
1 Nr. 125 (412) 2020. gada 17. decembris      KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Kokneses novada domes bezmaksas informatīvais izdevums Nr. 125 (412) 2020. gada 17. DEcEmbrIS

Novada
VēstisKOKNESE  bEbrI  IrŠI

kokneses
 Ziemas saulgriežos gaismu, mieru, prieku jūsu mājās! Jaunā gadā veselību, veiksmi, izturību un gaišu skatu nākotnē!

Ir skaisti meklēt gaismas ceļu. Ceļu uz 
gaismu. Gaismu, kas uzved uz ceļa. Ticot, 

ka šis ceļš atradīsies. Vēl skaistāk atrastajā 
gaismas ceļā noturēties. 

/M. Laukmane/

Godātie Kokneses novada iedzīvotāji! 
Lai Ziemassvētku laiks mums dāvā 

cerību, ka nākamais gads atnesīs vairāk 
prieka un gaišuma. Būsim stipri savās 

domās un garā,
 ceļā uz gaismas pusi!

Lai 2021. gads mums atnes pašu 
galveno – stipru veselību! Būsim laimīgi 

savās mājās – 
Kokneses novadā!

Kokneses novada domes 
priekšsēdētājs Dainis Vingris

Atveriet, atveriet sirdis,
Atveriet gaismai gan.
Visu svētnamu zvani
Lielajam brīnumam skan.
Noglāsta katru sētu,
Svētību taciņām dod.
Katram savs zvaigznes stariņš
Šonakt ir jāatrod.
Jānes kā cerību svece,
Kuru vējš nenopūš.
Bagāts garā un stiprs
Lai elpo cilvēka mūžs.
/Marta Bārbale/

Ir pienācis Ziemassvētku 
laiks, pārdomām un notiku-
miem bagāts. Šajā Ziemas saul-
griežu laikā, dienas kļūst arvien 
īsākas un daba dus ziemas mie-
gā. Arī cilvēkiem brīžiem uznāk 
paguruma sajūta tieši šajā gada-
laikā. Tāpēc gada nogalē mums 
visiem vajag šo svētku sajūtu, šo 
mieru, sveču gaismu, iekurt guni 
un ielaist Dievu istabā. Ģimenes 
lokā gaidīsim Ziemassvētku brī-
numus, samīļosim savus tuvākos 
līdzcilvēkus un  sargāsim savu 
veselību.

Jaunajā 2021. gadā novēlu 
ikvienā mājā ģimenes siltumu, 
saticību, mīlestību un pacietību!

Iršu pagasta pārvaldes vadītāja 
Lāsma Ruža-Riekstiņa

Aicinām piedalīties 
Kokneses novada 
iedzīvotāju aptaujā!

Aicinām koknesie-
šus un novada viesus 
būt aktīviem un ie-
saistīties, aizpildot ap-
taujas anketu no 2020. 

gada 14. decembra līdz 2021. gada 15. 
februārim.

Aptauja veidota ar mērķi noskaidrot 
Kokneses novada iedzīvotāju viedokli 
par dzīves kvalitāti novadā, par novada 
attīstības iespējām, problēmām un to ie-
spējamiem risinājumiem, lai sagatavotu 
priekšlikumus Kokneses novada attīstī-
bas programmas Rīcības plāna pilnvei-
došanai un Kokneses novada attīstības 
programmas 2020. – 2026. gada uzrau-
dzības ziņojuma izstrādei.

Atbildēt uz anketas jautājumiem ir 
iespējams gan elektroniski tiešsaistē  
pašvaldības mājaslapā http://koknese.
lv/sabiedribas_lidzdaliba, gan papīra 
formātā (drukātās anketas ir iespējams 
saņemt un iesniegt Kokneses novada 
bibliotēkās). 

Aptauja ir anonīma un tās rezultā-
ti tiks publicēti tikai apkopotā veidā. 
Iegūtie dati tiks izmantoti pašvaldības 
darbības, novada attīstības plānošanas 
dokumentu īstenošanas izvērtēšanā un 
veicamo darbu plānošanā 2021. gadā. 

Aptaujas rezultātu apkopojums tiks 
publicēts Kokneses novada domes mā-
jaslapā www.koknese.lv  un Kokneses 
novada domes bezmaksas informatīvajā 
izdevumā “Kokneses Novada Vēstis”.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucī-
bu un sadarbību!

Anda Mikāla,
Kokneses novada domes 

Attīstības nodaļas vadītāja

Ziemassvētku gaidīšanas laiks ir brī-
dis, kad pasaulē augstāk par visu valda 
trīsvienība  - ticība, cerība un mīlestība.

Ziemassvētku laiks ir gaismas un sir-
snības laiks, kad paceļamies pāri ikdie-
nas rūpēm un atveram sirdis labestībai. 
Šis laiks stiprina ģimenes, vairo saticību 
un vēlmi iepriecināt vienam otru. Tas ir 
laiks, kad kļūstam sirsnīgāki, līdzcietīgā-
ki, dāsnāki, tādēļ mēs katru gadu no jau-
na ar prieku gaidām Ziemassvētkus. Tie 
atnes ticību labajam, cerību uz gaismu 
un vairāk mīlestības pret līdzcilvēkiem.

Ziemassvētku brīnums ir mums te-
pat blakus - ikkatrā no mums. Ļausim 

šim brīnumam uzplaukt un mirdzēt 
pāri visam! Ļausim šim mirdzumam 
plūst tālāk, saglabājot to ne tikai svētku 
laikā, bet arī ikdienā, un daloties ar sa-
viem līdzcilvēkiem.

Paldies par sadarbību, uzticību un at-
balstu 2020. gadā! 

Novēlu ikkatram piedzīvot skaistus, 
mierīgus un saticības pilnus Ziemas-
svētkus! 

Lai svētku prieks dod spēku Jums 
īstenot Jaunajā gadā visas labās ieceres! 

Bebru pagasta pārvaldes 
vadītāja Ilze Pabērza

Esiet sveicināti laikā, kad esam 
ceļā uz gaismu un veselīgāku rīt-
dienu! 

Varbūt mazliet pietrūkst snie-
ga, varbūt baltas novakares... To-
mēr – arī paši varam baltu, siltu 
gaismu radīt. 

Noslēdzot pašvaldības izdevu-
ma Kokneses Novada Vēstis 2020. 
gada ceļu pie lasītājiem, atskatījā-
mies uz nozīmīgākajiem darbiem 
mūsu novadā. Jo ceļš nekad ne-
apstājas, tas liek mums pārvarēt 
neskaitāmas grūtības un doties uz 
priekšu.  

Tomēr šajā laikā gribas mirkli 
apstāties, pasacīt paldies visiem 
ceļā sastaptajiem labajiem cilvē-
kiem. Man ir ļoti laimējies, ka, 
veidojot šo izdevumu, varu satik-
ties ar novadniekiem, kuri manī 
atstāj gaišu vizējumu. Šajā numurā 
piepildīju sapni no pagājušajiem 
Ziemassvētkiem. Neklātienē noti-
ka mana saruna ar Bebru pagastā 
dzimušo Lindu Matešu, kuru dzī-
ves ceļš aizvedis tālu no Latvijas, 
bet domās viņa ir šeit ar savējiem.  

Novēlu, lai mēs katrs savā 
gaismas ceļā Jaunajā gadā līdzi 
paņemtu to īpašo starojumu, ko 
mums devuši šajā gadā sastaptie 
cilvēki. Baltu ceļu Ziemassvētku 
brīnumam. Laimīgu un veselīgu 
2021. gadu!  

Sarmīte Rode  
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Attālināto mācību lai-
kā Kokneses novada paš-
valdība ir radusi iespēju 
5.-9. klašu skolēniem 
pašvaldības piešķir-
to brīvpusdienu naudu 
novirzīt kā atbalstu ģi-
menēm - pārtikas paku 
nodrošināšanai skolē-
niem attālinātā mācību 
procesa laikā līdz 18. 
decembrim. Ar pārtikas 
pakām 5.-9. klašu skolē-
ni saņems arī Kokneses 
novada domes sarūpēto 
Ziemassvētku saldumu paciņu.

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas 
5.-9. klašu skolēnu vecāki tās varēja 
saņemt 16. decembrī un 17. decem-
brī. Pārtikas pakās iekļauti arī "Skolas 
piens" un "Skolas auglis" produkti. Ja  
nav iespējams saņemt pārtikas paku 
norādītajā laikā, lūgums zvanīt Bai-
bai Driksniņai t.28216244 un vieno-

ties par citu saņemšanas laiku.
Bebru pamatskolas 5. – 9. klašu 

skolēnu vecāki pārtikas pakas saņēma 
16. decembrī.  Arī Pērses sākumsko-
las 5. – 6. klašu skolēnu vecāki pēc 
pārtikas pakām ieradās 16. decembrī. 

Katra mācību iestāde vecākiem 
ir sniegusi informāciju par pārtikas 
paku saņemšanu.

2020. gada 25. novembrī Kokneses novada dome NOLĒMA:
1. Ar 2020. gada 1. decembri Kokneses 
apvienotajā pašvaldību būvvaldē izvei-
dot amata vietu  - būvinspektora palīgs 
( profesijas kods: 2422 55).
2.1. Apstiprināt savstarpējo norēķinu 
aprēķinu Kokneses novada apvienotās 
pašvaldību  būvvaldes uzturēšanas iz-
maksu segšanai 2021. gadam (informā-
cija mājaslapā www.koknese.lv ).
2.2. Lēmumu nosūtīt Pļaviņu, Neretas, 
Skrīveru un Jaunjelgavas novadu paš-
valdībām.
2.3. Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas 
likuma 45. un 46. pantam Pļaviņu, Ne-
retas, Skrīveru un Jaunjelgavas novadu 
pašvaldības slēdz deleģēšanas līgumu ar 
Kokneses novada domi.
2.4. Gadījumā, ja tiek paplašināts darba 
apjoms un funkcijas, būvvaldes uzturē-
šanas izmaksas var tikt palielinātas. 
3. Pieņemt zināšanai  informāciju par 
Tūrisma un sabiedrisko attiecību noda-
ļas  darbu (informācija mājaslapā www.
koknese.lv ).
4.1.Pieņemt zināšanai informāciju par 
Kokneses novada Dzimtsarakstu noda-
ļas darbu 2020. gadā (informācija mā-
jaslapā www.koknese.lv ).
4.2. Pieņemt zināšanai informāciju par 
Kokneses novada domes arhīvu 2020. 
gadā (informācija mājas lapā www.kok-
nese.lv ).
5.1. Pieņemt zināšanai informāciju par 
Aizkraukles novada Sporta skolas dar-
bu.
5.2. Novērtēt Aizkraukles novada sporta 
skolas darbu ar atzīmi „teicami”.
5.3. Pamatojoties uz likuma „Par paš-
valdībām” 15. panta ceturto daļu un 
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 45. un 
46. pantu deleģēt Aizkraukles novada 
pašvaldībai  veikt likumā „Par pašvaldī-
bām” 15.panta pirmās daļas 4. un 6.pun-
ktā noteiktās funkcijas, slēdzot deleģēša-
nas līgumu.
5.4. 2021.gada budžetā ieplānot finansē-
jumu Aizkraukles novada Sporta skolai 
–14 680 euro (četrpadsmit tūkstoši seši 
simti astoņdesmit euro) apmērā.
6.1. Atļaut veikt iepirkumu procedūru 
būvprojekta “Daudzfunkcionālā sociālo 
pakalpojumu centra izveidei Vecbeb-
ros” izstrādei un  būvdarbiem.
6.2. Uzsākt būvprojekta “Daudzfun-
kcionālā sociālo pakalpojumu centra 
izveidei Vecbebros” izstrādi.

6.3. Finansējumu būvprojekta izstrādei 
36 000,00 euro ieplānot 2021.gada bu-
džetā.
7.1. Atļaut veikt iepirkumu procedūru 
būvprojekta “Asfalta seguma izbūve ce-
ļam “Gaiļi – Atradze” izstrādei un  būv-
darbiem.
7.2. Uzsākt būvprojekta “”Asfalta se-
guma izbūve ceļam “Gaiļi – Atradze”” 
izstrādi.
7.3. Finansējumu būvprojekta izstrādei 
6298,05 euro ieplānot 2021.gada budže-
tā.
8.1. Atļaut veikt iepirkumu procedū-
ru būvprojekta “Vietējā autoceļa V920 
“Koknese – Vērene” pārbūve Kokneses 
novadā”” izstrādei un  būvdarbiem, pēc 
valsts vietējā autoceļa V920 "Koknese 
- Vērene - Madliena - Suntaži" posma 
0.00 km – 1,96 km pārņemšanas pašval-
dības īpašumā.
8.2. Uzsākt būvprojekta “Asfalta seguma 
izbūve ceļam “Vietējā autoceļa V920 
“Koknese – Vērene” pārbūve Kokneses 
novadā” izstrādi.
8.3. Finansējumu būvprojekta izstrādei 
23 000,00 euro ieplānot 2021.gada bu-
džetā.
9.1. Atļaut veikt iepirkumu procedūru 
apliecinājuma kartes “Linarda Laicena 
ielas seguma atjaunošana Kokneses no-
vadā”  izstrādei un  būvdarbiem.
9.2. Uzsākt apliecinājuma kartes “Linar-
da Laicena ielas seguma atjaunošana 
Kokneses novadā” izstrādi.
9.3. Finansējumu apliecinājuma kartes 
izstrādei 3  921,61 euro ieplānot 2021.
gada budžetā.
10.1. Atļaut veikt iepirkuma procedūru 
apliecinājuma kartes “Meža ielas segu-
ma atjaunošana Kokneses novadā”  iz-
strādei un  būvdarbiem.
10.2. Uzsākt apliecinājuma kartes “Meža 
ielas seguma atjaunošana Kokneses no-
vadā”” izstrādi.
10.3. Finansējumu apliecinājuma kartes 
izstrādei 4  260,41 euro ieplānot 2021.
gada budžetā.
11.1. Atļaut veikt iepirkuma procedūru 
apliecinājuma kartes “1905. gada ielas 
seguma atjaunošana Kokneses novadā”  
izstrādei un  būvdarbiem.
11.2. Uzsākt apliecinājuma kartes “1905. 
gada ielas seguma atjaunošana Kokne-
ses novadā” izstrādi.
11.3. Finansējumu apliecinājuma kartes 

izstrādei 1210,00 euro ieplānot 2021. 
gada budžetā.
12. Atļaut veikt iepirkuma procedūru 
būvprojekta “ZAĻĀ KLASE” – publis-
kās ārtelpas labiekārtošana pie Ilmāra 
Gaiša Kokneses vidusskolas” būvdar-
biem.
13.1. Atļaut veikt iepirkumu procedūru 
būvprojekta “Iršu muižas klēts - maga-
zīnas izpētes un atjaunošanas darbi” iz-
strādei un  būvdarbiem.
13.2. Uzsākt būvprojekta “Iršu muižas 
klēts - magazīnas izpētes un atjaunoša-
nas darbi” izstrādi.
13.3. Finansējumu būvprojekta izstrādei 
9492,45 euro ieplānot 2021. gada budže-
tā.
14.1. Atļaut veikt iepirkuma procedūru 
paskaidrojuma raksta “Ielu apgaismoju-
ma izbūve Paugu un Austrumu ielām, 
Koknesē, Kokneses novadā”. 
14.2. Uzsākt paskaidrojuma raksta “Ielu 
apgaismojuma izbūve Paugu un Aus-
trumu ielām, Koknesē, Kokneses nova-
dā” izstrādi.
14.3. Finansējumu paskaidrojuma raks-
ta izstrādei 12  400,00 euro ieplānot 
2021. gada budžetā.
15. Atļauju veikt iepirkuma procedūru 
“Sporta zāles atjaunošanai Kokneses 
sporta centrā”.
16.1. Uzsākt Kokneses novada attīstības 
programmas 2020. - 2026.gadam Inves-
tīciju plāna aktualizāciju;
16.2. Uzdot Kokneses novada domes 
Attīstības nodaļai aktualizēt Kokneses 
novada attīstības programmas 2020. - 
2026. gadam Investīciju plānu līdz 2021.
gada 24. februārim.
16.3. Lēmumu par aktualizācijas uzsāk-
šanu 5 darba dienu laikā pēc lēmuma 
pieņemšanas ievietot Teritorijas attīstī-
bas plānošanas informācijas sistēmā.
16.4. Atbildīgā par lēmuma izpildi Attīs-
tības nodaļas vadītāja Anda Mikāla.
17.1. Apstiprināt jauniešu iniciatīvu 
projektu konkursa “ESI UZŅĒMĪGS 
JAUNIETIS KOKNESES NOVADĀ!” 
nolikumu (informācija mājaslapā www.
koknese.lv )
17.2. Konkursa realizācijai paredzēt nā-
košā gada budžetā finansējumu 600,00 
euro (seši simti euro un 00 centi).
17.3. Par atbildīgo saistībā ar Konkursa 
īstenošanu nozīmēt Kokneses novada 
domes Jaunatnes lietu speciālisti Ievu 

Ūtēnu. 
18.1. Pārdot atklātā izsolē Kokneses pa-
matskolas-attīstības centra 70 m3 kuri-
nāmo malku par kopējo atsavināšanas 
sākuma cenu 1706,88 euro (vienu tūk-
stoti septiņi simti seši euro 88 centi) plus 
PVN.
18.2. Noteikt, ka kurināmā malka tiek 
atsavināta un izsoles rīkotas pa septi-
ņām  izsoles daļām.  Katrai daļai no-
teikt atsavināmo malkas apjomu 10 m3 
ar daļas sākuma cenu 243,84 euro(divi 
simti četrdesmit trīs euro 84 centi)plus 
PVN  un  izsoles soli 10,00 euro(desmit 
euro).
18.3. Noteikt, ka izsolei var reģistrēties 
līdz 2020.gada 14.decembra plkst.10.00 
un,  ka izsole notiks 2020.gada 15.de-
cembrī no plkst.10.00 izsolot katru daļu  
ik pa 30 minūtēm Kokneses novada do-
mes administrācijas ēkas 1. stāva lielajā 
zālē, Melioratoru ielā 1, Koknesē, Kok-
neses pagastā, Kokneses novadā. 
18.4. Apstiprināt malkas  izsoles notei-
kumus (informācija mājaslapā www.
koknese.lv ).
19.1. Pašvaldība bez atlīdzības nodod 
individuālos aizsardzības līdzekļus – 
vairākkārt lietojamas sejas aizsargmas-
kas:
19.1.1. Personām, kurām ir piešķirts 
trūcīgas personas statuss;
19.1.2. Personām, kurām ir piešķirts 
maznodrošinātas personas statuss;
19.1.3.Personām, kuras saņem pašval-
dības apmaksātu sociālo pakalpojumu 
“aprūpe mājās”.
19.2. Individuālo aizsardzības līdzekļu – 
vairākkārt lietojamo sejas aizsargmasku 
izdales noteiktais apjoms ir 1 (viena) se-
jas aizsargmaska katrai trūcīgai vai maz-
nodrošinātai personai, kura sasniegusi 
13 gadu vecumu, un katrai personai, 
kura saņem pašvaldības apmaksātu so-
ciālo pakalpojumu  “aprūpe mājās”.
19.3. Individuālo aizsardzības līdzekļu 
– vairākkārt lietojamo sejas aizsargmas-
ku izdali veic Kokneses novada domes 
Sociālais dienests, nodrošinot personu 
reģistrāciju.
20.1. Pašvaldība piešķir ģimenei (perso-
nai) pabalstu, pamatojoties uz ārkārtējo 
situāciju, ja ģimene (persona) atbilst kā-
dam no šādiem kritērijiem:
20.1.1. ģimenei (personai) saistībā ar ār-
kārtējo situāciju nav ienākumu (piemē-

ram, persona ir bezalgas atvaļinājumā, 
personai ir piešķirts bezdarbnieka sta-
tuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka 
pabalsts, pašnodarbinātas vai uz uzņē-
muma līguma, vai uz cita veida līguma 
pamata nodarbinātas personas – pakal-
pojumu sniedzēji, kas zaudējuši ienāku-
mu avotu, u.c.);
20.1.2. ģimenei (personai) ir radušies 
papildus izdevumi, ko tā pati nespēj 
segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar 
atgriešanos no COVID-19 skartajām 
valstīm/šobrīd jebkuras citas valsts (pie-
mēram, ienākumi un uzkrājumi iztērēti 
papildus mājoklim, viesnīcai, transpor-
tam, u.c.);
20.1.3.ģimene (persona) atrodas vai ir 
atradusies karantīnā un tai nav iztikas 
līdzekļu.
20.2. Pašvaldība piešķir pabalstu krīzes 
situācijā, kas radusies sakarā ar ārkārtējo 
stāvokli COVID 19 ierobežošanai, 80,00 
euro apmērā vienai personai mēnesī. 
Pabalstu izmaksā katru mēnesi trīs mē-
nešu periodā. Pabalsta izmaksu var pār-
traukt ar pamatotu lēmumu, ja konkrētā 
situācija ir uzlabojusies, un persona pati 
var sevi nodrošināt.
21.1. Apstiprināt Grozījumus ar Kok-
neses novada domes 2019. gada 30. ok-
tobra sēdes lēmumu Nr. 9.1. (protokols 
Nr.14) apstiprinātajā  “Ilmāra Gaiša 
Kokneses vidusskolas nolikumā” (infor-
mācija mājaslapā www.koknese.lv ).
21.2. Noteikt, ka grozījumi ar Kokneses 
novada domes 2019. gada 30. oktobra 
sēdes lēmumu Nr.9.1. (protokols Nr.14) 
apstiprinātajā “Ilmāra Gaiša Kokneses 
vidusskolas nolikumā”  piemērojami ar 
2020. gada 1. septembri.
 21.3. Noteikumu “Ilmāra Gaiša Kokne-
ses vidusskolas nolikums”  grozījumus 
ievietot   Kokneses novada domes mā-
jaslapā www.koknese.lv.
21.4. Atbildīgais par lēmuma izpildi  Il-
māra Gaiša Kokneses vidusskolas direk-
tore  Inese   Saulīte.
22.1. Sasaukt apvienoto pastāvīgo ko-
miteju sēdi 2020. gada 21.decembrī 
plkst.14.00.
22.2. Novada domes sēdi sasaukt 2020.
gada 28.decembrī plkst.14.00. 

Sagatavoja novada domes 
sekretāre Dz.Krišāne

Vecbebru 
Muižas nomas 
tiesību Izsole

Kokneses novada dome izsola 
nomas tiesības ar augšupejošu soli 
nekustamajam īpašumam Kokneses 
novada Bebru pagastā vēsturiskam 
apbūves kompleksam „Vecbebru 
Muiža”. Pieteikšanās izsolei līdz 
2021.gada 15.janvāra plkst.10.00. 
Nomas izsoles sākuma cena -  gada 
nomas maksa 1558,12 euro plus  
PVN 21% . Izsoles solis – 200,00 
euro. Objekta nomas izsole notiks 
2021. gada 19. janvārī pkst.10.00  
Kokneses novada domes ēkā  Me-
lioratoru ielā 1, Koknesē, 1.stāva 1. 
telpā (sēžu zālē). Ar izsoles notei-
kumiem var iepazīties pašvaldības 
mājaslapā www.koknese.lv un 
Kokneses novada domes 13.kabine-
tā vai kancelejā, Melioratoru ielā 1, 
Koknesē. Objekta apskati iepriekš 
saskaņot pa tālruni 20016603.

Pārtikas pakas 5. -9. 
klašu skolēniem 

Saldumu paciņas drīz 
nokļūs pie saņēmējiem

Kokneses novada dome ir saga-
tavojusi aptuveni tūkstoš saldumu 
paciņu, kuras šajā nedēļā ceļos pie 
bērniem un pieaugušajiem – Ģime-
nes atbalsta centra “Dzeguzīte” iemīt-
niekiem, vientuļiem pensionāriem, 
citām mazaizsargātu grupu ļaudīm.

