Ls 298,00 apmērā biedrībai „Irsis” 

LEADER projekta „Trenažieru iegāde Iršu pagastā” realizācijai. Kopējās projekta izmaksas 

2683,24 lati. (Atbalstīts). 

         Iesniegts pieteikums mērķprogrammas pieteikums biedrībai „Daugavas Savienība” – 

kultūras mantojuma „Iršu muižas klēts-magazina” saglabāšanai. Biedrības „Daugavas 

Savienība” projektu atbalstīja, piešķirti 100 lati. 

 

4. Pārskata gadā notikušās pārmaiņas 

        Bērnu dārza grupiņas atvēršana ģimenes krīzes centrā „Dzeguzīte”. 

 

 

 

5. Darbības rezultāti un to izvērtējums 

        Sakarā ar to, ka daudzdzīvokļu mājai „Dimanti” balkoni atradās avārijas stāvoklī, kas 

apdraudēja iedzīvotāju un garāmgājēju drošību, un ievērojot iedzīvotāju vairākkārtēju lūgumu,  

2010. gadā tika veikts balkonu kapitālais remonts 4343,58 latu apmērā. 

        Teritorijas kvalitatīvai apsaimniekošanai tika iegādāts   krūmgriezis. 

        Veikta sporta halles „Irši” apkārtnes apzaļumošana un labiekārtošana. Atjaunots zālājs 

Pērses pamatskolas sporta laukumam. 

        Lai mazinātu nabadzības risku un spriedzi, Iršu pagastā  NVA īstenotajā ESF programmā   

2010. gadā iesaistīti 23 bezdarbnieki, kuri veica malkas sagatavošanu pie pagasta katlu mājas 

un pagasta teritorijas sakopšanas, apzaļumošanas un labiekārtošanas darbus.      

       2010. gadā ierakstīti zemesgrāmatā pašvaldībai piederošie nekustamie īpašumi: 

- mežs „Bebri”, kadastra nr. 32540020081 – 13,44 ha platībā; 

- mežs „Pieoši”, kadastra nr. 32540020082 – 9,21 ha platībā; 
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- vēsturiska ēka Iršu muižas klēts – magazina, kadastra nr. 32540030268 – 0,5803 ha. 

       Iršu klubā aizvadītajā gadā notikuši 8 tematiskie  kultūras pasākumi un 7 balles. Aktīvi 

darbojas vidējās paaudzes deju kolektīvs „Irši”. 

       2010. gadā sekmīgi aizstāvēts Kokneses novada gods LSVS 47 sporta spēlēs. Iršu pagasta 

volejbola komandas ieguva otro, piekto un sesto vietu, tā sekmējot Kokneses novada 

ierindošanos 5. vietā kopvērtējumā  novadu grupā starp 28 novadiem. Iršu sporta hallē notika 

sacensības volejbolā 5 reizes, kurās piedalījās komandas no Latvijas novadiem. Kopā (2010. 

gadā) piedalījās 34 komandas. 

      Pērses pamatskolas un pagasta biblitēkās atrodas publiskais interneta pieejas punkts, kurš 

nodrošina iedzīvotājiem interneta pakalpojumu pieejamību. 

      Sociālās palīdzības organizators  sniedza palīdzību maznodrošinātām un sociāli 

mazaizsargātām personām, kā arī citiem pagasta iedzīvotājiem krīzes situācijās, pamatojoties 

uz klientu materiālo resursu – ienākumu un īpašuma novērtējumu. 

      Pagasta iedzīvotāji sociālās aprūpes centrā var saņemt maksas pakalpojumus: veļas 

mazgāšana (trūcīgie iedzīvotāji bez maksas), frizētavas, aptiekas pakalpojumus.  

      Lai veicinātu iedzīvotāju informētību par pašvaldības  darbu  un noskaidrotu viņu viedokli 

dažādu jautājumu sekmīgai risināšanai, Iršu pagastā notika iedzīvotāju sapulce, kurā piedalījās 

Kokneses novada deputātes Gita Rūtiņa un Gaļina Kraukle. 

 

6. Prognozes un plāni nākošajam gadam 

* turpināt nodrošināt pamatizglītības iegūšanu pagastā (saglabāt Pērses pamatskolu); 

* Pērses pamatskolas un piebūves (kluba) jumta seguma nomaiņa; 

* pagasta jauniešu aktivitāšu veicināšana (jauniešu centra izveidošana); 

* pašvaldības ceļu kvalitātes uzlabošana. Ceļa Vilkāres – Slapsiles ceļa seguma atjaunošana un 

uz pašvaldības  ceļiem Mežāres-Surmīši un Dzidras-Melderi  caurteku remonts. 

* piesaistot finanšu līdzekļus, veikt pasākumus vēsturiskās celtnes Iršu muižas klēts 

saglabāšanai.  

* nepieciešams veikt daudzdzīvokļu mājai „Alejas” ūdenssistēmas kapitālo remontu. 

 

Kokneses novada bāriņtiesa 
2010. gadā Kokneses novada bāriņtiesā pieņemts 21 lēmums, t.sk. par aizbildnības 

nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu-2, par aizbildņa atlaišanu no pienākumu pildīšanas-3, par 

aprūpes tiesību atņemšanu vecākiem-1, par ārpusģimenes aprūpes izbeigšanu institūcijās-2, par 

nepilngadīgo un rīcībnespējīgo personu mantisko interešu nodrošināšanu-4, aizgādņa iecelšanu 

un atlaišanu-4, 1- par prasības sniegšanu tiesā par bērna aizgādības tiesību atņemšanu 

vecākiem, 1- atzinums pēc tiesas pieprasījuma, 1- par bērna ievietošanu ārpusģimenes aprūpes 

institūcijā,  2- par nepilngadīgo interešu nodrošināšanu.  

Ārpusģimenes aprūpes pakalpojumus saņēma 14 Kokneses novada bērni, t.sk. Ģimenes 

krīzes centrā “Dzeguzīte”- 2, Īslīces SOS bērnu ciematā-2, BSAC „Baldone”-1, aizbildnībā-9.  

Aizgādnībā esošo personu skaits- 6. 

Bāriņtiesas sagatavoto un tiesā iesniegto prasības pieteikumu un pieteikumu skaits- 

1(viens) prasības pieteikums par bērna aizgādības tiesību atņemšanu vecākiem.  

Tiesas spriedumu un citu nolēmumu, kuros tiesa pievienojusies bāriņtiesas lēmumam- 2 

gadījumi. 

Tiesās Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pārsūdzēto bāriņtiesas lēmumu, 

ieinteresēto personu iesniegto pieteikumu par bāriņtiesas rīcību apliecinājumu izdarīšanā un 

bāriņtiesas atteikumu izdarīt apliecinājumu vai pildīt citas darbības skaits- neviens bāriņtiesas 

lēmums nav pārsūdzēts, bāriņtiesā nav saņemta informācija par ieinteresēto personu iesniegto 

pieteikumu par bāriņtiesas rīcību apliecinājumu izdarīšanā, bāriņtiesa nav atteikusies izdarīt 

nevienu apliecinājumu vai pildīt citas darbības. 
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Bāriņtiesas izdarīto apliecinājumu skaits saskaņā ar apliecinājumu reģistros izdarītajiem 

ierakstiem- 181 (viens simts astoņdesmit viens), iekasētā valsts nodeva-LVL 1110.- ( viens 

tūkstotis simtu desmit lati). 

 

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. LR Labklājības ministrijā 20.05.2010. tika iesniegts iesniegums par Kokneses 

novada sociālā dienesta reģistrēšanu sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā. Mēneša laikā tika 

izvērtēta sociālā dienesta atbilstība normatīvajiem aktiem, un 21.06.2010. LR Labklājības 

ministrija pieņēma lēmumu par Kokneses novada domes Sociālā dienesta reģistrēšanu sociālo 

pakalpojumu sniedzēju reģistrā. 2010.gada novembra beigās sociālais dienests pārcēlās uz 

citām telpām, kuras ir vairāk atbilstošas klientu pieņemšanai. 

Iedzīvotāju iesniegumus un iztikas līdzekļu deklarācijas pabalstu saņemšanai Sociālais 

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

organizētas divas reizes mēnesī, lai pārrunātu aktualitātes, izskatītu iedzīvotāju iesniegumus un 

pieņemtu lēmumus par sociālās palīdzības vai sociālo pakalpojumu piešķiršanu. Dienesta sēdes 

tiek organizētas arī izbraukumā Iršu un Bebru pagastu pārvaldēs. 2010.gadā ir notikušas 25 

sociālā dienesta sēdes, kurās izskatīts 1181 iesniegums. 

2010.gadā atbilstība trūcīgas ģimenes statusam noteikta 273 ģimenēm, kurās kopā ir 802 

personas, tajā skaitā 338 bērni. 

Pabalstu garantētā minimālās iztikas (GMI) līmeņa nodrošināšanai 2010.gadā saņēmušas 

98 ģimenes, šim nolūkam izmantoti līdzekļi Ls 38 220 apjomā. Salīdzinājumā ar 2009.gadu 

pabalsta GMI nodrošināšanai izmaksas pieaugušas 3,8 reizes. Dzīvokļa pabalstu (apkurei 

dzīvokļos vai malkas iegādei) 2010.gadā saņēmušas 325 ģimenes, šim nolūkam izlietoti 

līdzekļi Ls 24 591 apmērā (2009.gadā- Ls 21 371). Arī trūcīgo ģimeņu bērnu ēdināšanai skolās 

un bērnudārzos 2010.gadā izlietots vairāk kā iepriekšējā gadā. Kopumā vērtējot vispārējās 

sociālekonomiskās attīstības tendences valstī un plānojot nākošā gada budžetu, paredzams, ka 

sociālajai palīdzībai būs nepieciešami vēl lielāki līdzekļi. 

Novadā pakalpojums „aprūpe mājās” tika sniegts 12 personām (10 personām- Kokneses 

pagastā, 2 personām- Bebru pagastā, 1 personai- Iršu pagastā). Pakalpojuma sniegšanai izlietoti 

līdzekļi Ls 8667. 

Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu sociālās aprūpes centros saņēma 13 personas 

(Skrīveru SAC- 8 personas, Pļaviņu pansionātā- 3 personas, Valmieras pansionātā- 1 persona, 

Neretas pansionātā- 1 persona). Šim mērķim izlietoti Ls 23589. Valsts apmaksātu ilgstošas 

sociālās aprūpes pakalpojumu saņem 9 personas. 

Ārpusģimenes aprūpes pakalpojums tika sniegts 4 bērniem, krīzes centru pakalpojumus 

saņēma 3 bērni. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu dzīvesvietā saņēma viens no 

prettiesiskām darbībām cietis bērns.   

310 personas Kokneses novadā saņēma atbalstu caur EK (Eiropas Komisija) programmu 

Vistrūcīgākajām personām, ko nodrošina saistībā ar Latvijas Sarkanā Krusta organizāciju 

(iedzīvotāji saņem pārtikas pakas, kurās ir auzu pārslas, griķu pārslas, četrgraudu pārslas, 

pankūku milti, vājpiena pulveris un 2 litri piens ar tauku saturu 2%) Saņēmēji Kokneses 

pagastā -148, Bebru pagastā -92, Iršu pagastā -70. 

2010.gadā Kokneses novada domes Sociālais dienests iesaistījās sociālā atbalsta 

kampaņā, kuras mērķis bija nodot Kokneses novada trūcīgajām mājsaimniecībām dāvanu 

kartes „Elektrības norēķinu karte – 500kWh”. Gada laikā trūcīgajām ģimenēm tika izsniegtas 

193 dāvanu kartes. 
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Veicot sociālo darbu ar ģimenēm, svarīgākie posmi ir izvērtēšana, prioritāšu izvirzīšana, 

mērķu noteikšana un virzīšanās uz noteikto mērķi, pildot konkrētus uzdevumus. Sociālie 

darbinieki apseko daudzbērnu ģimenes, nepilnās ģimenes un kopā ar bāriņtiesu - riska 

ģimenes. Sociālpsiholoģiskais darbs ar vecākiem un bērniem veikts 27 Kokneses novada 

ģimenēs. Ģimenēm ir ne tikai materiālās problēmas, bet arī savstarpējās saskarsmes grūtības. 

Vienam bērnam, kurš cietis no vardarbības ģimenē ir atkārtoti sniegts sociālās rehabilitācijas 

pakalpojums dzīvesvietā. Šo pakalpojumu apmaksā Latvijas Bērnu Fonds no valsts budžeta 

līdzekļiem. Ir sniegta psihologa palīdzība ģimenei krīzes situācijā (6 konsultācijas). Divi bērni 

ir tikuši uz laiku ievietoti ģimenes krīzes centrā.  

Iespēju robežās sociālais dienests cenšas nodrošināt transporta pakalpojumu bērnu 

invalīdu, bērnu no trūcīgām ģimenēm, vientuļo pensionāru un invalīdu aizvešanai un atvešanai 

no slimnīcas. 

Kokneses pagastā aktīvi darbojas pensionāru klubiņš „Pīlādzītis”. Bebru pagastā un Iršu 

pagastā darbojas pensionāru padomes, kas organizē pasākumus pensionāriem. Pensionāru 

klubiņš „Pīlādzītis” regulāri organizē tikšanās un dažādas nodarbības Ģimenes atbalsta dienas 

centrā. Novada centrā un pagastos tika noorganizēti Ziemassvētku pasākumi pensionāriem. 

Kokneses Ģimenes atbalsta dienas centrā tiek nodrošināts dušas un veļas mazgāšanas 

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

atbalsta dienas centrā tiek veikts darbs ar ģimenēm un bērniem, kuras ir sociālā dienesta 

uzraudzībā kā riska ģimenes. Bērni tiek iesaistīti dienas centra pasākumos, lai mazinātu bērnu 

nepieskatīšanas un klaiņošanas riskus. Vasaras periodā, piesaistot brīvprātīgos jauniešus, 

bērniem tika organizētas nodarbības un dažādi pasākumi, kurus varēja apmeklēt jebkurš 

interesents. 

