
1  Nr. 116 (403) 2020. gada 14. februārī      KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Kokneses novada domes bezmaksas informatīvais izdevums Nr. 116 (403) 2020. gada 14. fEbruārī

Novada
VēstisKOKNESE  bEbrI  IrŠI

kokneses
Tūrisma nozarei Kokneses novadā ir nākotne! 

Esiet sveicināti laikā, kam 
ļoti iederas Vizmas Belševicas 
vārdi: “Visu ziemu šogad pava-
saris”. Ir tik neierasti, ka ziemas 
vidū zied lazdas un sniegpulk-
steņi. Nav mūsu varā ietekmēt 
laika apstākļus, bet labā ziņa ir 
tā, ka dienas kļūst arvien garā-
kas un domas traucas pretī pa-
vasara rosmei.

Kokneses novada pašvaldībā 
janvāra domes sēdē deputāti 
apstiprināja šī gada budžetu. 
Priekšā daudz paveicamu dar-
bu un īstenojamu projektu, 
par ko arī stāstām šī izdevuma 
lappusēs. Katru gadu mūsu no-
vadā tiek ieguldīti līdzekļi paš-
valdības iestāžu renovācijā, ielu 
un ceļu atjaunošanā, kopējās 
infrastruktrūras sakārtošanā. 
Arī šajā gadā paveicamo darbu 
sarakstā netrūkst jaunas ieceres 
dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Tūrisms ir viens no stūrak-
meņiem mūsu novada attīstībā. 
Kokneses tūrisma informācijas 
centra kolektīvs janvāra nogalē, 
piedaloties divās starptautiskās 
izstādēs, mājup atgriezies ar 
jauniem iespaidiem un pārlie-
cību – mums ir ar ko lepoties 
un ar ko pārsteigt ikvienu ce-
ļotāju!

Ļoti daudz ir atkarīgs no 
mūsu gribas darboties, lai dzīve 
top interesanta un aizraujoša 
gluži kā deja! Lai jūs iedvesmo 
saruna ar līnijdeju pasniedzēju 
Ingu Ozoliņu, kura, dzīvojot 
savā dzimtajā Koknesē, ar mī-
lestību dara savu sirds darbu. 

Gads tikko ir iesācies, lai 
mums katram izdodas piepil-
dīt kādu sen lolotu sapni, dāvāt 
sirds siltumu saviem tuvajiem 
un visiem kopā ierakstīt vēl 
vienu krāšņu lappusi Kokneses 
novada izaugsmē.

Sarmīte Rode

Kokneses tūrisma centrs aizvadī-
jis divas spraigas nedēļas noga-
les, piedaloties starptautiskajās 
tūrisma izstādēs "Adventur 2020" 
Viļņā no 24. līdz 26. janvārim un 
"Balttour 2020" Rīgā no 31. jan-
vāra līdz 2. februārim.

Kokneses novada domes Tūrisma 
un sabiedrisko attiecību nodaļa,
Kokneses tūrisma informācijas 
centrs
 

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pār-
robežu sadarbības programmas  2014.-
2020.gadam gadam projekta Nr. LLI-
313 "Aizraujošs ceļojums muižu parkos 
četros gadalaikos"   "4SeasonsParks" 
ietvaros, kopā ar kolēģiem no Zemga-
les Plānošanas reģiona, Jelgavas novada 
pašvaldības, Rokišķu Reģionālā muzeja, 
Pakrojas rajona pašvaldības, Kokneses 
tūrisma informācijas centra pārstāvji 
apmeklētājus abu izstāžu  laikā iepazīsti-
nāja ar 55 piļu un muižu parkiem Zem-
galē un Ziemeļlietuvā. Augstāk minētā 
projekta ietvaros tūristiem ir sagatavota 
brošūra "Aizraujošs ceļojums piļu un 
muižu parkos", kas izdota latviešu, lie-
tuviešu, krievu, angļu, vācu valodās un 
piedāvā trīs maršrutus, kas aptver Zem-
gales un Šauļu un Paņevežas reģionus 
Lietuvā. Papildus ir izveidoti piedāvāju-
mi piecām dažādām mērķgrupām – trīs 

paaudžu ceļotājiem, senioriem, aktīvās 
atpūtas cienītājiem un ārpus sezonas 

ceļotājiem. Tāpat izstrādāts arī atpazīs-
tamāko objektu maršruts. Kā papildi-
nājums brošūrai ir Drauga karte, kas 
aizrautīgajiem ceļotājiem sniegs priekš-
rocības, ietverot īpašus piedāvājumus 
deviņos parkos. 

Gaidām apmeklētājus arī Kokneses 
parkā!

Izstādes laikā potenciālie parku apce-
ļotāji un interesenti tika aicināti izbaudīt 
dabas un kultūras varenību, apstāties 
ikdienas steigā, dodoties tūrisma marš-
ruta „Aizraujošs ceļojums piļu un mui-
žu parkos” piedzīvojumā. Arī izstādes 
stenda iekārtojums aicināja apstāties, iz-
baudīt mirkli un nokļūt kādā no 19.gad-
simta pils telpām, lai nofotografētos ar 
gadsimtam atbilstošiem aksesuāriem. 
Apmeklētāji izrādīja lielu interesi par 
daudzajiem parkiem un muižām, un 
guva iedvesmu, lai jau šajā vasarā dotos 
apmeklēt parkus Zemgalē un Ziemeļlie-

tuvā un iegrieztos arī skaistajā Kokneses 
parkā.

Paldies par atbalstu novada uzņē-
mējiem!

Izstādē "Balttour 2020" Kokneses 
novads sevi prezentēja trīs izstādes sten-
dos: augstāk minētajā projekta stendā, 
Vidusdaugavas pudurī Zemgales Plāno-
šanas reģiona stendā un atsevišķā Kok-
neses novada stendā "Koknese aicina". 
Plašāk apmeklētais, košākais, ar daudz-
veidīgiem piedāvājumiem bija Kokne-
ses stends, kurā trīs dienu garumā no-
risēja aktīva un radoša darbošanās, kas 
piesaistīja apmeklētājus apstāties, palū-
koties un iepazīt Koknesi tuvāk, lai iz-
vēlētos to par sava ceļojuma galamērķi. 

Pateicoties Kokneses un apkārtnes 
uzņēmējiem, izstādes apmeklētājiem 

Noslēgušās starptautiskās tūrisma izstādes 
"Adventur 2020" un "Balttour 2020"

Ikvienam jāizkaļ savs laimes 
vērdiņš!

Izcilu muižu un parku vidū aizraujošs ceļojums iespējams arī Koknesē. 

Senās Hanzas pilsētas vārdam ir jāskan!

“Balttour 2020” izstādes 
apmeklētāji izrādīja lielu interesi 

par mūsu novada tūrisma 
piedāvājumiem. 

Raksta turpinājums 18.lpp »»»
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2020. gada 27. janvārī Kokneses novada dome NOLĒMA:
1. Pieņemt zināšanai informāciju 

par  Kokneses novada domes 2019. 
gada budžetu izpildi (informācija mā-
jaslapā www.koknese.lv)

2. Apstiprināt Kokneses novada do-
mes saistošos noteikumus Nr.1/2020 
“Par Kokneses novada pašvaldības  
budžetu 2020. gadam” (informācija 
mājaslapā www.koknese.lv )

3.1. Piedalīties Valsts Kultūrkapitā-
la fonda mērķprogrammas “Mūzikas 
un dejas mākslas izglītības iestāžu 
materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” 
projektu konkursā un iesniegt projek-
ta “Kokneses mūzikas skolas materiā-
li tehniskās bāzes uzlabošana - 2020” 
(turpmāk – Projekts) iesniegumu.

3.2. Projekta kopējas izmaksas ir 2 
888,00 euro, tajā skaitā Valsts Kultūr-
kapitāla fonda finansējums 2599,20 
euro un Kokneses novada domes 
līdzfinansējums 288,80 euro.

3.3. Par projekta vadītāju nozīmēt 
Kokneses novada domes Attīstības 
nodaļas projektu vadītāju Sandiju 
Svarupu, pilnvarojot veikt darbības, 
kas saistītas ar projekta realizāciju un 
uzraudzību, kur ir nepieciešams paš-
valdības vārdā parakstīties un saistībā 
ar iepriekš minēto kārtot visas forma-
litātes.  

4. Piešķirt papildus finansējumu 
no līdzekļiem neparedzētiem gadī-
jumiem 4720,44 euro (četri tūkstoši 
septiņi simti divdesmit euro 44 cen-
ti) biedrības Kokneses sporta veterā-
nu klubs” projekta Nr.19-04-AL08-
A019.2202-000016 "Kustību prieks" 
īstenošanai par āra skeitparka izbūvi 
Koknesē.

5.1. Apstiprināt noteikumus “Par 
rūpnieciskās zvejas limitu piešķirša-
nas kārtību Kokneses  novada pašval-
dībā” ( informācija mājaslapā www.
koknese.lv )

5.2. Noteikumi piemērojami  ar 
2020. gada 2. janvāri.

6.1. Apstiprināt noteikumus “Par 
kārtību, kādā Kokneses novada paš-
valdībā piešķiramas naudas balvas 
par izciliem sasniegumiem sportā, 
izglītībā, kultūrā un naudas balvu ap-
mēru”  (informācija mājaslapā www.
koknese.lv )

6.2. Saskaņā ar budžeta iespējām 
noteikt, ka naudas balvu apmērs, sa-
skaņā ar šiem noteikumiem 2020.
gadā nevar pārsniegt:

6.2.1. sportā 2000, euro (divi tūk-
stoši euro);

6.2.2. izglītībā 1000, euro (viens 
tūkstotis euro);

6.2.3. kultūrā 1  500, euro (viens 
tūkstotis pieci simti euro);

6.3. Noteikumi piemērojami  ar 
2020.gada 2.janvāri.

7.1. Lai kontrolētu  bezsaimnie-
ku kaķu  populāciju  daudzdzīvokļu  
māju teritorijā,  veikt  šādas darbības:

7.1.1. Daudzdzīvokļu mājas vecā-
kais uzraksta  Pašvaldības policijai 
iesniegumu par to, ka mājā ir savairo-
jušies bezsaimnieka kaķi;

7.1.2. Pašvaldības policija izsauc 
dzīvnieku ķērājus  no dzīvnieku pat-
versmes;

7.1.3. Ierodoties dzīvnieku ķērā-
jiem, tiek pieaicināts mājas vecākais 
un pašvaldības policijas inspektors, 
kuri sastāda aktu par to, cik kaķi ir 
noķerti un  kurā ēkā vai pie kuras ēkas 
tas ir noticis;

7.1.4. Ja kaķi ir noķerti konkrētā 
daudzdzīvokļu mājas pagrabā vai tai 
pieguļošā teritorijā (divi metru attā-
lumā no ēkas sienas), tad  rēķins tiek 
piestādīts SIA “Kokneses Komunālie 
pakalpojumi” un apmaksāts no kon-
krētās daudzdzīvokļu mājas apsaim-
niekošanas līdzekļiem.

7.1.5. Ja bezsaimnieka kaķi tiek no-
ķerti pie pašvaldības iestāžu ēkām vai 
pārējā  ciemata teritorijā, rēķinu ap-

maksā pašvaldība.
7.1.6. Ja bezsaimnieka kaķi atrodas 

privātmājas teritorijā, tad dzīvnieku 
ķērājus izsauc un rēķinu apmaksā ne-
kustamā īpašuma īpašnieks.

7.2. Lēmums stājas spēkā ar 2020.
gada 2.februāri. 

7.3. Par lēmuma izpildi  atbildīgs 
Pašvaldības policijas vecākais inspek-
tors.

8.1. Kokneses novada domes Ģi-
menes atbalsta centrā “Dzeguzīte” 
slēgt pakalpojumu  un struktūrvienī-
bu “Atbalsta nodaļa ģimenēm ar bēr-
niem”  ar  2020.gada 28. februāri (ie-
skaitot). (Sociālo pakalpojumu snie-
dzēja reģistrācijas apliecība Nr.102 no 
09.03.2006).

8.2. Noteikt, ka lēmums stājas spē-
kā ar 2020.gada 27.janvāri.

8.3. Informāciju par Kokneses no-
vada domes “Ģimenes atbalsta centru 
“Dzeguzīte”,  pakalpojuma un struk-
tūrvienības “Atbalsta nodaļa ģime-
nēm ar bērniem”  slēgšanu, publicēt 
Kokneses novada mājaslapā www.
koknese.lv.

8.4.. Atbildīgā par lēmuma izpildi 
- Kokneses novada domes “Ģimenes 
atbalsta centra  “Dzeguzīte” direktore 
Gaļina Kraukle.