Bērni, kuri apmeklē pirmsskolas 
izglītības iestādes, saņems paciņas 

savos bērnudārzos. Vecākiem, kuru 
bērni neapmeklē pirmsskolas izglī-
tības iestādi, tiks paziņots, kā varēs 
saņemt saldumu paciņu.

Skolēni, kuri mācās attālināti, tās 
saņems kopā ar pārtikas pakām.

Pieaugušajiem paciņu izdali orga-
nizē Kokneses novada sociālais die-
nests.



3 Nr. 125 (412) 2020. gada 17. decembris      KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Ārkārtējā situācija pagarināta līdz 11. janvārim; ieviešot jaunus 
drošības pasākumus

Mērķtiecīgākai Covid-19 iero-
bežošanai un cīņai pret vīrusa 
radīto apdraudējumu Latvijas 
iedzīvotāju veselībai un dzīvībai, 
valstī ieviesti stingrāki un precī-
zāki drošības pasākumi līdz 11. 
janvārim. To mērķis ir visai sa-
biedrībai kopīgi radīt apstākļus, 
kuros vīruss nevar izplatīties. 

1. decembrī, pieņemot lēmumu par 
Ārkārtējās situācijas pagarinājumu, 
Ministru kabinets lēma arī par drošības 
pasākumu vienkāršošanu, atvieglojot 
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežo-
šanu.

Sabiedriskajā transportā un ārpus 
mājām telpās, kur ir vairāk par vienu 
cilvēku, visiem jānēsā sejas maska. Sejas 
maskas var nenēsāt bērni līdz septiņu 
gadu vecumam un cilvēki, kuri acīmre-

dzamu funkcionālu traucējumu dēļ tās 
nevar lietot.

Pulcēšanās
No 3. decembra visā Latvijā ikvienam 

ikdienas gaitās jāievēro 2+2 princips – 
divi metri, divi cilvēki. Tātad jāievēro 
divu metru distance un tikšanās jāiero-
bežo līdz diviem cilvēkiem.

Līdz 11. janvārim ir pārtraukta visu 
kultūrvietu, izstāžu, kā arī gadatirgu, tai 
skaitā Ziemassvētku tirdziņu darbība. 
Bibliotēkas drīkst klātienē izsniegt grā-
matas līdzņemšanai.

Nedrīkst notikt privāti pasākumi, iz-
ņemot vienas mājsaimniecības ietvaros. 
Drīkst apciemot cilvēkus, kuri dzīvo vie-
ni un ir nepieciešama aprūpe, ievērojot 
2+2 principu.

Bērēs un kristībās neatliekamos ga-
dījumos drīkst pulcēties ārpus telpām 

ne vairāk kā 10 cilvēki (neskaitot ar to 
norisi tieši saistītos cilvēkus, piemēram, 
garīdznieku), ne vairāk kā no divām 
mājsaimniecībām, lietojot mutes un de-
guna aizsegus.

Tikmēr reliģiskās darbības vietās 
vienlaikus drīkst atrasties ne vairāk kā 
20% no maksimāli pieļaujamā cilvēku 
skaita.

Joprojām drīkst notikt organizētās 
sapulces, piketus un gājienus, bet uz 
tiem var pulcēties ne vairāk kā 25 cilvē-
ki, ievērojot epidemioloģiskās drošības 
prasības – divu metru fizisku distanci 
un ievērojot organizatora noteiktās pra-
sības.

Izglītība
Stingrāki drošības pasākumi tiek ie-

viesti arī izglītības jomā. Klātienē mācī-
bu process drīkst notikt tikai bērnudār-
zos un 1.-4. klasēs. Skolās jānodrošina 3 
kvadrātmetru platība vienam skolēnam. 
No 3. decembra bērnudārzos strādājo-
šajiem visu laiku jānēsā maskas. No 4. 
janvāra skolās maskas jānēsā gan stun-
du laikā, gan ārpus mācību procesa gan 
skolēniem, gan skolotājiem.

Augstākās izglītības, profesionālās 
izglītības un pieaugušo profesionālās 
tālākizglītības un neformālās izglītības 
process drīkst notikt tikai attālināti. Sa-
vukārt praktiskās iemaņas, kuras nav ie-
spējams apgūt attālināti, drīkst klātienē 
apgūt tikai individuāli – viens pasnie-
dzējs ar vienu audzēkni.

Interešu izglītības praktiskās daļas 

var notikt klātienē tikai individuāli. Klā-
tienē nav atļauti koru un pūšaminstru-
mentu kolektīvu mēģinājumi.

Sports
No 3. decembra klātienē telpās sporta 

treniņi drīkst notikt tikai Latvijas pieau-
gušo izlases, Olimpiskās vienības un 
Paraolimpiskās vienības sportistu un 
komandu sporta spēļu starptautisko un 
augstāko līgu komandu pilngadīgu pro-
fesionālo sportistu (profesionāļi, kuriem 
nodarbošanās ar sportu ir pamatdarbs) 
treniņi.

Pārējie sporta treniņi telpās drīkst 
notikt tikai individuāli vai divatā ar tre-
neri, savukārt grupu treniņi līdz 10 cil-
vēkiem drīkst notikt tikai ārpus telpām. 
Jāņem vērā, ka teltis vai citas pagaidu 
būves, ja tām ir sienas, arī tiek uztvertas 
kā iekštelpas, taču apjumti laukumi bez 
sienām tiek uzskatīti par ārtelpām.

Veikali un pakalpojumi
No 3. decembra veikalos un pakalpo-

jumu sniegšanas vietās vienam apmek-
lētājam jānodrošina 15 kvadrātmetru 
platība. Informācijai par pieļaujamo 
cilvēku skaitu jābūt skaidri redzamai pie 
ieejas. Mazās telpās apmeklētāji drīkst 
iet pa vienam.

Saimniecisko pakalpojumu sniedzē-
jiem, veikaliem un pasākumu organi-
zatoriem jānodrošina, ka cilvēki, kuri 
nelieto sejas masku, vai to dara neparei-
zi (neaizsedzot gan muti, gan degunu), 
netiek ielaista telpās un nesniedz pakal-
pojumu tiem, kuri neievēro epidemiolo-

ģiskās drošības prasības.
Visi veikali un tirdzniecības centra 

neatkarīgi no kopējās tirdzniecības pla-
tības drīkst strādāt darbdienās. Taču 
sestdienās, svētdienās un svētku dienās 
drīkst strādāt tikai aptiekas, tai skaitā 
veterinārās aptiekas, savukārt veika-
los drīkst tirgot tikai pārtikas preces (iz-
ņemot alkoholu un cigaretes), higiēnas 
preces un degvielu.

Ievērojot epidemioloģiskās drošības 
pasākumus drīkst darboties skaistum-
kopšanas pakalpojumu sniedzēji – fri-
ziera un manikīra pakalpojumu snie-
dzēji.

Sabiedriskais transports
Lai pasargātu cilvēkus sabiedriskajā 

transportā, no 7. decembra tajā pasa-
žieru skaits nedrīkst pārsniegt 50% no 
transportlīdzekļa ietilpības. Ja nav iespē-
jams kontrolēt pasažieru iekāpšanu un 
izkāpšanu, tad transporta līdzeklī jābūt 
norādēm par sēdvietu izmantošanu, no-
drošinot fizisko distancēšanos.

Papildu drošībai, lai gan Covid-19 
izplatība lielākoties notiek valsts iekšie-
nē un inficēšanās lielā daļā gadījumu 
nav izsekojama, no 7. decembra sāksies 
stingrāka Latvijā ieceļojušo cilvēku kon-
trole, lai pārliecinātos par Covidpass.
lv aizpildīšanu, tā atvieglojot infekcijas 
izplatības kontroli.

Informācijas avots un 
ilustratīvais foto: mk.gov.lv

Par pašvaldības darbu ārkārtējās situācijas laikā
Kokneses novada pašvaldība 

informē iedzīvotājus par iestāžu, pa-
gasta pārvalžu un struktūrvienību 
darbu ārkārtējās situācijas laikā.

* Kokneses novada domē speciālisti 
strādā attālināti. Klātienes vizītes 
jāpiesaka iepriekš, zvanot uz speciālistu 
norādītajiem tālruņa numuriem, kuri 
pieejami pašvaldības interneta vietnē: 
http://koknese.lv/pasvaldibas_kontakti

* Novada domes kases darba laiks: 
pirmdienās un ceturtdienās no pulk-
sten 8 - 13; no pulksten 14 - 17.

* Kokneses pagasta bibliotēkās un 
Vienotajā  valsts un pašvaldību klientu 
apkalpošanas centrā individuālos pak-
alpojumus sniedz klātienē, tikai iepriekš 
vienojoties pa tālruņiem vai e-pastu, 
konsultācijas sniedz attālināti. Kokneses 
pagasta bibliotēkas tālruņi: 65161719; 
65161729, e-pasts: bibliotekas@kok-

nese.lv, ; Vienotā valsts un pašvaldību 
klientu apkalpošanas centra tālruņi: 
26309980; 29626025; e-pasts: kokne-
se@pakalpojumucentri.lv. Ratnicēnu 
bibliotēkas tālrunis: 65129213; e-pasts: 
ratnicenubiblioteka@inbox.lv

* Kokneses kultūras namā klātienē 
atcelti amatiermākslas kolektīvu 
mēģinājumi. Mēģinājumus klātienē 
atļauts īstenot tikai individuāli 
vai personām, kas dzīvo vienā 
mājsaimniecībā.

* Kokneses novada Sociālajā 
dienestā pakalpojumu sniegšana 
pieļaujama, tikai nodrošinot 
epidemioloģisko drošības prasību 
ievērošanu un valstī noteiktos 
pulcēšanās ierobežojumus un nosa-
kot, ka individuālos pakalpojumus 
sniedz klātienē, bet konsultācijas sniedz 
attālināti. Tālruņi: 65161812; 65161811; 

27294646; 20011290; 29142149; 
29541162; e-pasts: soc.dienests@kok-
nese.lv

* Kokneses novada bāriņtiesā par 
apmeklējumu klātienē ir jāvienojas 
pa tālruņiem 65133633; 26013017; 
28234578; e-pastu: barintiesa@koknese.
lv

* Kokneses sporta centrā sporta 
treniņi (nodarbības), tai skaitā interešu 
izglītības un profesionālās ievirzes 
izglītības programmu ietvaros, tiek 
organizēti ārtelpās, individuāli vai 
attālināti. Tālruņi: 29360940; 65161790.

  *  Kokneses  Tūrisma informācijas 
centrā apmeklētāji drīkst ieras-
ties tikai individuāli, izņemot vienas 
mājsaimniecības locekļus, iepriekš pie-
sakoties. Tālrunis: 29275412.

* Bebru pagasta pārvaldē: 
Pārvaldes vadītāja, Komunālās 

nodaļas vadītājs, sekretāre, kasiere-
grāmatvede apmeklētājus pieņem 
klātienē katru darba dienu no pulksten 
8 – 13, dežurē pēc grafika no pulksten 14 
- 16. Sociālās darbinieces pieņem klien-
tus klātienē un strādā attālināti, saskaņā 
ar sociālā dienesta grafiku. Kultūras 
pasākumu organizatore un sporta darba 
organizators strādā attālināti. Bibliotēkā 
pieņem apmeklētājus klātienē katru dar-
ba dienu (izņemot trešdienas) no pulk-
sten 9 -13; trešdienās no pulksten 14 
–16. Vecbebru Tehnikuma kompleksā 
dežurē pēc grafika. Informācija pa 
tālruņiem: 65164275; 20016603, e-
pasts: bebri@koknese.lv

* Iršu pagasta pārvaldē:
Pārvaldes vadītāja apmeklētājus pie-

ņem trešdienās no pulksten 8 - 12. Ko-
munālās nodaļas vadītājs apmeklētājus 
pieņem trešdienās no pulksten 14 -17. 

Lietvede-sekretāre apmeklētājus pie-
ņem otrdienās no pulksten 8 - 12.

Kasieris apmeklētājus pieņem pirm-
dienās no pulksten 8 - 12. Lauksaimnie-
cības konsultants apmeklētājus pieņem 
ceturtdienās no pulksten 8 - 10. Bib-
liotēkas darba laiks grāmatu apmaiņai 
pirmdienās un piektdienās no pulksten 
9 - 13. Bāriņtiesa apmeklētājus pieņem 
pirmdienās no pulksten 14 -18. Kultūras 
darba organizators darbu veic ierastā 
režīmā. Sporta hallei strādā ierobežotā 
režīmā. Ir pieejama trenažieru zāle, āra 
sporta laukums un sporta halle indivi-
duāliem treniņiem. Autoceļu uzturēša-
nas speciālists darbu veic attālināti.

Sociālais darbinieks darbu veic 
attālināti, tālr.nr. 26003964; 22313141. 
Informācija pa tālruņiem: 29136832; 
29615900, e-pasts:irsi@koknese.lv

Tiks izstrādāts būvprojekts daudzfunkcionālā sociālo 
pakalpojumu centra izveidei Vecbebros

Kokneses novada domes sēdē 25. 
novembrī tika pieņemts lēmums veikt 
iepirkuma procedūru būvprojekta 

"Daudzfunkcionālā sociālo pakalpo-
jumu centra izveidei Vecbebros" iz-
strādei un būvdarbiem. 

Pašvaldībai jau vairāk nekā trīs ga-
dus ir aktuāls jautājums par Vecbeb-
ru tehnikuma kompleksā ietilpstošās 
bijušās mācību iestādes un dienesta 
viesnīcas ēku pilnvērtīgu izmantoša-
nu. Īstenojot vairākus Eiropas Savie-
nības struktūrfondu projektus, ēkas ir 
mūsdienīgi atjaunotas un teicami pie-
mērotas iespējām, kas uzlabotu nova-
da iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Domājot par ilglaicīgu moderni iz-
remontēto ēku nākotni, Kokneses no-
vada dome nolēmusi deleģēt biedrībai 
"Latvijas Sarkanais Krusts" (LSK) pa-
kalpojuma – daudzfunkcionālā soci-
ālo pakalpojumu centra izveidi. Kok-
neses novada domes priekšsēdētājs 
Dainis Vingris skaidro, ka vispirms 

tiks uzsākta būvprojekta izstrāde, lai 
dienesta viesnīcas ēkā ierīkotu liftus, 
platākas durvis un iekārtotu tualetes 
telpas atbilstoši Labklājības minis-
trijas prasībām sociālo pakalpojumu 
sniedzējiem. Būvprojekta izstrādei 
ieplānots finansējums pašvaldības 
2021. gada budžetā.

Pašvaldība vadītājs Dainis Vingris 
informē, ka, veicot pārrunas ar Latvi-
jas Sarkanā Krusta pārstāvjiem, tiek 
plānots, ka daudzfunkcionālā sociālo 
pakalpojumu centrā būtu pieejami da-
žādi pakalpojumi: sociālā aprūpe, re-
habilitācija, pansija un sociālie dzīvok-
ļi, attīstītos sociālā uzņēmējdarbība, 
bet novada iedzīvotājiem rastos jaunas 
darbavietas.

Šo ieceru īstenošanai pašvaldība ir 
uzsākusi sarunas ar VARAM ministri-
ju, jo līdz ar VARAM īstenoto ekono-
mikas sildīšanas plānu, ir panākts, ka 
fondu investīciju projekti, gan valsts 
aizdevumu programmas finansējums 
Covid-19 seku mazināšanai tiek mērķ-
tiecīgi  ieguldīts  pašvaldību projektu 
īstenošanai, lai iespējami vairāk Latvi-
jas iedzīvotājiem spētu nodrošināt sta-
bilas darba iespējas dažādās jomās, kā 
arī radītu jaunas darba vietas, atbalstī-
tu uzņēmējus un uzlabotu dzīves vides 
un labāku pakalpojumu saņemšanas 
iespējas iedzīvotājiem.

Kokneses novada domes
Tūrisma un sabiedrisko 

attiecību nodaļa
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Atgādinām veikt kārtējo 
nekustamā īpašuma 
nodokļa maksājumu!

Atgādinām, ka līdz 2020. gada 
15. decembrim veicams kārtē-
jais nekustamā īpašuma nodokļa 
(NĪN) maksājums.  Saskaņā ar li-
kumu "Par nekustamā īpašuma no-
dokli", nekustamā īpašuma nodokļa 
maksājumi veicami vienu reizi ce-
turksnī ne vēlāk kā 31. martā, 15. 
maijā, 17. augustā un 16. novembrī 
vai arī kā nolēmusi katra pašvaldība 
saistībā ar Saeimā pieņemto likum-
projektu "Par valsts apdraudējuma 
un tā seku novēršanas un pārvarē-
šanas pasākumiem sakarā ar Co-
vid-19 izplatību" 4.punktā paredzē-
to tiesību pašvaldībām 2020. gadā 
noteikt citus nekustamā īpašuma 
nodokļa samaksas termiņus, kas 
atšķiras no likumā "Par nekustamā 
īpašuma nodokli" noteiktajiem, tos 
pārceļot uz vēlāku laiku 2020. gada 
ietvaros.

Saskaņā ar iepriekš minēto un 
2020. gada 25. marta Kokneses no-
vada domes sēdes lēmumu Nr.5, 
tika noteikti citi nekustamā īpašu-
ma nodokļa samaksas termiņi.

Nomaksāt NĪN iespējams paš-
valdības norēķinu punktos, bankā, 
internetbankā, portālā www.epa-
kalpojumi.lv un www.latvija.lv.

Veicot maksājumu internetban-

kā, būtiski ir pārliecināties, vai 
pārskaitījums adresēts pašvaldībai, 
kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN 
nomaksu. Pārskaitījums veicams uz 
kādu no tiem pašvaldības kontiem, 
kas norādīti sagatavotajā maksāša-
nas paziņojumā.

Droši un ērti NĪN ir nomaksāt 
portālā www.epakalpojumi.lv vai 
www.latvija.lv. Abos portālos pie-
ejami pašvaldību banku konti NĪN 
samaksai, kā arī nodokļa maksātā-
jam automātiski uzrādās visa ne-
pieciešamā informācija maksājuma 
veikšanai. Portālā www.epakalpoju-
mi.lv iespējams veikt nomaksu arī 
par citas fiziskas vai juridiskas per-
sonas īpašumiem.

Aicinām nodokli samaksāt laicī-
gi, jo saskaņā ar likumu par laikā 
neveiktu maksājumu tiek aprēķinā-
ta nokavējuma nauda 0,05% apmē-
rā no nesamaksātās summas.

Aicinām iedzīvotājus izmantot 
iespēju saņemt nekustamā īpašuma 
nodokļa maksāšanas paziņojumu 
elektroniski e-pastā.

Aija Āriņa,
Kokneses novada domes
Nodokļu administratore

SIA “Briežkalni” - “Gada uzņēmējs 
Zemgalē 2020”
Zemgales Plānošanas reģions 
četrus iepriekšējos gadus no-
vembra mēnesī Rundāles pilī 
rīkoja pasākumu “Gada uzņē-
mējs Zemgalē”, lai suminātu 
pašvaldību izvirzītos uzņēmē-
jus, kuri devuši nozīmīgu iegul-
dījumu katra novada attīstībā. 
Sakarā ar ārkārtas situāciju Lat-
vijā, šī gada godināšanas pasā-
kums Rundālē pārcelts uz vēl 
nenoteiktu datumu nākamajā 
gadā. Taču piešķirtās nominā-
cijas jau ir zināmas. Zemgales 
Plānošanas reģions ar Atzi-
nības rakstu “Gada uzņēmējs 
Zemgalē 2020” apbalvo Kok-
neses novada uzņēmumu SIA 
“Briežkalni” par aktīvu, radošu 
un godprātīgu ieguldījumu 
Kokneses novada un Zemgales 
reģiona attīstībā. Transporta 
kompānija SIA “Briežkalni” ir 
starptautisks kravu pārvadā-
jumu uzņēmums, kas organizē 
sauszemes kravu pārvadāju-
mus Latvijā un Eiropas valstīs.

SIA “Briežkalni” valdes priekšsēdē-
tāja Armanda Brieža vadītais ģimenes 
uzņēmums ir dibināts 1992. gadā kā 
zemnieku saimniecība un sākotnē-
ji nodarbojās ar graudkopību. 2000.
gadu sākumā uzņēmums mainīja vir-
zienu uz kravu pārvadājumiem, pie-
dāvājot dažāda veida pakalpojumus.  

SIA “BRIEŽKALNI” bija pirmais 
uzņēmums Latvijā, kas piedāvāja pa-
pīra un ruļļu pārvadāšanu ar joloda 
sistēmām. Uzņēmums ir pierādījis 
savu konkurētspēju, stabilitāti un vie-
tu tirgū 28 gadu garumā un turpina 
aktīvi darboties un attīstīties. Tajā tiek 
nodarbināti 28 darbinieki.

Uzņēmuma pamatvirziens ir pilnu 
un saliktu kravu pārvadāšana pa Lat-
viju un Eiropu.

Ģimenes biznesā ir iesaistīta visa 
ģimene vairākās paaudzēs. Visa ģime-
ne ir aizrāvusies ar tehniskām lietām, 
tāpēc ir arī aktīvā dzīvesveida piekri-
tēji tehniskajos sporta veidos un par 

savu sirdslietu atzinuši motociklus.
Kokneses novada pašvaldība sir-

snīgi sveic uzņēmumu SIA “Briežkal-
ni” ar iegūto titulu “Gada uzņēmējs 
Zemgalē 2020” un novēl jaunajā gadā 
tikpat veiksmīgi darboties un turpināt 
izaugsmi!

Paldies Iršu pagasta bibliotēkai!
Ir noslēgusies “BILŽU BIROJA” 
rīkotā mūzikas un mākslas 
festivāla “BILDES” 35 gadu jubi-
lejai veltītā akcija "ApGLEZNO 
un noBILDĒ arī Tu savu pastkas-
tīti".

Dace Grele,
Iršu pagasta bibliotēkas
vadītāja

Akcijai iesūtītās pastkastīšu fotogrāfi-
jas ir apskatāmas mājaslapā www.bildes.
lv kā arī Festivals Bildes Facebook lapā. 
Pēc akcijas noslēguma "Bilžu Birojs" un 
"Bilžu" mākslinieku žūrija izvērtēja iesū-
tītos darbus un atzīmēja interesantāko 
darbu autorus.

Latvijas Nacionālā bibliotēka, īpaši 
vērtējot bibliotēku veikumu akcijas lai-
kā, vēlējās atzīmēt Vecpiebalgas novada 
bibliotēkas un Kokneses novada Iršu 
pagasta bibliotēkas noformētās pastkas-
tītes.

Ņemot vērā pašreizējo situāciju valstī, 
festivāls "Bildes" savas 35 gadu svinības 
ir pārcēlis. Tāpēc balvas un krāsainus 
paldies akcijas dalībnieki saņems savās 
atjaunotajās pastkastītēs.

Iršu pagasta bibliotēka jau ir saņēmu-
si skaistu atzinības rakstu "Mīļš Paldies"! 
Prieks, ka bibliotēkas radošās grupas 
"Veiklie pirkstiņi" darbs ir novērtēts. 
Cerēsim, ka pārvērtību piedzīvojušajā 
pastkastītē gada nogalē iekritīs daudz 
sirsnīgu apsveikumu!Krāsaina kā šis gads ir Iršu bibliotēkas pastkastīte!

Projekts “Atver sirdi Zemgalē”

Projekta Nr. 9.2.2.1./15/I/001 “At-
ver sirdi Zemgalē!” mērķis ir Zemga-
les reģionā palielināt ģimeniskai videi 
pietuvinātu un sabiedrībā balstītu 
sociālo pakalpojumu pieejamību dzī-
vesvietā personām ar invaliditāti un 
bērniem.

