
JAUNATNES DARBA SITUĀCIJAS IZPĒTE KOKNESES NOVADĀ 

Nr. Raksturlielums Situācijas apraksts 

1. 

Novada raksturojums. 

/Teritorija, iedzīvotāju skaits, jauniešu skaits novadā utt./ 

Kokneses novads izveidots 2009. gada 1. jūlijā, apvienojoties Kokneses, Bebru un Iršu pagastiem. 

Administratīvais centrs - Koknese - atrodas 100 km no Rīgas. Pēc administratīvā iedalījuma tas 

atrodas Zemgalē. Novada kopējā platība ir 360,55 kvadrātkilometri, no tiem 120.24 km2 ir Bebru 

pagasta teritorija, 69.72 km2 ir Iršu pagasta teritorija un 170.59 km2 ir Kokneses pagasta teritorija.  

Iedzīvotāju skaits uz 01.07.2020. Kokneses novadā bija 5274 iedzīvotāji, no kuriem 742 bija 

jaunieši vecumā no 13 – 25 gadu vecumam. Savukārt, uz 01.07.2019. iedzīvotāju skaits Kokneses 

novadā bija 5383, no kuriem 754 bija jaunieši vecumā no 13 – 25 gadiem. Iedzīvotāju skaita 

dinamika sarūk katru gadu par aptuveni 2%, tomēr jauniešu īpatsvars tajā paliek nemainīgs – 

aptuveni 14 % no kopējā iedzīvotāju skaita. Vidēji Latvijā jauniešu skaits pašvaldībās ir 15% no 

iedzīvotāju kopskaita. Iedzīvotāju sadalījums pēc to dzīvesvietas ir sekojošs: 3727 dzīvo Kokneses 

pagastā (2019.gada dati – 3807), 1086 dzīvo Bebru pagastā (2019.gada dati – 1094), 461 dzīvo Iršu 

pagastā (2019.gada dati – 482). 

Darbu ar jaunatni grūti īstenot Bebru un Iršu pagastos, jo tie atrodas tālu no Kokneses pagasta 

centra, nav piemērotu telpu un pagastos nav darbinieku, kuru tiešais darba pienākums ir darbs ar 

jauniešiem. 

2. 
Novada plānošanas dokumenti, kuros ir informācija par 

darbu ar jaunatni. 

http://viss.lv/dati/koknese/doc/1.pielikums_R%C4%ABcibas_plans(1).pdf 

http://viss.lv/dati/koknese/doc/2.pielikums_Invest%C4%ABciju_plans.pdf 

3.  

Novadā ir: 

/aprakstīt kāda ir likme, kādi ir darba pienākumi, kam 

pakļauts utt./ 

 

3.1. 

jaunatnes lietu speciālists  0.2 slodze, amata apvienojuma kārtībā ar Kokneses Ģimenes atbalsta dienas centra vadītāja 

pienākumiem. Pakļauts Kokneses novada Sociālā dienesta vadītājam. 

 Darba pienākumi: 

• Īstenot darbu ar jaunatni pašvaldībā, sadarbojoties ar jaunatnes organizācijām un jaunatnes 

iniciatīvu grupām; 

• Koordinēt pašvaldību institūciju sadarbību jaunatnes politikas jomā; 

• Organizēt pasākumus, projektus un programmas jaunatnes politikas jomā Kokneses novada 

teritorijā; 

• Veicināt jauniešu iesaistīšanos Kokneses novada administratīvās teritorijas sabiedriskās 

dzīves aktivitātēs; 

• Iesniegt priekšlikumus pašvaldības institūcijām finanšu plānošanai darbam jaunatnes 

politikas īstenošanā; 

• Pieprasīt, saņemt, izmantot pasākumu, projektu un programmu īstenošanai jaunatnes 

politikas jomā, nepieciešamo informatīvo un materiālo nodrošinājumu no valsts un 

pašvaldību iestādēm; 

• Sagatavot domes lēmumu projektus jaunatnes politikas jomā un sniegt informāciju domes 

komiteju un domes sēdēs. 

http://viss.lv/dati/koknese/doc/1.pielikums_R%C4%ABcibas_plans(1).pdf


3.2. jaunatnes darbinieks Nav atsevišķas štata vienības 

3.3. 

Darbinieks, kura amata aprakstā ir iekļauts darbs ar 

jaunatni 

Jauniešu tautas deju vadītāji, sporta darba organizatori (Koknesē, Bebros, Iršos), pedagogs – 

karjeras konsultants, sociālais darbinieks ar ģimenēm un bērniem, skolu psiholoģi, sociālie 

pedagogi, Kokneses pagasta bibliotēkas bērnu un jauniešu nodaļas bibliotekārs. 

