


Kokneses novada izglītības iestādes

• Kokneses novada pirmsskolas izglītības iestāde «Gundega»

• Kokneses novada Bebru pagasta pirmsskolas izglītības iestāde 
«Bitīte»

Pirmsskolas 
izglītības iestādes

• Pērses sākumskola  ( ar pirmsskolas grupu)

• Bebru pamatskola

• I. Gaiša Kokneses vidusskola

• Vecbebru profesionālā un vispārizglītojošā internātvidusskola

Vispārējās izglītības 
iestādes

• Kokneses mūzikas skola

• Sporta skola ( sadarbība, Aizkraukles sporta skola)

Profesionālās 
ievirzes izglītības 

iestāde

• Kokneses internātpamatskola- attīstības centrs
Speciālās izglītības 

iestāde



Kokneses novada izglītības iestādes



Izglītojamo skaits novadā

• Vērojama tendence skolēnu skaita samazinājumam

• Prognozes liecina, ka skolēnu skaits tuvākajos gados 
nepalielināsies, bet pēdējie dati par jaundzimušajiem 
parāda tendenci dzimstības pieaugumam
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Izmaiņas novada skolu tīklā

2013. gadā no izglītības un zinātnes ministrijas pārņemta Vecbebru profesionālā 
vidusskola 
2013. gadā pabeigts realizēt ERAF projektu, kura rezultātā apvienota Vecbebru 
Profesionālā vidusskola un Bebru internātvidusskola, izveidot Vecbebru Profesionālo 
un vispārizglītojošo internātvidusskolu, kur realizē pirmsskolas, pamatizglītības, 
vispārējās vidējās izglītības, speciālās pamatizglītības un profesionālās izglītības 
programmas ( lauksaimniecība, biškopība, ēdināšanas pakalpojumi)

Ar 2015. gada 1.septembri Pērses pamatskola reorganizēta par Pērses sākumskolu       ( 
1.-6.klašu skolēniem nodrošinot izglītības ieguvi pēc iespējas tuvu dzīvesvietai)



Mazās skolas

• Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013 – 2037 kā trešais

pašvaldības stratēģiskais mērķis ir noteikts izglītības, kultūras un sporta iespējām

bagāta vide. Mērķa īpašā loma ir veidot un attīstīt Kokneses novada cilvēka

potenciālu, nodrošinot pieejamu un augsti kvalitatīvu skolas izglītību, paplašinot

tālākizglītības (mūžizglītības) iespējas un veidojot radošu un aktīvu vidi, kas bagāta

ar kultūras un sporta attīstības iespējām. Mērķa sekmēšanai novada pašvaldības

turpmākie darbības virzieni pamatā ir saistāmi ar:

 Kvalitātes paaugstināšanu izglītības, kultūras un sporta jomā;

 Visu izglītības, kultūras un sporta procesā iesaistīto institūciju savstarpējo

sadarbību;

 Izglītības, kultūras un sporta infrastruktūras uzlabošanu.



Pērses sākumskola

Pērses sākumskola izveidota 2015. gada 1. septembrī, reorganizējot Pērses pamatskolu. Gan Pērses

pamatskolā, gan Pērses sākumskolā darbojas pirmsskolas izglītības grupa, 5,6-gadīgiem bērniem.

2015./2016. mācību gadā šajā grupā ir 5 audzēkņi. Pirmsskolā strādā viens pedagogs un viens

pedagoga palīgs. Realizētā programma:

 pirmsskolas izglītības programma (01011111).

Pērses sākumskola ir neliela mācību iestāde ar 35 skolēniem 1.-6. klasēs 2015./2016. mācību gadā.

Skolā ar dažādu noslodzi strādā 13 pedagogi (pieciem no tiem blakusdarbs), 9 tehniskie darbinieki.

Skola realizē:

 pamatizglītības programmu (21011111)

 piecas interešu izglītības programmas.



Bebru pamatskola

• Bebru pamatskolā izglītojamo skaits 2015./2016. mācību gadā ir 81. Skolā ar

dažādu noslodzi strādā 18 pedagogi (sešiem no tiem blakusdarbs). Skolā strādā 13

tehniskie darbinieki. Ar 2015. gada 1. septembri skola ir licencējusi speciālās

pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, kur

programmu apgūst viens 4. klases izglītojamais.

• Skola realizē:

 pamatizglītības programmu (21011111)

 speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

(21015611);

 sešas interešu izglītības programmas.



+ un – vai par un pret?

* Izglītības ieguve tuvu dzīvesvietai

* Daudzpusīgs interešu izglītības 
piedāvājums

* Pašvaldība līdzfinansē izglītības iestādes

* Stabilas kultūras pasākumu tradīcijas

* Iestādes labi sasniedzamas ar sabiedrisko 
transportu

*Potenciāls mūžizglītības programmu 
realizācijai

* Sadarbība ar vecākiem

* Iespējas paplašināt skolu funkcijas                 
( vēsturiska ekspozīcija, mākslas studija u.c.)

*Demogrāfiskās lejupslīdes draudi

*Pieejamā finansējuma samazināšanās

* Skolēnu aizplūšana uz lielākām skolām, 
jauniešu aizplūšana no novada, valsts

* Pedagogu vidējais vecums virs 50 gadiem

* Jaunu pedagogu trūkums

* Mazo skolu pakalpojuma pieaugošā 
konkurence ar lielākām skolām

* Skolu likvidācija – apdzīvotas vietas 
problēma



Iespējamie nākotnes risinājumi

Pirmsskolas izglītības 
grupa 1,5 līdz 4 gadus 
veciem bērniem Iršu 

ciemā

Vecāku klubiņa/ 
biedrības dibināšana

Sadarbībā ar sociālo 
dienestu – vecāku 

izglītošana par bērnu 
aprūpes jautājumiem

Sākumskolas izglītības 
apguves plānā 

peldētprasmes apguve          
( sadarbības ar Kokneses 

sporta centru)

Vasaras periodā 
organizēt dienas 

nometnes

Pilnvērtīga telpu 
izmantošana



Skolas telpu un sporta 
bāzes piedāvājums 

iznomāt vasaras 
nometnēm

Mākslas skolas 
studijas, pulciņa 

izveide

Jaunu pedagogu 
piesaiste

Mūžizglītības 
nodarbību 

organizēšana

Bijušās Iršu kolonijas 
vēsturiskās 

ekspozīcijas izveide

Pakalpojumu 
sniegšana pagasta 

iedzīvotājiem



Paldies par uzmanību!

Uz tikšanos Latvijas sirdī 

Koknesē!

www.koknese.lv