Mērķa sasniegšanai tiks īstenota 
virkne darbību: izvērtētas personu ar 
invaliditāti un ārpusģimenes aprūpē 
esošo bērnu individuālās vajadzības 
un izstrādāti atbalsta plāni; izstrādāts 
detalizēts reģiona DI plāns, kurā iz-
vērtēti esošie pakalpojumi un noteikti 
nepieciešamie uzlabojumi to optimā-
lai attīstībai; izstrādāti bērnu aprūpes 
iestāžu un VSAC filiāles reorganizā-
cijas plāni; sniegti sabiedrībā balstīti 
pakalpojumi personām ar invaliditāti; 
apmācīti speciālisti; izglītota un infor-
mēta sabiedrība.

Visas darbības tiks īstenotas ciešā 
sadarbībā ar projekta partneriem: 21 
Zemgales reģiona pašvaldību, diviem 
valsts sociālās aprūpes centriem un 
deviņām bērnu aprūpes iestādēm.

Projekta rezultātā:
1. 502 personām ar garīga rakstura 

traucējumiem, 510 bērniem ar funk-
cionāliem traucējumiem un 276 ār-
pusģimenes aprūpē esošiem bērniem 
tiks veikts individuālo vajadzību no-
vērtējums un izstrādāti atbalsta plāni.

2. Izstrādāts viens reģiona deinsti-
tucionalizācijas plāns un astoņi bērnu 
aprūpes iestāžu reorganizācijas plāni.

3. 440 bērns ar funkcionāliem trau-
cējumiem saņems sabiedrībā balstī-
tus pakalpojumus, tai skaitā sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumus (323), 
dienas aprūpes centra (37) pakalpo-
jumus, īslaicīgās aprūpes jeb “atelpas 
brīža” pakalpojumus (44) un sociālās 
aprūpes pakalpojumus (127).

4. 351 persona ar garīga rakstura 
traucējumiem saņems sabiedrībā bal-
stītus sociālos pakalpojumus: aprūpi 
mājās un dienas aprūpes centros, spe-
cializētās darbnīcas, grupu dzīvokļos, 
īslaicīgu sociālo aprūpi, speciālistu 
konsultācijas, individuālo atbalstu, 
atbalsta grupas un nodarbības. 71 
personas ar garīga rakstura traucēju-
miem, kas šobrīd dzīvo valsts sociālās 
aprūpes centros tiks sagatavotas pat-
stāvīgai dzīvei sabiedrībā.

5. Pieaugs audžuģimeņu, aizbildņu 
un adoptētāju skaits, un samazināsies 
bērnu skaits iestādēs.

6. Speciālisti un sabiedrība kļūs 
zinošāka un iekļaujošāka pret perso-
nām ar garīga rakstura traucējumiem, 
bērniem ar funkcionāliem traucēju-
miem un ārpusģimenes aprūpē eso-
šiem bērniem.

Projekta ieviešanas laiks ir no 2015. 
gada 1. decembra līdz 2023. gada 31. 
decembrim.

Projekta kopējās izmaksas ir 9 412 
350,00 EUR, no kuriem 85% ir ESF 
līdzfinansējums (8 000 497,43 EUR) 
un 15% Valsts budžeta finansējums (1 
411 852,57 EUR).

Ilva Kalnāja
Zemgales plānošanas reģions

Projekta “Atver sirdi Zemgalē!”
komunikāciju speciāliste
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Atskatāmies uz paveikto 2020. gadā
Pavisam drīz 2020. gads ierakstīs savu 
vārdu vēsturē, dodot vietu Jaunajam 
2021. gadam. Katra gada nogalē cen-
šamies mazliet apturēt straujo laika 
ritējumu un izdarīt kopsavilkumu par 
aizvadīto gadu. Par spīti jauniem izaici-
nājumiem un pārbaudījumiem, Kokne-
ses novadā šajā gadā daudz paveikts, lai 
pilnveidotu infrastruktūru un sakārtotu 
vidi, rūpējoties par dzīves kvalitātes uz-
labošanu. 

Bebru pagastā 
šogad paveiktais – 
ieguldījums nākotnē
Bebru pagastā šajā gadā turpināts darbs 
pie kvalitatīvas dzīves vides uzlabošanas 
iedzīvotājiem. “Priecājamies, ka cilvēki 
novērtē paveikto, jo mēs visi vēlamies 
dzīvot sakārtotā un sakoptā vidē. Ar 
katru gadu soli pa solim virzāmies uz 
priekšu,” teic Bebru pagasta pārvaldes 
vadītāja Ilze Pabērza.  
Kokneses novada domes
Tūrisma un sabiedrisko attiecību nodaļa

Decembra sākumā, kad tikko uzsnigušais 
sniegs bija radījis pasakainu ziemas ainavu, devā-
mies uz Bebru pagasta pārvaldi, lai aicinātu tās 
vadītāju atskatīties uz lielākajiem šajā gadā pa-
veiktajiem darbiem. 

Lai arī šis gads atnesis jaunus izaicinājumus un 
pārbaudījumus, ikdienas darbs nekad neapstājās. 
Arī tikšanās reizē varējām redzēt, kā iedzīvotāji, 
ievērojot visus epidemioloģiskos noteikumus, 
kārto nepieciešamos jautājumus pagasta pārval-
dē.

Ilglaicīgs ieguldījums 
nākotnē

Mūsu sarunā galvenais rosinājums bija atklāt 
svarīgāko no paveiktā šajā gadā. “Vērienīgāko 
darbu klāstā ir Vecbebru tehnikuma kompleksa 
dienesta viesnīcas ēkas gala sienas fasādes atjau-
nošana pēc vētras nodarītā kaitējuma. Vasarās 
šajā ēkā ir jūtama liela rosība, jo par viesmīlīgu 
mājvietu, to iecienījušas bērnu atpūtas un sporta 
nometnes no Latvijas dažādām vietām.  Vēl viens 
ilglaicīgs ieguldījums ir jumta seguma nomaiņa 
“Pagastmājai”, kurā darbojas ģimenes ārsta prak-
se. Ūdenssaimniecības sakārtošanas jomā ir pa-
beigta 1. kārta projektā “Virszemes nokrišņu un 
jumtu noteces ūdeņu savākšana un novadīšana 
daudzdzīvokļu mājām “Saules”, “Avoti” un Bebru 
pamatskola Vecbebru ciemā”. Pašreiz norit Vec-
bebru ūdenstorņa jumta un koka konstrukciju 
pārbūve. Uz ūdenstorņa jumta izvietotās četru 
mobilo operatoru antenas veicināja jumta bojā-
šanos, tāpēc situācija bija kļuvusi bīstama. 

Šie minētie darbi ir paveikti par pašvaldības 
finansējumu, bet ar Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu un paš-

valdības līdzfinansējumu Latvijas Biškopības vēs-
tures muzeja ēkai uzklāts jauns jumta segums, kā 
arī  vienlaicīgi veikta logu nomaiņa. 

Pagasta bērni un jaunieši visvairāk priecājas 
par iespēju pavadīt brīvo laiku atjaunotajā skeit-
parkā. Ar gandarījumu varu atzīt, ka daudzi pa-
gasta iedzīvotāji dzīvo veselīgi un aktīvi, stadions 
tiek regulāri apmeklēts. Par jauku atpūtas vietu ir 
kļuvis bērnu rotaļu laukums, kur šajā gadā uzstā-
dīts vēl viens āra trenažieris”, pastāstīja pārvaldes 
vadītāja Ilze Pabērza. 

Prieks par katru sakoptu 
stūrīti

Arī šogad, tāpat kā citus gadus, pašvaldības lī-
dzekļi ieguldīti remontdarbos izglītības iestādēs. 
Bebru pamatskolā pabeigts 1. klases kabineta re-
monts, izbūvēta pāreja no viena korpusa uz otru, 
sporta zālē nomainīti radiatori un uzstādīta jauna 
apkures sistēma. Pirmsskolas izglītības iestādē 
“Bitīte” 1. grupas telpā atjaunots grīdas segums, 
bet 2. grupā veikts tualetes telpas remonts.

Rūpējoties par pašvaldībai piederošajiem dzī-
vokļiem, Komunālās nodaļas strādnieki vairākos 
dzīvokļos ir veikuši remontdarbus. Pārvaldes va-
dītāja ieskicē dažus no darbiem: “Mājai “Ziemeļi” 
sakārtota un nosiltināta viena ārējā siena, atjau-
notas logu ailes. “Dīķmalās” diviem dzīvokļiem 
un pa vienam dzīvoklim “Pērsēs” un “Skoliņās” 
nomainīti logi. Joprojām norit darbs ar komunā-
lo pakalpojumu maksas parādniekiem, kuriem 
regulāri tiek sūtīti atgādinājumi. Paldies iedzī-
votājiem, kuri cenšas nokārtot savas saistības ar 
pašvaldību, taču diemžēl ir cilvēki, kuri gadiem 
nav neko maksājuši.”

Vienmēr ir prieks par katru sakoptu stūrīti. 
Šopavasar, kad tika izsludināta pirmā ārkārtas 
situācija, Bebru pamatskolas tehniskajiem dar-
biniekiem nebija dīkstāves, jo viņi čakli darbojās 
Mežaparkā. “Vislielākā pateicība pamatskolas 
darbiniekiem par labi padarītu darbu, jo tagad 

skatam paveras iztīrīta un sakopta teritorija,” teic 
pārvaldes vadītāja.

Svētku sajūtu radām paši
Pavisam netālu no pagasta pārvaldes kalnā labi 

pamanāma senu notikumu lieciniece – Vecbebru 
muižas kungu māja, kur savus ziedu laikus pie-
dzīvoja 1922. gadā atvērtā Vecbebru biškopības 
un dārzkopības skola. Gadu gaitā mainījās mā-
cību iestādes nosaukumi, bet visos laikos tā lep-
ni nesusi pasaulē Vecbebru vārdu. Šobrīd atkal 
Vecbebru muižas kompleksam tiek meklēts jauns 
nomnieks. “Ļoti gribas cerēt, ka izdosies atrast 
kārtīgu saimnieku, kuram būtu vēlme un iespē-
jas rūpēties par vēsturiskajām ēkām un parku. 
Mums itin bieži nākas novērst huligānu radītās 
sekas, jo ēkām tiek izsisti logi, nodarīti citi kaitē-
jumi,” situāciju raksturo pārvaldes vadītāja.

Klāt Ziemassvētku laiks, un arī Bebru pagastā 
gaiši mirdz lielā svētku egle. Komunālās nodaļas 
strādnieki ir parūpējušies par svētku dekorāci-
jām, kā arī paši iedzīvotāji ar spožām gaismiņām 
ir izgaismojuši māju logus un pagalmus. Ziemas-
svētku rūķu pēdiņas labi redzamas pie bērnudār-
za “Bitīte” un Bebru pamatskolas. 

Ilze Pabērza ir pārliecināta: “Svētku sajūta ir 
atkarīga no mums pašiem. Meklēsim prieku un 
siltumu ikvienā mazā sveces liesmiņā. Šogad pie 
kopīgas svētku eglītes nevarēsim sagaidīt pirms-
skolas vecuma bērnus, kuri neapmeklē bērnudār-
zu, nenotiks arī pensionāru Ziemassvētku balle. 
Taču Ziemassvētku paciņas mūsu mazajiem 
bebrēniešiem, kā arī nelielas dāvaniņas pagasta 
vecļaudīm tiks nogādātas”.

Vecbebru muižas kungu mājai vajadzīgs kārtīgs saimnieks.

“Pagastmāja” aizvadītajā vasarā ieguva jaunu jumta segumu.

Pašlaik  vēl norit Vecbebru ūdenstorņa 
jumta remonts.

Svētku egle izstaro gaismu un prieku.Vecbebru parku rotā latvju zīmes. 
Paldies prasmīgajiem komunālās nodaļas 

vīriem par sarūpēto svētku noskaņu!
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Iršos dzīvo radoši un aktīvi!
2020. gads ir bijis aktīvs un radošs. Iršu 
pagastā tika veikti daudzi teritorijas sa-
kopšanas darbi, kā arī Irši ieguva jaunu 
tēlu, kad pavasarī atlidoja daudz krāsainu 
taureņu.

Lāsma Ruža-Riekstiņa,
Iršu pagasta pārvaldes vadītāja

Pie Iršu muižas klēts - Magazīnas priecē novie-
totie skaisti Aivara Svilpes darinātie koka krēsli. Ie-
dzīvotāju ērtībai izgatavotie koka soli novietoti pie 
Iršu medpunkta.

Pagasta centrā ir uzstādīts pašdarināts afišu 
stends, kas veiks kvalitatīvu informācijas apmaiņas 
funkciju.

Pavasarī notika skaistas pārmaiņas ne tikai 
dabā, bet arī bērnudārza telpās – pirmsskolas bēr-
nu grupiņa pārcēlās uz Pērses sākumskolas 2. stāvā 
izremontētajām telpām - drošām un omulīgām. 
Ar Kokneses novada domes finansiālu atbalstu, 
pirmsskolas grupiņai tika iegādātas mēbeles, veļas 
mašīna, gultiņas, matrači, jaunas segas, dažādas 
spēles, rotaļlietas bērniem. Pērses sākumskolai tika 
iegādāti 4 jauni sistēmbloki informātikas kabinetā 
un 1 portatīvais dators.

Gada lielākais notikums – 
Pērses sākumskolas fasādes 
atjaunošana

Daba modās un Iršu ūdenskrātuve jeb dambis 
sauca pēc pārmaiņām. Pagasta darbinieki un daži 
brīvprātīgie iedzīvotāji sakopa dambja teritoriju, 
kas turpmāk pulcēja makšķerniekus un dabas mī-
ļus. Tika atjaunots arī ceļš gar Iršu ūdenskrātuvi, ar 
domu, veidot sadarbību ar Ērgļu novadu, piemē-
ram, velo maršruta izveide caur Iršu pagastu. 

Iedzīvotāju drošībai, vasaras periodā tika reno-
vēti balkoni daudzīvokļu mājai “Madaras”, kas nu ir 
ne tikai droši, bet arī vizuāli pievilcīgi. 

Aktīvi meklējām informāciju un veidus, kā at-

jaunot Iršu muižas klēti. Pateicoties Kokneses no-
vada domes atbalstam, vasarā notika magazīnas 
izpēte, ko veica zinātņu doktors, arhitekts un būv-
pētnieks Ilmārs Dirveiks. Secinājums- prioritāte ir 
jumta un pārseguma konstrukciju remonts un se-
guma atjaunošana.

Kā vietējie saka, gada lielais notikums ir Pērses 
sākumskolas fasādes atjaunošana. Mēs tagad va-
ram lepoties ar skaistu, stilistiski piesātinātu ēku 
pagasta centrā, par ko priecājas vecāki un bērni, kā 
arī skolas absolventi vairākkārt teikuši paldies.

Lai stiprinātu iedzīvotāju kopību un piederības 
sajūtu, kā katru gadu piedalījāmies Lielās talkas 
rīkotājās aktivitātēs un septembrī iestādījām sa-
vus “Laimes kokus”-košumkrūmus Iršu pagasta 
centrā. Atbalstām idejas autora mērķi- apvienot 
cilvēkus cīņā ar globālo piesārņojumu un klimata 
pārmaiņām.

Turam godā tradīcijas
Vieta, kurā tu dzīvo, lielā pilsētā vai nelielā ko-

pienā, ir svarīgi kopt latviešu un savas vietējās tra-
dīcijas. Kultūras dzīve šogad ir pamainījusies, bet ar 
pārdomātām un arī pašu darinātām dekorācijām 
mums ir izdevies cilvēkiem radīt patīkamu svētku 
noskaņu nozīmīgos svētkos visa gada garumā.

Sporta dzīve šogad norit citādāk, ievērojot valstī 
noteiktos drošības pasākumus. Skumji, ka volej-
bola tradīcija uz laiku ir apstādināta. Tomēr spor-
ta halle Irši aktīvi darbu veic ik dienu un piedāvā 
daudz un dažādas aktivitātes gan iekštelpās, gan 
ārā, svaigā gaisā. Īpaši iecienīta ir foto orientēšanās.

Decembra sākumā atvērtas biedrības “Latvijas 
Sarkanais Krusts” sociālās palīdzības telpas, kur 
iedzīvotāji, organizēti un bez maksas varēs saņemt 
drēbes, grāmatas vai citus sadzīvei nepieciešamos 
priekšmetus.  

Gads noslēdzas ar lielās egles uzstādīšanu un iz-
rotāšanu pagasta centrā. Lai mēs visi, stalti kā egles, 
visus vējus panesdami, stāvam dziļi ar saknēm savā 
tēvzemē!

Aivara Svilpes šīs vasaras meistardarbs – dāvinājums savam pagastam.

Komunālās nodaļas strādnieki vasarā pagasta centrā uzstādīja jaunu informatīvo stendu.

Pagasta centra vizītkarte – skola ar saules zīmi. 2020. gada lielākais 
paveiktais darbs Iršu pagastā.

Pērses sākumskolas pirmsskolas bērnu grupiņas saulainais stūrītis.

Patīkamai atpūtai!

Pagasta darbinieki un daži brīvprātīgie iedzīvotāji sakopa dambja teritoriju, kas tagad vēl 
vairāk pulcē makšķerniekus un dabas mīļus.

Iršu pagasta pārvalde svētku rotā.

Daudzdzīvokļu mājai “Madaras” uzstādīti jauni balkoni. 
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Komunālās nodaļas darbīgais gads
Kokneses pagasta Komunālā nodaļa 
šajā gadā daudz paveikusi apkārtējās 
vides labiekārtošanā, rūpējoties par 
pievilcīgu Kokneses tēlu.
 
Kokneses novada domes
Tūrisma un sabiedrisko attiecību nodaļa

Pateicoties Komunālās nodaļas darbinieku 
radošumam un ieguldītajam darbam, senais 
Kokneses parks ir kļuvis par īpašu Kokneses vi-
zītkarti. Atskatoties uz paveikto parka teritorijā, 
Komunālās nodaļas vadītāja Benita Peciņa teic: 
“Kokneses parkā “Meža dienas 2020” ietvaros 
papildinājām stādījumus ar kociņiem un ko-
šumkrūmiem, kas priecēs parka apmeklētājus 
visos gadalaikos. Šajā vasarā tika uzstādīti jauni 
vides objekti, kurus nosaucām “Viņi dejoja vie-
nu vasaru…”, ir nomainīti pieci koka soli (trīs 
pašreiz novietoti Zaļā tirgus laukumā), pie ieejas 
parkā izveidota lavandu gāte. Savukārt pilsdru-
pās, priekšpilī, nomainīts koka galds, divi soli 
un lielgabala pamatne.” 

Šogad turpināts labiekārtot atpūtas vietu pie 
Daugavas, apmeklētāju ērtībai izgatavoti un uz-
stādīti trīs koka zviļņi. “Katru gadu cenšamies 
paveikt kaut ko jaunu, lai cilvēkiem ir patīka-
māk atpūsties,” atzīst Benita Peciņa. 

Ar apstādījumiem labiekārtots ieejas laukums 
pie Kokneses novada domes. 

Vērienīgāko darbu klāstā, kurus šajā gadā 
paveikušas būvfirmas, ir ierīkotais apgaismo-
jums 1905. gada ielā, Pļavu ielā un 1905. gada 
ielā uz “Jaunmājām” un Meža ielā. Pie Kokneses 

kultūras nama un Māras ielā veikts meliorācijas 
sistēmas remonts, bet 1905. gada ielā gājēju ce-
liņa remonts. “Katru gadu tiek ieguldīti līdzekļi 
ielu un ceļu remontam,” teic Komunālās nodaļas 
vadītāja. Šajā gadā ir veikta autoceļa Ziediņi-Sa-
la (uz Likteņdārzu) sakārtošana, autoceļa Bils-
tiņi-Atradze posmam veikta divkārtas virsmas 
apstrāde ar bitumenu un šķembiņām. Remont-
darbi notikuši autoceļa Bormaņi-Upeslīči pos-
mam un autoceļa Reiņi-Noras posmam, 1905. 
gada ielā veikta plaisu un bedrīšu aizpildīšana. 

Atjaunota Stacijas iela un laukums, Hanzas ielas 
posms, seguma atjaunošana veikta arī Pļavas ie-
lai, bet Melioratoru ielai pagarinājuma remonts.

Šajā laikā Komunālās nodaļas čaklie rūķi ir 
uzbūruši Ziemassvētku noskaņu Kokneses par-
kā, svētku rotā izgaismotas ielas, izgreznota lielā 
svētku egle, bērnu priekam briedīšu kamanās 
gaida Ziemassvētku vecītis. 

“Mūsu darbs nekad neapstājas, tikai rit uz 
priekšu. Paldies par radošumu daiļdārzniecei 
Margita Krūzei un saimniecības pārzinim Al-
dim Neijam, kā arī visiem mūsu nodaļas strād-
niekiem par paveikto šajā gadā!” teic Komunā-
lās nodaļas vadītāja Benita Peciņa.

Veselīgu un darbīgu Jauno gadu Kokneses vi-
zītkartes veidotājiem!

Labiekārtošanas darbiem un ceļu uzturēšanai iegādāts John Deere traktors 
5115M ar frontālo iekrāvēju.

Kokneses parkā ienākusi 
Ziemassvētku sajūta.

Labiekārtota Ilmāra Gaiša 
Kokneses vidusskolas teritorija

Pēc vērienīgiem būvdarbiem labiekārtota Il-
māra Gaiša Kokneses vidusskolas teritorija. Vei-
cot teritorijas pārbūvi, noasfaltēts ceļš gar sta-
dionu no Kokneses sporta centra līdz Blaumaņa 
ielai, glīti nobruģēti gājēju celiņi. Savu laiku no-
kalpojušās saimniecības ēkas vietā uzbūvēta  ga-
rāža ar noliktavu skolas vajadzībām. Būvdarbus 
veica SIA “RRKP

būve”. Aigars Kalniņš, SIA “RRKP būve” val-
des loceklis, ar gandarījumu atzīst, ka ir izdevies 

izdarīt vairāk nekā sākotnēji bija plānots, jo jau-
nu veidolu ieguvuši arī laukumi pie skolas ēdnī-
cas un internāta. “Ar pašvaldību vienojāmies, ka 
ir jāsakārto visa skolas teritorija, neko neatstājot 
uz nākotni. Veicot laukumu pārbūvi, uzstādījām 
arī jaunas kanalizācijas akas. Nobruģētie lauku-
mi lieliski iekļaujas kopējās teritorijas kopskatā. 
Lai skolēniem prieks mācīties sakārtotā skolas 
vidē!” teic Aigars Kalniņš, kurš ir arī šīs mācību 
iestādes absolvents.

Uz Likteņdārzu pa jaunu 
ceļa segumu

Pateicoties Kokneses novada pašvaldības 
ieguldītajam finansējumam, veikta ceļa “Zie-
diņi-Sala” seguma atjaunošana. Tagad ceļš uz 
Likteņdārzu ieguvis jaunu veidolu, un par to 
ir gandarīti Likteņdārza darbinieki un ap-
meklētāji. Būvdarbus veica SIA “Ošukalns” 
no Jēkabpils. 

 “Turpmāk braucējus un gājējus vairs ne-
pavadīs baltu putekļu mākonis un  braukšana 
būs ērtāka un drošāka,”  ir gandarīta Sandra 
Kalniete, Eiropas Parlamenta deputāte, Kok-
neses fonda padomes priekšsēdētāja.

Aktīvajā apmeklējumu sezonā, kas Likteņ-
dārzā ilgst no maija līdz novembrim, šogad 
bijis rekordliels skaits apmeklētāju – dārzā 
viesojušies vairāk nekā 100 tūkstoši cilvēku, 
kas ir gandrīz divtik vairāk, nekā Latvijas 
simtgadē.