 

Ģimenes atbalsta dienas centrs 
Dienas centra galvenie uzdevumi un prioritātes ir: 

 Nodrošināt Koknese novada bērniem un jauniešiem saturīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju 

(pēc mācībām skolā un arī visos skolu brīvlaikos), ar dažādām radošām aktivitātēm un tai pat 

laikā izglītojošu momentu; 

 Informācijas sniegšana par sociālo pakalpojumu veidiem, klienta tiesībām un pienākumiem; 

 Strādāt ar riska ģimeņu bērniem sadarbībā ar Kokneses novada Sociālo dienestu; 

 Palīdzība mācību vielas apguvē un mācību motivācijas veidošanā; 

 Nodrošināt sociālos pakalpojumus – veļas mazgāšanu un dušas pakalpojumu Kokneses 

pagasta trūcīgajām un maznodrošinātajām personām, sadarbībā ar Kokneses novada sociālo 

dienestu; 

 Dienas centra telpas tiek izmantotas riska ģimeņu vecāku un bērnu individuālām 

konsultācijām; 

 Dienas centra apmeklētājiem ir bezmaksas interneta izmantošanas iespējas; 

 DC ir atvērts un pieejams ikvienai klientu grupai savu radošo aktivitāšu realizēšanā – senioru 

klubiņam, Kokneses vājredzīgo cilvēku nodarbībām, jauniešu un pieaugušo deju nodarbībām 

(mazās grupās), Kokneses represēto biedrības pasākumiem, LSK Kokneses nodaļas 

aktivitātēm. 

 

Dalība projektos: 

 2010.gadā tika rakstīti 2 projekti Izglītības un Zinātnes ministrijai, bet netika akceptēti; 

 Darbinieku trūkuma dēļ – vairāk projekti šai gadā netika rakstīti. 
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Pārmaiņas 2010.gadā: 

 Dienas centrs savu iesākto darbību turpina un pieturās pie saviem mērķiem. DC ikdienā 

apmeklē ~ 20 -25 bērni un jaunieši (uz organizēties pasākumiem to ir vairāk) un ir 

novērojamas pozitīvas pārmaiņas viņu uzvedībā/ pieklājības manierēs un vēlmē līdzdarboties 

dažādās DC aktivitātēs; 

 Dienas centrā 2010.gadā tika realizēts Eiropas Sociālā fonda projekts „Darba praktizēšanas 

pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” diviem 

darbiniekiem. 

 

Darbības rezultāti: 

 Dienas centrs veiksmīgi pildījis savas funkcijas un virzījies uz mērķiem; 

 Bērni un jaunieši ir aktīvi un apmierināti ar Dienas centra darbību; 

 Sociālie pakalpojumi – dušas izmantošana un veļas mazgāšanas iespēja tika nodrošināti 

apmierinoši. 

 

Prognozes 2011.gadam: 

 Aktīvi turpināt DC darbību un ieviest dažādas novitātes pasākumos un radošajās, sportiskajās 

aktivitātēs; 

 Turpināt labiekārtot DC bērnu rotaļu un atpūtas laukumu; 

 Turpināt aktīvi sadarboties ar Kokneses novada Sociālo dienestu; 

 Rakstīt projektus. 

 

 Dzimtsarakstu nodaļa 
Dzimtsarakstu nodaļas galvenie uzdevumi ir civilstāvokļa aktu reģistrācija, valsts 

interešu, kā arī pilsoņu personisko un mantisko tiesību aizsargāšana. 

 

Kokneses novada dzimtsarakstu nodaļā 2010.gadā ir reģistrētas: 

 

14 laulības – t.sk. 

7 - Kokneses ev. luterāņu baznīcā; 

1- Kokneses Romas katoļu draudzē; 

                  6 - dzimtsarakstu nodaļā. 

Laulību ceremonijā tiek izmantota dzīvā mūzika un runā dzeju. 

 

41 bērnu dzimšanas (tanī skaitā viens nedzīvi dzimis); 

No kurām 26 bērniem vecāki laulībā nesastāv, bet ir noteikta paternitāte, 5 bērni reģistrēti bez 

ziņu aizpildīšanas par bērna tēvu un 10 bērnu dzimšana reģistrēta , kā dzimušiem laulībā. 

 

76 miršanas gadījumi, tanī skaitā 1 mirušais ir zīdainis, 1 miršanas gadījums pamatojoties uz 

reabilitācijas iestāžu paziņojumu par represētās personas nāvi. 2 miršanas fakta reģistrācijas 

gadījumos, netika nodoti personu apliecinoši dokumenti – pases. 

 

 Izsniegtas 18 atkārtotas apliecības. 

Laulības noslēgšanas reģistra ieraksts papildināts ar ziņām par laulības šķiršanu – 4 

gadījumos. 

 

Tika veikti sekojoši reģistru ierakstu papildinājumi:  

- tiesa apmierinājusi prasību ar kuru apstrīdēts paternitātes pieņēmums – 1 ieraksts; 

- tiesa apmierinājusi pieteikumu par paternitātes fakta konstatēšanu – 1 ieraksts. 



 33 

Pamatojoties uz personas iesniegumu papildināti sekojoši reģistru ieraksti: 

 - bērnam atzīta paternitāte jau pēc dzimšanas fakta reģistrēšanas – 2 gadījumos; 

 - bērnam mainīts uzvārds uz mātes uzvārdu gadījumā, kad dzimšanas reģistrs sastādīts 

bez ziņām par bērna tēvu un mātei pēc bērna dzimšanas reģistrācijas mainījies civilstāvoklis 

(reģistrēta laulība un mainīts uzvārds) – 1 gadījumā; 

Izsniegtas izziņas un izraksti no dzimšanas, laulību un miršanu reģistriem tiesām, 

zvērinātiem tiesu izpildītājiem, bāriņtiesām, citām Dzimtsarakstu nodaļām un policijas 

pārvaldei. 

  Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei sniegta informācija par reģistru sastādīšanu un 

papildinājumiem reģistros. 

Katru mēnesi sastādīta atskaite par stingrās uzskaites apliecību izsniegšanu un reģistru 

sastādīšanu. 

Pēc baznīcu paziņojumiem par laulību reģistrāciju, sastādīti laulību reģistri.  

 

Šobrīd Latvijas Republikas Saeimā otrajā lasījumā ir Civilstāvokļa akta likuma 

projekts, kura spēkā stāšanās laiks prognozēts 2011.gada septembris. Attiecīgi Dzimtsarakstu 

nodaļas stratēģija un darba nodrošināšanai nepieciešamās finanses tiks iesniegtas gatavojot 

2012.gada budžeta projektu. Atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai tiks grozīts Kokneses 

novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikums. 

 

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola 
Galvenais uzdevums - veidot skolā iekļaujošas izglītības vidi un īstenot izglītības 

procesu atbilstošu izglītojamo vajadzībām 

1) Turpināt speciālo izglītības programmu īstenošanu, akcentējot skolotāju teorētisko un 

metodisko sagatavošanu, skolēnu izpēti un nepieciešamā atbalsta nodrošināšanu 

2) Organizēt kvalitatīvu izglītības procesu, izvēloties atbilstošas darba metodes, 

paņēmienus un formas, sakārtojot skolas vidi un pilnveidojot materiāli tehnisko bāzi 

3) Sadarboties ar skolēniem un skolēnu vecākiem pozitīvas izglītojošās darbības 

veicināšanai, sagatavojot kompetentu un patstāvīgu skolēnu mūsdienu informatīvās 

sabiedrības cilvēku 

 

Dalība projektos 

1) Kvalitatīva iekļaujoša izglītība bērniem ar īpašām vajadzībām 

2) Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos 

3) Starptautiskais skolu sadarbības projekts COMENIUS 

4) Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana I. Gaiša 

Kokneses vidusskolā 

5) Projekts „Izglītības iestāžu informatizācija” - I. Gaiša Kokneses vidusskolas 

informatizācija, Bebru pamatskolas informatizācija, Pērses pamatskolas 

informatizācija, Bebru vispārizglītojošās internātpamatskolas informatizācija 

 

Pārskata gadā notikušās pārmaiņas 

Licencēta un realizējas Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās 

attīstības traucējumiem 

 

Darbības rezultāti un izvērtējums 2009./10.m.g. 

 1) Pārcelti nākošā klasē  

 1. - 4.klase – 130 skolēni 

 5. - 8.klase – 220 skolēni 
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 10. - 12.klase – 135 skolēni 

2) Atkārto mācības tajā pašā klasē  

 1. - 4.klase – 1 skolēns 

 5. - 8.klase – 3 skolēni 

 3) Olimpiādēs piedalījās 50 skolēni, no tiem 45 skolēni ieguva godalgotas vietas 

4) CE nokārtoja 34 skolēni  

 A līmenī – 10  

 B līmenī – 47  

 C līmenī – 42  

 D līmenī – 23  

 E līmenī – 5  

 

Prognozes un plāni nākošajam mācību gadam 

1) Nokomplektēt divas 1.klases un divas 10.klases 

2) Realizēt licencēto vakarskolas vidējās izglītības programmu 
 

Beberu pamatskola 
 Skolas galvenie uzdevumi 

1. Vērtēšanas formu un metodisko paņēmienu dažādošana. 

2. Ikdienas mācību sasniegumu paaugstināšana vēsturē. 

3. Skolēnu darba, taupības un drošības iemaņu pilnveidošana. 

2010./ 2011.mācību gada septembrī  mācības  uzsāka  113 skolēni  9  klašu  

komplektos.  Vislielākā klase – 2.klase – 19 skolēni, vismazākā klase – 3.klase – 8 skolēni. 

Citās klasēs vidēji 13 skolēni. Viens skolēns no cita novada. 

Skola realizē vispārējās pamatizglītības programmu un 9 interešu izglītības 

programmas – kora, ansambļa, sporta spēļu, vides izglītības, netradicionālās mākslas, 

noformēšanas, literāri dramatiskā un literārās jaunrades pulciņa „Bebrēns” programmas un 

programmu „Dators un grāmata”. 

 Tālākizglītība, dalība projektos 

Skolā  visiem  pedagogiem  ir  atbilstoša  izglītība. 

2010./ 11.m.g. 12 skolotāji  ir pilnveidojuši savu profesionalitāti 19 kursos. 4 

skolotāji piedalījušies  ESF  projektā  „Pedagogu  konkurētspējas  veicināšana  

izglītības  sistēmas  optimizācijas  apstākļos”,  2  skolotāji  ir  piedalījušies  ESF  

projektā „Atbalsts  vispārējās  izglītības  pedagogu  nodrošināšanai  prioritārajos  

mācību  priekšmetos”. 

Skola  akreditēta  līdz  2013.gada  16.aprīlim. 

 Sasniegumi 

Labi panākumi ir skolas sportistiem – 1.vieta laikraksta „Staburags” rīkotajā rudens 

krosā, 1.vieta Latvijas skolēnu 64.spartakiādes rudens krosa stafetēs mazo pamatskolu grupā.   

Ar  labiem  rezultātiem  visu  mācību  gadu  startē  volejbolisti. Ir  piedalījušies  „Lāses”  kausa  

izcīņā  Rīgā  un  2.vietu  ieguvuši Velmes  kausa  izcīņā   Neretā. Šogad  skolēni  piedalījās  arī  

tautasbumbas  un  florbola  sacensībās .Labi sasniegumi arī vieglatlētikas sacensībās. 

Saņemta Valsts  pateicība  par  piedalīšanos  Vides  projektā. 

1.v. valstī plakātu konkursā ,,Kūlai-nē! ‘’ 

3.v.- 4. kl. starpnovadu matemātikas olimpiādē. 

3.v.- Rūdolfa Blaumaņa prēmijas literārajā konkursā. 

Atzinība starpnovadu latviešu val. olimpiādē 
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Piedalījāmies akcijā ,,Eņģeli pār Latviju”, Lieldienu konkursā ,,Balticovo” 

,,Krāso!Sūti!Svini!”, Ilustrāciju konkursā ,,Skaista mana tēvu zeme”, novada konkursā,, 

Norādījuma zīme- Vecbebri”, novada 5.kl.konkursā,,Žilbinošs smaids” 

Piedalījāmies Lielajā talkā, makulatūras un pet pudeļu vākšanas un nodošanas kampaņā, 

nodevām 4004,84 kg  makulatūras. 

Skolā regulāri  tiek  rīkotas  skolēnu  radošo  darbu  izstādes  un  atbalstīti  pagasta  

rīkotie  pasākumi – Jaunbebru  Kartupeļu  Dumpja  piemiņas  vietā,  pie  represēto  pieminekļa 

Barikāžu  dienā  un  25.martā,   pagasta  informātikas  centrā  un  tēlnieka  - skolotāja  

Voldemāra  Jākobsona  muzejā  . 

 Jau  septīto  gadu  veiksmīgi  aizvadīts  Tēvu  dienas  pasākums. Pateicoties  Skolēnu  

pašpārvaldes  iniciatīvai,  noorganizēta  interesanta  Skolotāju  diena.  Skolā notika projektu 

prezentācijas konference, Ģimenes dienai veltīts koncerts. Pirmo reizi atbalstījām Ēnu dienas 

pasākumu.   

Laba  sadarbība  ar  Skolas  padomi   un  vecākiem. Bijis  komponista – absolventa 

Kristona  koncerts  kopā  ar  pagasta  ļaudīm. Lai panāktu skolas Iekšējās kārtības noteikumu 

ievērošanu, rīkotas sarunas pie apaļā galda ar tiem skolēniem, kuriem ir jāuzlabo uzvedība, gan 

kopā ar skolotājiem, gan ar vecākiem, gan pieaicinātiem administratīvās komisijas locekļiem. 

Pēdējos gados izveidojusies ļoti laba sadarbība  ar Aizkraukles policijas pārvaldes pārstāvi,   lai  

labāk  izprastu  tiesiskos  jautājumus (Lekcijas, nodarbības. )   

Atbalstām Bebru  vispārizglītojošās internātskolas   organizētos   pasākumus  un  piedalāmies  

konkursos  un  viktorīnās.  Sadarbojamies  ar  PII „Bitīte” ( Pasākumi  gan  skolā,  gan  

bērnudārzā ).  Valsts  svētki  organizēti pagasta  mērogā  visām  izglītības  iestādēm  kopā  ar  

Vecbebru  profesionālo  vidusskolu. Laba  sadarbība mācību  priekšmetu   olimpiādēs,  

konkursos  un  volejbola  sacensībās  veidojas  ar  Kokneses  Ilmāra  Gaiša  vidusskolu.  

 Saņemtas  pateicības  no  Skrīveru  Andreja  Upīša  vidusskolas  un  Aizkraukles  novada  

ģimnāzijas  par  kvalitatīvu  bijušo  absolventu  sagatavošanu  vidusskolai. 