4. Izglītības iespējas jauniešiem:  

4.1. 

vispārizglītojošās skolas  

/apraksts, skolēnu skaits utt./ 

I.Gaiša Kokneses vidusskola, skolēnu skaits 2020./2021.m.g.ir 391 skolēns, Bebru pamatskolā – 95 

skolēnu, Kokneses pamatskolā – attīstības centrā – 115 skolēnu. 

I.Gaiša Kokneses vidusskolā ir 22 klašu grupas, strādā 44 pedagogi, logopēds, psihologs 

un sociālais pedagogs. Iestādei ir 6 izglītības programmas, no tām 2 ir speciālās pamatizglītības 

programmas izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem. Vidusskolai ir Skolēnu pašpārvalde (33 

dalībnieki) un Skolas padome (17 dalībnieki, no kuriem 3 ir skolas pārstāvji, 2 ir skolēnu 

pašpārvaldes pārstāvji, bet pārējie ir skolēnu vecāki, no katras klašu grupas pa 1 pārstāvim). Skola ir 

iesaistījusies projektos: 

• ESF programma “Skolas piens un augļi”; 

• ESF projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”; 

• ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”; 

• ESF projekts “Veselīgākā vide”; 

• ESF projekts “Latvijas skolas soma”; 

• ESF projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” 

(PuMPuRS); 

• starptautiskajā Eiropas Skolu sadarbības projektā „Erasmus+”. 

Interešu izglītība ietver dažādus pulciņus un nodarbības: 

• Tautisko deju kolektīvs „Kāpēc” (1-2., 3.-4.,5.-6. Kl.); 

• Zēnu ansamblis (2.-6.kl.); 

• Jauktais koris (9.-12.kl.); 

• Sporta spēļu pulciņš (4.-9.kl.); 

• Treniņu nodarbības volejbolā (1.-4., 5.-9. 10.-12.kl.); 

• Folkloras kopa „Tīne” (1.-8.kl.); 

• Volejbola pulciņš (7.-12.kl.); 

• Baltā stunda “Latviskās dzīvesziņas veidošana un uzturēšana vārdos, skaņās, kustībās un 

zīmēs” (1.-4.kl.); 

• Kokapstrādes pulciņš (4.-9.kl.); 

• Datorpulciņš „Mazie antivīrusiņi” (2.-4.kl.); 

• Dizaina pulciņš “Prezentēšanas māksla. Vide un Tēlotāja māksla. Tradīcijas un mode.” (6.-

12.kl.); 

• Robotika (1.-5.kl.); 

• Dabaszinību un ķīmijas pulciņš  (2.-6.kl.). 

Skolēniem, kuri dzīvo lauku teritorijās vai nespēj ikdienas izbraukāt uz izglītības iestādi, ir 

iespējams izmantot internāta pakalpojumus. Tāpat ir atsevišķs skolēniem paredzēts autobusa reiss 

no rīta un pēcpusdienā, kas nogādā skolēnus no lauku teritorijām uz skolu un atpakaļ. 

 Šī gada martā notiks skolas akreditācija. 



Bebru pamatskolā strādā 19 pedagogi, ir 9 klašu komplekti. Skola atrodas 10km no Kokneses 

centra, tai ir 2 mācību programmas: pamatizglītības programma un speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem. Skola īsteno sekojošus projektus: 

• ESF programma “Skolas piens un augļi”; 

• ESF projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”; 

• ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”; 

• ESF projekts “Veselīgākā vide”; 

• ESF projekts “Latvijas skolas soma”; 

• ESF projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” 

(PuMPuRS). 

Skola piedāvā šādas interešu izglītības programmas 

• Sporta pulciņš „Sporta spēles” 1. – 4. Klašu izglītojamiem. 

• Vokālais ansamblis 1.- 6. Klašu izglītojamiem. 

• Muzikālais teātris 3.-7. Klašu izglītojamiem. 

• Tautiskās dejas 1.- 4. Klašu un 5.- 9. Klašu kolektīvu izglītojamiem. 

• Netradicionālās mākslas pulciņš 1.- 4. Klašu izglītojamiem 

• Florbols 5.- 9. Klašu izglītojamiem. 

• Konditoreja 5.–9. Klašu izglītojamiem. 

• Datorika 1.-2. Klašu izglītojamiem.  

• Kokapstrāde 5.–9. Klašu izglītojamiem. 

• Robotika 1.–6. Klašu izglītojamiem. 

• Jaunais ķīmiķis 6.–9. Klašu izglītojamiem. 

• Vokāli muzikālā studija. 