SIA "Kokneses Komunālie pakalpojumi” informē, ka dzī-
vojamā mājā Indrānu ielā 8, Koknesē energoefektivitātes pa-
augstināšanas pasākumu projekts ir noslēdzies. Ēka ir nodota 
ekspluatācijā, par ko saņemts Kokneses pašvaldību apvienotās 
būvvaldes atzinums, kā arī projektu uzraugošā institūcija "AL-
TUM" ir apsekojusi objektu.

Projekta realizācijas laikā tika veikti sekojoši darbi: ar ak-
mens vati nosiltinātas visas ēkas ārsienas, bēniņu pārsegums, 
pagraba griesti, ar putupolistirolu nosiltināts ēkas cokols, no-
mainīts jumta segums un lietus ūdens noteksistēma, nomainīti 
lodžiju priekšējie dekoratīvie paneļi, izbūvēta zibensaizsardzī-
bas sistēma, sakārtota ēkas kanalizācijas stāvvadu ventilācijas 
sistēma, dzīvokļos ierīkoti dabīgās ventilācijas gaisa pieplūdes 
vārsti, nomainītas kāpņutelpās ārdurvis, pagraba durvis un 
vējtvera durvis, nomainīti kāpņu telpās logi un pagrabtelpā 
logi, kāpņutelpā veikts kosmētiskais remonts, atjaunoti ieejas 
mezgli kāpņutelpās, ap ēku izbūvēta bruģakmens apmale, ap-
kures sistēmā nomainīti radiatori, pārveidotas radiatoru pie-
slēguma vietas pie stāvvadiem kā rezultātā var regulēt katra 
radiatora to, uz radiatoriem uzstādīti alokatori – siltuma skai-
tītāji, atjaunota siltumizolācija apkures sistēmai. 

Vēl viens renovēts daudzdzīvokļu nams Koknesē

“Prieks par labi paveiktu darbu!” – teic renovētās 
daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāji.

Pēc daudzu koknesiešu ieteikuma un 
ar pašvaldības atbalstu ir atjaunots arī 

vēsturiskais Kokneses uzraksts 
uz mājas sienas.  
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Noslēgusies 2020.gada tūrisma sezona
2020. gada tūrisma sezona krasi atšķīrās no ierastām 
tūrisma sezonām, jo pasaulē un Latvijā plosās Covid 
19 vīruss. Tas ietekmēja tūristu plūsmu, ierobežoja ie-
rasto darbu norisi Tūrisma informācijas centrā (TIC) un 
Kokneses viduslaiku pilsdrupās.
Kokneses novada domes
Tūrisma un sabiedrisko attiecību nodaļa

Šogad koknesieši un viesi nevarēja pulcēties tradicionālajos 
tūrisma sezonas atklāšanas – “Sama modināšanas svētkos”. Sams 
pats gan bija pamodies, apmeklējis tūrisma uzņēmējus un, ar TIC 
darbinieku palīdzību, sveica visus ar svētku video “Koknesē Samu 
modina maijā”. Savukārt konkurss “Tvīds paliek mājās” atsauca 
atmiņas par seno velosipēdu braucienu, kas citus gadus ar zvani-
ņu skaņām kuplināja svētkus. Ierastais gadatirgus šogad pārcēlās 
uz rudens pusi vienlaikus ar saulaini rudenīgu pasākumu “Rude-
nāji Koknesē”. 

Šogad bija vērojama ceļošanas paradumu maiņa. Sakarā ar ro-
bežu slēgšanu, lidojumu atcelšanu un dažāda veida ierobežoju-
miem, apmeklētāju vidū bija mazāk ārzemju ceļotāju. Vairumā 
ceļoja Latvijas iedzīvotāji, Koknesē viesojās apmeklētāji no visas 
Latvijas. Visvairāk tika pieprasīta informācija par Latgali. Izteikti 
jūtams bija, ka atrodamies Latvijas centrā, jo apmeklētāji intere-
sējās par visiem reģioniem - Kurzemi, Vidzemi, Zemgali un lab-
prāt izmantoja pieejamās ceļošanas kartes un maršrutus. Ceļoja 
ģimenes, draugu kopas, retāk līdz šim ierastās lielās grupas ar 
autobusu. Parādījās tendence, īpaši nedēļas nogalēs, ka ceļotāji 
ierodas Koknesē ar vilcienu, pavada šeit visu dienu, daudz stai-
gājot ar kājām, izmantojot kuģīšu, aktīvās atpūtas piedāvājumus 
- SUP, laivu un velosipēdu pakalpojumus, un vakarā ar vilcienu 
vai autobusu atgriežas mājās.

Sezona Kokneses viduslaiku 
pilsdrupās

Ierasti aktīvā tūrisma sezona ar atvērtu klientu apkalpošanas 
namiņu Kokneses viduslaiku pilsdrupās sākas aprīlī, bet šogad tas 
notika tikai 15.maijā, kad tika atļauts atsākt darbību pēc ārkārtē-
jās situācijas izsludināšanas. Saistībā ar noteiktajiem ierobežoju-
miem netika piedāvātas pilsdrupās tik ierastās viduslaiku aktivi-
tātes: loka šaušana un cirvja mešana, kā arī āra lielformāta spēles. 
Šovasar darbību uzsāka “Ūdensprieki Koknesē”, kuri no Kokneses 
viduslaiku pilsdrupu piestātnes piedāvā izbraucienus ar katama-
rāniem un laivām. Atbilstoši noteiktajam apmeklētāju skaitam, 
pilsdrupās notika Kokneses kultūras nama organizētie četri Va-
saras noskaņu koncerti: Daces Straumes gongu un kokļu kon-
certs priekšpils teritorijā, Latvijas nacionālās operas mākslinieka, 
trombonista Vaira Nartiša koncerts, čellista Mareka Radzēviča 
koncerts, grupas "Willow Farm" koncerts "Pasaule ir viss, kas ga-
dās". Arī  “Rudenāju Koknesē” noskaņas bija jūtamas pilsdrupās, 
kad notika moto kluba "Brīvības Gari MC" un moto entuziastu 
parādes brauciens pa Koknesi ar apstāšanos Kokneses viduslaiku 
pilsdrupās un  “Soul of Flames” radītais uguns šovs. Pēc Covid 19 
ierobežojumu izmaiņām, atsākās arī kāzu ceremonijas viduslaiku 
pilsdrupās. Pilsdrupās notika 4 kāzu ceremonijas, 9 Senlatviešu 
kāzu programmas un 10 Viduslaiku kāzu programmas. Lielākā 
daļa jauno pāru izmantoja augusta mēnesi, lai izteiktu laulību so-
lījumu.

Neraugoties uz to, ka ārzemju viesu bija salīdzinoši mazāk, 
ir pieaudzis pilsdrupu apmeklētāju skaits, kas šogad sasniedzis 
29221 apmeklētāju (klientu apkalpošanas namiņa darba laikā, 
neuzskaitot agru rītu, vēlu vakaru un nakts apmeklētājus). Rau-
goties uz pēdējiem pieciem gadiem, ir vērojam tendence, ka tū-
risti labprāt apmeklē Kokneses parku un pilsdrupas. Kopējais 
apmeklētāju skaits sezonas laikā: 2015.gads -23139, 2016.gads 
-23361, 2017.gads – 22445, 2018.gads -21231, 2019.gads - 25673 
apmeklētāji. 2018. gadā projektā "Kultūras mantojuma saglabāša-
na un attīstība Daugavas ceļā" ietvaros tika veikti vērienīgi kon-
servācijas darbi pilsdrupu mūra sienām Pērses upes pusē. Pro-
jekta realizācijas laikā daļa pilsdrupu teritorija bija norobežota, 
nenotika kāzu ceremonijas un pasākumi, līdz ar to samazinājās 
arī apmeklētāju skaits.

Ieguldītie līdzekļi un darbs pie tūristiem arvien pievilcīgākas 
vides veidošanas (Moku kambaris, akas vieta un bruģa atsegums, 
audiogids 6 valodās, pilsdrupu informatīvie stendi u.c.) veicinājis 
tūristu pieplūdumu Kokneses viduslaiku pilsdrupās.

Sezona Kokneses tūrisma 
informācijas centrā

Neraugoties uz to, ka apmeklētāji šogad vairāk izvēlējās ap-
meklēt āra objektus, labprāt tika apmeklēts tūrisma centrs, jo 
apmeklētāji var iegūt sev nepieciešamo informāciju par Kokne-
si, apkārtni un reģioniem, aplūkot trīs maketus, iepazīt Koknesi 
virtuāli, gūt baudījumu kvalitatīvās izstādēs, iegādāties Kokneses 
suvenīrus, izmantot labierīcības. Arī TIC lielākoties apmeklēja ģi-
menes, ceļojot pa Latviju.  No ārzemju tūristiem, laikā, kad iero-

bežojumi bija atcelti, visvairāk TIC apmeklēja lietuviešu ceļotāji, 
lielākoties lielās grupās, kopumā 594 (janvāris- septembris). Sa-
gaidījām arī viesus no Vācijas, Igaunijas un 33 apmeklētāju grupu 
no RTU, kuras sastāvā bija studenti no dažādām valstīm. Uzsā-
kot kompetencēs balstītu mācību pieeju, daudzas klases, īpaši no 
I.Gaiša Kokneses vidusskolas mācību stundās apmeklēja TIC, vai 
arī stundas vadīja TIC telpās, piemēram Latvijas vēstures, vizuā-
lās mākslas, literatūras un latviešu valodas stundas. TIC darbinie-
ki vairākām klašu grupām izstrādājuši atbilstošas apmeklējuma 
programmas darbojoties individuāli, pa pāriem un grupās. Ru-
dens pusē atsākās projekts “Skolas soma”, kuras ietvaros daudzas 
skolas piedalījās “Pērseju” interaktīvajā orientēšanās spēlē, kuras 
sākums bieži notika TIC, kur skolēnus darbinieki iepazīstināja ar 
Koknesi un tās vēsturi, lai skolēni sekmīgāk varētu veikt spēles 
uzdevumus.

Ierasti maijā TIC apmeklē daudzas skolēnu grupas, šogad  tas 
krasi atšķīrās, jo TIC tika atvērts apmeklētājiem 15.maijā un sko-
lēnu grupas pavasara ekskursijās nedevās.

Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris KOPĀ

2017. 
gads 446 602 487 391 336 234 2496

2018. 
gads 394 375 267 462 445 237 2180

2019. 
gads 863 560 751 967 282 502 3925

2020.
gads 65 385 855 521 783 520 3129

 Laikā, kad nenojautām par to, kādas izmaiņas sagaida tūrisma 
nozare, TIC darbinieki piedalījās starptautiskajā tūrisma izstādē 
“Adventur” Viļņā. Projekta “Aizraujošs ceļojums piļu un mui-
žu parkos četros gadalaikos” stends kopā ar Jelgavas, Rokišķu, 
Pakrojis pašvaldībām, tūrisma izstādē „Balttour” Rīgā, Ķīpsalas 
hallē. Darbība tika  nodrošināta trīs stendos ar aktīvu apmeklē-
tāju informēšanu par Koknesi: Kokneses stendā, projekta “Aiz-
raujošs ceļojums piļu un muižu parkos četros gadalaikos” stendā 
un Zemgales plānošanas reģiona Vidusdaugavas pudura stendā. 
Arī 8.martā pasākumā “Noskrien ziemu” ietvaros Kokneses TIC 
stendā varēja iegūt informāciju par Koknesi sporta centra hallē. 
Laikā, kad ierobežojumi bija atcelti, bija iespēja dalībai “Hiršen-
hofas tirdziņā” Iršos un gadatirgū “Rudenāji Koknesē”, kur ap-
meklētāji varēja iegūt informāciju TIC stendā. 

Plašajā izstāžu zālē apmeklētājus priecējušas astoņas izstādes: 
H.Mārcēna – Ancāna māla trauku un kaklarotu izstāde, A. Brieža 
un I.Pugačova fotogrāfiju izstāde “Koknese ar dzirksteli”, L. Bēr-
ziņa gleznu izstāde “Notvert netveramo”, P. Karpa gleznu izstāde 
“ Koknese senāk un tagad”, biedrības “Ūdenszīmes” stikla rotu un 
interjera priekšmetu izstāde ”Papardēs”, G.Mārcēnas –Ancānes 
kolekcijas izstāde “Ceļojumu zilonīšī”, I. Šleseres Gražules gleznu 
izstāde “Māte daba”, I. Kalnozolas foto izstāde " Tā kā puķuzirnīts 
uzziedēju māmiņai, tā kā puķuzirnīts apvijos ap tētiņu".

Ir notikušas dažādas tikšanās, dzejas dienu pasākumi, lekcijas, 
sadarbība ar vietējiem tūrisma uzņēmējiem. Šovasar TIC telpās 
notikuši trīs grāmatu atvēršanas svētki un J. Bleses grāmatas 
“Koknese ar atskatu tālākā pagātnē” otrais izdevums, U. Pabrikas 
grāmata "Hirschenhof - Irši pagātnes pēdas" (abas grāmatas ir ie-
spēja iegādātie TIC), I. Apsānes - Krūmiņas autorgrāmata "Vējš 
uzlūdza uz deju" uzsāka ceļu pie lasītājiem. Kokneses TIC vieso-
jas bijušais valsts prezidents Valdis Zatlers un  Eiropas Parlamen-
ta deputāte un "Kokneses fonda" padomes priekšsēdētāja Sandra 
Kalniete, kā arī bijušais Latvijas aizsardzības ministrs Raimonds 
Bergmanis un Apvienoto Arābu Emirātu (AAE) vēstniece Latvijā 
Hanāna Halfāna Ubaida Alī Almadhanī.

Tradicionālais Rudens tūrisma velobrauciens radīja prieku īs-
tiem velomīļiem. Šajā gadā 70 km garais maršruts veda pa Kok-
neses, Aizkraukles, Skrīveru un Jaunjelgavas novadiem. Tika 
apmeklēti objekti - Aizkraukles purvs, viesu māja “Cepļi”, Aiz-

kraukles pilskalns, “Skrīveru pārtikas kombināts”, Jaunjelgavas 
tūrisma informācijas centrs, savu saimniecību izrādīja bitenieks 
Arvīds Vītols. Īpašs piedzīvojums bija divi braucieni – pārcelša-
nās pāri Daugavai ar kuģīšiem ”Baltā kaza” un “Vīgante”.

Visa gada garumā TIC apkopo ikmēneša Kokneses novada pa-
sākumus, izveido kalendāru, to publicē sociālajos tīklos un izvie-
to afišu veidā publiski pieejamās vietās novadā. Arī turpmāk, kad 
beigsies ierobežojumi aicinām sekot līdzi aktualitātēm. Ikdienā 
aicinām sekot informācijai Facebook, www.koknese.lv un www.
visitkoknese.lv.

Lai mierīgi un gaiši svētki ģimenes lokā!

 Rudenāju svētkos lieliski iederējās motokluba “Brīvas Gari” 
organizētā motociklistu parāde.

Kokneses tūrisma informācijas centra darbinieces novēl 
gaišus un mierpilnus svētkus!

Mūsu dižākā pērle – Kokneses viduslaiku pilsdrupas.

Rudens velobrauciens kļuvis par gadskārtēju tradīciju aktīvā dzīvesveida piekritējiem.
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Bebru pagasta bibliotēkā vienmēr mīt 
radošs gars. Te ir interesanti gan bēr-
niem, gan pieaugušajiem. Jau vairāk 
nekā 20 gadus bibliotēkas vadītāja ir 
Ausma Rode. Lai arī šis gads atnāca ar 
negaidītiem ierobežojumiem, bibliotē-
ka katrā pagastā ir vieta, kur rast gais-
mu un prieku dvēselei.

Kokneses novada domes
Tūrisma un sabiedrisko attiecību nodaļa

Tieši grāmatu klēts bija akcijas “Teiksim sil-
tu paldies mediķiem” galvenais centrs, kur tika 
pielocīts dāsno pagasta rokdarbnieču pūrs ar 
izrakstītiem cimdiem, zeķēm un citiem adīju-
miem, kas bija skatāmi arī izstādē. Čaklo adītāju 
veikums jau aizceļojis sasildīt mūsu pašaizlie-
dzīgos medicīnas darbiniekus. Vēlreiz paldies 
par dāvāto siltumu rokdarbniecēm Mirdzai 
Vītoliņai, Ausmai Rodei, Ilzei Pabērzai, Vinetai 
Kalniņai, Rutai Hmeļņikai. Vēl viņu vidū bija  
skaistu rakstu pratēja Lilita Birze, kura šajā ru-
denī satina mūža kamolā pēdējo pavedienu, bet 
viņas ar mīlestību noadītie cimdiņi, zeķes un sil-
tā šallīte vēl ilgi sildīs citus. 

Arī nākamajā gadā pagasta adītājas varēs sa-
rosīties, jo Ausma Rode iecerējusi jaunu adīša-
nas tūri – sarūpēt cimdiņus un zeķītes mazulī-
šiem un pansionāta iemītniekiem.

Ziemassvētku noskaņa atver durvis uz prieku 
un gaismu. Bebru pagasta mazajā gaismas pilī 
smaržo Ziemassvētku eglīte, kuru bibliotēkas 

vadītājai Ausmai Rodei un bibliotekārei Silvai 
Grunšteinai palīdzēja izgreznot Ziemassvētku 
rūķi Nikola, Emīlija, Artis un Annika, kuriem 
arī ļoti patīk lasīt grāmatas. 

Pašreiz bibliotēka ir atvērta katru darba dienu 
no pulksten 9 līdz pulksten 13, izņemot trešdie-
nas, kad lasītāji gaidīti ir pēcpusdienā no pulk-
sten 14 līdz pulksten 16.

Bibliotēkas vadītāja stāsta, ka šajā laikā bebrē-
nieši, ievērojot epidemioloģiskās drošības notei-
kumus, ir kļuvuši vēl čaklāki lasītāji. Bibliotēkā 
notiek tikai grāmatu apmaiņa, bet nevar laiku 
pavadīt pie datoriem. 

Lai arī šogad bibliotēkā nenotiks tradicio-
nālās Ziemassvētku radošās darbnīcas, ikviens, 
apmeklējot bibliotēku, sajutīs brīnišķīgu svētku 
gaisotni.

Ziemassvētku rūķiem patīk lasīt grāmatas pie 
pašu izgreznotās eglītes.

Mazajā gaismas pilī radošs gars PII "Bitīte" ziedo 
"Drosmes kastei"
Pirmsskolas izglītības iestāde "Bitīte" 
pirmo gadu piedalās akcijā "Drosmes 
kaste". Akcijas "Drosmes kaste" pamat-
ideja ir aicinājums ziedot rotaļlietas Bēr-
nu klīniskās universitātes slimnīcas 
Onkoloģijas pacientiem.

PII "Bitīte" informācija un foto

Kaste ir piepildīta ar daudz dažādām rotaļlie-
tām un spēlēm, kuras mazie pacienti pēc  pro-
cedūrām un manipulācijām var saņemt kā 
drosmes apliecinājumu. Bērni dodas pie kastes 
un izvēlas sev iepatikušos dāvaniņu. Mūsu dāvi-
nājums daudziem palīdzēs veikt nepieciešamās, 

sāpīgās procedūras. 
Bērniem uz Rīgu aizceļoja rakstāmpiederu-

mi, dažādas grāmatas, puzles, spēles, burbuļpū-
šamie, mašīnas, lelles un sadzīviskas lietas.

"Drosmes kasti" palīdzēja piepildīt bērnu ve-
cāki un darbinieki, vēlot mazajiem drosminie-
kiem ātrāk izveseļoties. Pagājušajā gadā kopā ar 
vecākiem prieku radījām Iršu ĢAC "Dzeguzīte" 
pieaugušo sociālās aprūpes nodaļas vecļaudīm, 
bet šogad viens no labajiem darbiem – sarūpēts 
prieks bērniem, kuri ārstējas slimnīcā.

Paldies visiem labajiem cilvēkiem, kuri ir pa-
veikuši lielisku darbiņu, sasildot kādu skumju 
sirsniņu, novēlot nepārstāt sapņot, ticēt labajam.

Drosmes kastei aizceļojušas bebrēniešu dāvaniņas, kas iepriecinās mazos pacientus.

Dalība LVA konkursā 
"Zeltmatīte un trīs lāči"
Kokneses pamatskolas – attīstības 
centra 1. – 2. klases skolēni piedalījās 
Latviešu valodas aģentūras rīkotajā 
konkursā “Zeltmatīte un 3 lāči”.

Jolanta Rotkāja
Kokneses pamatskola - attīstības cen-
tra skolotāja

Skolēni ļoti uzmanīgi noskatījās animā-
cijas filmas “Zeltmatīte un 3 lāči” vārdnīcu, 
iepazinās ar pasakas varoņiem un ar interesi 
veica piecus uzdevumus. Turpinājumā skolo-

tāja lasīja priekšā visu pasaku, bērni krāsoja 
sižeta attēlus un kārtoja pareizā secībā.

Patiesu prieku bērniem sagāgāja LVA sarū-
pētās balvas – divas valodas spēles “Atver pa-
sauli!” un spēle “Atceries šos 5 trakos vārdus”. 
Šīs spēles ir vērtīgs valodas mācību materiāls. 
Ar to palīdzību skolēni rotaļu veidā varēs 
pilnveidot vārddarināšanas prasmes, nostip-
rināt apgūto vārdu krājumu un attīstīt rak-
sturošanas prasmes, kā arī lietderīgi un jautri 
pavadīt brīvo laiku un atpūsties.

Konkursa dalībniekiem prieks par paveikto.

Konkurss “Es protu glīti rakstīt!”
Valodas un mākslas mācību priekš-
meta mēneša ietvaros 2020.gadā no 
16.11 līdz 20.11 Kokneses pamatsko-
lā – attīstības centrā notika valodu 
nedēļa, kuras laikā skolēni piedalījās 
konkursā “Es protu glīti rakstīt!”.

Jolanta Rotkāja
Kokneses pamatskola - attīstības cen-
tra skolotāja

Skolēni savus darbus rakstīja uz iepriekš 

sagatavotām ar Latvju zīmēm rotātām lapām. 
Visi skolēni centās pārrakstīt tekstus glīti, bez 
kļūdām, svītrojumiem gan latviešu, gan an-
gļu valodā. Glītrakstīšanas darbus bija iespēja 
papildināt arī ar vizuāliem elementiem.

Konkursā tika iesniegti 39 skolēnu darbi, 
kurus varēja aplūkot un novērtēt Skolas – 
centra bibliotēkā. Uzvarētāji tika noskaidroti 
pedagogu balsojumā.

Apsveicam uzvarētājus: 1. vietas ieguvēju 
Beāti Avotiņu, 2. vietas ieguvēju Sabīni Jāt-
nieci un 3. vietas ieguvēju Santu Mitrovsku!
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Mūsu pieredze pedagogu izaugsmei
Mūsdienu dzīves temps 
kļūst straujāks, pedago-
giem jābūt labi izglītotiem 
un radošiem profesionā-
ļiem, kas pārdomā savu 
pedagoģisko darbību un 
pielāgo to bērnu vajadzī-
bām, tādēļ arvien svarīgā-
ka kļūst nepieciešamība 
pēc zināšanu papildināša-
nas un pilnveidošanas, jo 
pedagogam ir jāpiemēro-
jas pilnīgi jaunām situāci-
jām skolu ikdienā. Latvijas 
izglītības sistēma ir ceļā uz 
iekļaujošu izglītību, tomēr 
daudziem vispārizglītojošo 
skolu pedagogiem nepie-
tiek pieredzes un vajadzīgo 
zināšanu par bērniem ar 
speciālām vajadzībām, par 
izglītības procesa organizē-
šanu un uzvedības problē-
mu risināšanas iespējām.