 Veselības uzlabošanai notikušas  lekcijas un nodarbības ar atbilstošiem speciālistiem, 

kā arī bijušas nodarbības  ar skolēnu drošību saistītajos jautājumos. Apmeklējām arī Kokneses 

sporta centra peldbaseinu. 

   Plānojam 

 9.klasi  gatavojas  beigt  12  skolēni.  1.klasē  gaidīsim  14 skolēnus.  Pēc  tam  pa  

gadiem  9.klasi  beigs  11skolēni,  no  Pirmsskolas  izglītības  iestādes  nāks  20  bērni,  vēl  

tālākā  nākotnē – beigs  skolu – 12  skolēni,  bet  bērnudārzā – 21 skolēns. 

ESF  projektā  „Pedagogu  konkurētspējas  veicināšana  izglītības  sistēmas  optimizācijas  

apstākļos” plāno iesaistīties 6skolotāji. 

Prioritātes 

Vērtēšanas sistēmas pilnveidošana. 

Dabaszinātņu kabineta iekārtošana un aprīkošana. 

Iekšējo normatīvo dokumentu koriģēšana atbilstoši ārējo normatīvo aktu prasībām. 

Vizuālās mākslas kabineta remonts  

Darbu plānosim atbilstoši normatīvajiem aktiem, aktualitātēm un prioritātēm 

audzināšanas darbā un interešu izglītībā .Atbalstīsim Aktīvu vecumdienu un paaudžu 

solidaritātes gadam veltītos pasākumus. 

 

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.  
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Skola piedāvā un īsteno: 

 Pamatizglītības programmu (pr. kods 21011111) 

 Pirmsskolas izglītības programmu (pr. kods 01011111 ), bērniem no 5 gadu vecuma 

līdz pamatizglītības programmas apguves sākšanai.  

Skola realizē četras interešu izglītības programmas: 

 1.-4. klašu koris, 

 sporta spēles, 

 datoru programma,  

 lietišķā māksla. 

 1.-4.klašu skolēni pēc stundām mācās pagarinātās dienas grupā. 

2010./2011 m.g. skolā mācījās 50 skolēni, to skaitā: 

 4 ieguva apliecību par pamatizglītību; 

 44 pārcelti nākošajā klasē; 

 6 skolēni atstāti uz otru gadu. 

2010./2011. m.g. bija atvērti 5 klašu komplekti ar 50 audzēkņiem: 

Skola ir pilnība nokomplektēta ar pedagoģiskajiem un tehniskajiem darbiniekiem. Skolā strādā: 

 14 pedagogi ar atbilstošu izglītību (to skaitā 8 pamatdarbā); 

 9 tehniskie darbinieki. 

2010./2011.m.g. pirmskolas grupā mācījās 14 audzēkņi.  

 

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.  

 2010./2011.m.g. uzdevums ir izglītojamo vajadzību apzināšana ieviešot mykoob 

žurnālu un sadarbības saiknes uzlabošana – skolēns, skolotājs, vecāks. 

 Skolas  galvenās  prioritātes   aizvadītajam mācību  gadam  pēc  perspektīvās  

attīstības  plāna  bija: 
Pamatjoma 2010./2011.mācību gads 

Mācību saturs Pamatizglītības programmas licencēšana 

Mācīšana un mācīšanās Skolēnu mācīšanās procesa aktivizēšana, pielietojot 

modernās informācijas tehnoloģijas.  

Skolēnu sasniegumi Skolēnu sasniegumu uzskaites datu bāzes  pilnveide 

Atbalsts skolēniem Atbalsts skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās 

Skolas vide Skolas renovācijas projekta izstrāde 

Resursi Skolas stadiona  labiekārtošana 

Skolas darba organizācija, 

vadība un kvalitātes 

nodrošināšana. 

Skolas darba vispārējās un detalizētās vērtēšanas 

veikšana un ieinteresēto pušu iepazīstināšana ar 

pašnovērtējuma ziņojumu. 

 

3.Dalība projektos 

 20.09.2010. Kokneses novada dome Vides ministrijā iesniedza projektu „Kokneses 

novada domes un Pērses pamatskolas ēku renovācija atbilstoši augstām 

energoefektivitātes prasībām un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un 

izstrādājumus”(projekts tika noraidīts). 

 Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts  “ Pērses pamatskolas informatizācija” , 

 4 skolotāji ir iesaistījušies Eiropas Sociālā fonda projektā „Pedagogu konkurētspējas 

veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”, 
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 ETWINNIG projekts ( starptautiskais), 

 2010./2011.m.g. sadarbojamies ar biedrību Junior Achievement Latvijā. 

4.Pārskata gadā notikušās pārmaiņas 

Pārskata gadā nav notikušas pārmaiņas. 
 

5.Darbības rezultāti un to izvērtējums  
 2010./2011.m.gada sākumā tika licencēta pamatizglītības programma(pr. kods 

21011111)  un pirmskolas izglītības programma (pr. kods 01011111 ), bērniem no 5 gadu 

vecuma līdz pamatizglītības programmas apguves sākšanai. 

 Skolā ir ieviests mykoob žurnāls kā rezultātā pilnveidota skolēnu sasniegumu datu bāze 

un uzlabojusies sadarbība starp skolēniem, skolotājiem, vecākiem(aizbildņiem). 

   Janvārī veikta skolas darba vispārējā un detalizētā vērtēšana, tās rezultātā tika 

izveidots pašnovērtējuma ziņojums (skat. http://www.koknese.lv sadaļā  Izglītība –Pērses 

pamatskola). 

  Pērses pamatskolas iestāde un pamatizglītības programma akreditēta līdz 2017.gada 

17.maijam. 

 Lai risinātu Pērses pamatskolas ēkas renovācijas jautājumu 20.09.2010. Kokneses 

novada dome Vides ministrijā iesniedza projektu „Kokneses novada domes un Pērses 

pamatskolas ēku renovācija atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām un izmantojot 

videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus”(projekts tika noraidīts). 

 2010.gada vasarā tika veikta skolas stadiona labiekārtošana, skolas ēkā divās klasēs un 

ēdnīcā veikts kosmētiskais remonts, klašu telpās nokrāsota grīda. 

 Šajā mācību gadā 10 Pērses pamatskolas skolēni startēja septiņās starpnovadu 

olimpiādēs. Ir iegūta 2.vieta 9.klases angļu valodas olimpiādē un atzinība 4.klases latviešu 

valodas alimpiādē.  

 Pērses pamatskolas skolēni piedalījās dažādās sporta aktivitātēs : 

 laikraksta „Staburags” rīkotajā „Rudens kross-2010”, 

 „Lāse-2011”,Kokneses sporta centra volejbola kausa izcīņā, ”, Kokneses novada 

volejbola kausa izcīņā, Kokneses novada minifutbola kausa izcīņā, Aizkraukles novada 

sporta skolas reģionālajā volejbola –kausa izcīņā” 

 Skolā notikuši dažādi kultūras pasākumi: 

 gadskārtu svētki, 

 rudens uz Ziemassvētku tirdziņi, 

 ģimenes sporta svētki ”Pērses zelts”, 

 konkurss ”Ko Tu proti?”, 

 

      Skolēni piedalījās sekojošos  konkursos un projektos: 

 JAL rīkotajā reklāmas konkursā „Cita Holivuda” un ”Radošuma pils”, 

 erudītu konkursos Pļaviņu novada ģimnāzijas filiālē Odzienas pamatskolā un Vecbebru 

vispārizglītojošajā internātpamatskolā, 

 angļu valodas konkursā Bebru pamatskolā, 

 animācijas filmu konkursā internetā „Giffafi”. 

 ETWINNIG projekts. 

 

6.Prognozes un plāni nākošajam gadam 

 turpināt nodrošināt pamatizglītības programmu Iršu pagastā; 

 turpināt nodrošināt pirmskolas izglītības programmu Iršu pagastā; 

 turpināt nodrošināt dažādas interešu izglītības programmas; 
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 budžeta iespēju robežās veikt kosmētisko remontu atsevišķās telpās, lai nodrošinātu 

sanitāri higiēniskās prasības;  

 piesaistot finanšu līdzekļus veikt Pērses pamatskolas ēkas jumta nomaiņu; 

 iesaistīties dažādos projektos (ETWINNIG, Comenius u.c.). 

 

Bebru internātvidusskola 
1) Galvenie uzdevumi un prioritātes: 

1. Izglītības kvalitātes paaugstināšana, ievērojot katra izglītojamā individualitāti, veidojot 

vidi, kurā izglītojamais apgūst prasmes mācīties. 

Uzdevumi: 

1.1. akcentēt radošu un praktisku uzdevumu veikšanu mācību procesā; 

1.2. strādāt pie izglītojamo mācību sasniegumu uzlabošanos valodās  un veicināt    

lasītprasmju un stāstītprasmju attīstības; 

1.3. padziļināt darbu ar skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības. 

2. Izglītojamo atbildīgas attieksmes veidošanu pret sevi, uzvedību un sava darba 

rezultātiem. 

2.1. veidot  patstāvīgas mācīšanās un uzstāšanās prasmes; 

2.2. ievērot skolas iekšējās kartības noteikumus; 

2.3. veicināt un atbalstīt skolēnu personīgo iniciatīvu skolas dzīves organizēšanā. 

3. Skolotāju – izglītojamo – vecāku un sabiedrības sadarbības organizēšanā. 

3.1.tikšanās ar sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem; 

3.2.turpināt skolēnu, vecāku informēšanu, izglītošanu par skolas dzīves aktualitātēm un 

iesaistīšanos skolas dzīvē. 

 

      3) Dalība projektos: 

 2010.gadā – 12 pedagogi ir ņēmuši dalību ESF projektā “Pedagogu konkurētspējas 

veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos. Pedagogu profesionālās 

darbības kvalitātes novērtēšanā no kuriem 1 pedagogs ieguvis 3.kvalitātes pakāpi un 11 

ieguvuši 2.kvalitātes pakāpi. 4 pedagogi ņēma dalību aktivitātē – atbalsts pedagoga 

darbam izglītības iestādē nepieciešamajai pārkvalifikācijai. 

 Iesaistīšanās ERAF finansiālajā projektā “Vecbebru Profesionālās vidusskolas un 

Bebru vispārizglītojošās internātpamatskolas optimizācija Vecbebru amatu 

internātvidusskolas izveidei.” 

 

4)   Pārskata gadā notikušās pārmaiņas: 

Skola ir licencējusi  un realizē jaunas mācību programmas: 

 Pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111; 

 Speciālās izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kods 

21015811. 

2010.gadā ir ierīkota un apmēbelēta telpa pirmsskolas izglītības programmas 

realizācijai. 

Skola turpina papildināt ITK bāzi (iegādātas 2 interaktīvās tāfeles, 4 portatīvie datori, 

projektors  u.c.). 

 

     5)    Darbības rezultāti un to izvērtējums: 

1. Latvijas Sarkanā krusta republikas organizētās Pirmās palīdzības sacensības – Cēsīs, 

Žagarkalnā. 

2. X Latvijas Skolu Jaunatnes dziesmu un deju svētki. Deju kolektīvs ņem dalību. 

3. “Ritmu spēles” I pakāpes diploms – darbs “Aiz mēness” Starptautiskā konkursā. 
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4. Lidice – tēma “Kukaiņi”. 

5. Zemgales Mutes veselības centra organizētajā 5.klašu viktorīnā. 

6. Aizkraukles Šaušanas kluba šaušanas sacensības I vieta komandai un individuāli. 

       

6)    Prognozes un plāni nākošajam gadam: 

 Skola izstrādā un apstiprina jaunu nolikumu, lai kļūtu par Bebru internātvidusskolu. 

 Skolu reģistrē, izdara grozījumus. 

 Izstrādā un licencē jaunu izglītības programmu – Vispārējās vidējās izglītības 

programmu ar  profesionālo ievirzi konditorejas tehnoloģijas pamatos. 

Skola iesniedz projektu ESF “Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās 

atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem integrācijai 

izglītībā.” 

 

Kokneses speciālā internātpamatskola – attīstības centrs 
Prioritātes 2010./2011.mācību gadā:  

JOMA – SKOLĒNU SASNIEGUMI 

1. Skolēnu sasniegumu paaugstināšana matemātikā 5. – 9.klasēs A, B, C līmeņos; 

2. Patstāvīgā darba iemaņu pilnveide mājturības un tehnoloģiju stundās 5.- 9. klasēs A, B, C 

līmeņos un audzināšanas darba procesā 1. – 12.klasēs A, B, C līmeņos. 

JOMA – ATBALSTS SKOLĒNAM 

1. Skolēnu pozitīvās saskarsmes, prasmju un  iemaņu pilnveide un nostiprināšana, akcentējot 

Skolas – centra dienas režīma normas. 

JOMA – RESURSI 

Materiāli tehniskās bāzes nostiprināšana, pilnveide un atjaunošana Skolā – centrā, internātā. 

Dalība projektos: 

1. Izglītības Iniciatīvu Centra projektā „Kvalitatīva iekļaujoša izglītība bērniem ar īpašām 

vajadzībām; 

2. sadarbības partneri ESF projektā Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā „Atbalsta pasākumu 

īstenošana A. Upīša Skrīveru vidusskolas bērnu un jauniešu sociālās atstumtības riska grupu 

integrācijai izglītībā”; 

3. sadarbības partneris ESF Neretas pagasta padomes projektā „Pasākumu īstenošana jauniešu 

sociālās atstumtības riska mazināšanai Neretas pagastā”; 

4. E – Twinning projektā „Mātes diena manā valstī”; 

5. E – Twinning projektā „Wisper a Riddle to Another Side of The World”. 

Pārskata gadā notikušās pārmaiņas: 

Būtiskas pārmaiņas nav notikušas. 

Darbības rezultāti un to izvērtējums: 

Skola – centrs pārskata gadā realizē divas speciālās pamatizglītības programmas un 

vienu profesionālo izglītības programmu. Skolā – centrā mācās 85 izglītojamie (20 – ar dziļu 

garīgu atpalicību, programmas kods 21015911; 58 – ar viegliem garīgās attīstības 

traucējumiem, programmas kods – 21015811; 8 - profesionālās izglītības programmā, kods -  

2281102). 

Skolā – centrā izglītojamo darbs tiek organizēts regulārs mācību un audzināšanas darbs. 