9. Ierosināt Zemgales plānošanas 
reģionu veikt grozījumus “Zemgales 
plānošanas reģiona deinstitucionali-
zācijas plānā 2017.-2020. gadam” (in-
formācija mājaslapā www.koknese.
lv ).

10. Slēgt vienošanos ar Centrālo fi-
nanšu un līgumu aģentūra par 2019.
gada 28.augustā noslēgtās vienoša-
nās starp Kokneses novada domi un 
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 
izbeigšanu.

Nākošā Kokneses novada domes 
sēde notiks 2020. gada 26. februārī un 
tajā tiks izskatīti šādi pamatjautājumi:

1.Par  p/a „ Kokneses Sporta  
centrs”  Darba plānu 2020.gadam 

2.Par nekustamā īpašuma nodokļa 
iekasēšanu 2019.gadā

3. Par pašvaldību savstarpējiem  
norēķiniem  

4. Par bāriņtiesas darbu
5. Par Attīstības nodaļas darbu un 

projektu realizācijas gaitu

Sagatavoja novada domes sekretāre 
Dz.Krišāne

Kokneses novada domes 
2019. gada 18. decembra
SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Nr.16/2019

Kokneses novada Kokneses pa-
gastā 

APSTIPRINĀTI 
ar Kokneses novada domes 

2019.gada 18.decembra  sēdes 
lēmumu Nr.5.10 (prot.Nr.16) 

Grozījumi  Kokneses novada do-
mes 2011.gada 28.decembra saisto-
šajos noteikumos Nr.13„Par sociālo 

pakalpojumu saņemšanas un sa-
maksas kārtību Kokneses novadā”

Izdoti saskaņā ar 
Latvijas Republikas Sociālo pakal-

pojumu un sociālās palīdzības
 likuma 3.panta trešo daļu,

Ministru kabineta 27.05.2003. 
noteikumu Nr.275

„Sociālās aprūpes un sociālās re-
habilitācijas pakalpojumu samaksas 

kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma 
izmaksas tiek segtas no pašvaldības 

budžeta”6.punktu 

1. Izdarīt Kokneses novada domes 
2011.gada 28.decembra saistošajos 
noteikumos Nr.13 “Par sociālo pa-
kalpojumu saņemšanas un samaksas 
kārtību Kokneses novadā” šādus gro-
zījumus:

1.1. Izteikt 16.punktu un tā apakš-
punktus šādā redakcijā: 

“16.Šo noteikumu15.punktā mi-
nētā aprūpe tiek nodrošināta šādā 
apmērā:

16.1. pirmā līmeņa aprūpes – 4 
stundas nedēļā;

16.2. otrā līmeņa aprūpe – 6 stun-
das nedēļā;

16.3. trešā līmeņa aprūpe- 10 stun-
das nedēļā;

16.4. ceturtā līmeņa aprūpe- 25 
stundas nedēļā.”

1.2. Papildināt saistošos noteiku-
mus ar 161. punktu šādā redakcijā:

“161. Ceturtā līmeņa aprūpes pa-
kalpojums tiek piešķirts īslaicīgi, uz 
laiku līdz aprūpes nodrošināšanai 
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas institūcijā”

1.3. Svītrot  19.3. apakšpunktu.
1.4. Svītrot 20.punktu.
1.5. Papildināt saistošos noteiku-

mus ar 201. punktu šādā redakcijā:
“201. Pakalpojums “Drošības 

poga” nodrošina nepārtrauktas sazi-
ņas iespējas, informatīvu atbalstu un 
palīdzību 24 stundas diennaktī perso-
nām, kurām veselības un funkcionālā 
stāvokļa dēļ pastāv risks nonākt bez-
palīdzīgā stāvoklī. Aprūpes pakalpo-
juma sniedzējs atbilstoši noslēgtajam 
līgumam un konstatētajai nepiecie-
šamībai nodrošina pakalpojumu pēc 
izsaukuma.”

1.6. Papildināt saistošos noteiku-
mus ar 202. punktu šādā redakcijā:

“202. Mobilā aprūpes kompleksa 
pakalpojums ietver aprūpi mājās ar 
īpaši aprīkotu transportu, nodrošinot 
personai viņai trūkstošos resursus 
(silto ūdeni, dušu, veļas mašīnu u.c.). 
Vienlaicīgi aprūpējamajai personai 
tiek sniegta palīdzība mājas darbu 
veikšanā un sadzīvē, kā arī veikta per-
soniskā aprūpe un pēdu aprūpe per-
sonas dzīvesvietā. Pakalpojums tiek 
veikts pēc vajadzības vienu līdz divas 
reizes mēnesī.”

2.  Saistošie noteikumi stājas spēkā 
2020.gada 1.martā.

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs D.Vingris

Kokneses novada domes 2019.gada 18.decembra saistošo 
noteikumu Nr. 16/2019 "Grozījumi  Kokneses novada 
domes 2011.gada 28.decembra saistošajos noteikumos 
Nr.13 "Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un 
samaksas kārtību Kokneses novadā""
paskaidrojuma raksts 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Grozījumi  Kokneses novada domes 2011.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.13 „Par 
sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Kokneses novadā” izstrādāti saskaņā ar 
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta trešo daļu, kas nosaka, ka kārtību, 
kādā saņemami pašvaldību sniegtie sociālie pakalpojumi, nosaka pašvaldību saistošajos notei-

kumos. Pašvaldība ar šiem noteikumiem noteiks to personu loku, kas ir tiesīgas saņemt aprūpes 
mājās pakalpojumu,  kādā apjomā un kuros gadījumos šis pakalpojums var tikt apmaksāts no 

pašvaldības budžeta.
Paredzams, ka grozījumi Kokneses novada domes 2011.gada 28.decembra saistošajos noteikumos 
Nr.13 „Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Kokneses novadā”  stāsies spē-

kā ar 2020.gada 1.martu.

2. Īss projekta satura izklāsts

Kokneses novada domes 2011.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.13 „Par sociālo pakal-
pojumu saņemšanas un samaksas kārtību Kokneses novadā” ir noteikts, ka sociālo pakalpojumu 

aprūpe mājās sniedz pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti, kuriem veselības 
vai funkcionālo traucējumu dēļ ir grūtības sevi aprūpēt. Pašvaldības apmaksātu pakalpojumu var 
saņemt personas, kuras ir atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām, un personas, kuru ienākumi 
ir mazāki par 75% no Latvijas Republikā noteiktās minimālās darba algas apmēra un kuru liku-
mīgie apgādnieki saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem ir atzīti par trūcīgām personām un 

vecuma, veselības stāvokļa, nodarbinātības vai citu objektīvu apstākļu dēļ nevar nodrošināt minē-
tajām personām nepieciešamo aprūpi. 

Grozījumi paredz precizēt pakalpojuma aprūpe mājās aprūpes līmeņu apjomu, ko nosaka at-
bilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības saņemšanu” kritērijiem. Lai uzlabotu klientu sociālās aprūpes dzīvesvietā pakalpojuma 
pieejamību un kvalitāti, saistošie noteikumi tiek papildināti ar diviem punktiem, kuros norādīti 

jauni aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšanas veidi: pakalpojums “Drošības poga” un Mobilā 
aprūpes kompleksa pakalpojums. Lai klientiem sniegtu šos pakalpojumus, tiks izvēlēts pakalpo-

juma sniedzējs, kurš nodrošina aprūpes mājās pakalpojumu un arī pakalpojumu “Drošības poga” 
un Mobilā aprūpes kompleksa pakalpojumu. 

Kokneses novada domes Sociālais dienests ir pašvaldības izveidota iestāde, kas sniedz vai organi-
zē sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu. Ja klients ir pieprasījis sociālo pakalpo-
jumu, sociālais dienests izvērtē personas vajadzības un nosaka, vai personai nepieciešams sociālās 

aprūpes pakalpojums un kāds ir nepieciešamais aprūpes līmenis.

3. Informācija par plānoto projek-
ta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Pakalpojums “Aprūpe mājās” klientiem ir ticis sniegts arī līdz šim, pašvaldības budžetā šī pakal-
pojuma nodrošināšanai ik gadu tiek paredzēti līdzekļi. Izlietoto līdzekļu apmērs ir atkarīgs no 

pakalpojuma pieprasījuma, pakalpojuma pieejamības, apkalpojamo klientu skaita un klientiem 
noteiktā aprūpes līmeņa. Ja aprūpes mājās pakalpojums tiks pieprasīts vairāk, tad budžetā būs 

nepieciešams paredzēt lielāku līdzekļu apjomu.
4. Informācija par plānoto pro-

jekta ietekmi uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms 
Tiks izvēlēts aprūpes mājās pakalpojuma sniedzējs, kurš pašvaldībai būs saimnieciski izdevīgā-

kais.
5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām
Informāciju par saistošo noteikumu piemērošanu var saņemt Kokneses novada domes Sociālajā 

dienestā. 

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.  

7. Cita informācija Nav
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Kokneses novada Kokneses 
pagastā 

Apstiprināti ar
Kokneses novada domes 

2019.gada  30.oktobra sēdes
lēmumu Nr.9.15.2(protokols 

Nr.14) 
Precizēti ar  

2019.gada  18.decembra  sēdes
lēmumu Nr.5.18.2(protokols 

Nr.16) 

Grozījumi  Kokneses novada 
domes 2010.gada 30.jūnija sais-
tošajos noteikumos Nr. 10 “Par 

kapsētu uzturēšanu un lietošanu 
Kokneses novadā”

Izdoti saskaņā ar likumu
“Par pašvaldībām” 43.panta

 trešo daļu 

1.Izdarīt Kokneses novada do-
mes 2010.gada 30.jūnija   saistoša-
jos noteikumos Nr. 10  “Par kapsētu 
uzturēšanu un lietošanu Kokneses 
novadā” (turpmāk –  noteikumi) 
šādus grozījumus:

1.1.  Izteikt  noteikumu  36.pun-
ktu šādā redakcijā :

“36. Par šo noteikumu 13.punkta 
un tā apakšpunktiem, 20., 21. un 
22.punktu neievērošanu tiek pie-
mērots administratīvais sods fizis-
kām un juridiskām personām:

 36.1. fiziskām personām – 
brīdinājums vai naudas sods līdz 6 
naudas soda vienībām; 

          36.2. juridiskām perso-
nām – brīdinājums vai naudas sods 
līdz 28 naudas soda vienībām;”

1.2. Izteikt  noteikumu  37.pun-
ktu šādā redakcijā :

“37. Amatpersonas, kuras ir tie-
sīgas veikt administratīvā pārkā-
puma procesu, līdz administratīvās 
pārkāpuma lietas izskatīšanai,  sa-
skaņā ar Administratīvās atbildības 
likumu, speciālajiem normatīva-
jiem aktiem un šo saistošo noteiku-
mu neievērošanu Kokneses novada 
administratīvajā teritorijā:

37.1. Kokneses novada pašvaldī-
bas policijas amatpersonas ;

37.2. Kokneses novada domes 
priekšsēdētājs, Kokneses novada 
pašvaldības izpilddirektors ;

37.3. Bebru pagasta pārvaldes 
vadītājs ;

37.4. Iršu pagasta pārvaldes va-
dītājs .”

1.3. papildināt noteikumus ar 
37.1 punktu šādā redakcijā :

“ 37.1 Administratīvā pārkāpu-
ma lietas izskata un lēmumu pie-
ņem Kokneses novada domes Ad-
ministratīvā komisija.”

1.4. Izteikt  atsauci uz tiesiskā pa-
mata norādi šādā redakcijā:

“Izdoti saskaņā ar likuma 
“Par pašvaldībām” 43.panta pir-

mās daļas 4., 6.punktu un trešo 
daļu”. 