Inese Svence
Ineta Gerasimova
Kokneses pamatskola – at-
tīstības centrs

Kokneses pamatskolas – attīs-
tības centra metodiskā dienesta 
speciālisti Inese Svence, Elīna 
Ivanāne un Ineta Gerasimova 
sadarbībā ar Izglītības un zināt-
nes ministriju 2020.gada rudenī 

pedagogiem piedāvāja iespēju 
apmeklēt profesionālās pilnvei-
des kursus “Pedagoģiskā procesa 
plānošana un vadīšana (indivi-
dualizēta mācību procesa ele-
menti, skolas atbalsta komandas 
darba organizēšana, izglītojamā 
snieguma progresa izvērtējums) 
izglītojamiem ar – garīgās attīs-
tības traucējumiem, smagiem 
garīgās attīstības traucējumiem, 
garīgās veselības traucējumiem” 
un “Stratēģijas izglītojamo uz-
vedības vadīšanai, korekcijai un 
agresijas novēršanai”, lai padzi-
ļinātu zināšanas speciālās pe-
dagoģijas jautājumos,   uzlabotu 
izpratni par skolēnu vajadzībām 
un, tādējādi, spētu veidot gan 
efektīvu, izglītojamā spējām 
atbilstošu mācību vidi, gan vei-
cinātu uzvedības problēmu ri-
sināšanu, kas sekmētu izglītības 
procesa kvalitāti.

Kursu programmā “Peda-
goģiskā procesa plānošana un 
vadīšana” dalībnieki iepazinās 
ar izglītojamo ar speciālām vaja-
dzībām – garīgās attīstības trau-
cējumiem, smagiem garīgās at-
tīstības traucējumiem un garīgās 
veselības traucējumiem mūsdie-
nīga mācību procesa īstenošanu, 
individualizēta mācību procesa 
nodrošināšanu, nepieciešama-
jiem atbalsta pasākumiem, sas-

niegumu dinamikas izvērtēšanu 
un atbalsta komandas darba or-
ganizēšanu. Būtiska loma izglītī-
bas procesa plānošanā un vadī-
šanā ir skolēnu attīstības un sas-
niegumu izaugsmes izvērtēšanai, 
korekcijas uzdevumu izvirzīša-
nai, lai ikkatrā bērnā tiktu saska-
tīts progress un, balstoties uz to, 
izvirzīti turpmākie uzdevumi. 
Dalībnieki uzsvēra, ka aktualizē-
tā tēma ir atbilstoša mūsdienu iz-
glītības situācijai, gūtās zināšanas 
ir noderīgas izmantošanai ikdie-
nas mācību procesā un sniedza 
ierosmi tās patstāvīgi papildināt. 
Diskusijās ar lektorēm dalībnieki 
analizēja konkrētas problēmsi-
tuācijas no skolas dzīves, meklēja 
risinājumu.

Gadu no gada skolēnu uzvedī-
ba izglītības iestādēs pasliktinās, 
jo skolēni apzinās savas tiesības, 
bet par pienākumiem nereti aiz-
mirst. Disciplīnas trūkums jau 
ilgstoši ir viens no jautājumiem, 
kas visvairāk uztrauc pedagogus 
un sabiedrību.  Šim viedoklim 
piekrīt arī Latvijas Izglītības un 
zinātnes darbinieku arodbiedrī-
bas (LIZDA) priekšsēdētāja Inga 
Vanaga, raksturojot esošu situā-
ciju: “Sit ar rokām, sper, met ar 
priekšmetiem, spļauj, rupji izla-
mā, rāda aizskarošus žestus, izsa-
ka nepiedienīgus piedāvājumus. 

Un dara to publiski, pavisam 
atklāti, jau iepriekš rēķinoties, 
ka par to “nekas nebūs”. Šādas 
skolēnu izdarības un attieksme 
pret saviem skolotājiem Latvijas 
izglītības iestādēs nav nekāds iz-
ņēmums, bet jau samilzusi prob-
lēma”. Kursu programmu “Stra-
tēģijas izglītojamo uzvedības 
vadīšanai, korekcijai un agresijas 
novēršanai” skolas metodiskā 
dienesta speciālisti izveidoja ar 
mērķi, papildināt vispārizglītojo-
šo skolu pedagoģiskā personāla 
kompetences darbā ar izglītoja-

miem, kuriem ir uzvedības trau-
cējumi, veicinot uzvedības prob-
lēmu risināšanas pilnveidošanu 
izglītības iestādē. Dalībnieki 
apguva pozitīvas uzvedības vadī-
šanas taktiku, disciplīnas problē-
mu pārvarēšanas un sadarbības 
veicināšanas metožu integrēšanu 
izglītības procesā, iepazinās ar 
agresīvas uzvedības korekcijas 
iespējām, aktualizēja jautājumus 
par atbalstošas vides nozīmi iz-
glītojamo uzvedības vadīšanā un 
personības attīstībā.

Kokneses pamatskola – at-

tīstības centrs izsaka cerību, ka 
visiem 120 kursu dalībniekiem 
no Krustpils, Madonas, Ķegu-
ma, Ogres, Lubānas, Kokneses 
novadiem, Aizkraukles un Jē-
kabpils   dalība kursos stiprināja 
atziņu, ka iegūtās zināšanas būs 
noderīgas katram gan personī-
gās, gan profesionālās izaugsmes 
veicināšanā un ka Latvijas sko-
lotāji ir profesionāli savas jomas 
speciālisti.

Uz tikšanos Kokneses pamat-
skolā – attīstības centrā!

Kokneses pamatskolas – attīstības centra metodiskā dienesta speciālistes Elīna Ivanāne, 
Inese Svence un Ineta Gerasimova. 

Latvijas Veselības sporta nedēļa 
2020 Kokneses pamatskolā – 
attīstības centrā
Jau devīto reizi Latvijā 
notika veselības nedēļa, 
kuras ietvaros tiek popu-
larizēts veselīgs un fiziski 
aktīvs dzīvesveids. Šogad 
Kokneses pamatskola – 
attīstības centrs pirmo 
reizi piedalījās šinī pasā-
kumā  un vienu nedēļu 
katru dienu - no 26. ok-
tobra līdz 1. novembrim, 
organizēja sportiskas, 
izzinošas aktivitātes.

Maija Zeilāne
Kokneses pamatskola - 
attīstības centra skolotāja

Latvijas Veselības sporta ne-
dēļas 2020 ietvaros pasākuma 
organizatore skolotāja Maija 
Zeilāne piedāvāja internāta 
grupām iesaistīties dažāda vei-
da aktivitātēs. Skolēni pierādīja 
savas spējas, veiklību un azartu 
spēlē “tautas bumba” un futbo-
la soda sitienos.

Visas nedēļas garumā sko-
lēni iepazina skolas vidi, pie-
daloties maratonā “Esi aktīvs 
izzinot skolu”. Skolēni skaitīja 
dažādus objektus Skolas – cen-
tra telpās – telpaugus, logus 
skolas gaiteņos, trepes skolas 
un internāta ēkās, pētīja cik 
kalorijas ir brokastu ēdienā. 
Baudot silto laiku ārā, skolē-
niem bija jāsaskaita skujkoki 
skolas teritorijā. Erudīta gars 
skaitīt, pētīt un vērot pārņēma 
skolēnus un skolotājus. Dalīb-

nieki ar interesi iesaistījās pie-
dāvātajā aktivitātē un ar dienas 
beigās aizrautīgi salīdzināja 
rezultātus.

Dambreti mūsu skolas sko-
lēni savās internāta grupās 
spēlē bieži, bet skolas mērogā 
piedalīties “Dambretes ma-
ratonā” bija izaicinājums gan 
lielāko klašu skolēniem, gan 
mazajiem skolēniem. Sīvā cīņā 
uzvarētājs Maksims Sviridovs 
pierādīja savu pacietību un 
izdomu, uzveicot pretiniekus 
fināla izspēlēs.

Nedēļas noslēgumā Skolas – 
centra ēdnīcā norisinājās pasā-
kums “Veselīgie smūtiji”,   kur 
augļu un dārzeņu daudzveidī-
ba uzbūra rudens krāsu dažā-
dību.  Pašu mizotie dārzeņi un 

augļi pārtapa gardās sulās, kas 
piepildītas cukurotās krūzēs 
radīja mājas sajūtu.

Apbalvošanas dienā, ārst-
nieciskās vingrošanas skolotā-
ja skolēniem mācīja kā parei-
zi iesildīt visus muskuļus, lai 
kopīgi izpildītu   “planku”, šis 
vārds skolēniem nebija pazīs-
tams, tādēļ internāta grupas 
tika aicinātas iepazīt šo vingro-
jumu izmantojot informāciju 
tehnoloģijas.

Paldies kolēģiem, kas at-
balstīja ar pasākumu vadīšanu, 
motivēja skolēnus piedalīties 
aktivitātēs, jo tikai komandā ir 
spēks.

Uz tikšanos nākošgad Lat-
vijas Veselības sporta nedēļas 
2021 pasākumos!

Komandā ir spēks!

Senioru klubiņa “Pīlādzītis” 
2020. gada hronika
 Šis neierasti dīvaino no-
tikumu gads tūliņ beigs 
savu ritējumu, bet tā no-
teiktā lietu kārtība tur-
pināsies nākošajā gadā. 
To nosaka strauji mai-
nīgās mikrobu pasaules 
naskie klaiņotāji vīrusi, 
jo tā vien šķiet, ka to 
izdzīvošanas iespēja ir 
neierobežota.  Senio-
ru klubiņa “Pīlādzītis” 
dalībnieki vērīgi seko 
speciālistu ieteikumiem 
un izmanto visas sazi-
ņas iespējas – darbojas 
“Whatsapp” grupa, vecie 
mobilie telefoni un past-
kastītes.  

Zenta Bērziņa,
Senioru klubiņa “Pīlā-
dzītis” vadītāja

Paldies mūsu atbalstītājiem: 
Kokneses novada domei, 
Sociālajam dienestam, Kok-
neses kultūras namam, Kok-
neses tūrisma informācijas 
centram, Kokneses pagasta 
bibliotēkai, veikalam “Sē-
nīte”, SIA “Kokneses mies-
nieka gardumi”, SIA “Eidz 
Transports” un gidei Daigai 
Dūniņai. Pateicoties domes 
piešķirtajam finansējumam, 
esam organizējuši Kokneses 
novada senioru ekskursijas: 
7. februārī uz baletu “Ba-
jadēra”; 9. jūnijā “Skaistā, 
gardā Vidzemīte. Ciemos 

Smiltenes pusē”, 23. jūlijā 
“Ērģeļu minikoncerts Stir-
nienes baznīcā, grāfu Borhu 
stāsts Varakļānos un Zelgau-
skas muiža. Ciemos pie koku 
vilnas meistara Toča un 
kallu dārzā”, 15. septembrī 
“Zemgales darbīgie ļaudis 
un gardumi. Romantiskais 
Elejas Tējas namiņš”. Senio-
ru klubiņā “Pīlādzītis” esam 
32 dalībnieki: no 64 gadu 
vecuma līdz  70 gadiem ir 9 
dalībnieki, no 71 gada līdz 
75 gadiem - 7 biedri,  no 76 
gadiem līdz 80 gadiem mūsu 
pulkā ir  8 biedri, no 81 gada 
līdz  85 gadiem darbojas 6 
dalībnieki, bet no 86 gadiem 
līdz dižajiem 90 gadiem bra-
ši turas 2 klubiņa dalībnieki.

 Bija plānotās 26 sanāks-
mes, bet slimības Covid – 19 
ierobežojumu dēļ varējām sa-
nākt tikai 13 reizes: septiņas 
sanāksmes notika klubiņa 
telpās, sešas Kokneses par-
ka estrādē.  Esam paspējuši 
piedalīties piecās talkās (di-
vas Likteņdārzā, viena koku 
stādīšana parkā, divas Otrā 
pasaules kara brāļu kapu te-
ritorijā ), divos braucienos uz 
“Paugu silu”, 4. marta modes 
skatē “VASARAS PERFOR-
MANCE” un ciemojušies 15. 
februārī Olaines biedrības 
“Pīlādzis”15 gadu jubilejā, 
24. jūlijā “Saimnieču dienā” 
Bebros.   Sanākšanu reizēs, 
kā vienmēr, sveicām mūsu 

jubilārus, sapulču vidējais 
apmeklētāju skaits ir  bijis 24 
dalībnieki. Mūsu izvēlētais 
gada dzīvnieks ir mājas zvir-
bulis, augs - kāposts. Vasarā 
kā zvirbuļu bariņš saradā-
mies Kokneses estrādē - pa-
čalojām un naski devāmies 
prom, bet tagad ikdienā jāēd 
kāposti, lai stiprinātu imuni-
tāti. Ārkārtas stāvokļa dēļ uz 
nezināmu laiku atcelta klu-
biņa 15. dzimšanas dienas 
svinības, tāpat nenotika Pa-
teicības dienas pasākums Ģi-
menes atbalsta centrā “Dze-
guzīte”, bet mēs “Dzeguzītes” 
iemītniekiem nosūtījām svei-
cienu.  

Nenotiks senioru Vecga-
da balle, atceltas sanāksmes. 
Tomēr tik drūmi nemaz nav, 
elektroniskā saziņa nav iero-
bežota, viens otru sveiksim 
Ziemassvētkos ar pašizgata-
votām apsveikuma kartītēm, 
jo pastkastītes nevainojami 
darbojas kā sendienās. 

Lai mums visiem izdodas 
ņipriem un darbīgiem, ve-
selīgi sagaidīt Jauno gaismas 
gadu! Veiksmi darbos!  
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Veiksmīgi aizvadīta foto 
orientēšanās spēle Iršos
Sporta halle ''Irši''no 23. 
novembra līdz 7. decem-
brim piedāvāja ikvienam 
interesentam piedalīties 
foto orientēšanās spēlē 
''Iršu Slepenais Kods''. Kat-
ram bija iespēja saņemt 
bilžu kolāžu un iejusties 
detektīva lomā, lai atrastu 
nepieciešamos objektus un 
tajos apslēptos atšifrējuma 
burtus, kā arī ieraudzīt ko 
jaunu, iepriekš varbūt pat 
nepamanītu un neievērotu. 

Lāsma Rutkovska, 
Sporta pasākumu organi-
zatore Iršu pagastā

Lai atšifrētu slepeno kodu, 

bija jāatrod 24 objekti gan Iršu 
pagasta centrā, gan ārpus tā. Lai 
atrastu vajadzīgo, katrs varēja 
izvēlēties, kā tos atradīs, ejot kā-
jām, braucot ar velosipēdu vai 
automašīnu, varbūt pat zirga ka-
manās. Kopējais ceļa garums bija 
30 km. 

Kāds spēli veica stundas laikā, 
kāds meklēja nedēļas garumā. 
Prieks par milzīgo un necerēto 
atsaucību, piedaloties gan indi-
viduāli, gan pāros, gan ģimenes 
lokā, katrs izmantojot savu stra-
tēģiju.

Kopā tika iesūtīti 25 darbi, at-
minot Iršu slepeno kodu -''Iršos 
kustos, lai labi justos!'' Spēlē pie-
dalījušies 46 dalībnieki dažādos 
vecumos. Katrs dalībnieks par 

piedalīšanos saņēma Pateicības 
rakstu un krūzīti, kā arī pieci 
laimīgie izlozes kārtībā ieguva 
pārsteiguma balvas no sporta 
halles ''Irši''. Īpašs paldies Pērses 
sākumskolas pirmsskolas grupas 
kolektīvam un skolotājai Daigai 
Andersonei par piedalīšanos iz-
aicinājumā - spēlē, viņiem tika 
sarūpēta specbalva. 

Paldies visiem par atsaucību 
un piedalīšanos! Lai saspring-
tais un neprognozējamais laiks 
ir vieglāk pārvarams, dosimies 
dabā, baudīsim svaigo gaisu un 
lauku burvību, būsim kustībā, 
tomēr atcerēsimies arī par savu 
un līdzcilvēku veselību un drošī-
bu! Lai burvīgs svētku gaidīšanas 
laiks!

Svētku prieks “Bitītē”
Ziemassvētku gaidīšanas 
laiks kļūst priecīgāks, ja 
pamanām, ka mums pretī 
pamāj smaidošs rūķis, 
kurš apstaigā māju pa-
galmus, lai paraudzītos, 
kā mazi un lieli gatavojas 
svētkiem. Bērnudārza 
"Bitīte" bērni viņu jau 
ir redzējuši, veroties pa 
izrotātajiem "dārziņa" 
logiem.

PII “Bitīte” informācija un 
foto

"Bitītē" svētku rosība jūtama 
katrā grupā. Rūķu darbnīcās 
bērni darina apsveikumus ve-
cākiem un Ģimenes atbalsta 
centra "Dzeguzīte" pieaugu-
šo sociālās aprūpes nodaļas 
ļaudīm. Šajā laikā notiek arī 
telpu rotājumu darināšana un 
estētiskas vides radīšana, kurā 
iesaistās gan bērni, gan  darbi-
nieki.

Pēc dažām dienām Rūķu 
darbnīcā notiks piparkūku 
cepšana. Piparkūku smarža 
vēstīs par svētku tuvumu.

Stingri ievērojot drošības 
pasākumus un distancēšanos,   
katra grupa   svētku noskaņo-
jumu radīs tikai pašu priekam. 
Lai nedaudz varētu ielūkoties 
pasākumu norisē un attālināti 
priecāties līdzi saviem bēr-

niem, vecāki svētku ieskatu sa-
ņems WhatsApp grupās.

Svētki būs, tikai citādāk kā 
ierasts. Būs rūķi, Ziemassvētku 
vecītis un dāvanas.

17. decembrī 4. grupas bēr-
niem notiks svētku pasākums 
"Tukšais dāvanu maisiņš",   3. 
grupas bērni svinēs "Zaķu ģi-

menes Ziemassvētkus", bet 2. 
grupas zēni un meitenes rādīs 
"Ziemas pasaku".  18. decem-
brī  1. grupiņas bērniem svētku 
prieku dāvās pasākums "Brī-
numi Rūķu ciemā".

Gaidot svētkus, lai gaišas 
domas palīdz paveikt lielus un 
mazus darbus!

Rūķis apciemo ne tikai bērnus!

Smaidošās eglītes.

Svētkus noskaņa visapkārt!

18. un 19. decembrī no pulk-
sten 16.00-22.00 aicinām ikvienu 
doties pastaigā pa Kokneses vēs-
turisko parku, kurš iemirdzēsies 
un tērpsies īpašā gaismu staro-
jumā “Virmo gaisma Kokne-
sē”. Tumsai iestājoties, senā par-
ka takās būs iespēja baudīt īpašas 
Ziemassvētku sajūtas, izdzīvot 
noskaņu stāstus un ļauties gais-
mas starojumam.

Kokneses novada dome, sa-
darbībā ar Latvijas Kultūras ko-

ledžu, realizējot kopīgo projektu 
„Virmo Gaisma Koknesē”, sveic 
novada iedzīvotājus un viesus 
Ziemas saulgriežos! Lai parkā 
gūtais gaismas baudījums nes 
mirdzošu svētku prieku ikvienā 
mājā!

Dosimies pastaigās atbildīgi, 
nedrūzmējoties un ievērojot dis-
tanci no citiem klātesošajiem, kā 
arī aicinām lietot mutes un degu-
na aizsegus.

Kokneses parka teritorijā 

tiks izgaismoti un jaunā veidolā 
iemirdzēsies sekojoši apskates 
objekti – Pērses ūdenskrituma 
atveids, Kokneses Jaunās pils 
drupas, Jāņa vārti, Tējas namiņš, 
Kokneses viduslaiku pilsdru-
pas un  koku aleja uz Kokneses 
estrādi (virzienā no estrādes uz 
Jaunās pils drupām). 

Kokneses novada 
domes Tūrisma un sabiedrisko 

attiecību nodaļa

VIRMO GAISMA KOKNESĒ
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PII "Gundega" ciemojas rūķi
Kokneses pirmsskolas 
izglītības iestādē "Gun-
dega" ik uz soļa jūtama 
svētku noskaņa. Gluži 
kā Ziemassvētku dāvana 
mazajiem svētku gai-
dītājiem ir bērnudārza 
pagalmā uzstādītā āra 
skatuve un uzceltā rotaļu 
nojume. 

Kokneses novada domes
Tūrisma un sabiedrisko 
attiecību nodaļa

Par jauno skatuvi, kas kļūs 

par jauku pasākuma vie-
tu, priecājas arī izgreznotās 
svētku eglītes.  Pavisam ne-
sen "dārziņa" pagalmā notika 
rūķu gājiens, jo arī līksmie 
svētku vēstneši vēlējās apska-
tīt krāšņās eglītes un novēlēt 
bērniem brīnumainu svētku 
gaidīšanas laiku.

PII "Gundega" vadītāja 
Rita Gabaliņa stāsta, ka bērni 
cītīgi gatavojās svētkiem, bet

šoreiz, ievērojot epidemio-
loģiskos drošības noteiku-
mus, svētki tika svinēti tikai 

grupās un bez vecāku klāt-
būtnes. "16. decembrī katrā 
grupiņā notika Rotaļu rīts. 
Bērni kopā ar savām skolo-
tājām gāja rotaļās, dziedāja 
un dejoja uz svētkiem apgū-
to repertuāru. Bērnudārza 
pagalmā bija pamanāms arī 
Ziemassvētku vecītis, kurš 
atnesa dāvanas, bet šoreiz 
grupiņās pie bērniem viņš 
neciemojās," teic iestādes 
vadītāja. "Gundegas" rūķi un 
bērni vēl visiem stipru veselī-
bu ceļā uz gaismu un prieku!

Svētku eglītēm rotāta jaunā skatuve.

Kur rūķi, tur līksmība!

Atvadu vārdi mācītājam 
Valdim Baltrukam

/30.01.1948. – 08.12.2020./
Un pacels Dievs uz 

savām rokām
Mūs tad, kad mūsu 

diena nāks.
/L. Breikšs/

Laikā, kad esam ceļā uz Zie-
massvētku gaismu, Mūžīgās 
Gaismas ceļā 8. decembra rītā 
72 gadu vecumā devies Kokne-
ses luterāņu draudzes mācītājs 
Valdis Baltruks. Te, Koknesē, 
paliks nezūdošas gaismas pē-
das, bet dižie ozoli, kas ilgus 
gadus viņu sveicināja Dau-
gavas krastā, turēs stalti savu 
zaru vainagu, veroties augstu 
debesīs.

Kokneses luterāņu drau-
dzeimācītājs veltīja vairāk nekā 
30 kalpošanas gadus. Mācītāja 
amatā viņš tika ordinēts pār-
maiņu laikā – 1990. gada 6. 
janvārī. Daudzu mācītāju vārdi 
ierakstīti baznīcas ilgajā mūža 
rakstā, bet Valda Baltruka 
gaismas ceļš Koknesē vienmēr 
atgādinās par Atmodas laiku, 
kad draudze atkal atguva savu 
dievnamu. Par pašaizliedzīgo 
devumu sabiedrības labā 2010. 
gadā viņam tika piešķirts Kok-
neses novada Goda pilsoņa 
nosaukums.

Mācītājs Valdis Baltruks 
mūsu atmiņās paliks ar neiz-
smeļamo dzīves enerģiju, ar 
nenogurstošo vēlmi palīdzēt 
ikvienam, visvairāk dzīves pa-
bērniem, jo tāda bija viņa dzī-
ves sūtība un aicinājums – da-
līties savā ticības spēkā. Mācī-
tājs kalpoja arī citās draudzēs, 
savulaik nodibināja Cietumu 
kalpošanas apvienību un arī 
pats bija cietuma kapelāns.