Mācību procesā nodrošināta individuāli diferencēta pieeja, kvalitatīva moderno un 

informāciju    tehnoloģiju izmantošana mājturības un tehnoloģiju stundās, metodiskajā 

sanāksmē skolotāji dalījušies pieredzē verbālo līdzekļu un uzskates apvienošanas metodisko 

paņēmienu izmantošanā matemātikas un mājturības un tehnoloģiju stundās. 

Pamatjomā „Mācību saturs” izglītības darba prioritāte bija izglītības programmu un 

mācību priekšmetu programmu aktualizēšana, mērķis - licencēt profesionālās  izglītības 

programmu, izstrādāt mācību priekšmetu un individuālās programmas.  Apstiprinātas sekojošas 
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mācību priekšmetu programmas: „Angļu valoda 5. klasei”, „Angļu valoda 6. – 8. klasei”, 

„Angļu valoda 10.-11. klasei”, „Sociālās zinības 1.-4.klasei”. Izglītības kvalitātes valsts 

dienestā licencēta profesionālās pamatizglītības programma „Kokizstrādājumu izgatavošana”, 

programmas kods 22 543 04. 

Pamatjomā „Atbalsts skolēnam” izglītības darba prioritāte - pedagogu, atbalsta 

personāla un vecāku sadarbības uzlabošana izglītojošajos procesos, mērķis - nodrošināt 

atbalstu skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās vai  kuri ilgstoši nav apmeklējuši skolu. 

Izglītošanas darbs plānots, ņemot vērā šo skolēnu vajadzības. 

Ārpusskolas aktivitātes: 

1. speciālo skolu informātikas olimpiāde Pelčos. Piedalījās  trīs skolēni. Iegūtas 1 un 2 

vietas; 

2. speciālo skolu vizuālās mākslas konkurss Dauguļos. Piedalījās trīs skolēni. Iegūtas 1 

un 3 vietas; 

3. speciālo skolu izteiksmīgas runas konkurss Lažā; 

4. Eiropas Speciālās olimpiādes sacensības futbolā Polijā – 2 vieta; 

5. UNIFIED sports apvienotās futbola sacensības – 2 vieta; 

6. LR Speciālās olimpiādes sacensības basketbolā – 2 vieta; 

7. LR Speciālās olimpiādes sacensības futzālā – 2 vieta. 

Prognozes un plāni nākošajam gadam: 

1. tiks atvērtas četras speciālās izglītības programmas (pirmsskolas un profesionālā izglītības 

programma – galdnieka palīgs); 

2. tiks veikta materiāli tehniskās bāzes pilnveide (galdnieka palīga programmai); 

3. tiks veikta sporta rehabilitācijas centra izbūve; 

4. Skola – centrs iesaistīsies projektos finanšu līdzekļu piesaistei. 

 

Kokneses Mūzikas skola 
Skolas galvenie uzdevumi un prioritātes 

                Skolas galvenais uzdevums - Profesionālas kultūrizglītības nodrošināšana Kokneses 

novada bērniem un jauniešiem.  

Skolas dalība projektos. 

            Skolas audzēkņi piedalījās valsts, reģionālajos, starptautiskajos konkursos, saņemot 

Atzinības rakstus, I vietu reģionālajā konkursā, III vietu valsts konkursā. Aktīvi koncertējam 

ārpus novada – skolas koris Alojā, Daugavpilī,  kameransamblis Rīgā. Novadā bieži viesi esam 

pirmskolas iestādēs gan Koknesē, gan Bebros, skolās – Kokneses vidusskolā, Bebru 

pamatskolā, internātskolā. 

                Skaists un skolas darbības rezultātus apliecinošs bija skolas 20-gades 

  pasākums, kurā Kokneses Mūzikas skolas absolventi – tagad J. Mediņa  Mūzikas vidusskolas 

audzēkņi un J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas studenti sniedza tehniski profesionālu, 

muzikāli sirsnīgu koncertu. 

Pārskata gadā notikušās pārmaiņas 

               Radikālas pārmaiņas skolā nav notikušas. Šo faktu var vērtēt divējādi: labi, ka nekas 

nebija radikāli jāmaina, jo darbs rit stabili, pārmaiņas nav nepieciešamas; varētu būt labāk – jo 

Iršu un Bebru bērnu apmācība Mūzikas skolā būtu jāveicina,  taču bērnu nokļūšana uz skolu un 

mājup -joprojām aktuāla. 

Darbības rezultāti un to izvērtējums 

              2010. gads skolai bijis veiksmīgs. 2 skolas absolventi turpina mūzikas studijas 

nākamajā pakāpē – Mūzikas vidusskolā.  

                 Pavasarī uzņēmām  mērķdotācijām atbilstošo skolēnu skaitu. Pateicoties Kokneses 

novada pašvaldības atbalstam varējām izglītot bērnus 20V programmā, kura paredz 

nepieciešamo stundu skaitu, nevis stundu minimumu. 
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Prognozes un plāni nākošajam gadam 

               2011. gads nāks ar radikālām pārmaiņām, kuras saistītas ar 10V programmu 

obligātu  ieviešanu skolas darbā. Tas nozīmē, ka mācību darbs tiks pielīdzināts interešu 

izglītībai – samazinot līdz minimumam individuālo kontaktstundu skaitu un izvēršot kolektīvās 

muzicēšanas nodarbības, tā strauji attālinot Profesionālās izglītības programmu apguves 

iespējas, padarot tās par neiespējamām. Skolas Pedagoģiskā padome strādā pie īpaša 

Nolikuma, kurš, uz 10V programmā uzņemtajiem audzēkņiem, uzrādot atbilstošas sekmes un 

stundu apmeklējumu, ļaus mācību gada II semestrī  mācīties pēc 20V programmu stundu 

skaita, tā talantīgākajiem, čaklākajiem audzēkņiem ļaus iegūt Profesionālās ievirzes izglītību 

Kokneses Mūzikas skolā. 

            Jārisina jautājums par otra skolas „zara”- mākslas skolas atvēršanas iespējām. Koknesē 

ir pietiekoši profesionālu mākslas skolotāju, lai šis jautājums atrisinātos pozitīvi. 

 

Pirmsskolas izglītības iestāde „Gundega” 
Iestādes galvenie uzdevumi un prioritātes:  

1.sekmēt bērna fizisko spēju attīstību un kustību apguvi;  

2. sekmēt bērna pašapziņas veidošanos, spēju un interešu apzināšanos, jūtu un gribas attīstību;  

3. veicināt bērna izziņas darbības un zinātkāres attīstību, nodrošinot zināšanu un prasmju 

apguvi;  

4. sekmēt bērna saskarsmes un sadarbības prasmju attīstību;  

5. sekmēt pozitīvas attieksmes veidošanos bērnam pašam pret sevi, citiem cilvēkiem, apkārtējo 

vidi un Latvijas valsti;  

6. sekmēt bērna droša un veselīga dzīvesveida iemaņu attīstību; 

7. nodrošināt obligāto 5-6-g. izglītību 

Dalība projektos - 2010./11.m.g . – nav 

Pārskata gadā notikušās izmaiņas - Izmaiņas iestādes darba laikā – ir dežūrgrupa, kas 

veidota, pamatojoties uz vecāku pieprasījumu( izmanto ~5% bērnu). Pārējās grupas strādā 

īsāku darba laiku . 

Darbības rezultāti un to izvērtējums-  

1.Strādā 9 grupas, 147 bērni no 1 -7(8) g. vecumam. 

2. Programmu kopumā apguvuši 79% bērnu 

3. Nepietiekami apguvuši 15%. Iemesli: 

 gada beigās dzimušie bērni; 

 bērni, kuri neregulāri apmeklējuši PII; 

4. Programmu nav apguvuši 6%. Iemesli: 

 bērni, kuri reti apmeklējuši PII; 

 bērni, kuri tikko sākuši apmeklēt izglītības iestādi, 

 bērni ar mācīšanās un uzvedības grūtībām, attīstības traucējumiem. 

Prognozes un plāni nākošajam gadam: 

1. Nākamajam gadam nokomplektētas 9 grupas, bērnu skaits ~!40- 147.  

2. Īpaša uzmanība tiks veltīta 5-6-gadīgo obligātās izglītības grupu tehniskajam aprīkojumam. 

3. Plānots izmantot ESF projektu piedāvājumu pedagogu kvalifikācijas pilnveides kursiem. 

 

Pirmsskolas izglītības iestāde „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. 
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  Iestādē ir 72 bērni. Pārskata perioda beigās 7 bērni ir no citiem novadiem ( Pļaviņas, Sece, 

Meņģele, Vecumnieki, Rīga).  Bērnudārzu beidza un uzsāka skolas gaitas 14 bērni. Darbojas 

viena diennakts režīma grupa jaukta vecuma bērniem, kurā tiek aprūpēti 16 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 papildus iestādes speciālisti strādā šādās jomās:  

 Logopēds individuāli strādā ar 16 bērniem, kuriem ir runas defekti; 

 Ārstnieciskajā vingrošanā stājas traucējumi tiek laboti 19 bērniem. 

  Tautisko deju kolektīvs; 

 Bērnu ansamblītis; 

Par pedagoģiskā procesa organizēšanu bērnudārzā atbild vadītāja, 7 skolotājas, mūzikas 

skolotāja un medmāsa. Kvalifikācijas prasībām atbilstoša izglītība ir visam pedagoģiskajam 

personālam. Pārējie darbinieki pamatdarbā ir 8, tajā skaitā 4 skolotāja palīgi. Profesionālās 

pilnveides kursus apmeklēja 5 skolotājas un 7 atbalsta personāla darbinieki. 

 Bērna personība iestādes darbiniekiem ir jāveido audzināšanas un attīstīšanas rezultātā. 

Kā pareizi virzīt šo procesu, nosaka daudzi normatīvie akti, un viens no tiem ir 03.08.2010. 

MK noteikumi „Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām”, kas nosaka bērna 

izglītošanas mērķi, pedagoģiskā procesa raksturojumu, pirmsskolas izglītības satura apguves 

plānotos rezultātus un galvenos uzdevumus.   

„Bitītē” 2010. gadā viens no galvenajiem uzdevumiem bija bērnu runas attīstība. Bez 

regulārajiem gadskārtu, Valsts svētku un pagastā rīkotajiem pasākumiem, bērnudārzā tika 

rīkota pasaku nedēļa ar Pasaku balli noslēgumā, valodiņas svētki „Visam uz pasaules ir savs 

vārds”, rūķa Labrenča izteiksmīgas runas stunda, teātra nedēļa ar bērnu izrādēm un leļļu 

izrādēm, ko rāda darbinieki. Bija vairākas viesmākslinieku izrādes un koncerti, tajā skaitā 

Kokneses mūzikas skolas audzēkņu koncerts. Regulāri tiek rīkotas bērnu darbu tematiskās 

izstādes un veidoti rudens ziedu paklāji pagalmā. 

Saimnieciskajā darbā:  

*Ir veikts grīdas seguma remonts 3. grupas telpā; 

* Izremontēts veselības (medmāsas) kabinets;  

*Hipotēku un zemes bankas rīkotajā projektu konkursā „Mēs paši” ir gūts atbalsts 

projekta „Došu Tev makšķeri, velc zivi pats”  Māmiņu istabas izveidei, kā rezultātā ir veikta 

vienas telpas vienkāršota rekonstrukcija un šīs telpas iekārtošana. Vēl 2 projekti atbalstu 

neguva. 

Maksa par ēdināšanu 

Ir noteikts avansa maksājums  par dienas 3-reizēju ēdināšanu – 20 Ls mēnesī. Aprēķina pēc 

faktiskajām produktu izmaksām pieskaitot katrai ēdienreizei 0,05Ls 

Pārskata periodā ir notikušas 5 kontrolējošo institūciju (PVD, SVA, VUGD)  pārbaudes bez 

būtiskiem aizrādījumiem. 

TURPMĀK VEICAMIE DARBI UN RISINĀMĀS PROBLĒMAS: 

* grīdas seguma nomaiņa 2. stāva divās grupās; 

* kabinetu remonts- ( vadītājas,  metodiskais); 

*  flīžu vai bruģa ielikšana divās nojumēs; 

* Zibens aizsardzības ierīces; 

* smilšu kastu pārbūve; 

* žoga atjaunošana; 

  

Kokneses pagasta bibliotēka 
Bibliotēkas popularitāti nosaka tās sniegtie pakalpojumi un bibliotekāram ir jābūt kā 

starpniekam informācijas ieguvē. Bibliotēkas pakalpojumiem jāaptver visas Kokneses pagastā 
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dzīvojošās iedzīvotāju darbības jomas un visas iedzīvotāju vecuma grupas un jānodrošina 

katram lietotājam brīvu pieeju informācijai un zināšanām. 

Šajos ekonomiskās krīzes apstākļos bibliotēku apmeklē arī tie pagasta iedzīvotāji, kuri agrāk uz 

bibliotēku nenāca. 2010. gads Kokneses pagasta bibliotēkai ir bijis intensīva darba gads: tika 

atzīmētas ar izstādēm rakstnieku jubilejas, notika literāri un tematiski pasākumi, izliktas gleznu 

izstādes.  

2010. gadā viss bibliotēkas krājums ir rekataloģizēts, tas ir ievadīts elektroniskajā katalogā. 

Automatizētās apkalpošana ieviešana ir būtiski uzlabojusi bibliotēkas pakalpojumu pieejamību, 

kvalitāti un operativitāti. Automatizētā lietotāju apkalpošana dod iespēju automatizētiem 

bibliotēkas lietotājiem pasūtīt grāmatas, pagarināt termiņu, uzzināt, kurā bibliotēkā ir vajadzīgā 

grāmata. 

 Kokneses pagasta bibliotēkas misija ir paplašināt bibliotēkas lomu sabiedrībā un sniegt 

universālu informācijas pakalpojumu .Izveidot Kokneses pagasta bibliotēku kā kultūras, 

izglītības un saskarsmes centru, vietu, kur var apgūt un izmantot jaunās informācijas 

tehnoloģijas, pilnveidot sevi mūžizglītībā, saturīgi un interesanti pavadīt savu brīvo laiku, 

apskatot gleznu izstādes un apmeklējot bibliotēkas rīkotos pasākumus. Izveidot bibliotēku kā 

kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un popularizēšanas vietu. (piem. bibliotēkā ir 

saglabāta Kārļa Lakšes unikālā fotogrāfiju izstāde ”Koknese 20.-30. gados” u.c..) 