2. Saistošie noteikumi stājas spē-
kā vienlaikus ar Administratīvās at-
bildības likumu.

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs D.Vingris

KOKNESES NOVADA DOMES
2019.gada 30.oktobra SAISTOŠIE 
NOTEIKUMI Nr. 9/2019

Paskaidrojuma raksts
Kokneses novada domes 2019.gada 30.oktobra 
saistošajiem noteikumiem  Nr.9/2019 "Grozījumi 
Kokneses novada domes 2010.gada 30.jūnija saistošajos 
noteikumos Nr.10 "Par kapsētu uzturēšanu un lietošanu 
Kokneses novadā"" 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1.Īss projekta satura izklāsts

Lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funciju izpildi pašvaldības dome pieņem saisto-
šos noteikumus. Likuma „Par pašvaldībām“(turpmāk –Likuma) 15. panta pirmās daļas 
2.punkts nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir kapsētu izveidošana un uzturē-
šana.Likuma 43.panta pirmās daļas 6.punkts nosaka, ka dome ir tiesīga izdot saistošos 

noteikumus,paredzot administratīvo atbildību par saistošo noteikumu noteikto kapsētu 
uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu. Likuma 43.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka 
pašvaldība ir tiesīga noteikt, sabiedriskās kārtības kapsētās un paredzēt administratīvo 
atbildību par to pārkāpšanu. Ar Administratīvās atbildības likuma spēkā stāšanos, sais-
tošajiem noteikumiem ir jāatbilst šā likuma normām, t.sk.,  16.panta noteikumiem. Ad-
ministratīvās atbildības likuma 16.panta pirmās daļas otrais teikums noteic, ka naudas 

soda apmēru likumā vai pašvaldību saistošajos noteikumos izsaka naudas soda vienībās, 
kur vienas vienības vērtība ir 5 euro. Jāgroza noteikumos noteiktais sods euro uz naudas 
soda vienībām, kur viena naudas soda vienība noteikta  pieci euro. Minētā likuma 115.
pants nosaka amatpersonu loku, kuras ir tiesīgas veikt administratīvā  pārkāpuma pro-
cesu, līdz ar to jāgroza saistošo noteikumu 37.punkts un apakšpunkti un jāpapildina ar 

37.1punktu , ka  administratīvā pārkāpuma lietas izskata Kokneses novada domes admi-
nistratīvā komisija.

Pamatojoties uz minēto,  nepieciešams  pieņemt grozījumu  Kokneses novada domes 
2010.gada 30.jūnija saistošajos noteikumos Nr.10” Par kapsētu uzturēšanu un lietošanu 

Kokneses novadā” (turpmāk - Saistošie noteikumi) . 
Pērējie Saistošo noteikumu punkti netiek mainīti.

2. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Ņemot vērā, ka ar 2020.gada 1.jūliju stājas spēkā Administratīvās atbildības likums, kur 
16.panta pirmās daļas otrais teikums noteic, ka naudas soda apmēru likumā vai pašval-
dību saistošajos noteikumos izsaka naudas soda vienībās, nepieciešams veikt izmaiņas 
saistošajos noteikumos Jāgroza noteikumos noteiktais sods euro uz naudas soda vienī-

bām, kur viena naudas soda vienība noteikta  pieci euro.
Minētā likuma 115.pants nosaka amatpersonu loku, kuras ir tiesīgas veikt administratīvā  
pārkāpuma procesu, līdz ar to jāgroza saistošo noteikumu 37.punkts un apakšpunkti un 
jāpapildina ar 37.1punktu, ka  administratīvā pārkāpuma lietas izskata Kokneses novada 

domes Administratīvā komisija.  

3. Informācija par plānoto projek-
ta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Izmaiņas saistošo noteikumu īstenošanas finansiālās ietekmes prognoze uz pašvaldības 
budžetu nav prognozēta.

4. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbības 

vidi pašvaldības teritorijā
Neietekmē

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecināms un var skart visus novada iedzīvo-
tājus.

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām

Konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem nav nepieciešamas. Saistošie noteikumi tiks 
publicēti Kokneses novada domes bezmaksas informatīvajā izdevumā “Kokneses No-

vada Vēstis” un pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv internetā.

7. Cita informācija Nav

Kokneses novada Kokneses 
pagastā 

Apstiprināti ar
Kokneses novada domes 

2019.gada  30. oktobra sēdes 
lēmumu Nr.9.15.3
(protokols Nr.14) 

Precizēti ar 
Kokneses novada domes 

2019.gada  18.decembra sēdes
lēmumu Nr.5.18.3(protokols 

Nr.16)
 

”Grozījumi Kokneses novada do-
mes 2011.gada 31.augusta   saisto-
šajos noteikumos Nr. 8 “   Sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanas notei-
kumi  Kokneses novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma 
"Par pašvaldībām" 

43.panta pirmās daļas 13.punktu, 
21.panta pirmās daļas 

16.punktu un   
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 

8.panta pirmās daļas 3.punktu 

1. Izdarīt  Kokneses novada domes 
2011.gada 31.augusta   saistošajos no-
teikumos Nr. 8  

“ Sadzīves atkritumu apsaimnieko-
šanas noteikumi  Kokneses novadā” 
šādus grozījumus:

1.1. Izteikt saistošo noteikumu  
41.punktu šādā redakcijā:

“41. Par normatīvo aktu un  saisto-
šo noteikumu pārkāpumiem ir pare-
dzēta administratīvā atbildība saska-
ņā ar Administratīvās atbildības liku-
mu un Atkritumu apsaimniekošanas 
likuma IX nodaļas 43. pantu.

1.2. izteikt saistošo noteikumu  42. 
punktu šādā redakcijā: 

“42. Administratīvā pārkāpuma 
procesu par Atkritumu apsaimnieko-
šanas likuma 43.panta pirmajā daļā 
minēto pārkāpumu līdz administratī-
vā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic 
Kokneses novada pašvaldības izpild-
direktors, pašvaldības policija. Ad-
ministratīvā pārkāpuma lietu izskata 
Kokneses novada domes administra-
tīvā komisija”.

1.3. Izteikt saistošo noteikumu  
43.punktu šādā redakcijā:

“43. Administratīvā pārkāpuma 
procesu par Atkritumu apsaimnieko-
šanas likuma 43.panta otrajā daļā mi-
nēto pārkāpumu līdz administratīvā 
pārkāpuma lietas izskatīšanai 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā  
vienlaikus ar Administratīvās atbildī-
bas likumu.

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs D.Vingris

Kokneses novada domes 2019. 
gada 30. oktobra saistošie 
noteikumi Nr.10/2019

Paskaidrojuma raksts
Kokneses novada domes 2019.gada 30.oktobra saistošajiem 
noteikumiem  Nr.10/2019 "Grozījumi Kokneses novada 
domes 2011.gada 31.augusta  saistošajos noteikumos Nr. 8 
"Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi  Kokneses 
novadā""

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1.Īss projekta satura izklāstsa

Lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funciju izpildi pašvaldības dome pieņem saistošos 
noteikumus. Likuma „Par pašvaldībām“(turpmāk –Likuma) 15. panta pirmās daļas 

2.punkts nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir atkritumu savākšnas un izvešnas 
kontrole. Pamatojoties uz 2019.gada 5.decembrī pieņemtajiem Grozījumiem Atkritumu 

apsaimniekošanas likumā , kas stājas spēkā ar 27.12.2019 un šo Grozījumu IX nodaļu, kā 
arī  Administratīvās atbildības likuma spēkā stāšanos, saistošajiem noteikumiem ir jāatbilst 

šo likumu noteikumiem un nepieciešams  pieņemt grozījumus Kokneses novada domes 
2011.gada 31.augusta   saistošajos noteikumus Nr. 8 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 

noteikumi  Kokneses novadā”. Jāgroza saistošo noteikumu 41.,42. un 43 .punkts, kuri stāsies 
spēkā vienlaicīgi ar Administratīvās atbildības likumu. 

Pērējie saistošo noteikumu punkti netiek mainīti.

2. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Pamatojoties uz 2019.gada 5.decembrī pieņemtajiem Grozījumiem Atkritumu 
apsaimniekošanas likumā , kas stājas spēkā ar 27.12.2019 un šo Grozījumu IX nodaļu, kā 

arī  Administratīvās atbildības likuma spēkā stāšanos, saistošajiem noteikumiem ir jāatbilst 
šo likumu noteikumiem un nepieciešams  pieņemt grozījumus Kokneses novada domes 

2011.gada 31.augusta   saistošajos noteikumus Nr. 8 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 
noteikumi  Kokneses novadā”. Jāgroza saistošo noteikumu 41.,42. un 43 .punkts, kuri stāsies 

spēkā vienlaicīgi ar Administratīvās atbildības likumu.
3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

Izmaiņas saistošo noteikumu īstenošanas finansiālās ietekmes prognoze uz pašvaldības budžetu 
nav prognozēta.

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā

Neietekmē

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecināms un var skart visus novada iedzīvotājus un 
nekustamo īpašumu īpašniekus .  

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām

Konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem nav nepieciešamas. Saistošie noteikumi tiks publicēti 
Kokneses novada domes bezmaksas informatīvajā izdevumā “Kokneses Novada Vēstis” un 

pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv internetā.

7. Cita informācija Nav
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Kokneses novada domes 2019. gada 
30. oktobra saistošie noteikumi Nr.8/2019

Kokneses novada Kokneses 
pagastā

Apstiprināti ar
ar Kokneses novada domes 

2019.gada 30. oktobra sēdes
lēmumu Nr.9.15.1
(protokols Nr.14) 

Precizēti 
ar Kokneses novada domes 

2019.gada 18.decembra sēdes
lēmumu Nr.5.18.1(protokols Nr. 

16) 

” Grozījumi Kokneses novada 
domes 2010.gada 29. septembra   
saistošajos noteikumos Nr. 19  
“Kokneses novada sabiedriskās 
kārtības noteikumi”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Re-
publikas likuma „Par pašvaldībām” 

43.panta pirmās daļas 4. punktu

1. Izdarīt Kokneses novada do-
mes 2010.gada 29. septembra  sais-
tošajos noteikumos 

Nr. 18 “ Kokneses novada sabied-
riskās kārtības noteikumi” šādus 
grozījumus:

1.1. Svītrot atsaucē uz tiesiskā 
pamata norādi likuma “Par paš-
valdībām” 14.panta trešo daļu un 
21.panta pirmās daļas 16.punktu.

1.2. Svītrot 1.1.; 1.2., 2.1.2., 2.5.2., 
2.6.1., 2.6.2.apakšpunktus un  2.2. 
punktu.

1.3. Aizstāt 2.2.2.apakšpunktā 
vārdu kopu “Latvijas Administratī-
vo pārkāpumu kodeksu “ ar vārdu 
kopu “ Administratīvās atbildības 
likumu”.

1.4. Svītrot 2.3. punktu.
1.5. Svītrot 2.5.1.apakšpunkta 

otro teikumu.
1.6. Izteikt 2.4.punktu un apakš-

punktus šādā redakcijā :
“2.4. Amatpersonas, kuras ir tie-

sīgas veikt administratīvā pārkāpu-
ma procesu, līdz administratīvās 
pārkāpuma lietas izskatīšanai,  sa-
skaņā ar Administratīvās atbildības 
likumu, speciālajiem normatīva-
jiem aktiem un šo saistošo noteiku-
mu neievērošanu Kokneses novada 
administratīvajā teritorijā:

2.4.1. Kokneses novada pašvaldī-
bas policijas amatpersonas ;

2.4.2. Kokneses novada domes 
priekšsēdētājs, Kokneses novada 
pašvaldības   izpilddirektors ;

2.4.3. Bebru pagasta pārvaldes 
vadītājs ;

2.4.4. Iršu pagasta pārvaldes va-
dītājs ;

2.4.5. Kokneses apvienotās paš-
valdību būvvaldes amatpersonas.” 

1.7. Aizstāt 3.1.1. apakšpunk-
tā skaitli un vārdu “uzliek naudas 

sodu līdz 15 euro” ar skaitli un vār-
diem “ piemēro nauda sodu līdz 3 
naudas soda vienībām”;

1.8. Svītrot 3.1.2. apakšpunktu;
1.9. Aizstāt 3.1.3. apakšpunk-

tā skaitli un vārdu “uzliek naudas 
sodu līdz 15 euro” ar skaitli un vār-
diem “piemēro nauda sodu līdz 3 
naudas soda vienībām”;

1.10. Svītrot 3.1.4. apakšpunktu;
1.11. Aizstāt 3.1.5. apakšpunk-

tā skaitli un vārdu “uzliek naudas 
sodu līdz 8 euro” ar skaitli un vār-
diem “piemēro nauda sodu līdz 2 
naudas soda vienībām”;

1.12. Aizstāt 3.1.6. apakšpunktā 
skaitļus un vārdus “uzliek naudas 
sodu no 8 līdz 36 euro” ar skaitļiem 
un vārdiem “piemēro nauda sodu  
no 2 līdz 7 naudas soda vienībām”;

1.13. Aizstāt 3.1.7. apakšpunktā 
vārdus “tiek piemērots LAPK 106.
panta pirmā daļa” ar vārdiem “tiek 
piemēroti speciālie normatīvie akti” 
un skaitļus un vārdus “no 8 līdz 350 
euro” ar skaitļiem un vārdiem  “ no 
2 līdz 70 naudas soda vienībām”  un 
skaitļus un vārdus “ no 15 līdz 712 
euro” ar skaitļiem un vārdiem  “ no 
3 līdz 142 naudas soda vienībām”;

1.14.  Aizstāt 3.2.1. apakšpunktā 
skaitļus un vārdus “uzliek naudas 
sodu no 15 līdz 72 euro” ar skait-
ļiem un vārdiem  “piemēro nauda 
sodu  no 3 līdz 14 naudas soda vie-
nībām”;