"Paldies par svētdienas rī-
tiem!" – domās teic tie, kuri 
svētdienas rītos mēroja ceļu uz 
Kokneses luterāņu dievnamu, 

jo viņiem bija svarīgi ieklau-
sīties mācītāja vārdos, sajust 
viņa stingro rokasspiedienu. 
Tā bija nemainīga tradīcija   - 
pēc dievkalpojuma mācītājs 
katram sniedza roku un līdzi 
laba vēlējumu. Viņa sirds pie-
derēja Kokneses baznīcai un 
savai draudzei. Mācītājs nemi-
tīgi rosināja darboties un bija 
pateicīgs ikvienam, kurš snie-
dza palīdzību dievnama ēkas 
saglabāšanā un atjaunošanā.

Bet mēs esam pateicīgi vi-
ņam par uzticību Koknesei, 
par iesēto gaismas staru, jo 
gaismas ceļš nekad nebeidzas. 
Pēc vistumšākās nakts uzausīs 
balta un mūžīga diena. Kokne-
ses luterāņu dievnama mūža 
lappusēs vienmēr paliks ierak-

stīts mācītāja Valda Baltruka 
vārds.

Kokneses luterāņu draudze 
ziņo, ka dievnams ir atvērts 
katru dienu no pulksten 10 
līdz pulksten 18, lai ikviens, 
kurš vēlas, var iedegt svecīti 
mācītāja Valda Baltruka pie-
miņai, domās lūdzot par viņa 
dvēseles ceļu Debesu Valstībā.

Kokneses novada dome iz-
saka visdziļāko līdzjūtību Val-
da Baltruka tuviniekiem un lu-
terāņu draudzei, viņu Mūžības 
ceļā pavadot.

Lai dvēselei gaišs zvaigžņu 
ceļš!

Kokneses novada domes
Tūrisma un sabiedrisko 

attiecību nodaļa

Par dievkalpojumiem Kokneses 
Romas - katoļu draudzes baznīcā

Kokneses Romas – katoļu 
draudze informē, ka sakarā 
ar ārkārtējo situāciju valstī ir 
stingri jāievēro epidemiolo-
ģiskās drošības noteikumi, ap-
meklējot dievkalpojumus.

Priesteris Elvis Rudovičs 
skaidro, ka šobrīd katoļu baz-
nīcā dievkalpojumus drīkst ap-
meklēt ne vairāk kā 12 cilvēki. 
Par piedalīšanos dievkalpoju-
mā ir iepriekš jāpiesakās, pie-
zvanot priesterim pa tālruni: 
29559299.

Katru svētdienu pulksten 9 
notiek Sv. Mise. Lai pēc iespē-
jas vairāk cilvēku ārkārtējās 
situācijas laikā varētu apmek-

lēt dievkalpojumus, Sv. Mises 
dievkalpojums notiks arī sest-
dienas vakaros pulksten 18. Uz 
visiem dievkalpojumiem jāie-
vēro iepriekš pieteikšanās.

24. decembrī pulksten 15 
notiks Ziemassvētku Vigīlijas 
dievkalpojums.

25. decembrī pulksten 8:30 
un pulksten 10 būs dievkalpo-
jums, veltīts Kristus Dzimša-
nas svētkiem.

26. decembrī pulksten 9 un 
pulksten 18 –   dievkalpojums 
Otrajos Ziemassvētkos.

27. decembrī pulksten 9 
notiks Svētās Ģimenes svētku 
dievkalpojums.

Priesteris Elvis Rudovičs 
lūdz cilvēkus būt apzinīgiem 
un pieteikt dalību tikai uz 
vienu dievkalpojumu, lai pēc 
iespējas vairāk dievlūdzēji var 
apmeklēt dievkalpojumus.

Ziemassvētku dievkalpo-
jums Vecbebru baznīcā

Vecbebru Sv. Ģimenes ka-
toļu draudze informē, ka 25. 
decembrī pulksten 15 Vec-
bebru katoļu baznīcā notiks 
Ziemassvētku dievkalpojums, 
ievērojot nepieciešamos epide-
mioloģiskos noteikumus.

Kokneses novada domes
Tūrisma un sabiedrisko 

attiecību nodaļa

Ziemassvētku vecītis apciemo Koknesi
Klāt brīnumu laiks, kad 

Ziemassvētku vecītim ļoti 
gribas iepriecināt vismazākos 
svētku gaidītājus. 9. decembra 
vakarā viņš ar savu sapņu auto 
ieradās Koknesē, lai pārlieci-
nātos, vai bērni gaida Ziemas-
svētkus, vai spoži mirdz lielā 
svētku egle, svētkiem rotātas 
mājas un sētas. 

Lēnām braucot pa Kokne-
ses ielām, Ziemassvētku vecī-
tis sasveicinājās ar bērniem, 
viņu vecākiem un vecvecā-
kiem, kuri vecītim māja pretī 
no māju logiem vai iznākot 
pagalmos. “Tas tik bija brau-
ciens!” sacīja Ziemassvētku 
vecītis, sākot savu ceļojumu 
no Vērenes ielas un noslē-
dzot tirgus laukumā pie mūsu 

krāšņās svētku egles.
Braucienā laikā omulīgais 

prieka nesējs jutās kā kino-
aktieris, jo viņa ciemošanās 
Koknesē tika filmēta. Pašval-

dības mājaslapā un sociālajos 
tīklos ir iespējams noskatīties 
video par Ziemassvētku vecī-
ša jauko piedzīvojumu Kok-
nesē.

Paldies Ziemassvētku vecītim par apciemojumu un gaidīsim 
atkal ciemos! Ziemassvētku dievkalpojums 

luterāņu baznīcā 
Kokneses luterāņu draudze informē, ka Ziemassvētku vakarā, 24. decembrī pulksten 19, dievkal-

pojumu vadīs Pļaviņu sv. Pētera ev.lut. draudzes mācītājs Haralds Biete. Lūgums ievērot epidemio-
loģiskos noteikumus un distancēšanos. 
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Šogad atzinīgi novērtēts 
Kokneses novada pašval-
dības atbalsts brīvprātī-
gā darba veicējiem. Goda 
zīme kā brīvprātībai 
draudzīgākajai pašval-
dībai piešķirta Kokneses 
novadam. 5. decembrī, 
Starptautiskajā brīvprā-
tīgo dienā, godināšanas 
ceremonija noritēja at-
tālināti, bet saņemtais 
tituls jau ir atceļojis uz 
Koknesi.

Kokneses novada domes
Tūrisma un sabiedrisko 
attiecību nodaļa

Jau septīto gadu projek-
ta “brīvprātīgie.lv” pārstāvji 
sadarbībā ar Nodarbinātības 
valsts aģentūru organizēja pa-
sākumu, kurā godināja gada 
čaklākos brīvprātīgā darba 
veicējus, organizētājus un 
brīvprātībai draudzīgākās paš-
valdības. 

Brīvprātīgo projekta vadī-
tājs ir Ints Teterovskis - kor-
diriģents un jauniešu kora 
“Balsis” mākslinieciskais va-
dītājs, kurš ar kori ir koncer-
tējis arī Koknesē.  9. decembrī 
pēcpusdienā Ints Teterovskis 
ieradās Koknesē un pie lielās 
svētku egles pasniedza Goda 
zīmi “Gada brīvprātīgais 
2020” Kokneses novada do-
mes priekšsēdētājam Dainis 
Vingrim. Balvas pasniedzējs 
uzsvēra: “Iegūtais tituls ir no-
zīmīgs gan pašvaldībai, gan 
iedzīvotājiem. Ir laba sajūta, 
ja, darot brīvprātīgo darbu, 
to atbalsta arī pašvaldība. Tas 
nozīmē, ka iecerētais mērķis 
izdosies. Septiņu gadu laikā 
Kokneses novada pašvaldība 
ir trešā Latvijā, kas saņēmusi 
šo apbalvojumu. Es novēlu, lai 
jūs šo Goda zīmi turētu godā 
un ar to lepotos, arī turpmāk 
darbojoties ar tikpat lielu en-
tuziasmu!” Kokneses novada 
domes priekšsēdētājs Dainis 
Vingris, saņemot apbalvoju-
mu, pateicās visiem atsaucīga-
jiem brīvprātīgā darba veicē-

jiem, kuri aktīvi darbojas un 
ir novērtējuši arī pašvaldības 
atbalstu.

 Kokneses novada pašval-
dību kā atbalstošu un drau-
dzīgu  brīvprātīgā darba vei-
cējiem, godināšanai pieteica 
LSK brīvprātīgā Lība Zukule, 
kura pagājušajā gadā saņēma 
Goda zīmi “Gada brīvprātīgais 
2019”. 

Svinīgā godināšanas ierak-
stu varēja vērot 6. decembrī 
Rīga TV24 ēterā, to var no-
skatīties arī Kokneses novada 
pašvaldības mājaslapā.

Video sižetā Kokneses no-
vada domes priekšsēdētājs 
Dainis Vingris uzsvēra: “Mūsu 
novada iedzīvotāji ļoti aktīvi 
darbojas dažādās brīvprātīgā 
darba jomās. Viena no plašāk 
pazīstamām sabiedriskajām 
organizācijām ir nodibinā-
jums “Kokneses fonds”, kas 
īsteno Likteņdārza izveidi. Jā-
uzteic Latvijas Sarkanā Krusta 
(LSK) Viduslatvijas  komite-
jas  Kokneses  novada  nodaļas 
brīvprātīgie, kuri organizē da-
žādus pasākumus un ir lielākie 

brīvprātīgā darba stundu vei-
cēji sabiedrības labā šajā gadā. 
Radoši un atraktīvi ir jaunieši, 
kuri darbojās “Kokneses Jau-
niešu biedrībā”. 

Natālija Zeica, pārstāve no 
Kokneses Jauniešu biedrības, 
pastāstīja par aizvadītās vasa-
ras aktivitātēm: jaunā skeit-
parka atklāšanas pasākumu 
Koknesē, noorganizētajiem 
strītbola un volejbola turnī-
riem.

Līva Skābarniece, LSK Vi-
duslatvijas komitejas Kokne-
ses nodaļas vadītāja, uzteica 
pašvaldības atsaucību, lai sek-
mīgi attīstītos brīvprātīgā dar-
ba kustība Kokneses novadā: 
“Priecē, ka arī vairāki domes 
deputāti un pašvaldības dar-
binieki ir (LSK) biedri, pie-
dalās donoru dienās. Novēlu 
ikvienam atrast sevī spēku 
palīdzēt citiem, jo tas ir brīv-
prātīgā darba pamatprincips 
– paveikt labus darbus, neko 
negaidot pretī. Sirsnīgs smaids 
un paldies ir lielākā pateicība! 
Jo vairāk mēs darbosimies, jo 
labākā vidē mēs dzīvosim!”

Pašvaldības pabalsts 
personām krīzes situācijā
Kokneses novada domes 
nolēmusi piešķirt pašval-
dības pabalstu personām 
krīzes situācijā saistībā ar 
valstī noteikto ārkārtas 
situāciju Covid-19 ierobe-
žošanai.

Ārkārtas situācijas laikā no-
teikto ierobežojumu dēļ dau-
dzām ģimenēm ir samazinā-
jušies ienākumi, cilvēki ir zau-
dējuši darbu. Pamatojoties uz 
to Kokneses novada sociālais 
dienests rosināja izskatīt jau-
tājumus par pašvaldības pabal-
stu ģimenēm, kuras neatkarīgi 
no savas gribas un apstākļiem 

nevar nodrošināt savas pamat-
vajadzības.

Kokneses novada dome ir 
atbalstījusi pabalstu krīzes si-
tuācijā 80 eiro apmērā vienai 
personai mēnesī. Uz to var 
pretendēt ģimene vai perso-
na, kurai saistībā ar ārkār-
tējo situāciju nav ienākumu 
(piemēram, persona ir bezal-
gas atvaļinājumā, ir piešķirts 
bezdarbnieka statuss, bet vēl 
nav saņemts bezdarbnieka pa-
balsts, pašnodarbinātas vai uz 
uzņēmuma līguma, vai uz cita 
veida līguma pamata nodarbi-
nātas personas – pakalpojumu 

sniedzēji, kas zaudējuši ienā-
kumu avotu, u.c.); ģimene, vai 
persona, kurai radušies papil-
du izdevumi, ko tā pati nespēj 
segt, atrodoties pašizolācijā, 
saistībā ar atgriešanos no Co-
vid-19 skartajām valstīm; ģi-
mene vai persona, kas atrodas 
vai ir atradusies karantīnā un 
tai nav iztikas līdzekļu.

Pabalstu izmaksā katru mē-
nesi trīs mēnešu periodā. Pa-
balsta izmaksu var pārtraukt 
ar pamatotu lēmumu, ja kon-
krētā situācija ir uzlabojusies, 
un persona pati var sevi no-
drošināt.

Izmaiņas maksā par atkritumu 
izvešanu

Atkritumu apsaimniekotājs 
SIA “Ķilupe” informē, ka no 
2021. gada 1. janvāra Kokneses 
novadā pieaug sadzīves atkri-
tumu apsaimniekošanas tarifs. 

Pamatojoties uz Dabas re-
sursu nodokļa likumu (spēkā 

no 01.01.2006.), ar 2021. gada 
1. janvāri dabas resursu no-
dokļa likme pieaug no 50,00 
EUR uz 65,00 EUR par tonnu. 

Sakarā ar šīm izmaiņām 
sadzīves atkritumu apsaim-
niekošanas tarifs no 13,89/ m3  

pieaug uz 15,39 m3 (bez PVN).
Lai iedzīvotājiem būtiski ne-

palielinātos maksa par atkritu-
mu izvešanu, aicinām apzinīgi 
šķirot sadzīves atkritumus, jo 
šķirotos atkritumus izved bez 
maksas. 

Raudzīties drošu skatu, 
Paturēt siltumu smaidā, 
Nosargāt laimi sirdī, 
Gribēt mazliet vairāk par gribu, 
Starot mazliet tālāk par staru, 
Mīlēt ar mīlestību. 
         /M. Laukmane/

Gaišus un mirdzuma pilnus, baltām 
domām svētītus Ziemassvētkus!

Lai Jaunajā gadā visiem spēks un veselība!

Bebru pagasta pensionāru padome "Mārtiņroze".

Esam sarūpējuši Ziemassvētku dāvaniņas 
katram Bebru pagasta pensionāram.

Būtiskas izmaiņas šķiroto 
atkritumu pieņemšanas laukuma 
darba laikā ar 2021. gadu

Atkritumu apsaimniekoša-
nas uzņēmums “Ķilupe” infor-
mē savus klientus, ka ar 2021. 
gada 1. janvāri šķiroto atkri-
tumu pieņemšanas laukumā, 
kas atrodas PAUGU IELĀ 1D, 
KOKNESĒ, mainīsies darba 
laiks. Vēršam uzmanību, ka 
trešdienās laukums būs slēgts.

Laukuma darba laiks ar 
2021. gada 1. janvāri būs šāds:

Pirmdiena - brīvs
Otrdiena - no plkst. 

10:00 līdz 18:00
Trešdiena – brīvs

Ceturtdiena - no plkst. 
11:00 līdz 19:00

Piektdiena, sestdiena - 
no plkst. 10:00 līdz 18.00

Svētdiena – brīvs

Kokneses iedzīvotāji šķiroto 
atkritumu pieņemšanas lauku-
mā var nodot dažādus iepriekš 
sašķirotus atkritumus:

• balto pudeļu stiklu - bal-
tas krāsas stikla burkas un 
pudeles. Pirms izmešanas jā-
izskalo no ēdienu un dzērienu 

paliekām! Nepieņem spoguļ-
stiklu, stikla traukus, māla/ke-
ramikas pudeles.

• krāsaino pudeļu stiklu  - 
dažādu krāsu pudeles un bur-
kas. Pirms izmešanas jāizskalo 
no ēdienu un dzērienu palie-
kām! Nepieņem spoguļstiklu, 
stikla traukus, māla/keramikas 
pudeles.

• logu stiklu - logu un sil-
tumnīcu stikls.  Logu stiklam 
jābūt tīram! Nepieņem spoguļ-
stiklu, auto stiklu, tonētu stik-
lu, bruņu stiklu.

• metāla iepakojumu - kon-
servu kārbas, skārda bundžas, 
metāla vāciņi, alumīnija un 
skārda izstrādājumi utt. Nepie-
ņem metāla izstrādājumus, kas 
satur bīstamas vielas – krāsu 
bundžas, aerosolu flakoni utt.

• PET iepakojumu - plast-
masas (PET) dzērienu pudeles. 
Pudelēm jābūt saplacinātām!

• plastmasas iepakojumu - 
iepakojums, uz kura ir atzīme 
HDPE. Piemēram, A/M vēj-
stiklu mazgāšanas šķidruma 
iepakojums; tehnisko eļļu ie-
pakojums, matu šampūnu un 

balzamu iepakojums, šķidro 
ziepju iepakojums. Nepieņem 
vienreiz lietojamos traukus, 
rotaļlietas, plastmasas rotaļlie-
tas.

• plēves iepakojumu - iepa-
kojuma plēves, maisiņi. Nepie-
ņem čaukstošas plēves/maisi-
ņus un netīras plēves, kas satur 
ēdienu paliekas.

• kartona, papīra iepakoju-
mu - kartons, kartona/papīra 
kastes un kārbas saplacinātā 
veidā.

• makulatūru - avīžpapīrs, 
grāmatas, rakstāmpapīrs.

• vieglo automašīnu riepas 
- tiek pieņemtas par maksu 
4,00 EUR/gab. ar PVN.

• nolietotas elektropreces: 
ledusskapji, veļas un trauku 
mazgājamās mašīnas; elektris-
kās krāsnis, radiatori, ventila-
tori; putekļu sūcēji, gludekļi, 
kafijas automāti, dzirnaviņas, 
tosteri, fēni, bārdas skuvekļi; 
datori, printeri, monitori, mo-
bilie telefoni; televizori, video 
un audio magnetafoni, atska-
ņotāji, radioaparāti; urbji, šuj-
mašīnas, zāģi utt. Nolietotās 
iekārtas pirms nodošanas ne-
drīkst būt izkomplektētas.

Ja rodas neskaidrības, aici-
nām zvanīt SIA “Ķilupe” klien-
tu apkalpošanas centram pa 
tālruni 65071222, 29104053 
vai sūtīt e-pastu:kilupe@gmail.
com

Vēlam izturību un labu ve-
selību!

SIA „ĶILUPE” kolektīvs

Iegūtais tituls – novērtējums 
par cilvēcību

Ints Teterovskis pasniegto Goda zīmi domes priekšsēdētājam 
nosauca balvu par cilvēcību.



14KOKNESES NOVADA VĒSTIS      Nr. 125 (412) 2020. gada 17. decembris 14

Vērtējam paveikto, domājam par nākotni
Lai gan mūsu dzīves temps kļuvis 
lēnāks, laiks neapstājas! Decembra 
mēnesis aicina mūs domās pārstaigāt 
ceļu visa gada garumā un pavaicāt 
sev: kāds ir bijis šis gads? Kas pa-
liekošs tajā paveikts, kas jāturpina 
nākotnē? Kādas jaunas dzīves atziņas 
paņemsim līdzi Jaunajā gadā?

Kokneses novada domes
Tūrisma un sabiedrisko attiecību no-
daļa

Pārdomās par aizejošo gadu un nākotnes 
iecerēm aicinājām dalīties vairākus pašvaldī-
bas pārstāvjus un iestāžu darbiniekus.

Svarīgs iedzīvotāju 
viedoklis

Atskatoties uz 2020. gadu, kas mūsu dzīvē 
ienesis pārmaiņas un jaunus izaicinājumus, 
Kokneses novada domes priekšsēdētājs 
Dainis Vingris teic: “Ar gandarījumu varu 
atzīt, ka šajā gadā pašvaldība veiksmīgi turpi-
nājusi īstenot svarīgākās prioritātes. Ieguldī-
tais darbs renovētājās izglītības iestādēs, ceļu 
infrastruktūras sakārtošanā, kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšanā  ir apliecinājums ne-
pārtrauktai attīstībai. Katrs paveiktais darbs 
ir veltīts novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes 
uzlabošanai. Priecē, ka iedzīvotāji to novērtē, 
jo mums ir svarīgs viņu viedoklis. Ne tikai kā 
pašvaldības vadītājam, bet arī kā skolas ab-
solventam man ir liels prieks par Ilmāra Gai-
ša Kokneses vidusskolas teritorijas pārbūvi 
un labiekārtošanu. Nākamajā gadā īstenosim 
ideju par “Zaļās klases”  labiekārtošanu.

Šajā gadā vēl viens no pašvaldības nozīmī-
gākajiem ieguldījumiem ir ceļa seguma atjau-
nošana uz Likteņdārzu. 

Gada nogalē domas jau tiecas nākotnē. Lai 
veicinātu uzņēmējdarbības attīstību, jo uzņē-
mēji ir mūsu novada asinsrite, nākamajā gadā 
plānota asfalta seguma izbūve vietējam auto-
ceļam “Koknese – Vērene”, jo šis ceļa posms 
tiks pārņemts pašvaldības īpašumā. Pašlaik 
tiek strādāts pie starptautiska projekta Lat-
vijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu 
sadarbības programmā par laivu parka kom-
pleksa “No varjagiem līdz grieķiem” īsteno-
šanas, kas būs vērienīgs ieguldījums tūrisma 
nozares attīstībā. Lai atbalstītu jaunās ģime-
nes, pašvaldībai jārisina mājokļu politikas 
jautājums. 

Arī pēc administratīvi teritoriālās reformas 
attīstība neapstāsies, iespēju robežās turpinā-
sim apgūt Eiropas Savienības struktūrfondu 
un Kohēzijas fonda 2021.–2027.gada plāno-
šanas perioda finansējumu. Jo nemainīgs ir 
mērķis, lai vietā, kurā dzīvojam, vēlētos dzī-

vot arī mūsu bērni.
Novēlu Kokneses novada iedzīvotājiem sa-

vās ģimenēs sirsnībā sagaidīt Ziemassvētkus! 
Lai Jaunais gads dāvā vissvarīgāko – stipru 
veselību un tuvu cilvēku klātbūtni!

Novērtēt to, kas mums 
pieder

Kokneses novada domes izpilddirektors 
Ilmārs Klaužs atzīst: “Šis gads ir bijis ļoti 
darbīgs, tāpēc grūti nosaukt kādu nozīmīgā-
ku veikumu par citiem. Ir gandarījums par 
sakārtoto ceļu uz Likteņdārzu, bija vajadzīgs 
samērā ilgs laiks, lai sasniegtu rezultātu. 

Vienmēr esmu uzskatījis, ka vissvarīgākais 
ir teicams komandas darbs, ja ir laba koman-
da, un mums tāda ir, viss izdodas. Nākamais 
gads plānots tikpat darbīgs. Domes Attīstības 
nodaļa ir projektu kalve daudzām jaunām 
iecerēm. Pašlaik tiek intensīvi strādāts pie 
pārrobežu projekta par laivu parka izveidi 
Koknesē. Tūrisma nozarei, kas nepārtraukti 
virzās uz priekšu, mūsu novadā ir nākotne.”

Uz jautājumu, ko izpilddirektors novēlē-
tu mūsu novada iedzīvotājiem Jaunajā gadā, 
skan atbilde: “Iesaku ikvienam vēlreiz noska-
tīties filmu “Dvēseļu putenis”. Padomāt, par 
ko mēs ikdienā čīkstam, kā mums nepietiek. 
Novērtēsim to, kas mums pieder.”

 
Pašvaldība atbalsta jaunās 
ģimenes

Kokneses novada domes deputāts Ri-
hards Krauklis pašvaldības darbu šajā gadā 
vērtē pozitīvi: “Jebkuram jautājumam paš-
valdība ir pievērsusi uzmanību un vajadzības 
gadījumā ir risinājusi problēmas visās jomās. 
Uzmanību būtu jāpievērš apkārtējās vides 
pilnveidošanai, lai tajā varētu attīstīties jauni 
uzņēmumi, kas novadā veicinātu jaunas dar-
ba vietas.