 Bibliotēkā ir iespēja arī apskatīties koknesieša E. Skopāna uzņemtās filmas par Kokneses 

vēsturi.  

Pašreizējos ekonomiskajos apstākļos bibliotēkas loma un iedzīvotāju vajadzības pēc tās 

pakalpojumiem ievērojami pieaug. 

 

  Svarīgākie darba rādītāji 2010.gadā. 

 

Lietotāju skaits 487 

Apmeklējumu skaits                   6698 

Grāmatu izsniegums                   16429 

 

Lasītājiem ir pieejami 8 datori ar interneta pieslēgumu 

Bibliotēkas krājums - 6887 vienības. 

                                    Bibliotēkas krājuma komplektēšana. 

Finansējums Eksemplāru skaits Summa 

Pagasta līdzekļi  102 580,06 

Dāvinājumi 111                  352,59 

Ziedojumi 11                  50,89 

Kopā 224                   983,54 

 

 

Informācija par Kokneses pagasta bibliotēku pieejama interneta adresēs www.koknese.lv, 

http://biblioteka.aizkraukle.lv un http://biblioteka.lv. 

 

 

Kokneses 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. 

        Bibliotēkas darbs tika plānots un organizēts ar mērķi piesaistīt jaunus lasītājus, 

iepazīstināt ģimenes ar bērniem ar bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem. 

      Bērnu bibliotēka turpina pilnvērtīgi strādāt , piedalīties dažādos projektos, piem.: Bērnu 

Žūrijā, konkursā „Radošais pasākums par interneta drošību manā bibliotēkā” u. c., tāpat arī 

http://www.koknese.lv/
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vadot bibliotekārās stundas pirmsskolas izglītības iestādē „Gundega” un I.Gaiša Kokneses 

vidusskolā, piesaistot bērnus lasīšanai.  

               Kokneses bērnu bibliotēkas misija ir radīt bērnos lasīt prieku un veicināt jauniešus 

kļūt par prasmīgiem informācijas lietotājiem. 

 

Svarīgākie darba rādītāji 2010. gadā. 

 

Lietotāju skaits        375 

Apmeklētāju skaits                       6641 

Grāmatu izsniegums                       6887 

 

Bibliotēkas krājuma komplektēšanas.  

 

Finansējums Eks. Skaits Summa 

Pagasta līdzekļi 148                      469,54 

Dāvinājumi 56                       105,88 

Bērnu žūrija 11                         41,75 

Kopā                      215                      617,17   

 

Lasītājiem ir pieejami 5 datori ar interneta pieslēgumu 

Bibliotēkas krājums – 7909 vienības.                                

 

 Bibliotēkas uzdevums ir izglītotas, informētas un kulturālas sabiedrības radīšana. 

Informācija par Kokneses pagasta bērnu bibliotēku pieejama interneta adresēs 

www.koknese.lv, http://biblioteka.aizkraukle.lv un http://biblioteka.lv. 

 

 

 Ratnicēnu bibliotēka 
Bibliotēka ir Kokneses pagasta kultūras un informācijas patstāvīga iestāde, tās darbības 

mērķis ir iedzīvotāju bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informacionālā apkalpošana. 

Bibliotēkai ir kultūras, informācijas, izglītības un sociālās, kā arī izklaidējošās funkcijas. 

Pieaugošā nepieciešamība pēc dažādas informācijas jebkuram sabiedrības loceklim veicina 

bibliotēkas nozīmi un ieguldījumu informācijas ieguves un apstrādes un mūžizglītības procesā.  

 

 

 

Bibliotēkas izmantošanas dinamika pēdējo 3 gadu laikā: 

 

 
2008.gads 2009.gads 2010. gads 

Kopējā 

dinamika (+/-) 

Lietotāju skaits 136 134 121 -13 

Izsniegums 4424 4657 3673 -98 

Apmeklētāju skaits 

2408 2244 3118 

 

+874 

 

 

 

 

 

http://www.koknese.lv/


 45 

 

Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 

 

Krājumu 

apjoms 
2009. gads 2010. gads 

 izslēgts ienācis kopā izslēgts ienācis kopā 

grāmatas 1010 136 7466  175 7641 

 

Bibliotēkā ir 5 datori, lāzerprinteris un multifunkcionālā iekārta 5 datorvietas ar 

bezvadu pieslēgumu. 

Ratnicēnu bibliotēkā jebkurš apmeklētājs var atrast savām vajadzībām un interesēm 

atbilstošo literatūru. 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.  Tā arī turpmāk būs 

laba iespēja bibliotēkas apmeklētājiem bez priekšzināšanām apgūt datorprasmes un interneta 

sniegto iespēju izmantošanu. 

2010.gadā bija pasūtīti 8 preses izdevumi par 169,23 latiem. Laikraksts Staburags, 

žurnāli : Santa, Ieva, Lauku Avīzes Tematiskā Avīze, Ilustrētā Pasaules Vēsture, Privātā dzīve, 

36,6C, Ievas Stāsti. 

 12011.gadam abonēti 9 preses izdevumi: Praktiskais Latvietis; Ieva; Ievas Stāsti; Ievas 

Veselība; Ievas Māja; 36,6C
0
; Privātā Dzīve; Ilustrētā Vēsture; Lauku Avīzes Tematiskā 

Avīze. Kopā par 172ls. Bibliotēkas apmeklētāji arvien aktīvāk izmanto iespēju presi lasīt 

internetā piem. staburags.lv;  diena.lv:  nra.lv; laukuavize.lv; ir.lv uc.  

 

Bebru pagasta bibliotēka 
2010. gadā Bebru pagasta bibliotēkā bija 548 lasītāji, tai skaitā 384 bērni un jaunieši 

līdz 18 gadiem. Apmeklējuma skaits 11247, tai skaitā 7960 jaunieši un bērni līdz 18 gadiem. 

Izsniegums – 21546, tai skaitā 16612 grāmatas, 4934 seriālizdevumi. No kopējā izsnieguma 

skaita grāmatas un seriālizdevumi, jauniešiem un bērniem 7329. 

Jaunieguvumos 2010. gadā – 51 bērnu grāmata, 24 seriālizdevumi, 2 elektroniskie 

dokumenti, kopā 226 vienības. 

Bibliotēkas budžeta līdzekļi no pašvaldības 7667 Ls. Valsts dotācija 420,00 Ls. 

Krājuma komplektēšanai atvēlētie līdzekļi - 574.00 Ls. 

2010. gadā bibliotēkā notika 6 tematiskie pasākumi un 18 izstādes - rokdarbu kursi, 

dzejas lasījumi, grāmatu atvēršanas svētki. Bibliotēkas darbiniece gada laikā apmeklēja 5 

profesionālās pilnveides un tālāk izglītības kursus.  

Bebru pagasta bibliotēkas vadītāja Ausma Rode 
 

Iršu pagasta bibliotēka 
Iršu 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. 

 2010. gadā bibliotēkā ir piereģistrēti 168 bibliotēkas lietotāji, no tiem 68 bērni un 100 

pieaugušie. 

 Bibliotēkas krājums ir papildināts ar 180 jauniem izdevumiem par 521,27 latiem. Par 

pašvaldības līdzekļiem iegādātas grāmatas 382,21 Ls vērtībā un  pasūtīta prese par 239 Ls. 

http://www.biblioteka.lv/
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 Bibliotēkā ir  6 datori  un muntifunkcionālā iekārta. 5 datorvietas ar bezvadu interneta 

pieslēgumu izmanto bibliotēkas lietotāji.  

 2010. gadā ir notikuši sekojoši bibliotēkas popularizēšanas pasākumi- grāmatu literārie 

apskati bērniem un pieaugušajiem -2, tematiskie masu pasākumi – 7, izstādes – 17, 

bibliotekārās stundas -2, viktorīnas un konkursi -2. 

 Bibliotēka piedalījās Kultūrkapitāla fonda atbalstītajā mērķprogrammā: „Lasīšanas 

veicināšana un bibliotēku pakalpojumu bērniem attīstīšana”.  

 2010. bibliotēkā tika veikta grāmatu inventarizācija. 

 2011. gadā plānots uzlabot bibliotēkas pakalpojumus, piedalīties projektos un izveidot 

3-4 lasītājvietas. 

 

Voldemāra Jākobsona memoriālā māja – muzejs  
Muzeja darbība noritēja saskaņā ar muzeja krājuma komplektēšanas politiku – papildināts 

muzeja krājums, veikta krājuma uzskaite, nodrošināta tā saglabāšana. Saskaņā ar 

komunikācijas darba politiku, muzejā piedāvāja izglītojošus pasākumus dažādām 

mērķauditorijas grupām, vadīja ekskursijas, organizēja pasākumus. Vadoties pēc pētnieciskā 

darba politikas, izmantojot muzeja krājumu, turpināja veidot zinātniskā apraksta kartotēku, 

rīkoja izstādes. Iespēju robežās 2010. gadā veikti pasākumi muzeja ēkas saglabāšanā. 

Tēlnieka Voldemāra Jākobsona memoriālā māja - muzejs ir sezonas muzejs un 

apmeklētājiem atvērts no 1. maija līdz 1. oktobrim. 

2010. gadā muzeju apmeklējuši 674 apmeklētāji, tai skaitā 112 – individuālie 

apmeklējumi, 562 – apmeklējumi grupās. Muzejs apmeklētājiem piedāvājis 4 izstādes un 3 

pasākumus. 

15. maijā muzejā notika tradicionālais Muzeju nakts pasākums. Atklāja Induļa Burkas 

fotogrāfiju izstādi „Nepateiktie vārdi”. No 5. jūnija līdz 20. jūnijam, apmeklētāji iepazinās ar 

izstādi „Pa saules taku caur laiku” – veltītu Bebru pagasta vēsturei un Bebru pamatskolas 150 

gadu jubilejai. 29. jūnijā muzejā notika pasākums „No Pēteriem līdz Imantiem” un Dzintras 

Sniedzes fotogrāfiju izstādes atklāšana. 25. jūlijā pagasta iedzīvotāji bija gaidīti pasākumā 

„Annas diena – Saimnieču svētki”. No 10. augusta līdz 1. oktobrim apmeklētāji varēja 

iepazīties ar Jāņa Munča gleznu izstādi „No Holivudas līdz Aizkrauklei” – deponējumu no 

Aizkraukles Vēstures un mākslas muzeja. 

 Ar Kultūrkapitāla fonda atbalstu Zemgales attīstības aģentūras izsludinātajā projektu 

konkursā, iegūts finansējums Ls 400, projekta realizācijai „Tēlnieka Voldemāra Jākobsona 

memoriālās mājas – muzeja ēkas pamatu rekonstrukcija”. Ar Kokneses novada Bebru pagasta 

pārvaldes piešķirto finansējumu Ls 239 – veikts grīdas un kāpņu remonts muzeja izstāžu zālē. 

 2010. gadā muzejs turpinājis īstenot savus darbības mērķus un uzdevumus, saskaņā ar 

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

 

Kokneses apvienotā  pašvaldību būvvalde 
Kokneses apvienotā pašvaldību būvvalde ir Kokneses novada domes  

struktūrvienība, kas izveidota  saskaņā ar Jaunjelgavas novada domes, Pļaviņu 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:  
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 sagatavo un izsniedz būvprojektēšanai pieprasītos dokumentus - būvvaldes lēmumus, 

plānošanas un arhitektūras uzdevumus; 

 izskata un kontrolē saņemto būvniecības iesniegumu atbilstību novadu teritorijas 

plānojumiem; 

 izskata, saskaņo 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 pieņemšanu ekspluatācijā; 

 kārto un saglabā arhīvā ar būvvaldes darbību saistītos dokumentus un būvprojektus. 

Pārskats par būvvaldes darbu 2010.gadā 

 

Skaits 

Jaunjelgavas 

novads 

Kokneses 

novads 

Neretas 

novads 

Pļaviņu 

novads 

Skrīveru 

novads 

 

KOPĀ 

Izsniegts plānošanas 

arhitektūras uzdevums  
 

45 

 

39 

 

24 

 

42 

 

37 

 

187 

Akceptēts projekts 61 52 29 47 40 229 

Izsniegta būvatļauja 27 23 10 24 19 103 

Pieņemts ekspluatācijā 11 19 6 6 12 54 

Izskatīti iesniegumi 4 3 0 0 2 9 

Pārbaudītas būves 5 8 1 11 4 29 

Izsniegtas izziņas par 

nepabeigto būvniecību 
 

1 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

2 

 

Par iecerēto būvniecību, izsniegtajām būvatļaujām un ekspluatācijā pieņemtajiem objektiem 

reizi mēnesī sniegta informācija LR Ekonomikas ministrijai un novadu domēm. 

Apmeklēti semināri un apmācības profesionālās kvalifikācijas celšanai:  būvinspektors (5 

reizes), arhitekte (4 reizes), teritorijas plānotāja - lietvede (2 reizes). 

Saskaņā ar 23.05.2011. pieņemtajiem MK noteikumiem turpmāk jāpastiprina būvniecības 

procesu kontrole 

 

 

         Ģimenes krīzes centrs “Dzeguzīte”  
Bērnu nams „Dzeguzīte” dibināts 1992.gada 1.jūlijā. Sākumā tas atradās Koknesē. 

1999.gada augustā bērnu nams tika pārcelts uz Iršiem.  

Ar 2010.gada 1.janvāri bērnu nams pārtop par Kokneses novada domes Ģimenes krīzes 

centru „Dzeguzīte”, kurā tika izveidotas 2 struktūrvienības: bērnu nams un Atbalsta nodaļa 

ģimenēm ar bērniem. 

Ģimenes krīzes centrs „Dzeguzīte” ir Kokneses novada domes pakļautībā esoša ilgstošas 

sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāde bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības 

palikušajiem bērniem, kā arī krīzes situācijā nonākušajām ģimenēm ar bērniem. 

Bērnu nams ir izveidots ar mērķi nodrošināt bāreņu 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 audzēkņi. Jauniešiem, kuri sasnieguši pilngadību, piedāvājam uzturēšanās mītnes arī 

gadījumos, kad pašvaldībām rodas problēmas ar dzīvojamās platības nodrošināšanu. 

2010.gadā bērnu namā iestājies viens klients.  
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2010.gadā:    

 patstāvīgu dzīvi uzsākuši – 4 jaunieši 

 ārzemju adopcija – 1 audzēknis 

 stājusies likumīgā laulībā, patstāvīgas dzīves uzsākšana pirms 18.gadu sasniegšanas – 

1. 