Kokneses pamatskola – attīstības centrs ir skola, kura īsteno 4 speciālās pirmsskolas izglītības 

programmas izglītojamajiem ar garīgās attīstības, smagas garīgās attīstības, jauktiem attīstības un 

garīgās veselības traucējumiem; 3 pamatizglītības programmas izglītojamajiem ar garīgās attīstības, 

smagas garīgās attīstības vai vairākiem smagiem attīstības un garīgās veselības traucējumiem. Skolā 

ir pieejamas 2 profesionālās pamatizglītības programmas “Kokizstrādājumu izgatavošana” (mācību 

ilgums – divi gadi, iegūstamā kvalifikācija – koksnes materiālu apstrādātājs) un “Ēdināšanas 

pakalpojumi” (mācību ilgums – divi gadi, iegūstamā kvalifikācija – virtuves darbinieks). Skolā 

strādā 50 pedagogi. 

Skola atrodas ārpus novada centra, 4 km attālumā no tā, Kokneses pagasta teritorijā, Bormaņos. 

Skola nodrošina bezmaksas četrreizēju ēdināšanu un savu transportu pirmdienās un piektdienās, 

skolēnu atvešanai un aizvešanai no skolas. Skolai ir plašas internāta telpas, tiek nodarbinātas nakts 

aukles, skolēnu drošības un veselības stāvokļu dēļ. 

Papildus skola piedāvā logopēdijas, Montesori, smilšu terapijas nodarbības, psihologa konsultācijas, 

masiera un hidromasiera pakalpojumus, ārstniecisko vingrošanu, līdzsvara un koordinācijas spēju 

attīstīšanu, ritma izjūtas veidošanu ritmikas nodarbībās. 

Skola piedalās projektos: 

• ESF projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” 



(PuMPuRS); 

• ESF projekts “Kompetenču pieeja mācību saturā”; 

• Nordplus izglītības projekti; 

• starptautiskajā Eiropas Skolu sadarbības projektā „Erasmus+”; 

• starptautiskajā Eiropas Skolu sadarbības projektā eTwinning. 

Brīvā laika pavadīšanai interešu izglītības pulciņos un fakultatīvajās nodarbībās skolēni var 

izvēlēties “Čaklās rokas”, “Spotra pulciņš”, “Mājturība”, “Tautiskās dejas”, “Lomu spēle”, 

“Floristika”, “Tautas dziesma”, “Zīmulītis”, “Jaunais ķīmiķis”, “Kokapstrāde”. 

 

4.2. 

Interešu un neformālās izglītības iestādes 

/apraksts, pulciņu, nodarbību, audzēkņu skaits utt./ 

Interešu izglītības iespējas Kokneses novada jauniešiem sniedz: 

• Kokneses Mūzikas skola (69 audzēkņi), apgūstamās specialitātes – kora klase, klavieru 

spēle, akordeona spēle, vijoles spēle, pūšaminstrumentu spēle (flauta, saksofons, eifonijs, 

trombons, trompete, tuba). Skola ir maksas pakalpojums. 

• Kokneses sporta centrs, piedāvā bērniem un jauniešiem sporta aerobikas, peldēt apmācības, 

vieglatlētikas, volejbola, futbola treniņnodarbības. Īsteno Aizkraukles novada sporta skolas 

grupu programmas vieglatlētikā un volejbolā. Treniņi ir maksas pakalpojums. 

Neformālās izglītības iestādes: 

•  “Mtelpa” piedāvā apgūt gleznošanas prasmes. Nodarbības ir par maksu. 

• Kokneses Ģimenes atbalsta dienas centrs vada radošās darbnīcas bērniem un jauniešiem pēc 

ikmēneša programmas. Darbnīcas ir bezmaksas, apmeklējums brīvs. Regulāri tiek plānotas 

nedēļas nodarbības, kuras ir pavasara, rudens brīvlaikos un 3 reizes vasarā. Kopā 

apmeklētāju skaits uz nodarbībām ir ap 120 dalībniekiem gadā. Dienas centrs īsteno arī 

sociālās rehabilitācijas programmu personām ar invaliditāti, rīko aktivitātes projekta 

“PROTI un DARI” jauniešiem. Telpas apmeklē jaunieši un bērni kā brīvā laika pavadīšanas 

vietu. Vidēji gadā ir 1600 apmeklētāju. 

4.3. 

cits variants Vēl novada teritorijā atrodas PII”Gundega” Koknesē (186 izglītojamie), PII “Bitīte” Bebru pagastā 

(71 izglītojamais), Pērses sākumskolas pirmsskolas grupa Iršu pagastā (19 izglītojamie) un Pērses 

sākumskola Iršu pagastā (27 izglītojamie). 

5. 

Brīvā laika pavadīšanas iespējas. • Jauniešu tautas deju kolektīvs, 

• Kokneses sporta centrs -  baseins, trenažieru zāle, sporta halle, stadions, skeitparks. Katrā 

pagastā ir sporta darba organizators, kurš plāno sporta aktivitātes, rīko sacensības.  