Ļoti nozīmīga, manuprāt, ir teritorijas pār-
būve, ceļa seguma atjaunošana, gājēju ceļu 
izveide, saimniecības ēkas nojaukšana un ga-
rāžas ēkas jaunbūves izveidošana pie Ilmāra 
Gaiša Kokneses vidusskolas. Patīkami redzēt, 
ka vide ir sakārtota un drošāka. Kā otru nozī-
mīgu veikumu varu minēt jaundzimušo pie-
dzimšanas pabalsta palielināšanu, kas šogad 
patīkami iepriecināja jaunos vecākus Kokne-
ses novadā. 

2021. gadā Kokneses novada iedzīvotājiem 
novēlu pacietību un spēku pārvarēt Covid-19 
ieviestās pārmaiņas mūsu ikdienā, stipru ve-
selību un veiksmi visās jomās!”

Kokneses novada domes deputāts un 
Kokneses sporta centra direktors Dāvis Kal-
niņš uzskata, ka pašvaldība šajos saspringta-
jos apstākļos ir strādājusi labi: “Kopumā paš-
valdības darbu vērtēju uz 9 /10 ballēm. Starp 
nozīmīgākajiem pašvaldības paveiktajiem 
darbiem noteikti jāmin Ilmāra Gaiša vidus-

skolas teritorijas pārbūve un labiekārtošana, 
jaunā skeitparka atklāšana, tūrisma aktivitā-
tes. Manuprāt, ļoti izdevies bija Koknesē no-
tikušais pasākums “Noskrien ziemu!”. Novēlu 
Kokneses novada iedzīvotājiem Jaunajā gadā 
veselību, veiksmi un sportisku izturību!”

Mūsu lasītāji – 
visbrīnišķīgākās grāmatas

Mūsu novada bibliotēkas Koknesē, Ratni-
cēnos, Bebros un Iršos ir gaišas kultūras sa-
liņas, kur vienmēr mīt radošs gars un gaidīts 
tiek katrs lasītājs. 

Šoreiz aicinājām Kokneses pagasta biblio-
tēkas bibliotekāri Ingrīdu Grūbi izteikt savu 
vēlējumu svētkos.

Ingrīda Grūbe: Tuvojas gada gaišākie svēt-
ki un laiks, kad pārdomājam, kāds bijisgads. 
Bibliotēkā dzīve rit tik piepildīti, ka dienas 
burtiski kūst, bet pats galvenais šajā īpašajā 
laikā palicis nemainīgs - labas grāmatas un 
mūsu fantastiskie lasītāji! Lai pozitīvām emo-
cijām piepildīts Baltā gaidīšanas laiks, un ne-
zūd lasīt prieks! Lai mūs turpina vienot grā-
matu smarža, tikšanās, sarunas, kopā būšana, 
idejas un sapņi! Nākamgad esmu nolēmusi 
sākt pierakstīt dažādas interesantus izteiku-
mus, notikumus no mūsu ikdienas, jo šaubu 
nav, ka tieši mūsu lasītāji ir visbrīnišķīgākās 
grāmatas!

Attālināti, bet kopā 
Ziemassvētku sveicienā

Mēs lepojamies ar Kokneses novada ama-
tierkolektīviem, kuri ar lielu entuziasmu dar-
bojas, lai radoši piepildītu savu ikdienu un 
dāvātu mums svētkus. Lai arī šogad izpalika 
krāšņi un daudzveidīgi svētku koncerti, kul-
tūras kolektīvi turpināja strādāt, tikai ierobe-
žotā apjomā.

Domājot, kā iepriecināt novada iedzīvo-
tājus vasaras mēnešos, Kokneses kultūras 
nams aicināja apmeklēt noskaņu koncertus 

Kokneses parkā un pilsdrupās. Inguna Straz-
diņa, Kokneses kultūras nama direktore, 
teic: “Pārliecinājāmies, ka šādi mazā formā-
ta pasākumi cilvēkiem ļoti patīk, ceram, ka 
nākamajā vasarā mēs atkal varēsim satikties 
noskaņu koncertos ar brīnišķīgiem māksli-
niekiem.”

Šajā ārkārtas situācijas laikā kolektīvi, iz-
ņemot senioru jaukto kori “Alaine”, kas ir ris-
ka grupā,  darbojas attālināti vai individuāli. 
Kokneses amatierteātris  satiekas “Zoom” 
platformā, dejotāji tiekas individuālos mē-
ģinājumos. Labākā situācijā ir kapela “Aize-
zeres muzikanti”, jo šajā kolektīvā darbojas 
divas ģimenes, kas var mēģināt kopā. 

Inguna Strazdiņa teic, ka šobrīd svarīgā-
kais ir saturēt kopā kolektīvus, lai to dalībnie-
ki neizkristu no kultūras dzīves aprites. De-
cembra sākumā visiem kolektīviem tika lūgts 
sagatavot Ziemassvētku apsveikumu – visiem 
pa vienam vai vienam pa visiem, kā nu kurš 
kolektīvs to izvēlas. Apsveikumi tiks apkopo-
ti – salikti vienā video sveicienā un publicē-
ti pašvaldības mājaslapā www.koknese.lv un 
sociālajos tīklos. 

Kokneses kultūras nams novēl visiem no-
vada kultūras kolektīviem Jaunajā gadā palikt 
uzticīgiem dziesmas, mūzikas, dejas un teātra 
mīlestībai! Lai veselība un radīt prieks ir vis-
labākie ceļabiedri 2021. gadā!

Paldies par sarūpēto 
svētku prieku!

Ģimenes atbalsta centram (ĢAC) “Dzeguzī-
te” ir daudz draugu un atbalstītāju, kuri vēlas 
iepriecināt iestādes iemītniekus ikdienā un svēt-
kos. 

Sagaidot Latvijas dzimšanas dienu, ĢAC 
"Dzeguzīte" kārtējo reizi ciemos  ieradās draugi 
- karavīri no Gaisa spēkiem. “Priecājamies par 
veiksmīgo sadarbību un pateicamies brašajiem 
karavīriem par ieguldīto darbu teritorijas labie-
kārtošanā un sagādātajām dāvanām!” – teic ies-
tādes direktore Gaļina Kraukle. 

Jau ceturto gadu “Dzeguzītē” par tradīciju ir 
kļuvusi Pateicības dienas svinēšana. Direktore 
stāsta, ka šogad, ievērojot Covid-19 ierobežo-
jumus, svētki bija krietni klusāki — centra dar-
binieces   katru iemītnieku apmeklēja uz vietas 
istabiņā un veltīja sirsnīgas dzejas rindas. Saldā-
ku šo sveicienu vērsa Kokneses senioru klubiņa 
“Pīlādzītis”, Bebru pagasta senioru, Kokneses 
novada domes un sociālā dienesta sarūpētie kā-
rumi — konfektes un medus. “Pansionāta iemīt-
niekus vairāk par saldumiem iepriecināja sajūta, 
ka viņi nav aizmirsti,” uzsver Gaļina Kraukle. 

Un tā tas patiesi ir, jo arī šobrīd uz “Dzeguzī-
tes” mājām ceļo dāsnu roku gatavotas dāvanas. 
Biedrības “Baltaine” radošie ļaudis ir sarūpējuši 
“Dzeguzītes” saimei gaumīgi veidotus apsveiku-
mus, eņģelīšus un saldumus, kā arī no čaklo adī-
tāju pūra – siltus cimdus, zeķes un šalles. Direk-
tore Gaļina Kraukle atklāj, ka 21. decembrī ies-
tādes Ziemassvētku vecītis apciemos istabiņās 
katru svētku gaidītāju un uzdāvinās  “Baltaines” 
sveicienus, kā arī NSUS biedrības “No sirds uz 
sirdi”, “Eņģeļa pasts”, Pērses sākumskolas, Beb-
ru PII “Bitīte”, Kokneses pamatskola - Attīstības 
centrs, kā arī citu labu cilvēku atsūtītās dāvani-
ņas. “Patīkamu ziņu mēs saņēmām no SIA “Bau-
mit” Koknesē, jo uzņēmums mūsu vecļaudīm 
svētkos dāvina 250 eiro.” 

Priecīgākai noskaņai “Dzeguzītes” darbinie-
ki radījuši skaistus svētku dekorus, tā aicinot 
svētkus ienākt katrā telpā, istabiņā un pagalmā. 
Direktore ar pateicību teic: “Sirsnīgs paldies 
par radošumu un atbalstu visiem “Dzeguzī-

 “Lai mūsu durvis un sirdis vienmēr atvērtas 
- laipni gaidīti bibliotēkā!” - 

novēl Ingrīda Grūbe.
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tes” čaklajiem rūķiem – iestādes darbiniekiem! 
Pats svarīgākais, lai mums ir stipra veselība un 
spēks rūpēties par saviem klientiem. Paldies par 
sapratni tuviniekiem, jo pašlaik viņi nevar tik-
ties klātienē ar saviem mīļajiem cilvēkiem, bet 
var nodot atvestās svētku dāvanas un satikties 
attālināti. Lai mums visiem izdodas izturēt šo 
ārkārtas situācijas grūto laiku, kļūt stiprākiem, 
palīdzēt cits citam, saglabāt sevī labestību un 
cilvēcību! Gaišus un mierpilnus Ziemassvētkus, 
labiem notikumiem bagātu Jauno gadu!”

Viens mirklis zem eņģeļa 
spārna

Pie Kokneses Mūzikas skolas izrotātā svētku 
eglīte vēl vairāk iemirdzētos priekā, ja dzirdētu, 
kā mēģinājumos muzicē skolas koris, ansam-
bļi un orķestris, un bērni gatavojas kopīgam 
svētku koncertam. Tomēr šoreiz ierastā svētku 
sagaidīšana nenotiks, bet par muzikālu pārstei-
gumu bērnu vecākiem skolas kolektīvs ir pa-
domājis.

No 9. novembra Kokneses Mūzikas skolā 
mācību process skolēniem turpinās klātienē 
individuāli, grupu stundas un kolektīvās mu-
zicēšanas stundas notiek individuāli pēc kat-
ra pedagoga izstrādātā grafika. Bērni ļoti grib 
muzicēt kopā ansambļos un orķestra mēģinā-
jumos, dziedāt korī,  bet šobrīd ar katru skolē-
nu skolotāji strādā atsevišķi. Tas nav vienkārši 
un viegli ne skolotājiem, ne bērniem. Mācību 
stundas ir rūpīgi saplānotas, ievērojot valstī 
noteiktos drošības noteikumus. Neskatoties 
uz grūtībām, mēs strādājam un cenšamies, 
lai skolēniem nezūd muzicēt prieks un azarts, 
jo viņi ļoti grib darboties kopā. Atšķirībā no 
vispārizglītojošām skolām, kurās sākot no 5. 
klases pašreiz norit attālinātais mācību darbs, 
mūsu skolas bērni priecājas par iespēju, kaut 
nesatiekoties ar draugiem, tomēr nākt uz skolu 

klātienē,” stāsta Kokneses Mūzikas skolas di-
rektore Iveta Bērziņa. 

Tuvojoties pirmā semestra noslēgumam, 
pašreiz skolēni visās klasēs kārto ieskaites. 
Pirms Ziemassvētkiem Kokneses Mūzikas 
skolas un novada pašvaldības mājaslapās tiks 
ievietots virtuālais audzēkņu koncerts “Viens 
mirklis zem eņģeļa spārna”. Koncertā būs ie-
tverts arī skolas direktores Ivetas Bērziņas no-
vēlējums svētkos audzēkņiem, pedagogiem un 
vecākiem. 

Direktore teic: “Koncerts būs ļoti garš, bet 
mēs ceram, ka tas sagādās svētku prieku ikvie-
nam, kurš to noskatīsies. Paldies par atbalstu 
audzēkņu vecākiem, jo mums ir kopīgs mērķis 
– lai bērni ar prieku turpina ceļojumu mūzikas 
pasaulē! Veselību, izturību un spēku Jaunajā 

gadā!”

ĢADC “Dzeguzīte” mājo svētku sajūta.

Rukšona Ziemassvētki

Rudens pusē Pērses sākumsko-
las pirmsskolas grupas kolek-
tīvā izlasījām Lindas Matešas 
grāmatu ''Rukšons Parīzē'', 
bērniem tā ļoti patika un uz-
jautrināja.

Daiga Andersone,
Pērses sākumskolas skolotāja

''Grāmata “Rukšons Parīzē” stāsta 
par Šņukurienes iedzīvotāja Rukšona 
piedzīvojumiem Francijas galvaspil-
sētā Parīzē, tā rosinot bērnos vēlmi 
izzināt citas valstis un kultūras. Ruk-
šons kopā ar saviem jauniegūtajiem 

draugiem Amēliju un Leo nobauda 
franču tradicionālo virtuvi, apskata Ei-
feļa torni un citus Parīzes “dimantus”.' 
Autore raksta: ''Pat tad, ja esi vis-
parastākais mājas ruksis, tas tevi 
nevar atturēt īstenot sapņus.'' 
Novembra vidū uzzinājām, ka līdz 
15.decembrim norisināszīmēša-
nas konkurss bērniem no 0-12 
gadiem ''Rukšona Ziemassvēt-
ki'', kurā nolēmām arī piedalīties. 
Arī mēs gan lasot, gan zīmējot atļā-
vāmies sapņot un ļauties fantāziju 
lidojumam. Kāds mazs sapnis kļuva 
par īstenību, attālināti būt Francijā, 
klausīties franču melodijas, baudīt 

kafiju un kruasānus, eklērus un suflē, 
pat vecmāmiņas sarūpētos sīpolus, 
jo zupu viņa bija piemirsusi uzvā-
rīt. Mums izdevās uzburt sapni - būt 
Ziemassvētku kafejnīcā kopā ar RUK-
ŠONU (skol. Mudīte Kļaviņa). Pats 
Šņukurienes iemītnieks bija mērojis 
tālo ceļu, lai mūs apciemotu un pār-
steigtu, neizpalika arī veicamie uzde-
vumi: Rukšu deja, mandarīnu eglītes, 
Ziemassvētku panti, viktorīna par 
Franciju.

Kā pats viesis atzina, ''nekur nav 
tik labi kā mājās'', tomēr, dodoties 
projām, katram no mums viņš pa-
sniedza saldu ceļa spieķi un teica 
ceļa vārdus: ''Sapņo, un tu nebū-
si mazs: Visa pasaule tevī liesies 
kā kvass.'' Satiksimies Francijā!'' 
Šajā svētku gaidīšanas laikā ikvienam 
novēlēsim:

''Kaut reizi dzīvē, lai tavs sapnis kļūst 
par īstenību! 
Kaut reizi dzīvē, lai tava viskvēlākā 
vēlēšanās piepildās! 
Kaut reizi dzīvē, lai tu patiešām būtu 
tā pa īstam laimīgs! 
Un tomēr ir kas tāds, kam jāpavada 
tevi visu tavu dzīvi. 
Tā ir ticība! 
Ticība sev un saviem spēkiem. 
Tā ir cerība! 
Cerība, ka viss izdosies. 
Tas ir spēks! 
Spēks, kas uzveic it visu. 
Bet pāri visam? Tā ir mīlestība! 
Mīlestība, kas nekad nezudīs.''

Ceļojums pa grāmatas lappusēm.

Svētki kopā ar Rukšonu.

Svētku eglīte priecājas par katru, kurš atver 
skolas durvis.

Latvijas Biškopības 
biedrības sveiciens 
pirmklasniekiem

Latvijas Biškopības biedrība (LBB) ir 
lielākā nevalstiskā lauksaimniecības no-
zares organizācija, kas apvieno vairāk 
nekā 3300 biškopjus no visas Latvijas.
Jau septīto gadu biedrība piedalās Ei-
ropas mēroga akcijā "Eiropas medus 
brokastis".
 
Ilona Lazda,
Kokneses novada izglītības 
darba speciāliste

Šogad Latvijas biškopības biedrība katram 1. 
klases skolēnam ir sarūpējusi mazu dāvaniņu, 
kura sastāv no rapša, dažādu ziedu un meža 
medus paraudziņiem un informatīvi izglītojoša 
magnētiņa.

Šo mazo dāvaniņu saņēma visi Kokneses 
novada 1. klašu skolēni Ilmāra Gaiša Kokneses 
vidusskolā, Bebru pamatskolā, Kokneses pamat-
skolā – attīstības centrā un Pērses sākumskolā.

Dāvaniņu bērni nesa mājās, lai kopā ar ģi-
meni to varētu izpētīt un izgaršot. Tad, kad visi 
medus paraudziņi ir nogaršoti, ģimene var ieiet 
LBB mājaslapā www.medus.lv un noskatīties 
filmiņu par bitēm un medu, kā arī izteikt savu 
viedokli par to, kurš medus garšoja vislabāk.
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9. decembrī, ievērojot epidemio-
loģiskās drošības noteikumus, Kok-
neses kultūras namā notika Valsts 
asinsdonoru centra (VADC) rīkotā 
donoru diena, kuru apmeklēja 36 
cilvēki, bet asinis ziedoja 23 donori. 
Zemais hemoglobīna līmenis liedza 
iespēju asinis nodot 13 cilvēkiem. 
Pirmo reizi asinis ziedoja divi jau-
nieši.  Paldies visiem, kuri atsaucās 
donoru dienas aicinājumam!

VADC pateicas apzinīgajiem 

Kokneses novada donoriem un 
Kokneses novada domei par ilgga-
dējo sadarbību, kā arī teic paldies 
Kokneses kultūras namam par vies-
mīlīgo uzņemšanu savās telpās un 
par palīdzību LSK brīvprātīgajiem 
Ņinai Rušmanei, Līvai Skābarnie-
cei, Lībai Zukulei, Daigai Anderso-
nei, Dinai Jansonei, brīvprātīgajām 
jaunietēm Natālijai un Ksenijai no 
I. Gaiša Kokneses vidusskolas, pa-
teicība arī kafejnīcai "Rūdolfs" par 
piegādātajām garšīgajām pusdie-
nām.

Lai visiem stipra veselība Jaunajā 
2021. gadā!

LSK Viduslatvijas komitejas Kok-
neses novada nodaļas informācija 
un foto

VADC darbinieces un LSK brīvprātīgā Ņina Rušmane (vidū), viena no 
aktīvākajām donoru dienu atbalstītājām. 

Valsts asinsdonoru 
centrs pateicas donoru 
dienas apmeklētājiem

Labs darbiņš padarīts

4.decembrī Iršu pagastā 
neformālā gaisotnē atklāja 
Latvijas Sarkanā Krusta (LSK) 
Viduslatvijas komitejas Kok-
neses nodaļas darbam pie-
šķirtās telpas ''Madarās''.

Daiga Andersone,
LSK brīvprātīgā

Pateicoties Iršu pagasta pārvaldes 
atbalstam, arī šajā pagastā būs vieta, 
kur cilvēki bez maksas varēs saņemt 
apavus, apģērbus un citas lietas. 
Kokneses novadā ir gana daudz 
brīvprātīgā darba veicēju, tāpēc ir 
milzīgs prieks, ka LSK telpas ir gan 
Koknesē, gan Bebros, gan Iršos. 
Novembra mēnesī biedrība LSK ai-
cināja bērnus piedalīties zīmēšanas 
konkursā ''Uzzīmē labestību!'' Pēr-
ses sākumskolas skolēnu un pirms-
skolas grupas bērnu darbiņi ir ska-
tāmi nelielā izstādītē jaunatklātajās 
telpās. Katrs dalībnieks par pieda-

līšanos saņēma saldu pārsteigumu. 
Aicinām ikvienu, kurš vēla, kļūt par 

mūsu nodaļas biedru un aktīvi līdz-
darboties, mums piebiedroties!

Mazo mākslinieku darbiņi ir skatāmi nelielā izstādītē jaunatklātajās telpās.

“Palīdzēsim cits citam!” – ar tādu mērķi atvērta sociālās palīdzības istaba.

Kokneses 
novada 
Dzimtsarakstu 
nodaļas

2020.gada 
novembrī:

* reģistrētas 2 laulības

*reģistrēts 1 
jaundzimušais: renāte

*Sastādīti 6 miršanas 

reģistri

mūžībā pavadīti:

Krišs brokāns (1990.)

Elza Jakovele (1934.)

Aleksandrs Logins (1954.)

raitis Paļskis (1964.)

rasma māliņa (1935.)

Jānis Strazdiņš (1941.)
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Viss neiespējamais kļūst iespējams, ja tu
tam tici jeb stāsts par Rukšonu

Linda ar jau piepildītu sapni -  “Rukšons Parīzē”.

Viss neiespējamais kļūst iespē-
jams, ja tu tam tici jeb stāsts par 
Rukšonu
Klāt laiks, kad domājām, ko 
uzdāvināt saviem mīļajiem 
Ziemassvētkos. Varbūt tā va-
rētu būt grāmata par Rukšonu 
– neatlaidīgu gredzenasti, kurš 
piepildīja sapni par Parīzi? Teju 
tūlīt – 20. decembrī Rukšonam 
būs dzimšanas diena, jo pagā-
jušajā gadā, mazu brīdi pirms 
Ziemassvētkiem, viņš sāka savu 
dzīvi izdevniecībā Mansards 
izdotās grāmatas lappusēs. 

Sarmīte Rode
Foto no Lindas Matešas perso-
nīgā arhīva

Domāju, ka daudziem novada ie-
dzīvotājiem, īpaši bebrēniešiem, grā-
matas autores Lindas Matešas vārds ir 
pazīstams. Mūsu pusē pagājusi Lindas 
bērnība un skolas gadi. Viņas pirmā 
grāmata tapusi, iedvesmojoties no 
sava ceļojuma uz Parīzi 2014. gadā. 

“Rukšons Parīzē” ir ceļvedis bēr-
niem, bet esmu pārliecināta, ka arī 
pieaugušajiem noderētu izlasīt par 
Rukšona spēju sapņot, izrauties no ik-
dienības un ieraudzīt Parīzes zilās de-
besis. Un vēl šī ir grāmata par cilvēcī-
bu, jo izdota pateicoties daudzu labas 
gribas cilvēku atsaucībai: Lindas radi, 
draugi, klases un skolas biedri, daudzi 
mūsu novada iedzīvotāji, arī tālumā 
satiktie ļoti vēlējās, lai piepildās Lindas 
un Rukšona sapnis. Grāmatas autores 
honorārs no katras pārdotās grāmatas 
tiek ziedots smadzeņu audzēju pa-
cientu atbalstam. 

Sirsnīgais stāsts par šņukurspicausi 
ir vēl atrodams Latvijas grāmatnīcās, 
kā arī to var iegādāties ar interneta 
starpniecību. Ceļot kāro urkšķētāju 
labi iepazinuši Pērses sākumskolas 
pirmsskolas grupas bērni. Viņi grā-
matas varonim veltījuši arī savus zī-
mējumus.

Bet, vai jūs zināt, kas patiesībā ir 
Rukšons? Ja izlasīsiet sarunu ar grā-
matas autori, to noteikti uzzināsiet! 

Pazīstu Lindu no viņas skolas ga-
diem Bebru pamatskolā, tāpēc sarunā 
iztiekam bez oficiālās uzrunas “jūs”. 
Mūsu saruna būs par radīt prieku, kad 
ir visgrūtāk, par nenogurstošu un de-
dzīgu ticību savam spēkam.

Paldies, ka Tu piepildīji arī manu 
sapni – jau no grāmatas izdošanas 
brīža gribēju uzrunāt Tevi intervijai 
mūsu pašvaldības izdevumam. Lū-
dzu, pastāsti par vietu, kur tagad rit 
Tavs dzīves laiks!