1.15. Svītrot 3.2.2. apakšpunktu;
1.16. Aizstāt 3.2.3. apakšpunk-

tā skaitli un vārdu “uzliek naudas 
sodu līdz 72 euro”ar skaitli un vār-
diem “piemēro nauda sodu līdz 14 
naudas soda vienībām”;

1.17. Svītrot 3.2.4. apakšpunktu;
1.18. Aizstāt 3.2.5. apakšpunk-

tā skaitli un vārdu “uzliek naudas 
sodu līdz 8 euro” ar skaitli un vār-
diem “piemēro nauda sodu līdz 2 
naudas soda vienībām”;

1.19. Aizstāt 3.3.1. apakšpunk-
tā skaitli un vārdu “uzliek naudas 
sodu līdz 35 euro” ar skaitli un vār-
diem “piemēro nauda sodu līdz 7 
naudas soda vienībām”;

1.20. Aizstāt 3.4.1. apakšpunk-
tā skaitli un vārdu “uzliek naudas 
sodu līdz 43 euro” ar skaitli un vār-
diem “piemēro nauda sodu līdz 8 
naudas soda vienībām”;

1.21. Svītrot 3.4.2. apakšpunktu;
1.22. Aizstāt 3.5.1. apakšpunk-

tā skaitli un vārdu “uzliek naudas 
sodu līdz 143 euro” ar skaitli un 
vārdiem “piemēro nauda sodu līdz 
28 naudas soda vienībām”;

1.23. Svītrot 3.5.2. apakšpunktu; 
1.24. Aizstāt 3.6.1. apakšpunktā 

skaitļus un vārdus “uzliek naudas 
sodu no 8 līdz 143 euro” ar skait-

ļiem un vārdiem  “piemēro nauda 
sodu  no 2 līdz 28 naudas soda vie-
nībām”;

1.25. Svītrot 3.6.2. apakšpunktu; 
1.26. Aizstāt 3.7.1. apakšpunk-

tā skaitli un vārdu “uzliek naudas 
sodu līdz 22 euro” ar skaitli un vār-
diem “piemēro nauda sodu līdz 4 
naudas soda vienībām”;

1.27. Aizstāt 3.8.1. apakšpunk-
tā skaitli un vārdu “uzliek naudas 
sodu līdz 72 euro” ar skaitli un vār-
diem “piemēro nauda sodu līdz 14 
naudas soda vienībām”;

1.28. Svītrot 3.8.2. apakšpunktu; 
1.29. Aizstāt 3.8.3. apakšpunktā 

skaitļus un vārdus “uzliek naudas 
sodu no 29 līdz 143 euro” ar skait-
ļiem un vārdiem  “piemēro nauda 
sodu  no 5 līdz 28 naudas soda vie-
nībām”;

1.30. Svītrot 3.8.4. apakšpunktu; 
1.31. Aizstāt 3.8.5. apakšpunk-

tā skaitli un vārdu “uzliek naudas 
sodu līdz 29 euro” ar skaitli un vār-
diem ” piemēro nauda sodu līdz 5  
naudas soda vienībām”;

1.32. Svītrot 3.8.6. apakšpunktu; 
1.33. Aizstāt 3.8.7. apakšpunk-

tā skaitli un vārdu “uzliek naudas 
sodu līdz 72 euro” ar skaitli un vār-
diem “piemēro nauda sodu līdz 14 
naudas soda vienībām”;

1.34. Aizstāt 3.8.8. apakšpunk-
tā skaitli un vārdu “uzliek naudas 
sodu līdz 214 euro” ar skaitli un 
vārdiem “piemēro nauda sodu līdz 
42 naudas soda vienībām”;

1.35. Svītrot 3.8.9. apakšpunktu; 
1.36. Aizstāt 3.8.10. apakšpunk-

tā skaitli un vārdu “uzliek naudas 
sodu līdz 214 euro” ar skaitli un 
vārdiem “piemēro nauda sodu līdz 
42 naudas soda vienībām”;

1.37. Svītrot 3.8.11. apakšpunktu;
1.38. Aizstāt 3.8.12. apakšpunk-

tā skaitli un vārdu “uzliek naudas 
sodu līdz 214 euro” ar skaitli un 
vārdiem “piemēro nauda sodu līdz 
42 naudas soda vienībām”;

1.39. Svītrot 3.8.13. apakšpunktu;
1.40. Aizstāt 3.8.14. apakšpunk-

tā skaitli un vārdu “uzliek naudas 
sodu līdz 72 euro” ar skaitli un vār-
diem “piemēro nauda sodu līdz 14 
naudas soda vienībām”;

1.41. Aizstāt 3.8.15. apakšpunk-
tā skaitli un vārdu “uzliek naudas 
sodu līdz 72 euro” ar skaitli un vār-
diem “piemēro nauda sodu līdz 14 
naudas soda vienībām”;

1.42. Svītrot 3.8.16. apakšpunktu. 
2. Saistošie noteikumi stājas spē-

kā  vienlaikus ar Administratīvās 
atbildības likumu.

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs D.Vingris

Paskaidrojuma raksts
Kokneses novada domes 2019.gada 
30.oktobra saistošajiem noteikumiem 
Nr.8/2019 "Grozījumi Kokneses 
novada domes 2010.gada 29. 
septembra saistošajos noteikumos 
Nr. 19  "Kokneses novada 
sabiedriskās kārtības noteikumi""

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas Norādāmā informācija

Īss projekta satura 
izklāsts

Lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funciju izpildi pašval-
dības dome pieņem saistošos noteikumus. Ar 2020.gada 1.jan-
vāri stājas spēkā Administratīvās atbildības likums. Adminis-

tratīvās atbildības likuma 16.panta pirmās daļas otrais teikums 
noteic, ka naudas soda apmēru likumā vai pašvaldību saistoša-
jos noteikumos izsaka naudas soda vienībās, kur vienas vienī-
bas vērtība ir 5 euro. Līdz ar to ar Administratīvās atbildības 

likuma spēkā stāšanos 2020.gada 1.janvārī saistošajiem notei-
kumiem ir jāatbilst šā likuma 16.panta noteikumiem. Jāgroza 
noteikumos noteiktais sods euro uz naudas soda vienībām, 
kur viena naudas soda vienība noteikta  pieci euro. Minētā 

likuma 115.pants nosaka amatpersonu loku, kuras ir tiesīgas 
veikt administratīvā  pārkāpuma procesu, līdz ar to jāgroza 

saistošo noteikumu vairākus punktus un apakšpunktus.
Pamatojoties uz minēto,  nepieciešams  pieņemt grozījumus  

Kokneses novada domes 2010.gada 29. septembra   saistošajos 
noteikumos Nr. 19  “Kokneses novada sabiedriskās kārtības 

noteikumi” 
(turpmāk - Saistošie noteikumi). 

Administratīvās atbildības likums neparedz atkārtotību kā 
atbildību pastiprinošu apstākli, līdz ar ko no noteikumiem 

jāsvītro punkti kas to paredz .

2. Projekta 
nepieciešamības 

pamatojums

Ņemot vērā, ka ar 2020.gada 1.janvāri stājas spēkā Adminis-
tratīvās atbildības likums, kur 16.panta pirmās daļas otrais 

teikums noteic, ka naudas soda apmēru likumā vai pašvaldību 
saistošajos noteikumos izsaka naudas soda vienībās, nepie-
ciešams veikt izmaiņas saistošajos noteikumos Jāgroza no-

teikumos noteiktais sods euro uz naudas soda vienībām, kur 
viena naudas soda vienība noteikta  pieci euro.  Minētā likuma 

115.pants nosaka amatpersonu loku, kuras ir tiesīgas veikt 
administratīvā  pārkāpuma procesu, līdz ar to jāgroza saistošo 
noteikumu vairākus punktus un apakšpunktus. Administra-
tīvās atbildības likums neparedz atkārtotību kā atbildību pa-

stiprinošu apstākli, līdz ar ko no noteikumiem jāsvītro punkti 
kas to paredz .

3. Informācija par 
plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

Izmaiņas saistošo noteikumu īstenošanas finansiālās ietekmes 
prognoze uz pašvaldības budžetu nav

 prognozēta.

4. Informācija 
par plānoto pro-
jekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Neietekmē

5. Informācija par 
administratīvajām 

procedūrām

Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecināms un var 
skart visus novada iedzīvotājus, nekustamo īpašumu īpašnie-

kus   un personas, kas uzturas novada teritorijā.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem nav nepieciešamas. 
Saistošie noteikumi tiks publicēti Kokneses novada domes 

informatīvajā izdevumā “Kokneses Novada Vēstis” un 
pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv internetā.

7. Cita informācija Nav

Nekustamā īpašuma izsole

Kokneses novada dome pārdod mutiskā   izsolē ar augšupejošu soli 
tai piederošo nekustamo īpašumu Kokneses novada Kokneses pagastā 
ar nosaukumu "Gaiļi", kadastra Nr. 3260 007 0129, kopējā platība 0,5 ha, 
sastāvošu no 2 zemes gabaliem ar platībām 0,34 ha un 0,16 ha un izman-
tošanas mērķi - komercdarbība. Izsoles sākuma cena 750 euro  (septiņi 
simti piecdesmit euro). Lai piedalītos Objekta izsolē, līdz 2020. gada 10. 
marta plkst.10:00 ir jāiesniedz rakstisks pieteikums un dokumenti par re-
ģistrācijas  maksas 30 euro  un drošības naudas 75 euro nomaksu. Objekta 
izsole notiks 2020.gada 11.martā plkst.10:00  Kokneses novada domes 
ēkā, 1.stāva mazajā zālē,  Melioratoru ielā 1, Koknesē. Ar izsoles noteiku-
miem var iepazīties Kokneses novada domes 13. kabinetā vai kancelejā, 
Melioratoru ielā 1, Koknesē un pašvaldības mājaslapā www.koknese.lv 
Objekta apskati iepriekš saskaņot ar   nekustamo īpašumu speciālisti pa 
tālruni 65133634.

KOKNESES NOVADA DOME
Melioratoru iela 1, Kokneses pagasts, Kokneses novads, LV–5113
Tālrunis: 65133630, Fakss: 65133631
e – pasts: dome@koknese.lv
Mājas lapa www.koknese.lv

Kokneses novada domes darba laiks
Pirmdien: 8.00 – 13.00; 14.00 – 18.00
Otrdien, trešdien, ceturtdien: 8.00 – 13.00; 14.00 – 17.00
Piektdien: 8.00 – 15.00

Pašvaldības darbinieku apmeklētāju pieņemšanas laiks:
Pirmdienās no plkst. 9.00–13.00; 14.00–18.00
Ceturtdienās no plkst. 8.00–13.00; 14.00–17.00

Atceres 
brīdis 
karavīru 
piemiņai

16. martā pulksten 14 pie Kokne-
ses kultūras nama biedrības “Dauga-
vas Vanagi Latvijā” Kokneses nodaļas 
biedri aicina novada iedzīvotājus uz 
atceres brīdi, veltītu latviešu karavīru 
piemiņai.
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APSTIPRINĀTI
ar Kokneses  novada domes 

2019.gada 18.decembra
sēdes lēmumu Nr.  5.4 (protokola 

Nr.16 )

Par Kokneses novada pašvaldībai 
piekrītošo un piederošo neapbūvē-

tu zemesgabalu nomas maksu

Izdoti saskaņā ar Ministru kabine-
ta 2018.gada 19.jūnija 

noteikumu Nr.350 “Publiskas per-
sonas zemes nomas

 un apbūves tiesības noteikumi” 
31.punktu

1. Saistošie noteikumi (turpmāk 
tekstā – Noteikumi) nosaka Kokneses 
novada pašvaldībai (turpmāk tekstā 
– pašvaldība) piekrītošo un piedero-
šo neapbūvētu zemesgabalu nomas 
maksas apmēru. 

2. Neapbūvēta zemesgabala, kas ir 
starpgabals vai neapbūvēts zemesga-
bals, kas nav iznomājams patstāvīgai 
izmantošanai un tiek iznomāts tikai 
pieguļošā nekustamā īpašuma īpaš-

niekam vai lietotājam ar nosacījumu, 
ka nomnieks neapbūvētajā zemes-
gabalā neveic saimniecisko darbību, 
kurai samazinātas nomas maksas pie-
mērošanas gadījumā atbalsts nomnie-
kam kvalificējams kā komercdarbības 
atbalsts, nomas maksa tiek noteikta 
1,5 % no zemesgabala kadastrālās 
vērtības gadā, bet ne mazāk kā 3,00 
euro gadā. 