 Mācās vispārizglītojošās skolās – 20 

Mācās speciālajās skolās – 8 

Mācās profesionālajā vidusskolā – 1. 

     2010.gadā kopā izlietoti līdzekļi uz vienu bērnu (bez kapitālieguldījumiem) ir 379,9021 lati 

mēnesī. 

 2010.gadā saņemti ziedojumi un dāvinājumi bērnu uzturēšanai Ls 4371,00.  

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. 2010.gadā Atbalsta nodaļā pakalpojumi tika sniegti 12 klientiem. 

Ģimenes krīzes centrā ikdienā ar bērniem strādāja speciālisti - psihologs, sociālais 

pedagogs, sociālais darbinieks, kuri katru situāciju izvērtēja individuāli, veica klientu 

konsultēšanu un līdzdarbojas klientu ikdienas dzīvē, izstrādāja un sniedza rekomendācijas 

tālākai darbībai. Medmāsa–izvērtēja klientu veselības stāvokli, nodrošināja medicīnisko aprūpi, 

nepieciešamības gadījumā sniedza pirmo medicīnisko palīdzību un piesaistīja citas veselības 

aprūpes iestādes. 

Atbalsta nodaļā tika organizēts klientu brīvais laiks, kā arī audzinātāju vadībā notika 

izglītojošas nodarbības. Klientu aprūpi nakts stundās veica aprūpētāji. 

 

Ģimenes krīzes centrā tika organizēti semināri darbiniekiem: 

1. „Kā saprast skolēnu ar garīgās attīstības traucējumiem”;  

2. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas organizētais reģionālais seminārs 

ārpusģimenes aprūpes darbiniekiem par dzīves prasmju un iemaņu mācīšanu 

ārpusģimenes aprūpes iestādē,  

3. 1x mēnesī notiek audzinātāju apmācības, kuras vada ĢKC speciālisti. 

 

 2010.gadā joprojām lielākais akcents tika likts uz audzēkņu brīvā laikā pavadīšanu. 

Vasarā tika organizētas bērnu piedalīšanās vairākās atpūtas nometnēs. Piedalījāmies 

sadziedāšanās svētkos „Cielaviņa 2010”, kurā ieguvām 3.vietu. Piedalījāmies pretsmēķēšanas 

kampaņā „Smēķēt, tas nav stilīgi”, tika organizēta audzēkņu un darbinieku ekskursija uz 

Alūksni. 

Ar audzēkņiem un darbiniekiem strādāja psihologs un psihiatrs un šo darbu turpinās arī 

2011.gadā. 

 2011.gadā turpināsim darbinieku profesionālās kvalifikācijas celšanu. Turpināsim 

Ģimenes krīzes centra audzēkņu dzīves prasmju apmācību un bērnu sagatavošanu patstāvīgai 

dzīvei.  

Krīzes centram ir savas tradīcijas – ikgadējie pasākumi kopā ar Bāriņtiesām, Sociālo 

dienestu, pašvaldību vadītājiem un sadarbības partneriem, bērnu dzimšanas un vārda dienu 

svinēšana, sporta diena, Zinību diena, u.c. 

Krīzes centrā ir izveidotas un aprīkotas dažādas apmācību telpas, kurās bērns var 

apliecināt savas radošās spējas un intereses kokapstrādē, ir iespēja apmeklēt trenažieru zāli, 

sporta halli un datortelpu ar internetu. 

Nākotnē Ģimenes krīzes centra galvenais uzdevums ir veidot iekšējo iestādes filozofiju, 

kas balstīta uz pozitīvas saskarsmes paņēmieniem, darbojoties vienotā sistēma, izmantojot 
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audzēkņu iekšējos resursus, attīstot pilnvērtīgu personību un gatavot audzēkņus patstāvīgai 

dzīvei. 

 

Ar 2011.gada 1.februāri tiek izveidota jauna struktūrvienība: Pirmsskolas grupa, kuras 

mērķis ir bērna attīstoša un audzinoša procesa organizācija, nodrošinot ģimenēm atbalstu bērna 

audzināšanā. 

 

SIA „ Kokneses Komunālie pakalpojumi”  
 

           SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi” ir reģistrēts Latvijas Republikas uzņēmumu 

reģistrā  1992.gada 28.jūlijā ar  reģistrācijas Nr.870300114 un no 2003.gada 29. decembra 

komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas numuru 48703001147.  

 

          Pamatojoties uz „ Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” Pārejas 

noteikumu 13.punktu, kurā teikts, ka novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto vietējo 

pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja, Kokneses novada domei, 

reģ.Nr.90000043494, Melioratoru iela Nr.1, Kokneses pagastā, Kokneses novadā pārņēma 

Kokneses pagasta padomes kapitāla daļas SIA „ Kokneses Komunālie pakalpojumi”. 

           2009.gada 25.septembrī Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā tika reģistrēti SIA „ 

Kokneses Komunālie pakalpojumi” statūti jaunā redakcijā. Lēmums Nr.14-10/105548/1. 

 SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi” darbojas uz Statūtu pamata, nodrošinot  

Kokneses novada centra daudzdzīvokļu sektoru  ar apkuri, karsto un auksto ūdeni, komunālo 

notekūdeņu aizvadīšanu un attīrīšanu, veic namu apsaimniekošanas funkcijas , kā arī ražo 

elektroenerģiju koģenerācijas režīmā, tādējādi radot iespēju siltā ūdens piegādei vasaras 

periodā. Uzņēmums, kā starpnieks, nodarbojas ar maksājumu aprēķinu un iekasēšanu par 

atkritumu izvešanu un kolektīvo antenu. Uzņēmums apgādā ar dzeramo ūdeni 

apsaimniekojamās mājas, kā arī privātmājas Upes ielas, Melioratoru ielas, 1905.gada ielas 41 , 

1905. gada ielas 51, Vērenes ielas Nr.1, kā arī Bormaņu ūdensapgādes sistēmās un veic 

asenizācijas pakalpojumus, nogādājot sadzīves notekūdeņus 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 saražotas 7319.2 MWh siltumenerģijas, izlietojot 10363.3 m3 sķeldas. Ar 

koģenerācijas iekārtu Parka ielā 18 tika saražotas 1899 MWh un ar koģenerācijas iekārtu Parka 

ielā 27 tika saražotas 1494 MWh, no kurām  841.2 MWh tika nodotas SIA „Kokneses 

Komunālie pakalpojumi” un 652.8 MWh tika izlietoti PA „ Kokneses sporta centram ”. 

           Iedzīvotājiem pārdotas 5143.8 MWh siltuma ražošanai un 927.5 MWh ūdens 

uzsildīšanai. Juridiskajām personām pārdotas 1813.5 MWh siltuma ražošanai un  155.7 MWh 

ūdens uzsildīšanai. 

Uzņēmuma vajadzībām izlietotas 145.9 MWh, PA „ Kokneses sporta centrs ” nodoti 652.8 

MWh. Kopējie zudumi siltuma ražošanai 2010.gadā bija 1872.6 MWh. 

          Pārskata periodā kopā izlietoti 731780 m
3
 dabas gāzes, tai skaitā koģenerācijas stacijai 

Parka ielā 18 izlietoti 392420 m3, Parka ielā 27 izlietoti 325510 m3, Vērenes ielā 1 13850 m3 

dabas gāzes. 

          Koģenerācijas režīmā tika saražots 2 317 710 KWh  elektroenerģijas, no kurām pārdots  

A/S „ LATVENERGO ”  2 174 048 KWh. 

 Ar apkuri tika nodrošināti komersanti, pašvaldības un valsts iestādes, kā arī dzīvojamais 

fonds, kura platība bija 35610 m
2 

. 
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 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: 

 Fiziskām personām divpakāpju siltumtarifs izejot no pamattarifa 

- pastāvīgā maksa Ls 0,261 par 1 m
2
 visu gadu + 10 % PVN 

- mainīgā maksa Ls 19,23 par 1 MWh apkures periodā + 10 % PVN 

 Juridiskajām personām pamattarifs Ls 33,68 par 1 MWh + 21 % PVN apkures 

periodā 

 Siltuma ražošana centra katlu mājā sastāda Ls 276 680.46 jeb 36.49 % no kopējā neto 

apgrozījuma.  

              

 Ūdens apgādē tika izmantoti 9 (deviņi)  artēziskie urbumi. No 2008.gada 20.jūnijam 

strādājam ar Aizkraukles novada sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātiem tarifiem: 

- ūdensapgādē par 1 m
3
 ūdens Ls 0,51 + PVN 

- notekūdeņu novadīšanu un attīrīšanu par 1 m3 Ls 0,95 + PVN 

Fiziskām  un juridiskām personām piemērojams PVN 21 % apmērā. 

Darbojas noslēgtais līgums ar SIA „DESCO” par ūdenstorņa rezervuāra, kā arī pārējo 

ūdensapgādes sistēmu ūdens rezervuāru mehānisko un ķīmisko attīrīšanu/dezinfekciju. 

Notekūdeņu attīrīšanai tika darbinātas bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar 

jaudu 700 m
3
 diennaktī. Pārskata periodā vidējā slodze bija 332 m

3
 diennaktī un kopumā tika 

attīrīts 121045 m3 notekūdeņu. 

            Joprojām darbojas noslēgtie līgumi par izstrādāto bioloģisko dūņu izvešanu un 

uzglabāšanu līdz tālākai  izmantošanai ar Bebru, Iršu un Vietalvas pagastiem. 

2010.gadā apgrozījums sastādīja: 

 Ls 36 728 – ūdensapgādē, t.i. 4.84 % no gada neto apgrozījuma, 

 Ls 64 139 – notekūdeņu novadīšanā un attīrīšanā, t.i. 8.46 % no gada neto 

apgrozījuma. 

2009.gadā tika uzsākta Kohēzijas fonda projekta „ Ūdenssaimniecības pakalpojumu 

attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās 2.kārta”(Projekta) realizācija. Tika pabeigti 

darbi projekta daļā „ Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu atjaunošana un aplašināšana 

Koknesē”( Sarkanā grāmata). 

Projekta daļai „ Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu, dzeramā ūdens sagatavošanas būvju 

izbūve Koknesē” ( Dzeltenā grāmata) tika veikti projektēšanas darbi un būvdarbi, kas sastādīja 

33 % no kopējiem darbu apjomiem. 

 Pārskata periods aizritēja bez būtiskām avārijām ūdensapgādes un kanalizācijas 

sistēmās. 

 

 Uzņēmuma apsaimniekošanā ir 37 mājas ar kopējo platību 31384 m
2 

Pārsvarā veicām 

ārdurvju nomaiņu, ventilācijas skursteņu pārmūrēšanu un tīrīšanu, sīkus remontus kāpņu telpās 

un hidroizolācijas uzlabošanas pasākumus pie māju pamatiem, lietus ūdeņu remontu un daļēju 

nomaiņu, kā arī jumta seguma remontdarbus. Strādājām pie māju pieguļošo teritoriju 

sakopšanas (krūmu, koku zaru izzāģēšanas u.c). 

        Piesaistot Eiropas finansējumu, izstrādājām divām mājām energoauditu un visu tehnisko 

dokumentāciju, lai startētu Eiropas projektā. 

          Piecas mājas noslēdza Namu pārvaldīšanas līgumu ar SIA „ Kokneses Komunālie 

pakalpojumi”, kā to nosaka 2010.gada „ Namu pārvaldīšanas likums”, atbilstoši visām likuma 

prasībām un nolēma veidot savām mājām uzkrājumus konkrētu mērķu sasniegšanai.     

          Apsaimniekojamo māju apsaimniekošanas tarifs ir no 0,13 – 0,20 Ls/m2 

(atkarībā no mājas atrašanās vietas, labiekārtotības un citiem kritērijiem). 
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          Apsaimniekošanas apgrozījums 2010.gadā bija Ls 84 450.71, jeb 11.13 % no gada neto 

apgrozījuma. 

 

Turpmākā attīstība un plāni 

 Uzņēmuma priekšrocība, apkurē izmantot koksnes šķeldu, ir iespēja veikt kurināmā 

uzkrāšanu vasaras periodā.  Apkures sezonu uzsākām ar  8238 m3 šķeldas uzkrājumu..Pēc 

apkures sezonas beigām veiksim atkārtotu apkures katla UKC 1-2 padeves mehānisma un 

priekškurtuves remontu un katla AK 1500 priekškurtuves ārdu nomaiņu. 

             Iespēju robežās turpināsim katlu mājas fasādes remontdarbus un veikt katlu mājas 

ražošanas telpu kosmētisko remontu. 

           Pēc patērētāju vēlēšanās (tika veikta aptauja ), ar 2011.gada 1.janvāri siltumapgādes 

norēķinos pielietosim viendaļīgo siltumenerģijas tarifu, t.i. 33,68Ls/MWh + PVN. Tas nozīmē, 

ka vasaras periodā nebūs pastāvīgā maksājuma un būs jāsaplāno finansiālie līdzekļi tā, lai 

varētu tehniski sagatavoties 2011./2012.gada apkures sezonai un veikt kurināmā uzkrājumus 

vasaras periodā. 

 

 Pēc iepirkuma procedūras veikšanas, Projekta ietvaros radās ietaupījums  

≈ 286000 Ls apjomā. Šo ietaupījumu, saskaņā ar LR Vides Ministrijas norādēm un ar 

Kokneses novada domes piekrišanu, paredzam izmantot jaunas dzeramā ūdens attīrīšanas 

iekārtas būvniecībai un papildus ūdens rezervuāra izbūvei. 

          Uzņēmuma projekta līdzfinansējuma nodrošināšanai 2011.gada otrajā pusē varētu rasties 

nepieciešamība ņemt kredītu Valsts Kasē, izmantojot Kokneses novada domes galvojumu. 

          Nepieciešamības gadījumā gatavosim aprēķinus iesniegšanai Sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanas komisijai ūdens un kanalizācijas tarifu izmaiņām.  

          2011.gada 31.jūlijā ir paredzēts pabeigt darbus Projekta „ Dzeltenās grāmatas „ sadaļā, 

t.i. „ Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu dzeramā ūdens sagatavošanas būvju izbūvē Koknesē”. 

         2011.gada februārī uzsākt iepirkuma procedūru „ Ūdens sagatavošanas iekārtas un II 

pacēluma sūkņu stacijas projektēšanai un būvniecībai Koknesē” („Dzeltenā grāmata”). 