• Katrā pagastā ir bibliotēka, Kokneses pagasta bibliotēkā ir bērnu un jauniešu nodaļa; 

• Biedrība “Baltaine” rīko folkloras pasākumus, saistība ar gada ritējumu un tautas paražām; 

• Kokneses Ģimenes atbalsta dienas centrs. 

6. 

Vai ir pieejamas telpas jauniešiem brīvā laika 

pavadīšanai? 

Atsevišķa jauniešu centra vai telpas nav. Jauniešiem paredzētās aktivitātes tiek plānotas Kokneses 

Tūrisma informācijas centrā vai Kokneses Ģimenes atbalsta dienas centrā. Nepieciešamas 

atbilstošas telpas jauniešiem tuvāk dzīvojamajam rajonam, daudzdzīvokļu māju masīvam. 

7. Brīvprātīgais darbs. Nav izstrādāta sistēma. 

8. 

Jauniešu līdzdalība.  

/Piemēram, dalība Jaunatnes konsultatīvajā komisijā, 

skolu pašpārvaldēs utt./ 

Notiek darbs skolu pašpārvaldēs (Bebri, Koknese). Koknesē nav atsevišķas komitejas vai pat 

pasākumu budžeta jaunatnes politikas aktivitāšu īstenošanai. Jaunatnes lietu speciālists ir pakļauts 

Sociālā dienesta vadītājam un līdz ar to ir kopējs budžets ar Sociālo dienestu un visus jaunatnes 



jautājumus izskata Sociālo jautājumu un veselības aprūpes pastāvīgā komiteja. 

9. 
Jauniešu dome. Nav izveidota, jo notiek aktīvs darbs pie I.Gaiša Kokneses vidusskolas skolēnu pašpārvaldes 

izveides. 

10. 

Darba ar jauniešiem stratēģiskā plānošana. Šogad ir izsludināts jauniešu iniciatīvu konkurss “Esi uzņēmīgs jaunietis Kokneses novadā”, 

projektu iesniegšanas termiņš – marta mēnesis. Katra projekta atbalsts 200euro, atbalstāmo projektu 

skaits – 3, pa vienam katrā pagastā. 

11. 

Sadarbības ar citu novadu jauniešiem, institūcijām utt. Notiek sadarbība ar Pļaviņu novada JIC un jaunatnes lietu speciālistu. Tagad arī ar visu jaunā 

novada teritorijā esošo pašvaldību jaunatnes darbiniekiem, projektā “Sveiks, kaimiņ!” 

Institucionālā līmenī sadarbība notiek ar Kokneses novada Attīstības nodaļu, Kokneses Tūrisma 

informācijas centru, Kokneses sporta centru, izglītības iestādēm, Kokneses pagasta bibliotēku un 

biedrībām. 

12. 

Novadā esošās jauniešu iniciatīvu grupas, biedrības.  

/aprakstīt, cik aktīvi darbojas, kādi ir galvenie darbības 

virzieni utt./ 

Notiek aktīvs darbs pie I.Gaiša Kokneses vidusskolas skolēnu pašpārvaldes izveides, kas būtu 

pamats tālākai Jauniešu domes izveidei. 

Jauniešiem ir sava biedrība “Kokneses jauniešu biedrība”, kura ar 2020.gadu atsāka savu aktīvo 

darbību, bet arī sastopas ar nepietiekamu finansējumu un telpu trūkumu. 

13. 

Īstenotie projekti (pēdējo 3-5 gadu laikā). • ESF projekts "PROTI un DARI!", Nr. 8.3.3.0/15/I/001; 

• ESF projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS); 

• Erasmus +:jaunatne darbībā apmaiņas programmas. 

14. 

Jauniešu mērķauditorijai izveidotie, pieejamie sociālie 

tīkli. 

• Biedrībai “Kokneses jauniešu biedrība” ir sociālo tīklu konti Instagrammā: @kjb_biedriba, 

facebookā: https://www.facebook.com/YouthSocietyOfKoknese. Mājas lapa 

www.jauniesi.weebly.com 

• I.Gaiša Kokneses vidusskolai ir lapa facebook: 

https://www.facebook.com/koknesesvidusskola/ 

15. 

Novadā rīkotie tradicionālie pasākumi jauniešu 

mērķauditorijai. 

Tieši jauniešu mērķauditorijai netiek rīkoti atsevišķi pasākumi, tādi kā jauniešu diena vai jauniešu 

forums, bet notiek pasākumi, kuros jaunieši ir galvenie apmeklētāji. Piemēram, skeitparka 

atklāšanas sacensības, Kokneses Streetbola sacensības, Bebru Volejbola sacensības. 

16. Jauniešu nometnes. Tematiskās jauniešu nometnes nav. 

 

https://www.facebook.com/YouthSocietyOfKoknese
http://www.jauniesi.weebly.com/