3. Neapbūvēta zemesgabala, kas 
tiek izmantots personisko palīgsaim-
niecību vajadzībām atbilstoši likuma 
“Par zemes reformu Latvijas Repub-
likas lauku apvidos” 7.pantam ar no-
sacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā 
zemesgabalā neveic saimniecisko 
darbību, kurai samazinātas nomas 
maksas piemērošanas gadījumā at-
balsts nomniekam kvalificējams kā 
komercdarbības atbalsts, nomas mak-
sa tiek noteikta 0,5 %  no  zemesgaba-
la  kadastrālās  vērtības gadā, bet ne 
mazāk kā 3,00 euro gadā.

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētāja vietnieks 

M.Reinbergs

Kokneses novada domes 
2019. gada 18. decembra 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Nr.15/2019

Kokneses novada domes 2019.gada 18.decembra saistošo 
noteikumu Nr.15/2019 "Par Koknese novada pašvaldībai 
piekrītošo un piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas 
maksu" paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Kokneses novada domei nav spēkā esošu saistošo noteikumu par pašvaldībai piekrītošo un piedero-
šo neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu.

2018.gada 1.jūlijā ir stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.350 “Publiskas personas 
zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk – Noteikumi Nr.350) un ar to spēkā 

stāšanos atzīti par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2007. gada 30. oktobra noteikumi Nr. 
735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”.

Noteikumu Nr.350 139.punkts  nosaka,  ka pašvaldības  izvērtē un izdod pašvaldības saistošos 
noteikumus .

Noteikumu Nr.350 31.punkts nosaka tiesības pašvaldībai savos saistošajos noteikumos noteikt 
lielāku nomas maksu par pašvaldības neapbūvētajiem zemesgabaliem, nekā minēts šo notei-

kumu 30.1., 30.2. un 30.3. apakšpunktā.

2. Īss projekta satura izklāsts

Ar saistošajiem noteikumiem paredzēti gadījumi, kādos pašvaldība par tai piederošajiem un 
piekrītošajiem neapbūvētajiem zemesgabaliem nosaka lielāku nomas maksu, nekā tas noteikts 

Ministru kabineta noteikumu Nr.350 30.1. un 30.2.apakšpunktā, un tas ir:
Neapbūvēta zemesgabala, kas ir starpgabals vai neapbūvēts zemesgabals, kas nav iznomājams 
patstāvīgai izmantošanai un tiek iznomāts tikai pieguļošā nekustamā īpašuma īpašniekam vai 

lietotājam ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, 
kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā 
komercdarbības atbalsts, nomas maksa tiek noteikta 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības 

gadā, bet ne mazāk kā 3,00 euro gadā ;
Neapbūvēta zemesgabala, kas tiek izmantots personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši 

likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” 7.pantam ar nosacījumu, ka 
nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas 
maksas  piemērošanas  gadījumā  atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības at-
balsts, nomas maksa tiek noteikta 0,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, bet ne 

mazāk kā 3,00 euro gadā.
3. Informācija par plānoto projekta ietek-

mi uz pašvaldības budžetu Nav būtiskas ietekmes uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija par plānoto projekta ietek-
mi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 

teritorijā
Nav ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām Administratīvās procedūras veic Kokneses novada domes administrācijas darbinieki

6. Informācija par konsultācijām ar pri-
vātpersonām Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Kokneses novada pašvaldības budžeta prioritātes 2020. gadam
27. janvārī Kokneses novada domes deputāti pieņēma 

Kokneses novada pašvaldības 2020. gada budžetu. Tas 
atspoguļo pašvaldības politiku un prioritātes skaitliskā 
izteiksmē. Budžetā kā prioritātes izvirzītas novada 
iedzīvotāju labklājība un dzīves līmeņa uzlabošana, izglītības 
iestāžu materiālās tehniskās bāzes uzlabošana, ielu  un 
uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras sakārtošana, 
kultūrvēsturisko objektu pārbūve, pašvaldības ēku un ob-
jektu atjaunošana, tūristiem un novada apmeklētājiem  
infrastruktūras sakārtošana un dabas objektu labiekārtošana.

“Esmu gandarīts, ka pēc vairākus mēnešus ilga darba esam ap-
stiprinājuši sabalansētu, uz attīstību vērstu pašvaldības 2020. gada 

budžetu. Tas ļaus pašvaldībai gan parūpēties par iedzīvotāju lab-
klājību, uzlabot kopējo infrastruktūru, kā arī īstenot daudz citu 
svarīgu darbu Kokneses, Bebru un Iršu pagastos, lai dzīvot un 
strādāt mūsu novadā būtu vēl ērtāk un patīkamāk. Paldies visiem, 
kuri piedalījās budžeta sagatavošanā un nāca ar iniciatīvām par 
to, kas vēl mūsu novadā būtu nepieciešams,” pauž Kokneses no-
vada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris. 

Ieņēmumi
Kokneses novada konsolidētā budžeta ieņēmumi 2020.gadā 

plānoti  8 384 144 eiro apmērā, kas ir par 670 011 eiro mazāk kā 
bija plānots uz 2019. gada sākumu. Lielās ieņēmumu svārstības 
kopsumā ir saistītas ar dažadā apmēra mērķdotācijām projektu 
realizācijai.

Nodokļu ieņēmumi. Kokneses novada domes priekšsēdētājs 
Dainis Vingris skaidro, ka nodokļu ieņēmumi ir lielākais budžeta 
ieņēmumu avots. 2020.gadā tie plānoti  3 441 672  eiro apmērā un 
tie ir par 235 932 eiro  jeb 8 % vairāk kā bija plānots uz 2019. gada 
sākumu. Nodokļu ieņēmumi sastāda 39.7% no kopējiem plānota-
jiem ieņēmumiem. 

Ieņēmumi pēc finanšu izlīdzināšanas uz 1 iedzīvotāju salīdzi-
not ar 2019. gadu pieauguši par 8%. 2020. gadā tie ir 825 eiro uz 
1 iedzīvotāju (2019. gadā 764 eiro). Iepriekšējā gadā pieaugums 
bija 6.4%,

Nenodokļu ieņēmumi. Nenodokļu ieņēmumu īpatsvars paš-
valdības budžetā ir 0.3 % jeb 25 219 euro. Nenodokļu ieņēmu-
mus sastāda procenti par kontu atlikumiem, pašvaldības budžetā 
ieskaitītās nodevas, soda naudas un ieņēmumi no pašvaldības 

mantas realizācijas. 
Valsts budžeta transferti. Valsts budžeta transferti veido otru 

ievērojamāko kopējo ieņēmumu daļu pēc nodokļu ieņēmumiem. 
2020.gadā prognozētais mērķdotāciju apjoms noteiktam mērķim 
ir 3 857 717 eiro (2019, gadā 4 126 616 eiro)  jeb 47.1 % no kopē-
jiem ieņēmumiem. Tajā skaitā:

Pašvaldību budžetu transferti. Šie ir maksājumi, kurus novada 
pašvaldība saņem no citām pašvaldībām, šajā gadā to plānotais 
apjoms ir 245013  eiro  jeb 2.9% no kopējiem ieņēmumiem un tos 
veido pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības un sociālo 
iestāžu pakalpojumiem un  finansējums Kokneses apvienotās 
būvvaldes uzturēšanai .

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi plānoti 814 523 
eiro apmērā jeb 9.7 % no kopējiem ieņēmumiem. Lielākie pašu 
ieņēmumi ir maksa par komunālajiem pakalpojumiem 179 680 
eiro, ieņēmumi par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs 
305 704 eiro, PA Kokneses sporta centra ieņēmumi 90 000 eiro, 
Kokneses sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas ieņēmumi 46 
800 eiro. Pārējos ieņēmumus sastāda vecāku maksas izglītības 
iestādēm un ieņēmumi no kultūras pasākumiem un citi maksas 
pakalpojumi.

Izdevumi

Izdevumi sastāda 9 145 726 eiro (bez finansēšanas daļas izde-
vumiem aizņemuma pamatsummas atmaksai). Papildus ir  finan-
sēšanas daļas izdevumi aizņēmumu atmaksai 316119 eiro.

 Vispārējo valdības dienestu izdevumos, kas sastāda  1 060 
325 eiro (11 % no kopējiem izdevumiem) ir ietverti arī līdzekļi 
neparedzētiem gadījumiem (rezerves fonds) 120  000 eiro, sav-
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starpējie norēķini par  pakalpojumiem  no citām pašvaldībām 
145 528 eiro. 

Sabiedriskajai kārtībai plānotie izdevumi  48 249 eiro ap-
mērā (0.5% no kopējiem izdevumiem) ir paredzēti pašvaldības 
policijas uzturēšanai. 

Ekonomiskās darbības izdevumi ir 479 435 eiro apmērā (5 
% no kopējiem izdevumiem), no kuriem  Iršu pagasta apkurei 
91985 eiro, Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļa 157984 
eiro, Kokneses apvienotā būvvalde 65 561 eiro, ES līdzfinasē-
tiem projektiem 39 444 un autoceļu uzturēšanai no mērķdotā-
cijas 124 052 eiro.

Vides aizsardzības izdevumi 120 353 eiro apmērā plānoti 
notekūdeņu apsaimniekošanai Bebru un Iršu pagasta pārvaldēs, 
autoceļu uzturēšanai no mērķdotācijas 54 900 eiro un vides stā-
vokļa uzlabošanai no dabasresursa nodokļa 23 810 euro.

Pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošana plā-
noti 865 720 eiro (9 % no kopējiem izdevumiem). Tai skaitā 
10779 eiro projektu realizācijai. Pārējais finasējums ir novada 
teritorijas, ūdensaimniecības un dzīvokļu saimniecības uzturē-
šanai.

Atpūtas un kultūras izdevumiem plānoti 854 304 eiro (9 % 
no kopējiem izdevumiem). Tajā skaitā sportam 361 028 eiro (42 
% no atpūtas un kultūras izdevumiem). Kultūrai 493 276 eiro 
(57 % no atpūtas un kultūras izdevumiem). 

Izglītībai, kas ir lielākā izdevumu sadaļa, ir plānoti 4 684 294 
eiro jeb 52 %. Tai skaitā mērķdotācijas izglītības iestādēm 2 459 
376 eiro. 

Budžetā plānoti arī pašvaldības izdevumi brīvpusdienām 5.-
9. klašu skolniekiem 50 996 eiro un 5-6 gadīgiem pirmskolas 
izglītības iestādēs 8 628 eiro. 1.-4. klases skolniekiem brīvpus-
dienas sedz valsts 0.72 eiro apmērā par ēdienreizi . 

Sociālajai aizsardzībai plānoti 987 046 eiro (11 % no kopē-
jiem izdevumiem). Tai skaitā pabalstiem kopā plānoti 193 943 
eiro, finasēts no mērķdotācijām noteiktiem mērķiem un projek-
tiem 38 322 eiro.

Pamatojoties uz pašvaldības budžeta pārpildi un plānoto 
valsts pārvaldes atalgojuma reformu, Kokneses novada dome 
visiem pašvaldības darbiniekiem palielinājusi atalgojumu par 
8 procentiem.

Lielākie ieguldījumi pašvaldības izglītības iestādēs 
Gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju 

svētkiem, 16 500 eiro pašvaldība piešķīrusi novada kolektīvu 
dalībai un tērpu iegādei.

Šajā gadā vērienīgi darbi plānoti llmāra Gaiša Kokneses vi-
dusskolas teritorijas labiekārtošanā: paredzēts ielas un nobrauk-
tuves gar stadionu asfalta segas izbūves darbs, kā arī no jauna 
tiks izbūvēta ietve un atjaunots stāvlaukums. Plānots nojaukt 
veco saimniecības ēku un tās vietā veikt apzaļumošanu, turpat 
netālu uzceļot garāžas ēkas jaunbūvi. Kopumā izglītības iestādei 
minēto darbu veikšanai no pašvaldības budžeta piešķirti 183600 
eiro. Atjaunotajā pasākumu zālē jau ir iegādātas klavieres Yama-
ha par 4599 eiro.

Pērses sākumskolai finansējums piešķirts 2. stāva remontam, 
kā arī ēkas fasādes un telpu vienkāršotai atjaunošanai par kopē-
jo summu 39784 eiro. 

Teritorijas labiekārtošanas darbi šajā gadā turpināsies PII 
“Gundega”, kur tiks izbūvētas āra nojumes un veikta koka in-
ventāra atjaunošana par 24000 eiro. 