Linda: Mūsu ģimene dzīvo Arcen 
– tā ir idilliska Nīderlandes mazpilsē-
tiņa upes Māsa (Maas) krastā. Arcen 
ir pats skaistākais saulriets, ko līdz šim 
esmu redzējusi - debesis katru vaka-
ru krāsojas citā krāsā - violetas, lillā, 
sarkanas, dzeltenas, oranžas, un sauli 
ik vakaru apēd upe Māsa. Ciemu ir 
ļoti iecienījuši tūristi no Vācijas, kuri 
pa vasarām laiskojas Māsas krastā un 
bauda populāro “Clevers” saldējumu. 
Esmu ļoti pateicīga liktenim par iespē-
ju Arcen mosties ik rītu šos pēdējos 
gadus!

  
Pazūd Blaitonas grāmatās

 Vai literārie mēģinājumi jau aiz-

sākās skolas gados Bebru pamatsko-
lā? Kurp tālāk aizveda Tavs izglītoša-
nās ceļš?

Mani pirmie literārie mēģinājumi 
patiešām aizsākās Bebru pamatskolā. 
Tie gan ne uzreiz sākās ar rakstīšanu. 
Es tos vairāk asociēju ar “pazušanu” 
Enidas Blaitonas grāmatu sērijās bēr-
niem, kuras man palīdzēja aizmukt no 
realitātes, kas man nesimpatizēja. Ar 
lasīšanu gan aizrāvos vien bērnībā.

Pēc Bebru pamatskolas absolvē-
šanas turpināju mācības Aizkraukles 
novada ģimnāzijā. Tieši tur aizsākās 
pirmie mēģinājumi “uz papīra”. Tos 
pat nevaru īsti  saukt par literāriem 
mēģinājumiem. Tās bija sāpes, ko iz-
jutu  un rakstīju uz nerūpīgi noplēs-
tām mācību burtnīcu lapām, sēžot uz 
palodzes skolas trešajā stāvā. Atklāti 
runājot, pamatskola un vidusskola 
bija tie posmi manā dzīvē, kuru gribē-
ju “patīt” uz priekšu. Mani patstāvīgi 
pavadīja sajūta, ka neiederos, ka ne-
piederu un, ka atrodos tur, kur man 
nav jābūt - kaut kādas visuma kļūdas 
dēļ. Bieži biju nomākta, bet caurmērā 
jau laikam dusmīga uz pasauli tāpēc, 
ka tā ir tāda, kāda tā ir. Tā nu liku savu 
“žulti” uz papīra un uz brīdi palika 
vieglāk.  

Pirmais mēģinājums parādīt pasau-
lei ko rakstu bija 16 gadu vecumā, kad 
ieraudzīju uzaicinājumu iesniegt laik-
raksta “Staburags” redakcijā dzejoļus 
par Ziemassvētku tēmu. Tā nu steigā 
uzrakstīju īsu astoņrindīti un devos 
pie redaktores. Pasniedzu savu dzejoli 
uz papīra lapas, redaktore izlasīja un 
noteica: “Tāds ļoti bērnišķīgs dzejo-
lis…” Man kā sešpadsmitgadniecei 
tas šķita aizskaroši, nokāru degunu 
zemē un devos prom. Liels bija mans 
pārsteigums, kad vecmamma piezva-
nīja un pateica, ka esot lasījusi manu 
dzejoli. Biju pieņēmusi, ka redaktores 
komentārs bija noraidījums. Bet tas 
jau neko vairs nemainīja, jo galvā bija 
tikai viena doma: ceru, ka neviens cits, 
izņemot vecmammu, manu dzejoli 
nelasīja. Man bija kauns. Cieta mana 
pašcieņa, un kādu laiku visu ko raks-
tīju, paturēju pie sevis vai vienkārši 
izmetu miskastē, lai neviens neatrod, 
neierauga, neizlasa.
Vērtīgākā skola – pati 
dzīve

Bēgšana no realitātes turpinājās ar 
jauniešu izglītības žurnālu “Mērķis”, 
kur regulāri piedalījos eseju un stāstu 
konkursos. Lai arī literatūrā un lat-
viešu valodā nebiju pie izcilniekiem, 
un redaktores komentārs joprojām 
“smeldza”, turpināju rakstīt tur, kur 
mani nezināja, un kritika neliktos tik 
sāpīga. Tie bija jauniešu dzejoļu krā-
jumi dažādu projektu ietvaros, u.tml.. 
Viena šāda konkursa ietvaros ieguvu 
iespēju doties uz Heureka zinātņu 
centru Somijā.

Pēc Aizkraukles novada ģimnāzi-
jas vēlējos stāties žurnālistos, bet tajā 
gadā bija 11 studenti uz vienu brī-
vu vietu. Domāju, ko tad es… es jau 
nevarēšu, ko tad es vispār varu... un 
budžets – tas jau ir asajiem prātiem, 
ne tādiem kā mans. Tā nu maldījos. 
Iestājos angļu valodas tulkos un tik 
pat ātri izstājos, jo “nedegu”. Kamēr 
svārstījos, ieguvu lietvedes diplomu, 
lai, tā teikt, gads, kamēr domāju, ne-
aiziet zudumā. 

Pēc tam atradu kolosālos pasnie-
dzējus un kursa biedrus Rīgas Peda-
goģijas un izglītības vadības akadēmijā  
(RPIVA) Sabiedrisko attiecību prog-
rammā, kuru, sakritīgi vadīja Jana 
Veinberga – vairāku detektīvromānu 
autore. RPIVA Erasmus programmas 
ietvaros pusgadu studēju Slovākijā, 
un, piedaloties RPIVA rīkotajā eseju 
konkursā, ieguvu iespēju vienu mēne-
si pavadīt nometnē Šveicē.

Tālākā literārā pašdarbība bija 
dziesmu rakstīšana, kad dvēsele žņau-
dzās. Būtībā jau tā īstā rakstīšana man 
notiek tikai sāpēs, dusmās, kad vien-
kārši gribas pārstāt just.

Manuprāt, tā vērtīgākā skola jau ir 
pati dzīve – pašu kļūdas, no kurām ne 
vienmēr mācāmies un bieži vien at-
kārtojam. Skola ir cilvēki, ko satiekam, 
pat tie, kurus nesatiekam. Skola ir viss, 
kas mums apkārt. Skola ir pasaule. 
Un šo skolu mēs absolvējam tikai tad, 
kad esam apguvuši visas mācību stun-
das un iemācījušies to, ko sauc par – 
“vienkārši labs cilvēks”. Vēlos ticēt, ka 
reiz šo skolu absolvēšu arī es.

Rukšons nebija jāizdomā
Kā dzima ideja uzrakstīt grāmatu 

bērniem? Rukšons – skan lieliski. Vai 
bija viegli izdomāt šo varoni, kurš 
ļoti vēlas ceļot?

Ideja uzrakstīt grāmatu bērniem, 
tieši tāpat kā lielākā daļa manu rakstu 
darbu, dzima sāpēs. Bija pagājuši trīs 
mēneši pēc manas otrās smadzeņu 
audzēja operācijas. Biju ļoti minimāli 
atkopusies, ar grūtībām pārvietojos 
viena - līdzsvara traucējumu un iegū-
to redzes deficītu dēļ. Visu apkārtējo 
redzēju dubultā, viss gar acīm griezās 
kā centrifūgā. Pagriežot galvu uz vie-
nu vai otru pusi, attēlu redzēju it kā 
ar kavēšanos. Nespēju sekot ar acīm 
priekšmetiem kustībā. Grāmatas la-
sīšana, ziņu rakstīšana bija ļoti sarež-
ģīta. Principā, saskatīt burtus varēju 
caur vienu nelielu punktu, lūkojoties 
uz savu degunu, un ik pa laikam, tai-
sot vienu un tad otru aci ciet, lai teiku-
mi nepārklājas. Nezinot vēl, kas man 
īsti kaiš, biju izmisumā. Gulēju gultā, 
raudāju, domāju: ja nu es palikšu akla? 
Tad es nekad nepabeigšu savu “Ačgār-
niju” (grāmata bērniem, ko iesāku 
2015. gadā, pa kluso to rakstot darbā). 
Un vispār, ja nu es drīz miršu? Aiz ma-
nis nekas nepaliks. Te es biju, un te es 
nebūšu. Un kā mans dēls uzzinās par 
mani - savu mammu?

Tā nu bailēs  “varbūt” palikt aklai, 
varbūt mirt par agru, vēlme palikt pa-
saulē un sava dēla sirdī arī pēc tam, 
kad manis nebūs, mani pārņēma, un 
piedzima Rukšons. Varonis man ne-
bija jāizdomā. Rukšons esmu es. Tā 
mani mēdza saukt vīrs. Un es mīlu 
redzēt pasauli, atrasties vietās, kur ne-
esmu vēl bijusi.

Vari pastāstīt kaut ko vairāk par 
grāmatas ilustrāciju autori?

Rukšona ilustrāciju autore ir vīra 
meita Elizabete. Es palūdzu (ļoti uzbā-
zīgi, nepieņemot “Nē”), un Elizabete 
uzņēmās šo izaicinājumu. Manuprāt, 
viņai izdevās fantastiski attēlot Rukšo-
nu, Amēliju un Leo tā, kā viņus redzu 
es.

Vai pagājušajā gadā notika grā-
matas atvēršanas svētki -  tikšanās ar 
mazajiem lasītājiem? Domāju, ka tā 

ir grāmata visai ģimenei, arī pieau-
gušajiem. Es to izlasīju divas reizes, 
priecājoties par žiperīgo gredzenasti!

Rukšons lasītājus satika 2019. gada 
20. decembrī – tieši pirms pašiem 
Ziemassvētkiem. Atvēršanas svētki 
Rukšonam diemžēl nenotika, jo nācās 
noraidīt izdevniecības aicinājumu ve-
selības dēļ. Bet šajos Ziemassvētkos vi-
ņam dzimšanas diena – viens gadiņš, 
taču arī to atzīmēsim mājās, stingro 
COVID ierobežojumu dēļ. Mūs gan 
ar Rukšonu tas nepavisam nesatrauc – 
lielas svinības mums abiem nekad tā 
īsti nav patikušas.

Parīzes dimantu 
meklējumos

Saprotu, ka Parīze Tevi iedvesmo-
ja šim stāstam. Kas Tevi visvairāk 
apbūra, pārsteidza un saviļņoja mū-
žīgās mīlestības pilsētā?

Parīze ir viena no tām vietām, kur 
esmu bijusi. Domās pārskrēju pāri 
visām pilsētām, valstīm, kurās esmu 
viesojusies, un tikai par Parīzi tobrīd 
galvā izdevās uzburt ainu. Tā nu pali-
ku pie Parīzes, apaudzēju ar materiālu 
– vietām ko redzēju, vietām ko nere-
dzēju, bet gribētu redzēt.

Tas, kas man visvairāk palicis atmi-
ņā no Parīzes apmeklējuma ir rudens 
un krāsainās lapas, kas virpuļo vējā, 
bet fonā masīvais Eifelis, kurā es tā arī 
neuzbraucu. Tieši tāpat kā es, Rukšons 
Parīzē bija rudenī, un tornī augšā arī 
nedevās.  Luvru apskatījām tikai no 
ārpuses. Neatceros kāpēc, bet tur būt 
man vēl ir plānā, jo vajag sasveicinā-
ties ar “Mona Liza”. 

Grāmatā Tu tik jauki pastāsti par 
Parīzes dimantiem: Luvru, Parīzes 
Dievmātes katedrāli, Triumfa aku, 
Elizejas laukiem, Svētās Sirds bazili-
ku, Monmartru, Eifeļa torni. Vai Tev 
pašai ir kāds īpašs Parīzes dimants? 

Tas Parīzes dimants noteikti tas 
pats Eifeļa tornis vien būs, taču netā-
lu noteikti jāskan akordeona skaņām! 
To patieso dimanta mirdzumu pilsētai 
jau nedod celtne vien. To uzbur ska-
ņas vibrācija, ko rada cilvēku burzma 
uz ielas, pircēju čalas konditorejas 
veikaliņos, “Bonjour”, sīpolu zupas un 
kruasānu smarža no netālā restorāna, 
kafejnīcas.

Vai Tavs dēliņš arī bija iedvesmas 
avots Rukšona ceļojumam? 

Mans dēls vairāk bija iemesls, nevis 
iedvesmas avots grāmatai. Es baidījos 
par to, ka manas slimības dēļ Kristi-
anam netiks dota iespēja mani iepazīt, 
vai iepazīt tādu, kāda dvēselē esmu, 
un, ja tā patiešām notiktu, vēlējos, lai 
viņš mani iepazīst caur Rukšonu, ceļo-
šanu, ko tik ļoti mīlu un sapņiem, kuri 
top īsti, ja tiem no sirds tic. 

Esam radījuši vēstījumu - sapņi 
piepildās

Grāmatai bija sirsnīgs mērķis, ku-
ram atsaucās daudzi mūsu novadnie-
ki. Domāju, ka sajuti, ka līdzās ir ļoti 
daudz cilvēku, Tavu draugu, klases 
un skolas biedru, kuri vēlas ziedot un 
palīdzēt. Vari nedaudz pastāstīt, kā 
radās doma par šīs grāmatas mērķi? 
Vai Tev ir novēlējums visiem, kas at-
saucās Tavam rosinājumam?

Grāmatas mērķis tapa skaidrs brīdī, 
kad sapratu - bez līdzcilvēku atbal-
sta grāmatai nebūt. Ja lūdz, dot tālāk 
principā ir pašsaprotami. Man bija 
atteikušas gandrīz visas Latvijas iz-
devniecības. Viena no tām pieklājīgi 
paziņoja, ka grāmata nav izdevusies, 
un, ja arī maksāšu, viņi to nepublicēs. 
Divas izdevniecības piekrita manu 
darbu publicēt, taču ne par savu bu-
džetu. Sāku neveiksmīgus sponsoru 
meklējumus, sarunas ar Valsts kultūr-
kapitāla fondu, lai savāktu nepiecieša-
mo finansējumu maksimāli īsā laikā. 
Domāju, visu esmu izmēģinājusi, bet 
vēstule Veselības Ministrijai, kurai, 
manuprāt, (pilnīgi, iespējams, subjek-
tīvi) noderētu tēla spodrināšana tautas 
acīs, un mana projekta atbalsts kaut ar 
mazu “spīdumiņu”, par sliktu nenāks. 
Viņķeles kundze man gan neatbildēja 
(smejos), tāpēc nekas cits tobrīd īsti 
neatlika, kā lūgt līdzcilvēku atbalstu. 

Kad sāka ienākt pirmie ziedojumi 
grāmatai, tie jau pārsniedza manas 
ekspektācijas. Cilvēki nesāka ar vienu 
vai pieciem eiro, bet no 50 un uz aug-
šu. Bijušie klases biedri, skolas biedri, 
kolēģi un nezināmi cilvēki ziedoja 100 
un vēl vairāk  eiro. Es nespēju noticēt 
tādai atsaucībai, es nespēju noticēt, ka 
cilvēki ziedo vienkārši sapnim. Ma-
nam sapnim.

Bet līdzcilvēku devums ar to vēl nav 
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2010. gadā rakstnieces Zentas Mauriņas kapa vietā Bad Krozingen.

2019. gada Ziemassvētkos Linda kopā ar savu dēlu Kristianu,  rokās viņai 
ir fotoalbums no Parīzes 2014. gadā, kas ir Rukšona “reālā” versija.

 Parīzē 2014. gadā kopā ar Kristu un Agnesi  jeb Amēliju un Leo.

Sveiciens no Rukšona šajos Ziemssvētkos! Linda teic, ka ilustrācijas autore ir fantastiskā Oksana Kindzer, 
ukraiņu māksliniece, kas ir arī māksliniece viņas otrajai procesā esošajai grāmatai 

“The Golden Bowl” (Zelta trauks).

beidzies - pateicoties visiem atbalstītā-
jiem -  šogad savu sapni par Lego māju 
un autotrasi piepildīja piecgadīgais 
Jurģītis, kas cīnās ar neaicināto me-
dulloblastomu – ļaundabīgu smadze-
ņu audzēju. Oktobrī 133 eiro no ie-
gūtās autoratlīdzības par pārdotajām 
grāmatām varēja doties uz Roberta 
krājkasi, kurš sapņo par lēcienu ar iz-
pletni un ceļojumu uz Kaliforniju. Sa-
vukārt, lai pateiktu paldies Rukšonam, 
Roberts iegādājās grāmatas “Rukšons 
Parīzē” un uzdāvināja tās Bērnu slim-
nīcas bibliotēkai.

Manuprāt, mēs visi kopā  esam ra-
dījuši kaut ko fantastisku – vēstījumu, 
ka sapņi piepildās, ja tiem tic. Gribē-
tos cerēt, ka šis vēstījums dzīvos vēl 
ilgi – caur Rukšonu un caur tiem, kas 
šo vēstījumu nes pasaulē.

Es vēlos pateikt lielu PALDIES vi-
siem, kas mani pagājušā gadā atbalstī-
ja, un teikt, ka dotais atpakaļ vienmēr 
atgriežas dubultā. Varbūt ne no tā, 

kuram tika dots, pat citā formā, veidā, 
taču tas vienmēr atgriežas un divkārši. 
To arī novēlu visiem saviem atbalstī-
tājiem – divkāršu atbalstu, kad tas ne-
pieciešams.

Atrod savu dzintargraudu
Vai arī Tu esi satikusi savā ceļā tik 

jaukus cilvēkus kā Amēlija un Leo? 
Jā, esmu. Lai arī Amēlijas un Leo 

tēli ir manu reālo ceļabiedru – Ag-
neses un Krista Parīzē atveidojumi, 
dvēseliski, to, kā grāmatā attēlots, es 
abus tēlus nedaudz asociēju ar viesve-
cākiem, pie kuriem dzīvoju Bad Kro-
zingen, Vācijā, kad viesojos jauniešu 
nometnē. Mani viesvecāki bija pensi-
jas vecuma kungs un kundze – Brigit-
te un Dietrich, kuri mani iepazīstināja 
ar Salvadora Dalī darbiem, kuru kopi-
jas bija redzamas pie visām viņu vie-
sistabas sienām. Man kauns atzīties, 
taču tie bija viņi, kas man paziņoja, 
ka rakstnieces Zentas Mauriņas ka-

pavieta ir Bad Krozingen. Es, latviete 
būdama, to uzzināju no cittautiešiem, 
kas man likās mazliet apkaunojoši. 
Visi kopā viesojāmies Zentas Mauri-
ņas un viņas vīra Konstantīna Raudi-
ves piemiņas istabā, pabijām arī kapa 
vietā. Man viss piedzīvotais šķita gan-
drīz sirreāli, jo tieši Zentas Mauriņas 
dzintargrauds bija mans moto kopš 
vidusskolas: “Viss neiespējamais kļūst 
iespējams, ja tu tam tici”. Un visai 
paranormāli šķiet tas, ka pie Zentas 
Mauriņas viesojos tikai dažus mēne-
šus pēc savas pirmās smadzeņu operā-
cijas un nu ir Rukšons, kas radās pēc 
otrās operācijas. Un tas viss neplānoti 
tā vienkārši notika un iekšēji šķiet, ka 
ne tāpat vien…

Vai arī Tevī ir Rukšona ceļotāja 
gars?

Rukšons = es. Mēs esam viens ve-
sels - ceļotāji, izzinātāji, bet vairāk par 
visu – sapņotāji.

Ar kādām sajūtām sagaidi šos Zie-
massvētkus? 

Es Ziemassvētkus vienmēr sagaidu 
plaši atvērtām rokām un sirdi.  Zie-
massvētku sajūta katru gadu man sāk 
skriet pakaļ jau no oktobra. Šogad egli 
izrotāju jau novembra sākumā, un fil-
mu “Kā Grinčs nozaga Ziemassvētkus” 
esmu jau noskatījusies trīs reizes, bet 
vēl pat nav Ziemassvētki. (Jā, es skatos 
un dievinu bērnu filmas – ironiski). 
Ziemassvētku sajūtu man rada mazās, 
niecīgās lietiņas – apsveikumu raks-
tīšana tuviniekiem, kurinātas malkas 
smarža, ejot pa ielu, piparkūku cepša-
na un filmas… Daudz, daudz Ziemas-
svētku filmu – pieaugušajiem, bērniem, 
dzīvniekiem, vienalga. Dvēseliska mū-
zika, kamēr gatavo pusdienas. Tas viss 
patiesībā ir blakus ik dienas, bet kaut 
kā izpaliek. 

Kā jūs savā ģimenē tagad svinat 
šos gada baltākos svētkus?

Mūsu ģimene izmētāta globāli. Gri-
bētos katru gadu būt ar visiem un pie 
visiem, taču ne vienmēr tā sanāk. Mēs 
šos svētkus parasti pavadām klusi, 
mierīgi, nesteidzīgi ar tiem, kas ir bla-
kus un domās ar tiem, kas tālu. 

Ticiet – nenogurstoši, dedzīgi un 
pārcilvēciski stipri!

Varbūt top kāda jauna grāmata 
bērniem vai pieaugušajiem?

Jā, gandrīz gatavas ir vēl divas bēr-
nu grāmatas, bet šoreiz angliski. Abas 
tiek pulētas un slīpētas. Ļoti ceru un 
vēlos, lai tās nokļūst pie lasītājiem 
2021. gada pirmajā pusē. Arī turpinā-
jums Rukšonam -  aizmetņi ir tapu-
ši, un sapņoju, ka dienas gaismu reiz 
ieraudzīs “Rukšons Tenerifē”, bet tas 
mazliet tālākā nākotnē.

Mums katram ir savi spēka avoti. 
Vari atklāt savējos?

Mans spēka avots ir “TICĪBA SEV”, 
kura manī nebija vienmēr un radās 
pamazām, no maza graudiņa vai pu-
teklīša. Mazliet sadistiski motivēja 
frāzes: Tu nevari, tu nezini, tu neesi 
pietiekami! Un tā lēnām radās “Ticība 
sev”. Man šķiet, ka mums visiem pie-
mīt pārcilvēcisks gribasspēks darīt un 
paveikt, ja atrodam ticību sevī. 

Kas Tevi spēj iepriecināt arī pelēkā 
un drūmā dienā?

Man ļoti bieži  patīk pelēkas un 
drūmas dienas. Tajās mani iepriecina 
fakts, ka es varu vienkārši satīties segā, 
nīkuļot gultā, un man par to nav jājū-
tas vainīgai.

Tavs novēlējums dzimtajam Bebru 
pagastam un visiem Kokneses nova-
da iedzīvotājiem Ziemassvētkos un 
gadu mijā!

Ziemassvētkos visiem novēlu to sa-

jūtu, kaut vai uz brīdi, ka pietiek viss. 
Ka nav ne par maz, ka nav par daudz. 
Ka ir tieši tik, cik vajag. Tiem, kas šos 
svētkus pavadīs vieni, ziniet, ka jūs pa-
tiesībā esat trīs – ar jums ir jūsu Dievs 
(kā jūs viņu saprotat) un Dieva Dēls, 
kas Ziemassvētkos dzimst. Bet Jaunajā 
gadā visiem novēlu piepildīt kaut vie-
nu senu sapni, kas norakts dziļi dvēse-
lē un ilgojas pēc dienas gaismas. Jums 
visiem viss izdosies, ja sev ticēsiet – 
nenogurstoši, dedzīgi un pārcilvēciski 
stipri!  …starp miljons “Nē” vienmēr 
ir vismaz viens “Jā”, kas gaida…

Sveicienā divi dzejoļi no manas 
un Rukšona Ziemassvētku izlases šo-
gad, kuri ceļo arī pie maniem radiem, 
draugiem iekš apsveikumu kartītēm.

Lai dienas tik gaišas
Un baltas kā sniegs!
Lai kliedējas bažas
Un iemājo miers!

Lai Dievs vienmēr blakus
Un roku Tev sniedz,

Kad grūti, kad vajag -
Lai dzīvē zied prieks.

***
Kad piezagās nakts un iedegās 

mēness -
Egļu mežā pieklusa viss.

No sniegotās zemes izslējās sēnes,
Lai sveiktu gadu, kas atnācis.