 Pēc izstrādātā renovācijas projekta  2011.gada vasarā,  renovēt daudzdzīvokļu mājas 

Indrānu ielā 3 un Indrānu ielā 7 . Renovācijai tiks piesaistīts Eiropas finansējums un ar 

Kokneses novada domes sēdes lēmumu piešķirtais finansējums.  

Plānojam nomainīt jumtu dzīvojamajai mājai Parka ielā 20. Pasākuma realizācijai 

piesaistīt Kokneses novada domi vai kādu Eiropas projektu. 

Nosiltināt vienai mājai bēniņu  pārsedzi un izveidot papildus ventilāciju, lai ziemā 

nekustu sniegs un neapplūstu augšējo stāvu dzīvokļi. 

Turpināsim ventilācijas šahtu tīrīšanu visām mājām. Mājai Indrānu ielā 8 nomainīsim 

elektroinstalāciju koplietošanas telpās. 

Sagatavoja valdes loceklis A.Preiss 

 

P/a „ Kokneses Tūrisma centrs” 
 

1.Pamatinformācija 

  
         Kokneses novada domes aģentūra „Kokneses tūrisma centrs” ir Kokneses novada domes 

izveidota pašvaldības iestāde, kuras darbības mērķis ir veicināt un koordinēt tūrisma attīstību 

Kokneses novadā. Aģentūras kompetencē ir tūrisma objekta Kokneses pilsdrupas 

apsaimniekošana.   

         Aģentūra darbojās uz Kokneses novada domes izstrādātā un apstiprinātā nolikuma 

pamata. 

         1.1. Aģentūras galvenās funkcijas: 
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1.1.1. Veicināt un koordinēt tūrisma attīstību Kokneses novada teritorijā (pēc novadu reformas, 

apvienojot trīs pašvaldības Kokneses, Iršu un Bebru) un Aizkraukles rajonā.  

1.1.2. Sekmēt kultūrvēstures vērtību saglabāšanu; 

1.1.3. Pārvaldīt un apsaimniekot valdījumā nodoto Kokneses novada domes nekustamo 

īpašumu; 

1.1.4. Vadīt un realizēt Kokneses pašvaldības projektus un programmas savas kompetences 

ietvaros; 

1.1.5. Koordinēt pasākumu norisi valdījumā nodotajā teritorijā; 

1.1.6. Sniegt pakalpojumus juridiskajām un fiziskajām personām. 

 

         1.2. Aģentūras kompetencē ir: 

1.2.1. Kokneses pilsdrupu saglabāšana un apsaimniekošana un iekļaušana Latvijas aktīvā 

tūrisma apritē; 

1.2.2. Uzturēt Kokneses novada un Aizkraukles rajona tūrisma informācijas datu bāzi un 

nodrošināt informācijas aktualizēšanu Kokneses novada mājas lapā tūrisma sadaļā; 

1.2.3. Suvenīru tirdzniecība  un tūrisma informatīvo materiālu izdošana un tirgošana; 

1.2.4. Sadarbība tūrisma jomā ar Kokneses novada domi, un citām fiziskām un juridiskām 

personām Latvijā un citās valstīs. 

      

         Aģentūras darbības uzraudzību veic Kokneses novada dome. Aģentūras darbu vada un 

organizē direktors, kas rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, uz 

aģentūras nolikuma pamata  un starp Kokneses novada domi un aģentūras noslēgto pārvaldes 

līguma pamata. 

 

2. Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti  2010.gadā. 
         

         Realizējoties reģionālajai reformai 2010.gadā aģentūra „Kokneses tūrisma centrs” 

pārtrauca veikt Aizkraukles rajona informācijas centra funkcijas. Jaunizveidotie novadi 

neizteica vēlmi slēgt sadarbības līgumus turpmāko pakalpojumu saņemšanai. Līdz ar to  

Kokneses novada domes aģentūra „Kokneses tūrisma centrs „  veic tikai Kokneses novada 

informācijas centra funkcijas.  

 

 

2.1. Finanšu rādītāji. 

         2010. gadā aģentūras darbību nodrošināja finansējums no Kokneses pagasta pašvaldības, 

un aģentūras pašu ieņēmumiem - Kokneses pilsdrupu apsaimniekošanas ieņēmumiem un  

ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem.  

Ieņēmumi 2010.gadā sastāda Ls 27 664 un  izdevumi 2010.gadā sastāda Ls 27 330.  

 

1. tabula 

Kokneses novada domes aģentūras „Kokneses tūrisma centrs” ieņēmumu un izdevumu 

laika posmā no 2008.-2011.gads (latos) 

 2008. 

gads 

2009. 

gads 

2010. 

gads 

Salīdzinot 

2010.gadu 

ar 2009. 

(%) 

2011.plāns. 

Ieņēmumi      

Ieņēmumi no nodarbinātības 

aģentūras ESF projekts 

- 827 - - - 

Dotācijas no pašvaldībām 11 698 6 355 13 000 205 10 000 



 53 

Dotācijas no rajona padomes 10 300 8 736 - - - 

Maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 

18 733 15 524 14 664 94 19 802 

Ieņēmumi kopā: 40 731 31 442 27 664 88 29 802 

Izdevumi      

Atalgojums 20 459 15 188 14 453 95 17 204 

Darba devēja sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas 

4 846 3 725 3 482 94 4 144 

Preču un pakalpojumu izdevumi 12 706 10 186 7 552 74 6 654 

Budžeta iestādes pievienotās 

vērtības nodokļa maksājumi 

1 504 1 741 1 843 106 1 800 

Pamatlīdzekļu iegāde - - - - - 

Izdevumi kopā: 39 515 30 840 27 330 89 29 802 

 

         Aģentūras ieņēmumi un izdevumi par pēdējiem trim gadiem un 2011.gada ieņēmumu un 

izdevumi plāns attēlots 1.tabulā.  Salīdzinot 2010.gadu ar 2009.gadu aģentūras ieņēmumi 

samazinājušies par 12 procentiem, bet izdevumi samazinājušies  attiecīgi par 11 procentiem.    

Finansējums no Kokneses novada pašvaldības palielinājies par 105 %   Par    4 procentiem 

salīdzinot ar 2009.gadu  samazinājušies maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumi.  

        Izdevumu daļā samazinājies atalgojums par 5 procentiem, līdz ar to arī samazinājās 

izdevumi darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksu izdevumi par 6 procentiem. 

Preču un pakalpojumu izmaksas samazinājās par 26 procentiem. Pievienotās vērtības nodokļa 

maksājumi palielinājās par 6 procentiem, tas saistīts ar pievienotās vērtības nodokļa likmes 

paaugstināšanos. 

1.attēls 

Kokneses novada domes aģentūras „Kokneses tūrisma centrs” ieņēmumu struktūra 

2010.gadā (%) 

   

Maksas 

pakalpojumi citu 

pašu ienēmumi

53%

Dotācijas no 

pašvaldībām

47%

                           
         Aģentūras ieņēmumu struktūra 2010.gadā attēlota 1.attēlā.  Ieņēmumus sastāda dotācijas 

no Kokneses novada domes  47  % , un maksas pakalpojumiem  un citu pašu ieņēmumiem 53 

%. 

 

 

2.attēls 

Kokneses novada domes aģentūras „Kokneses tūrisma centrs”  maksas pakalpojumu un 

citu pašu ieņēmumu struktūra 2010.gadā ( %). 
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No suvenīru 

tirdzniecības

43%

No grāmatu 

tidzniecības

1%

No citiem pilsdrupu 

pakalpojumiem

18%
No biļešu 

tirdzniecības 

Kokneses pilsdrupās

38%

         
Aģentūras maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu struktūra par 2010.gadu ( skatīties 

2.attēlu)  redzams, ka lielāko īpatsvaru sastāda ieņēmumi no suvenīru tirdzniecības 43 %. Otrs 

lielākais ieņēmums ir no biļešu tirdzniecības Kokneses pilsdrupās  38 %. 

 

 

2.2. Darbības rezultāti 

         2010.gadā tūrisma informācijas centrs ceļotājiem sniedza bezmaksas informāciju par 

Kokneses novadu, bijušo Aizkraukles rajonu un visu Latviju. Klientiem tiek sniegta 

informācija par tūrismu objektiem, par naktsmītnēm, par ēdināšanas iestādēm, par kultūras, 

sporta un citiem pasākumiem Kokneses novadā.  Kokneses novada tūrisma objektu 

reklamēšanai un tūristu piesaistei tiek iegādāti un realizēti dažādi suvenīri ar Kokneses novada 

skaistāko dabas skatu un Kokneses pilsdrupu  attēliem. Kā arī tiek iegādi  un pārdoti  dažādas 

tūrisma kartes un ceļveži, atspirdzinošie dzērieni.  Kokneses novada tūrisma objektu  

popularizēšanai tika izdota „Kokneses novada tūrisma avīze”.  

      2010.gadā aģentūra sniegusi 5064 informācijas pieprasījuma pakalpojumus, salīdzinot ar 

2009.gadu pieaugums par 11 %.  3.attēlā. informācijas pieprasījums pa mēnešiem. 

 

 

3.attēls 

 

Kokneses novada domes aģentūras „Kokneses tūrisma centrs” informācijas pieprasījums  

2010.gadā pa mēnešiem (skaits). 
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         Informāciju par tūrisma produktiem Kokneses novadā tiek sniegta  vairākos saziņas 

veidos- pa telefonu, elektroniski, rakstiski, bet visvairāk ierodas tūristi klātienē.  Informācijas 

pieprasījumu pēc saziņas rakstura un pa mēnešiem var apskatīt 2.tabulā.  

 

2.tabula. 

Kokneses novada domes aģentūras „Kokneses tūrisma centrs” informācijas pieprasījums  

pēc saziņas rakstura par 2010. gadu (skaits) 

 

 

  
Janv

. 

Feb

r. 

Mart

s 

Apr

. 

Maij

s 

Jūnij

s 

Jūlij

s Aug. 

Sept

. Okt. 

Nov. De

c. Kopā 

Apmeklētāj

i 69 19 96 55 385 495 409 414 266 191 

98 59 

2556 

Zvani 112 57 19 34 97 196 251 194 137 103 47 38 1285 

E-pasti 50 53 22 143 68 312 123 122 76 30 141 34 1174 

Fakss 0 0 0 0 2 2 4 7 1 3 5 2 26 

Pasts 1 0 2 0 5 2 2 0 1 1 1 8 23 

Kopā 232 129 139 232 557 1007 789 737 481 328 292 141 5064 

 

         Informācijas pieprasījums pēc saziņas rakstura struktūrā ( skatīties 4.attēlu)  redzams, ka 

tomēr interesenti par tūrisma produktiem vēlas saņemt klātienē  50 % no visiem pieprasījuma 

veidiem.  

 

 

 

 

4.attēls. 

Kokneses novada domes aģentūras „Kokneses tūrisma centrs” informācijas pieprasījums  

pēc saziņas rakstura struktūra par 2010. gadu (%) 

 

 

 

Zvani

25%

e-pasts

23%

fakss

1%
pasts

1%

Apmeklētāji

50%

 
         Otrs lielākais informācijas pieprasījuma veids pa telefonu – 25 %  un izmantojot e-pastu 

– 23 %  no kopējā pieprasījuma skaita.  
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         2010.gadā sniegtas  kopskaitā  210 konsultācijas tūrisma uzņēmējiem par tūrisma 

attīstību Kokneses novadā.  Gada laikā informācijas iegūšanai un uzņēmēju konsultēšanai 

apmeklēti   16  tūrisma uzņēmumi.  

         Kokneses novada tūrisma informācijas piedāvājuma nodrošināšanai, tās kvalitātes 

paaugstināšanai un jaunu tūrisma produktu attīstības veicināšanai  tiek veikta sadarbība ar 

Latvijas profesionālajām tūrisma asociācijām – BLTIOA „LATTŪRINFO”,  biedrību 

„Zemgales tūrisma asociāciju”, Latvijas piļu un muižu asociāciju, kā arī ar Latvijas citu novadu 

tūrisma informācijas centriem un aģentūrām, aktīvi piedalījāmies to darba grupu sēdēs.  

Aģentūra līdzdarbojās  pieredzes braucienu, mācību kursu organizēšanā uzņēmējiem un 

tūrisma objektu apsaimniekotājiem.    

         Tūrisma attīstības veicināšanai Kokneses novadā aģentūra sadarbojas ar nodibinājumu 

„Kokneses Fonds” – likteņdārza tapšanā un ar biedrību „Koknesei”  - Kokneses „Zaļā tirgus” 

izveidē. 

         Kokneses pilsdrupās aktīvā tūrisma sezonas laikā izvietota informācija par Kokneses 

pilsdrupu vēsturi. Darbojās suvenīru, bukletu un ceļvežu tirdzniecības vieta.  

      2009.gadā Kokneses pilsdrupās vasaras sezonā tika sniegts pakalpojums – kāzu uzvedumu 

programmas:  

              -  viduslaiku kāzu uzvedums ;  

              -  tradicionālo kāzu uzvedums ar folkloras grupu „Urgas”. 

         Kokneses pilsdrupās notika vērienīgs pasākums  „Likteņdārza” izveidei, koncerts 

„Mīlestības dziesmas Latvijai” , ko translēja Latvijas Televīzija. Pilsdrupās viesojās teātra 

izrāde. 

         Pilsdrupu apmeklētāju skaits 2010.gadā 16 927, samazinājums par 23% salīdzinot ar 

2009.gadu (  21875).  

 

3. Personāls 

         Aģentūras darbu vada un organizē direktors. Aģentūras darbinieki – 1 tūrisma 

informācijas konsultants un grāmatvede uz nepilnu laika slodzi.  Aktīvās tūrisma sezonas laika 

periodā 2010.gadā no aprīļa līdz oktobrim tika algoti darbinieki  darbam Kokneses pilsdrupās - 

divi  klientu apkalpošanas speciālisti.   

 

 

4. Komunikācija ar sabiedrību 

Ar informāciju  par Kokneses novada domes aģentūras „Kokneses tūrisma centrs” darbu, 

pasākumiem, pakalpojumiem un maksas pakalpojumu cenrāžiem var iepazīties Kokneses 

novada domes mājas lapā internetā www.koknese.lv sadaļā „Tūrisms”.    Informācija mājas lapā  

regulāri tiek papildināta. 