Materiālās bāzes papildināšana, telpu remonti un teritorijas 
labiekārtošana norisināsies gan PII “Bitīte”, gan Bebru pamat-
skolā. Bērnudārzā “Bitīte” atjaunos 1. un 2. grupas nojumes, 1. 
grupas laukumā ierīkos drošības sētiņu un tiks iegādāts jauns 
rotaļu inventārs, kā arī tiks veikti vēl citi remontdarbi par kopē-
jo summu 15200 eiro. Bebru pamatskolā dažādu remontdarbu 
veikšanai budžetā atvēlēti 7260 eiro, bet par 4820 eiro šajā gadā 
tiks iegādāti divi interaktīvie ekrāni. 

Efektīvai uzņēmējdarbībai un infrastruktūras attīstībai
Pagājušajā gadā tika uzsākta ielu apgaismojuma izbūve Kok-

nesē, 1905. gada ielā, kas ir viens no apjomīgākajiem pašvaldī-
bas ieguldījumiem infrastruktūras attīstībā šajā gadā. Apgais-
mojuma izbūvi veic SIA “Hanza-elektro”. Šī gada budžetā vērie-

nīgajiem darbiem piešķirti 63400 33 eiro, bet kopējās izmaksas 
sastāda 85721.46 eiro. 

Šogad turpinās pagājušajā gadā iesāktais darbs apgaismoju-
ma uzstādīšanai 1905. gada ielā.

Koknesē Meža ielai, Hanzas ielai, Atradzes ceļam tiks veikta 
apstrāde ar bitumenu un šķembām, kā arī notiks ceļa Bormaņi-
Upeslīči grants seguma atjaunošana no valsts finansējuma auto-
ceļiem par 38400 eiro. Savukārt ielu un ceļu remontiem Bebru 
pagastā no valsts finansējuma autoceļiem piešķirti 25000 eiro, 
bet Iršu pagastā 10000 eiro.

Uzklausot iedzīvotāju ierosinājumus, Koknesē, 1905. gada 
ielā tiks uzsākta gājēju ietves izbūve un bruģēšana pirmajam 
posmam līdz dzelzceļa pārbrauktuvei. Vēl šajā ielā paredzētie 
darbi ir ielas bedrīšu remonts ar bitumenu un šķembām, plai-
su remonts ar mastiku. Tiks veikta Stacijas laukuma vienkār-
tas apstrāde ar bitumenu un šķembiņām, kā arī plānots ierīkot 
apgaismojumu Meža ielā. Šo minēto darbu veikšanai budžetā 
atvēlēti 43000 eiro. Kokneses Komununālajai nodaļai teritorijas 
apsaimniekošanai piešķirti līdzekļi  traktora iegādei par 43000 
eiro. 

Apmeklētāju ērtībai un pievilcīgas vides radīšanai tiks veikts 
Kokneses pagasta bibliotēkas kāpņu telpas remonts par 6000 
eiro. 

Projekta “Virszemes nokrišņu un jumta noteces ūdeņu sa-
vākšana un novadīšana daudzdzīvokļu mājām un Bebru pamat-
skolai Vecbebru ciematā, Bebru pagastā, Kokneses novadā” 
realizācijas 1.posmam piešķirts finansējums 48225 eiro. 

Koknesē, Hanzas ielas meliorācijai un meliorācijas sistēmas 
remontam pie Kokneses kultūras nama piešķirti 7500 eiro, bet 
projekta “Ūdenstorņa jumta konstrukciju un seguma pārbūve 
Vecbebros, Bebru pagastā Kokneses novadā” realizācijai 6000 
eiro.

Iršu pagasta daudzdzīvokļu mājai “Dālderi” rekonstruēs 17 
balkonus par 13500.

Atradzes kapu paplašināšanai ieplānoti 2000 eiro, kā arī lai 
atvieglotu teritorijas sakopšanu, tiks iegādāts lapu pūtējs.

Lielākie pasākumi Kokneses novadā
Par tradīciju ir kļuvusi jaundzimušo sveikšana Kokneses 

novada svētkos, arī šajā gadā sirsnīgā tradīcija tiks turpināta. 
Ieplānoti līdzekļi dižo laulību gadskārtu jubilāru godināšanas 
pasākumam.

Kokneses novadā arī 2020. gadā tiks organizēti pasākumi, kas 
jau kļuvuši par novada atpazīšanas zīmēm un pulcē ievērojamu 
skaitu apmeklētāju. Novada iedzīvotājus un viesus priecēs Sama 
modināšanas svētki, Kokneses novada svētki, “Kokneses Ziņģe”, 
rudens velobrauciens. 

Mūsu novadā atkal gaidāma aktīva sporta dzīve, notiks da-
žādi pasākumi. Pirmoreiz Koknesē 8. martā notiks skriešanas 
seriāls “Noskrien ziemu!”.

Uz starptautiskajām Hanzas dienām Vācijā, Brilonā, dosies 
Kokneses novada domes un Kokneses tūrisma informācijas 
centra pārstāvji, vidējās paaudzes deju kolektīvs “Liepavots” un 
kapela “Aizezeres muzikanti”.

Atbalsts senioriem un biedrībām
Arī šajā gadā pašvaldība atbalstīs novada senioru, novada re-

presēto nodaļas, LSK Kokneses nodaļas, biedrības “Baltaine” un 
biedrības “Mazā taka” aktivitātes un pasākumus. Apsveicami, ka 
seniori ne tikai rīko atpūtas un draudzības pasākumus, bet arī 
organizē talkas un dod savu ieguldījumu vides sakopšanā.

Pievilcīga dzīves vide un kultūrvēsturiskā mantojuma sa-
glabāšana

Veicinot sporta infrastruktūras attīstību, budžetā ieplānoti 
līdzekļi – 3200 eiro Kokneses stadiona stāvlaukuma labiekār-
tošanai.

Atbalstot jaunās paaudzes sporta aktivitātes, Bebru pagasta 
stadionā atjaunos skeitparka aprīkojumu par 18000 eiro. Arī 
Koknesē pavasarī tiks uzsākta jaunā skeitparka izbūve.

Kokneses parks ir kļuvis par iecienītu atpūtas vietu gan no-
vada iedzīvotājiem, gan tūristiem. Patīkami, ka iedzīvotāji no-
vērtē pašvaldības ieguldījumu un Kokneses Komunālās nodaļas 
paveikto tā labiekārtošanā. Šogad turpināsies arī dabas takas 
labiekārtošana.

Kokneses viduslaiku pilsdrupu priekšpils teritorijā uzlabos 
piknika vietu – uzstādīs jaunu galdu un solus, veiks bruģa pa-
matnes ieklāšanu par kopējo summu 2200 eiro. Darbs norisinā-
sies laukuma pie estrādes labiekārtošanā.

Kultūras nama budžetā lielākie līdzekļi atvēlēti kolektīvu da-
lībai Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Iespēju 
robežās amatierkolektīviem tiks iegādāti jauni tērpi un mūzikas 
instrumenti.

 Ar plašāku informāciju par 2020. gada budžetu var iepazīties 
pašvaldības mājaslapā www.koknese.lv

Līdzfinasējums projektiem
Līdzfinansējums – 27285 eiro ir piešķirts projektam “Kustību 

prieks”. Arī projekts “Biškopības tradīcijas” atbalstīts ar līdzfi-
nansējumu 14700 eiro.

Eiropas Savienības līdzfinansētie projekti

Projekta nosaukums

Naudas 
līdzekļi 
uz gada 
sākumu

2020.
gada
ieņē-
mumi

2020. gada
izdevumi

Projekts “Pilsdrupas, kultūras 
mantojuma saglabāšana Dau-

gavas ceļā”
0 23142 4279

Projekts LAT LIT “Aizraujošs 
ceļojums muižu parkos” 0 1343 6500

Projekts LAT LIT “Ilgtspējīga 
tūrisma pakalpojumu attīstība” 0 43944 39444

Projekts “Atbalsts izglītojamo 
individuālo kompetenču at-

tīstībai”
6704 20062 20215

Projekts “Atver sirdi Zemgalē” 0 3722 3722

Projekts “Karjeras atbalsts vis-
pārējās un profesionālās izglītī-

bas iestādēs”
14215 1747 14608

Projekts “Koknese- veselīgākā 
vide visiem” 0 22000 22000

Projekts “Latvijas skolas soma” 489 9016 9505

Projekts “Profesionālā sociālā 
darba attīstība pašvaldībās 0 500 700

Projekts “Proti un dari” 966 1190 11900

Ar plašāku informāciju par 2020. gada budžetu var iepazīties 
pašvaldības mājaslapā www.koknese.lv

Informāciju sagatavoja: Tūrisma 
un sabiedrisko attiecību nodaļa

Ēnu diena 
Kokneses 
novada domē

Šogad Ēnu diena Latvijā norisinājās  12. februārī, bet Kok-
neses novada domē pirmie ēnotāji  no Pērses sākumskolas jau 
10. februārī.

Pērses sākumskolas skolēnus un skolotājus novada domē 
sagaidīja pašvaldības vadītājs Dainis Vingris. Viņš pastāstīja 
par savu ikdienas darbu un iepazīstināja ar domes speciālis-
tiem. Viens skolēns bija izvēlējies tuvāk iepazīt domes juristes 
darbu, vēl citi uzzināja, ar ko nodarbojas Attīstības nodaļa, kā 
norit darbs Grāmatvedības nodaļā. Savukārt tikšanās ar paš-
valdības policistu Daini Ginteru vairākiem skolēniem raisīja 
domas, ka arī viņi nākotnē varētu izvēlēties policista profe-
siju. 

Karjeras konsultante Olita Ruža un Pērses sākumskolas 
kolektīvs pateicas Kokneses novada domes speciālistiem par 
skolēniem veltīto laiku un interesanto stāstījumu!

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achieve-
ment karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, 
kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu 
garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. 
Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju 
un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profe-
siju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.

Tūrisma un sabiedrisko attiecību nodaļa

Pērses sākumskolas skolēni pirmo reizi 
viesojās pie domes priekšsēdētāja.
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5. februārī Kokneses kultūras 
namā notika novada senioru 
tikšanās ar domes priekšsē-
dētāju Daini Vingri. Galvenie 
jautājumi, kas tika pārrunā-
ti, bija saistīti ar pieņemto 
pašvaldības budžetu un tajā 
piešķirto finansējumu senioru 
aktivitātēm.

Sarmīte Rode,
Tūrisma un sabiedrisko attie-
cību nodaļa

Pašvaldības vadītājs atzina, ka 
mūsu novada vecākā paaudze dzī-
vo aktīvi un radoši, ko apliecina arī 
senioru klubiņa “Pīlādzītis” darbo-
šanās un rīkotie daudzveidīgie pa-
sākumi.

Informējot par šajā gadā iecerē-
tajiem lielākajiem darbiem, kuru 
īstenošanai piešķirts pašvaldības 
finansējums, domes priekšsēdētājs 
Dainis Vingris minēja jau pagājuša-
jā gadā uzsākto ielu apgaismojuma 
izbūvi 1905. gada ielā. Plānots, ka 
darbus SIA “Hanza-elektro” jāpa-
veic līdz 30. aprīlim.

Šogad 1905. gada ielā tiks uz-
sākts pirmais darba posms gājēju 
trotuāra izbūvei. “Šī darba veikšanu 
finansiāli nevaram īstenot pilnī-
bā gada laikā, bet sadalot pa pos-
miem,” skaidroja priekšsēdētājs.

Pašvaldība atbalsta senioru in-
tereses

Vērienīgs darbs notiks Ilmāra 
Gaiša Kokneses vidusskolas teri-
torijas labiekārtošanā – paredzēts 
ielas un nobrauktuves gar stadionu 
asfalta segas izbūves darbs, kā arī no 
jauna tiks izbūvēta ietve un atjau-
nots stāvlaukums. Plānots nojaukt 
veco saimniecības ēku un tās vietā 
veikt apzaļumošanu, turpat netālu 
uzceļot garāžas ēkas jaunbūvi. 

Senioru klubiņam “Pīlādzītis” 
šī gada budžetā 1200 eiro piešķirti 
divu ekskursiju organizēšanai, bet 
350 eiro atvēlēti teātra apmeklēju-
mam. Gadskārtējā Ziemassvētku 
pasākuma rīkošanai piešķirti 500 

eiro, kā arī tiks finansiāli atbalstītas 
vēl citas senioru aktivitātes, to skai-
tā talku organizēšana un viesošanās 
braucieni pie citu novadu vecļau-
dīm.  

Finansējums piešķirts arī Bebru 
pagasta pensionāru padomes “Mār-
tiņroze” un Iršu pagasta pensionāru 
organizētajiem pasākumiem: eks-
kursijām, Ziemassvētku sarīkoju-
miem, teātra apmeklējumiem un 
citām radošām aktivitātēm.