Materiāli par tūrisma informāciju un pasākumiem tiek publicēti laikrakstos       „ 

Staburags” un  pašvaldības laikrakstā “Kokneses Novada Vēstis” , kas iznāk vienu reizi mēnesī. 

Bez maksas to var saņemt  Kokneses novada iedzīvotāji.  

         2010.gadā informācijas aprites nodrošināšanai par Kokneses novada tūrisma 

piedāvājumu  plašsaziņas līdzekļos, internetā, nacionāla un reģionāla līmeņa izdevumos,  

sagatavotas un izsūtītas  227 publikācijas.  

 

5.   2011.gadā plānotie pasākumi 

          

         Paredzams, ka 2011.gadā tūristu plūsma, saistībā ar  ekonomisko krīzi pasaulē un Latvijā 

būtiski nemainīsies, salīdzinājumā ar pēdējiem diviem gadiem.  Vietējiem iedzīvotājiem trūks 

brīvo līdzekļu ceļošanai uz ārzemēm, līdz ar to iespējams tie izvēlēsies ceļojumus pa Latviju.   

http://www.koknese.lv/
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         Vietējā tūrisma popularizēšanai 2011.gada sākumā paredzēts atkārtoti izdot Kokneses 

tūrisma avīzi latviešu valodā ar aprakstiem par Kokneses novada tūrisma objektiem.  Plānots 

piedalīties tūrisma izstādēs un gadatirgos – Starptautiskajā tūrisma izstādē Rīgā, Ķīpsalā 

februārī,  Hanzas dienās Lietuvas republikā Kauņā.     

         Tiks turpināta jau iesākta sadarbība ar tūrisma reģionālajām, valstiskajām un 

profesionālajām institūcijām kopīgu tūrismu objektu ideju apzināšanai. 

 

Sagatavoja  direktore Daina Liepiņa 

 

P/a „ Kokneses  sporta centrs” 

 
1. Pamatinformācija 

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, darbības mērķis ir sniegt kvalitatīvus pakalpojumus izglītības 

iestādēm, organizācijām un iedzīvotājiem un veicināt veselas, fiziski un garīgi attīstītas 

sabiedrības veidošanu.  

Aģentūras pamatuzdevumi ir: 

1) organizēt sporta un atpūtas pasākumus Kokneses novada iedzīvotājiem; 

2) nodrošināt apstākļus I.Gaiša  Kokneses vidusskolai un pirmsskolas izglītības 

iestādei „Gundega”, lai varētu veikt kvalitatīvu sporta stundu mācību procesu; 

3) organizēt un atbalstīt Kokneses novada sportistu un komandu piedalīšanos dažāda 

 mēroga sacensībās; 

4) radīt optimālus apstākļus bērnu un jauniešu aktīvai brīvā laika un atpūtas 

organizēšanai, kuras mērķis ir interešu, talantu un spēju izkopšana; 

5) nodrošināt iedzīvotājiem pieejamību sporta kompleksam; 

6) nodrošināt bērniem un jauniešiem iespējas pilnveidot savu meistarību, lai 

sasniegtu augstus sportiskos rezultātus; 

7) sniegt maksas pakalpojumus fiziskajām un juridiskajām personām. 

 Aģentūras darbības uzraudzību veic Kokneses novada dome. Aģentūras darbu vada un 

organizē direktors, kas rīkojas saskaņā ar LR likumos, citos normatīvajos aktos, aģentūras 

nolikumā un pārvaldes līgumā, noslēgtā starp aģentūru un Kokneses novada domi, 

minētajiem nosacījumiem. 

 

2. Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti 

2010.gadā stadiona sintētiskā seguma sektori, rekonstruētais futbola laukums, 

peldbaseins, kā arī relaksēšanās iespējas pēc treniņiem ir piesaistījušas vairāku sporta 

organizāciju interesi par nometņu rīkošanu Kokneses Sporta centrā visa gada garumā. PA 

„Kokneses Sporta centrs” sporta bāzes izmantoja dažādu sporta organizāciju peldētāji, 

vieglatlēti, florbolisti, mākslas vingrotājas un dalībnieki no RD IKSD Bērnu un jauniešu centra 

„Laimīte”. Tā kā treniņnometņu skaits ir pieaudzis, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, I.Gaiša 

vidusskolas dienesta viesnīcai tas nozīmēja papildus slodzi. 

Peldbaseinu regulāri, savu sporta skolotāju vadībā, mācību gada laikā izmantoja arī 

Kokneses speciālās internātpamatskolas – attīstības centra, Bebru un Iršu pagastu izglītības 

iestāžu audzēkņi. Peldbaseins ir pietiekoši intensīvi izmantots no plkst. 8
00

 līdz plkst.17
45

, kad 

peldbaseinā notiek novada skolu sporta stundas, peldēšanas treniņgrupu nodarbības un 

pirmsskolas audzēkņu peldētapmācība. No plkst. 17
00

 līdz plkst. 22
00

 peldbaseinu izmanto 

komercapmeklētāji. Tas pats sakāms arī par sporta halles izmantošanas grafiku. Tātad darba 
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dienas lielāko daļu Sporta centra darbinieki apkalpo novada izglītības iestādes. Šī uzdevuma 

veikšanai finanšu resursus dotācijas veidā saņemam no novada domes. Daļu no Sporta centra 

uzturēšanai nepieciešamajiem līdzekļiem iegūstam, sniedzot savus pakalpojumus 

komercapmeklētājiem un sporta nometnēm. Līdz ar peldbaseina ekspluatācijas uzsākšanu, ir 

sevišķi pieauguši ieņēmumi no sporta nometnēm. Ieņēmumi no sporta nometņu apkalpošanas 

2010.gadā bija vairāk nekā 11 tūkstoši latu. 

Lai turpinātu Kokneses novada sportistu aktivitātes, 2010.gadā aģentūra sarīkoja 

2.Kokneses novada atklātās sporta spēles 10 sporta veidos (diemžēl neizdevās noorganizēt 

spiningotāju mačus), kā arī startēja Latvijas pašvaldību sporta veterānu 47.sporta spēlēs sešos 

sporta veidos, kas izdevās pietiekoši veiksmīgi. Startējām sešos sporta veidos un kopvērtējumā 

izcīnījām 5.vietu 3.grupā novadu konkurencē. 

Pēc 2010.gada darba un finanšu rezultātiem var vērtēt peldbaseina ekspluatācijas 

priekšrocības un trūkumus, jo pirmo gadu baseins darbojās pilnu gada ciklu. Katrs gada 

mēnesis ir vairāk vai mazāk atšķirīgs gan darba apjomā, gan arī naudas plūsmā ieņēmumos un 

izdevumos. Ja treniņnometņu dalībnieku skaits 2010.gadā ir pieaudzis, tad komercpeldētāju 

skaits vai nu aukstās ziemas, vai ekonomiskās situācijas pasliktināšanās dēļ nedaudz 

samazinājās. Tā rezultātā plānotie naudas līdzekļi pietrūka vairāku iecerēto pasākumu 

realizācijai.  

2010.gada aģentūras budžeta līdzekļi ir izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budžetam un 

Kokneses novada domes lēmumiem. 

 

Aģentūras 2010.gada pamatbudžeta izpilde (latos) 

 

Rādītāju nosaukums 
2009.gada 

izpilde 

2010.gada 

izpilde 

2011.gada 

prognoze 

KOPĀ IEŅĒMUMI 160 854 147350 151764 

Ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem  

un citi pašu ieņēmumi 
51254 34350 36503 

Dotācija no pašvaldības 109 600 113000 115261 

KOPĀ IZDEVUMI 159 439 146724 151764 

Atalgojums 40049 41811 41890 

Darba devēja VSAOI un citi maksājumi 9734 10270 10212 

Preces un pakalpojumi 105049 89704 95662 

Nodokļu maksājumi 3878 2654 4000 

Kapitālie izdevumi 729 2285 0 

 

Aģentūras 2010.gada ziedojumu un dāvinājumu izpilde (latos) 

 

Rādītāju nosaukums 
2009.gada 

izpilde 

2010.gada 

izpilde 

KOPĀ IEŅĒMUMI 1506 515 

Juridisku personu ziedojumi un dāvinājumi naudā 1146 300 

Fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi naudā 360 215 

KOPĀ IZDEVUMI 660 1361 

Preces un pakalpojumi 660 902 

Kapitālie izdevumi 0 459 
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3. Personāls 

Vidējais darbinieku skaits aģentūrā – 11. 2011.gada 17.februārī peldbaseinam beidzās 

divu gadu ilgais garantijas periods, tas nozīmē, ka turpmāk visi celtniecības un dažādu 

peldbaseina iekārtu defekti būs jānovērš sporta centram par saviem līdzekļiem. Šī iemesla dēļ 

sporta darba organizatora darba slodze tika samazināta uz pusi un izveidota ēku un 

apsaimniekojamās teritorijas pārziņa štata vieta. 

 

4. Komunikācija ar sabiedrību 

Informācija par pakalpojumu saņemšanas iespējām, klienta tiesībām un cita klientam 

svarīga informācija tiek regulāri publicēta Kokneses novada mājas lapā un laikrakstā 

„Kokneses Novada Vēstis”. 

 

5. Plānotie pasākumi 2011.gadā 

Veicamo uzdevumu daudzums un secība turpmākajos gados lielā mērā būs atkarīga no 

aģentūras finansiālajām iespējām un novada attīstības programmas pamatnostādnēm. Tā kā 

2010.gads un arī 2011.gads, tāpat kā citām novada iestādēm jāaizvada izdzīvošanas režīmā, par 

attīstību grūti runāt. Svarīgi ir jaunās sporta bāzes uzturēt tādā pašā kvalitātē, kā līdz šim, īpaši 

tagad, kad ir beigusies celtnieku dotā peldbaseina un tā iekārtu garantija. 

Svarīgākie uzdevumi 2011.gadā: 

 sniegt kvalitatīvus pakalpojumus Sporta centra komercapmeklētājiem; 

 nodrošināt optimālus apstākļus novada izglītības iestāžu audzēkņiem, lai varētu veikt 

kvalitatīvu sporta nodarbību mācību procesu peldbaseinā un sporta hallē; 

 organizēt sporta nometņu piesaisti un apkalpošanu skolēnu brīvdienās visu gadu; 

 organizēt Kokneses novada sporta veterānu dalību LSVS pašvaldību 48.sporta spēļu 

finālsacensībās; 

 organizēt Kokneses novada atklātās 3.sporta spēles 11 sporta veidos; 

 pašu spēkiem likvidēt sniega radītos bojājumus jumta konstrukcijās un sienās 

peldbaseinam un sporta hallei. 

 

Sagatavoja  direktors A.Vītols 

 
 
Domes priekšsēdētāja vietnieks                                                                              M.Reinbergs 
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2.PIELIKUMS 
 
 
 
 
 

SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 
Kokneses novada Kokneses pagastā 

 

2011.gada 27.aprīlī                                                                                  Nr.4 

 

5.  

Par pašvaldības gada pārskatu 
____________________________________________________________________________   

( J.Miezītis, G.Rūtiņa) 

 

Noklausījusies  domes priekšsēdētāja V.Cīruļa, galvenās grāmatvedes  I.Mikālas  informāciju,  

pamatojoties uz Likuma par budžetu un finanšu vadību 30.panta pirmo daļu un 17.08.2010. 

Ministru kabineta noteikumiem Nr.777 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” , ņemot vērā  

Finanšu pastāvīgās komitejas  20.04.2011.  ieteikumu, atklāti balsojot , PAR  14 (Mudīte 

Auliņa, Lauma Āre, Viesturs Cīrulis , Inguna Doktore, Jānis Dzenis, Anda Elste, Velga 

Feldmane,  Dagmāra Isajeva,  Gaļina Kraukle, Jānis Miezītis, Edgars Mikāls,  Māris 

Reinbergs, Gita Rūtiņa, Dainis Vingris) , PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kokneses novada 

dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt  Kokneses  novada domes  kopsavilkuma  2010.gada  pārskatu  

 2. Apstiprināt  Kokneses  novada domes  konsolidēto 2010.gada  pārskatu,  kurā 

konsolidēti: 

- Kokneses novada domes kopsavilkuma pārskats; 

- pašvaldības aģentūras” Kokneses sporta centrs” pārskats; 

- pašvaldības aģentūras” Kokneses tūrisma centrs” pārskats; 

- Bebru vispārizglītojošās internātpamatskolas pārskats; 

- Kokneses speciālās internātpamatskolas- attīstības centra pārskats; 

- ģimenes krīzes centra  „ Dzeguzīte” pārskatu. 

 

 

Sēdes  vadītājs , 

Domes priekšsēdētājs    ( personiskais paraksts)                                                     V.Cīrulis 

 

IZRAKSTS PAREIZS 

Kokneses novada domes sekretāre                                                                       Dz.Krišāne 

Kokneses novada Kokneses pagastā 

03.06.2011. 
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SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 
Kokneses novada Kokneses pagastā 

 
2011.gada 29.jūnijā                                                                                              Nr.7 

 

 

 

4.  

Par Gada publisko pārskatu 

____________________________________________________________________________   

( J.Dzenis) 

 

Iepazinusies ar sagatavotā Gada publiskā pārskata projektu ,  pamatojoties uz likuma 

„Par pašvaldībām” 72.pantu , Likuma par budžetu un finanšu vadību  14.panta 3.daļu, 

ņemot vērā  Finanšu pastāvīgās komitejas  22.06.2011. ieteikumu, atklāti balsojot, PAR- 

9 (Mudīte Auliņa, Lauma Āre, Imants Balodis, Gaļina Kraukle, Inguna Doktore, Jānis 

Dzenis, Dagmāra Isajeva,  Edgars Mikāls, Jānis Miezītis, Māris Reinbergs, Gita Rūtiņa,  

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

 

 1. Apstiprināt  Kokneses novada domes Gada publisko pārskatu  par 2010.gadu 

(pārskats pievienots pielikumā). 

  

2. Uzdot novada domes sekretārei Dz.Krišānei nosūtīt Gada publisko pārskatu 

Vides aizsardzības un reģionālā attīstības  ministrijai  , pagastu pārvaldēm un visām 

novadu bibliotēkām, kā arī  nodrošināt pārskata  publicēšanu  pašvaldības mājas lapā 

www.koknese.lv . 

 

 

Sēdes vadītājs, 

domes priekšsēdētāja vietnieks                                                                            M.Reinbergs 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.koknese.lv/