Tikšanās reizē piedalījās arī Kok-
neses novada Sociālā dienesta vadī-
tāja Baiba Tālmane. Viņa uzaicināja 
seniorus 17. martā Sociālajā dienes-
tā apmeklēt atvērto durvju dienu, 
kuras laikā varēs uzzināt jaunāko 
informāciju sociālo pakalpojumu 
sniegšanā un gūt atbildes uz intere-
sējošiem jautājumiem.

Par vilciena Daugavpils-Rīga 
pieturvietas atjaunošanu

Viens no jautājumiem, kuru uz-
deva vairāki klātesošie, bija par 
pasažieru vilciena Daugavpils-Rīga 
pieturvietas atjaunošanu Kokneses 
dzelzceļa stacijā pulksten 7:51. No 
pagājušā gada 8. decembra šajā rei-
sā vilciens Daugavpils-Rīga vairs 
nepietur Kokneses dzelzceļa stacijā. 
Domes priekšsēdētājs informēja, ka 
vairāki novada iedzīvotāji bija iztei-
kuši lūgumu pašvaldībai rast skaid-
rojumu šai situācijai. Kokneses 
novada pašvaldība tika nosūtījusi 
vēstuli akciju sabiedrībai „Pasažie-
ru vilciens” ar lūgumu atjaunot pie-
turvietu Kokneses dzelzceļa stacijā 
vilcienam Daugavpils-Rīga pulk-
sten 7:51. 10. februārī pašvaldība 
saņēma atbildi ar no a/s “Pasažieru 
vilciens”. Vēstulē norādīts: “Kopējā 
valsts politika paredz, ka pārva-
dājumi ar vilcienu ir sabiedriskā 
transporta mugurkauls - ar vilcienu 
iespējams pārvadāt lielu pasažieru 
skaitu, nodrošinot ātrus un ērtus 
pārvadājumus. Savukārt vietās, kur 
pasažieru skaits ir neliels,   ir jādo-
mā par iespēju šos potenciālos vil-
ciena pasažierus nogādāt līdz tuvā-
kajai dzelzceļa stacijai vai piedāvāt 
alternatīvus sabiedriskā transporta 

veidus. Pie visiem šiem risināju-
miem strādā VSIA “Autotransporta 
direkcija” un Sabiedriskā trans-
porta padome, kas ir atbildīgas par 
kopējo reģionālā transporta politi-
ku – tiek pārskatīts viss reģionālo 
autobusu maršrutu tīkls un to pie-
ejamība iedzīvotājiem, tajā skaitā 
alternatīva sabiedriskā transporta 
nodrošināšana dzelzceļa pieturvie-
tu tuvumā vai samērīgā attālumā 
līdz tuvākajai reģionālo maršrutu 
autobusu pieturvietai.

Izpildot Sabiedriskā transporta 
padomes 2019.gada 18.janvāra Lē-
mumu Nr.3, (3.5.7.punkts pieejams 
VSIA „Autotransporta direkcija” 
mājas lapā sadaļā Sabiedriskais 
transports→Sabiedriskā transpor-
ta padome→Protokoli un lēmumi) 
2019./2020.gada grafikā, kas stājās 
spēkā 2019.gada 8.decembrī, Dau-
gavpils līnijā ir atcelta pasažieru 
vilciena Nr.703 Daugavpils-Rīga 
apstāšanas stacijā Koknese.” Paš-
valdības vadītājs teic, ka, atbalstot 
iedzīvotāju intereses, tiks sagatavo-
ta un nosūtīta vēstule VSIA  “Auto-
transporta direkcijai”.

Ja būs pilsēta – jābūt muzejam!
Tikšanās gaitā tika uzdoti dažādi 

jautājumi un izteikti ierosinājumi. 
Piemēram, laikā, kas Daugavā ir pa-
zemināts ūdens līmenis, jārīko tal-
ka dabas takas un Daugavas krasta 
sakopšanā. Ikdienā par dabas takas 
sakoptību rūpējas Kokneses Komu-
nālās daļas strādnieki, bet apsveica-
ma ir iedzīvotāju vēlme iesaistīties 
un sniegt savu palīdzību. Tika iz-
teikts arī rosinājums par automaz-
gātuves nepieciešamību Koknesē. 
Pašvaldības vadītājs atklāja, ka uz-
ņēmēji ir izteikuši interesi par šī 
pakalpojuma sniegšanu un jācer, ka 
vēl viena biznesa ideja tiks īstenota.

Vairāki klātesošie uzteica paš-
valdības paveikto tūrisma nozarē 
un Kokneses parka labiekārtošanā. 
Taču izskanēja arī viedoklis, ka iz-
gaismotais Kokneses parks tagad ir 
lieliska pastaigu vieta suņu īpašnie-
kiem, jo diemžēl pašvaldības izvei-
dotais suņu laukums netiek izman-

tots.  
Šī nebija pirmā tikšanās reize ar 

iedzīvotājiem, kad tika izteikts iero-
sinājums par vietējā muzeja izveidi. 
“Ja Koknese būs pilsēta, tad pilsētā 
jābūt arī muzejam!” – pauda kokne-
sieši. Izskanēja arī rosinājums paš-
valdības izdevumā “Kokneses No-
vada Vēstis” publicēt ne tikai pozi-

tīvas ziņas un pasākumu aprakstus, 
bet vairāk rakstīt par problēmsituā-
cijām, kas pašvaldībai ir jārisina.

Kokneses novada domes priekš-
sēdētājs Dainis Vingris pateicās 
tikšanās dalībniekiem un novēlēja 
arī turpmāk sekot līdzi notikumiem 
novada dzīvē un tajos piedalīties.

24. janvārī Kokneses novada 
pašvaldībā reģionālajā vizītē 
ieradās Saeimas Tautsaim-
niecības, agrārās, vides un 
reģionālās politikas komisijas 
priekšsēdētājs Jānis Viten-
bergs (KPV LV). Kokneses 
novada domes priekšsēdētājs 
Dainis Vingris iepazīstināja Sa-
eimas deputātu ar lielākajiem 
pēdējos gados veiktajiem pro-
jektiem un attīstības plāniem 
nākotnei.

Sarmīte Rode,
Tūrisma un sabiedrisko 
attiecību nodaļa

Turpinājumā noritēja tikšanās ar 
Kokneses novada mednieku kolektī-
vu pārstāvjiem, lai pārrunātu Valsts 
meža dienesta (VMD) sagatavoto un 
Zemkopības ministrijai (ZM) iesnieg-
to valsts nodevu apmēra projektu, kas 

paredz septiņas reizes palielināt mak-
su par medību atļaujām un trīs reizes 
palielināt gada maksu mednieku se-
zonas kartēm. 

Ja projekts tiks apstiprināts, med-
nieku sezonas kartes maksās 40 eiro 
līdzšinējo 14 eiro vietā. Savukārt 
maksa par vienu medību atļauju tiks 
paaugstināta līdz 10 eiro līdzšinējo 
1,4 eiro vietā. 

Mednieku kolektīvos iecerētās iz-
maiņas izraisījušas asu kritiku. Paš-
reiz Kokneses novadā aktīvi darbo-
jas septiņi mednieku kolektīvi, kuru 
dalībnieki tikšanās reizē  pauda savu 
neizpratni par šīs ieceres īstenošanu, 
kas negatīvi ietekmētu tālāko kolektī-
vu darbību un attīstību. "Šāda ierēdņu 
iecere var radīt sekas, ka medniecība 
kļūst par pietiekami dārgu nodarbi 
Latvijā un daļa mednieku kolektīvu 
varētu pārtraukt darbību, kā rezul-
tātā netiks veikts arī meža sanitārais 
darbs, lai nodrošinātu dabā līdzsva-
ru," savu nostāju pamatoja kolektīvu 

pārstāvji. 
Jānis Vitenbergs, paužot atbalstu 

medniekiem, pastāstīja, ka 20. janvārī 
Saeimas deputāti "KPV LV" frakcijas 
telpās tikās ar Latvijas Mednieku sa-
vienības vadītāju Jāni Baumani, lai 
klātienē apspriestu radušos situāciju 
un ZM ieceres ietekmi uz medniecī-
bas nozari. Viņš norādīja, ka aprēķini 
liecina, ka valsts no medību atļaujām 
plāno iekasēt 1,1 miljonu eiro līdzši-
nējo 153 tūkstošu eiro vietā. Savukārt 
par mednieku sezonas kartēm iekasē-
tā summa varētu pieaugt līdz pat 880 
tūkstošiem eiro līdzšinējo 308 tūk-
stošu vietā. "Tā ir milzu atšķirība, kas 
gulstas uz nozari. Neskaidri ir iemesli 
šādai attieksmei, jo uzskatu, ka pašai 
ministrijai un tās padotības iestādēm 
ir daudz kas jāizdara, kas līdz šim nav 
darīts. Piemēram, pēc Medību likuma 
visām valsts nodevām būtu jānonāk 
Medību saimniecības attīstības fondā, 
bet diemžēl tajā nonāk tikai trešdaļa," 
sacīja Jānis Vitenbergs. Tikšanās reizē 

tika pārrunāti arī citi ar medniecības 
nozari saistīti jautājumi. 

Vizītes noslēgumā domes priekšsē-
dētājs iepazīstināja viesi ar pašvaldī-
bas iestādēm, atkritumu apsaimnie-
košanas modeli, kā arī tika apmeklēta 

rūpniecības zona. Jānis Vitenbergs at-
zinīgi novērtēja pašvaldības paveikto: 
“Prieks, ka Kokneses novads ir spējis 
sekmīgi izmantot transporta mezglu 
tuvumu un ir izdevies piesaistīt dažā-
du nozaru uzņēmumus.”

Saeimas deputāta Jāņa Vitenberga vizīte Koknesē

Tikšanās reizē Jānis Vitenbergs apliecināja savu atbalstu Kokneses novada 
medniekiem. 

Seniori izteic priekšlikumus novada attīstībai

Domes priekšsēdētājs Dainis Vingris informē par šajā gadā iecerētajiem 
darbiem pašvaldībā.

Paldies Kokneses novada senioriem par vēlmi izteikt savu viedokli!
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Piekrītat, ka parāds nav 
brālis? Jau 2017.gadā ai-
cināju lasītājus par godu 
Latvijas valsts simtgadei 
vairāk lasīt latviešu au-
torus un akcijas noslē-
gumu atzīmēt ar kādu 
jauku kopā būšanas 
pasākumu! Mērķis bija 
izlasīt 100 latviešu auto-
ru grāmatas, vismaz uz 
to tiekties! Laiks skrien 
tik ātri, ka šī akcija tika 
noslēgta tikai šogad - 
28.janvārī.

Ingrīda Grūbe, 
 Kokneses pagasta bib-
liotēkas bibliotekāre 

Paldies visām 11 akcijas 
dalībniecēm par vēlmi pie-
dalīties un izlasīto, bet īpašu 
paldies gribu pateikt  Dinai 
Jansonei, Sofijai Šmitei, Intai 
Poišai, Valentīnai Kārkliņai, 
Ilzei Kalvišķei, Vilijai Čun-
čulei, Lidijai Dakulei. 

Domājot par to, ka ie-
mesls ir īpašs un vēl īpašā-
kas ir lasītājas, ņēmu lasī-
tājas Daces dāvināto ķirbi, 

lielo katlu, kūru uguni un 
vārīju speciālo ievārījumu 
(ķirbis+kokosrieksta piens. 
Ar recepti varu labprāt da-
līties!) Lai viss nebeigtos ti-
kai ar vēdera priekiem, man 
palīdzēja Dāvis Kārkliņš, 
darinot skaistos koka dēlī-
šus ar latviskām zīmēm. Pal-
dies par to sajūtu, kā smaržo 
koks! Un, protams, braucām 
izzinošā ekskursijā uz Aizkr-
aukli. Lai visiem kopā būtu 
jautrāk, mums pievienojās 
arī jaundibinātais Lasītāju 
klubiņš! Žēl gan, ka veselības 
problēmu dēļ mūsu braucēju 
pulks bija mazāks, kā cerēts.

Aizkrauklē laiks paskrē-
ja ātri un interesanti. Daudz 
atmiņu un pārdomu rosi-
nāja  Padomju laika muzeja 
ekspozīcijas  apmeklējums! 
Zinošā Spodra Briede pat pa-
pildināja muzeja krājumus ar 
žurnāliem un arī ....padomju 
laika veļas komplektu (ma-
nekenēm ekspozīcijā tā tie-
šām noderēs!)

  Paldies Aijai Melnei par 
iespēju viesoties Aizkraukles 
pagasta bibliotēkā! Lasītā-

jiem patika! Tālāk devāmies 
uz  Aizkraukles pilsētas bib-
liotēku, lai apskatītos telpas 
un arī apstiprinātu mūsu bie-
ži teikto, ka te visi vienmēr 
laipni gaidīti. Ja kādas grā-
matas nav mūsu fondā, var 
braukt ciemos uz Aizkraukli! 
Prieks, ka Aizkrauklē strādā 
arī koknesietes!

Īpašu pārsteigumu bija 
sagatavojušas bērnu nodaļas 
kolēģes - leļļu teātra izrādi 
par ļoti aktuālu tēmu: ir labi 
svešās zemēs, bet vislabāk 
ir mājās! Domāju, ka tagad 
šīm bibliotekārēm - aktri-
sēm ir savi fani Koknesē, 
kuri labprāt ieradīsies uz 
nākamo pirmizrādi! Paldies, 
Iveta,  Aiga, Taņa! No mūsu 
puses jums balva par režiju, 
aktiermākslu, sirsnību un 
emocijām! Paldies vadītājai 
Valentīnai par sarunām!

Prieks bija visiem būt 
kopā! Lasītājs + bibliotekārs 
- kas var būt labāks par šo!? 

 P.S. Ilzes, Vilijas, Valentī-
nas kundzes savas dāvaniņas 
saņems bibliotēkā.

100 līdz 100 akcijas 
noslēgums

Akcijas noslēguma dienā Aizkrauklē.

Jāatmin pagājušā 
gada notikumi 

25.janvārī Kokneses pa-
gasta bibliotēkā tikās 
krustvārdu mīklu minē-
tāji. Šī jau bija jubilejas – 
piektās tikšanās reize, un 
varu teikt, ka  ir izveidoju-
sies sava veida stabila mi-
nētāju kopiena, kur savā 
starpā sazināties, dalīties 
domās, minēšanas pie-
redzē, ar prieku pavadīt 
kopā laiku, uzzinot ko 
jaunu un arī pārbaudot 
savas zināšanas! 

Ingrīda Grūbe, 
Kokneses pagasta biblio-
tēkas bibliotekāre

Man visvairāk patīk tas, ka 

visi nāk pozitīvi noskaņoti, ka 
neuztraucas, ja kas nav zināms, 
ka saprot, ka uzvarētāji ir visi, 
kuri stājušies izaicinājumam 
pretī, jo neviens jau nezina, 
kādu uzdevumus būšu sagata-
vojusi.

  Šoreiz bija jāatmin burtu 
mīkla (52 jautājumi) un jāiz-
vēlas pareizā atbilde par 2019. 
gada notikumiem Latvijā un 
Koknesē (15 jautājumi). Pie-
mēram, vai zini, kurš ir pagāju-
šā gada koks, putns, dzīvnieks, 
cik bijis apmeklējumu, lasītāju 
bibliotēkā, cik Koknesē pie-
dzimuši mazuļi, kas jauns bijis 
tūrisma un kultūras jomā? Ja 
vēlies šīs mīklas risināt, nāc uz 
bibliotēku, pacīnies vai jautā 

pareizās atbildes!
Par rezultātiem! Parasti 

stundu minam, tad visu izvēr-
tējam, apkopojam rezultātus! 
Suminām visus drosmīgos 
minētājus un īpaši apsveicam 
visveiksmīgāko. Arī šoreiz vis-
lielāko punktu skaitu (63 no 67 
) ieguva Zigrīda Garkakle. Pal-
dies arī pārējiem minētājiem: 
Asnatei Višķerei, kura minēja 
pirmo reizi, Sofijai un Jānim 
Šmitiem, Maritai Radvilai, 
Baibai Gruntei, Elzai Surakai, 
Aleksandrinai Dumbergai un 
Dacei Demko.

Nolēmām, ka līdz dārza 
darbiem vēl tiksimies, sekojiet 
informācijai! 

Mīklu minētāji seko laikam un notikumiem līdzi!

Pužļu un galda spēļu 
dienas bibliotēkā

29. janvāris ir starptau-
tiskā Puzles diena, kuru 
atzīmē liekot puzles vai 
mozaīkas. Atzīmējot 
šo dienu, Kokneses pa-
gasta bibliotēkas Bērnu 
literatūras nodaļā četras 
dienas likām puzles un 
spēlējām galda spēles.  

Vismaz viena puzle dienā 
bija jāsaliek, lai tiktu pie da-
tora un visbiežāk tika saliktas 
vairākas puzles, kā rezultātā šī 
nodarbe izkonkurēja sēdēša-
nu pie datora. Sarežģītākā bija 
valstu un to galvaspilsētu mo-
zaīka, kuras salikšanai jāņem 
talkā Ģeogrāfijas enciklopē-
dija un ne katram ir pacietība 
pētīt un meklēt, bet kopīgiem 
spēkiem puzle tika salikta vai-
rākkārt, jo izaicinājums ieinte-
resēja ne vienu vien.

Populārākā galda spēle bija 
Monopols, kuru azartiski spē-
lēja divas pēcpusdienas. 

Ja tu neatceries, kad pēdē-
jo reizi esi salicis puzli, tad 
izaicini sevi to izdarīt. Lai arī 
Puzles diena pagājusi, puzles 
vajadzētu likt katru dienu, jo 

tas veicina un attīsta radošo 
un loģisko domāšanu, uzlabo 
atmiņu un smadzeņu darbību, 
kā arī noņem stresu un izklie-
dē negatīvās emocijas. Un spē-
lējot galda spēles var ļoti labi 
un saturīgi pavadīt brīvo laiku 

ar draugiem un ģimeni.
Uz tikšanos bibliotēkā! 
 

Teksts un foto:
Antra Vasiļevska,

Kokneses pagasta bibliotēka
Bērnu literatūras nodaļa

“Vislabākā brīvā laika pavadīšana!” – teic Ilmāra Gaiša 
Kokneses vidusskolas skolēni.

Jaunrades konkursā 
aicina saudzēt dabu

Bebru pamatskolā izslu-
dināts ikgadējais skolotājam 
un tēlniekam Voldemāram 
Jākobsonam veltītais skolē-
nu jaunrades konkurss, kura 
idejas autors un mecenāts ir 
Bebru pamatskolas absol-
vents un Voldemāra Jākobso-
na skolnieks Andris Kristons. 
Konkursa moto ir Voldemāra 
Jākobsona vārdi: “Viss vien-
kāršais un neviltotais ir liels 
un skaists”. 

Atzīmējot mākslinieka 
121. dzimšanas dienu, šī gada 
konkursa tēma - “Radi sau-
dzējot”. Darbu autori aicināti 
veidot kolāžu vai instalāciju, 
izmantojot netradicionālus 

materiālus. Konkursa noli-
kumā, kas publicēts pašvaldī-
bas mājaslapā www.koknese.
lv (sadaļā izglītības iestādes/
Bebru pamatskola) norādīts: 
konkursa mērķis ir veicināt 
skolēnu interesi un izpratni 
par dabu un tās saudzēšanu, 
radošo domāšanu un jaunra-
di mākslā. 

Darbi tiks veidoti kolāžas 
vai instalācijas tehnikā, iz-
mantojot pašu sarūpētus da-
bas vai otrreiz lietojamos sa-
dzīves materiālus. Iesniegtie 
konkursa darbi tiks vērtēti 
un dalībnieki apbalvoti 1.-4.
klašu un 5.-9. klašu grupās. 
Vērtējot jauno mākslinieku 

sniegumu, žūrijas komisija 
ņems vērā atbilstību izvē-
lētajam žanram, tēmai un 
nosaukumam, vērtēs rado-
šumu, oriģinalitāti un kvali-
tāti. Gadskārtējais konkurss 
notiks 13. martā, bet noslē-
guma pasākums norisināsies 
9. aprīlī, kurā piedalīsies un 
godalgoto vietu ieguvējiem 
naudas balvas pasniegs And-
ris Kristons. 

Visus konkursa darbus, 
sākoties tēlnieka Voldemāra 
Jākobsona memoriālās mājas 
sezonai, izstādīs “Galdiņos”, 
bet godalgotie darbi paliks 
memoriālās mājas krājumā.
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Gustavam Jakubovičam 3. vieta 
jauno dziedātāju konkursā
Kokneses Mūzikas sko-
las kora klases audzēk-
nis Gustavs Jakubovičs 
18. janvārī piedalījās X 
Terēzes Brokas Jauno 
dziedātāju konkursā, ko 
organizēja Staņislava 
Broka Daugavpils Mūzi-
kas vidusskola.

Lelde Kamzole-Gagaine,
Kora klases skolotāja

Konkurss līdz šim bija pa-
zīstams ar Staņislava Broka 
vārdu, bet, saglabājot kon-
kursam raksturīgās tradīcijas 
– latgaliešu tautasdziesmu 
dziedāšanu a capella (bez pa-
vadījuma), šoreiz, pieminot 
mūžībā aizgājušo kordiriģen-
ti Terēzi Broku, tika pārdē-
vēts un turpmāk nesīs viņas 
vārdu.

Konkursā kopumā pieda-
lījās 45 solisti un 17 ansam-
bļi (dažādās vecuma gru-
pās).   Konkursā līdztekus 
plaši pārstāvētajai St. Broka 
Daugavpils Mūzikas vidus-
skolai piedalījās arī audzēk-
ņi no Ilūkstes, Krāslavas, 
Preiļiem, Dagdas, Ilūkstes, 
Jēkabpils, Aizkraukles, Pļa-

viņām, Rēzeknes, Aglonas, 
Līvāniem.

Gustavs Jakubovičs kon-
kursā A2 grupā (zēni no 9 
-12 gadiem) ieguva 3. vietu 
un konkursa piemiņas bal-
vu. Gustavs šajā mācību gadā 
ir uzsācis mācības mūzikas 

skolā un šī bija audzēkņa pir-
mā konkursa pieredze. 

Liels paldies par uzcītību, 
uzdrīkstēšanos un ieguldīto 
darbu audzēknim, koncert-
meistarei Ilonai Makareni un 
par atbalstu audzēkņa vecā-
kiem! 

Pirmais konkurss un pirmā godalga. Gustavs Jakubovičs ar 
koncertmeistari Ilonu Makareni un skolotāju 

Leldi Kamzoli-Gagaini.

Labās prakses piemēru 
izstāde "ADATA un DIEGS"

"Bez adatas nav skroderis." (Latviešu tautas sakāmvārds)

Kokneses pamatskolas  - 
attīstības centra pedago-
gu komanda – I.Svence, 
I.Gerasimova, J.Grase, 
S.Gžibovska, J.Rotkāja 
2020.gada 17.janvārī de-
vās uz Rēzeknes pamat-
skolu – attīstības centru, 
lai piedalītos Latvijas 
speciālās izglītības attīstī-
bas centru labās prakses 
piemēru izstādē "ADATA 
un DIEGS". 

 Inese Svence,
direktores vietniece me-
todiskajā darbā 
Kokneses pamatskola – 
attīstības centrs 

Pasākumu atklāja Rēzek-
nes pamatskolas – attīstības 
centra direktore R. Zommere, 
akcentējot speciālās izglītības 
nozīmību Latvijas izglītības 
sistēmā, aicinot nodrošināt un 
saglabāt skolēnu ar speciālām 
vajadzībām kvalitatīvu apmā-
cību. Rēzeknes Tehnoloģiju 
Akadēmijas   Asociētā profe-
sore Mārīte Rozenfelde runā-
ja par aktualitātēm speciālajā 
izglītībā. Pasākuma dalībnieki 

tika iepazīstināti ar plānota-
jām izmaiņām augstskolu stu-
diju programmā “Speciālais 
pedagogs” un LR normatīvajos 
aktos, lai nodrošinātu skolēnu 
ar speciālām vajadzībām kva-
litatīvu iekļaušanu vispārējās 
izglītības iestādēs. Ezersalas 
speciālās pamatskolas direk-
tora vietniece, projekta Skola 
2030 grupas speciālajā peda-
goģijā koordinatore Aija Te-
reško informēja par projektā 
izstrādātajiem mācību mate-
riāliem bērniem ar speciālām 
vajadzībām vai veselības trau-
cējumiem. 

Labās prakses izstādes 
dalībnieki iepazinās ar kolē-
ģu  no speciālās izglītības attīs-
tības centriem sagatavotajiem 
metodiskajiem un mācību ma-
teriāliem. Rīgas 5. pamatskola 
– attīstības centrs iepazīsti-
nāja ar labās prakses piemē-
riem zīmju un piktogrammu 
izmantošanā, Valmieras Gau-
jas krasta vidusskola – attīs-
tības centrs dalījās pieredzē 
par "Metodes "Persona Lelle"   
izmantošanas iespējām un sa-
darbības ar vecākiem organi-
zēšanu, Rēzeknes pamatskola 

– attīstības centrs prezentēja 
materiālus – "Interaktīvā ma-
temātika", "Praktiskā lasīšana", 
"Pašgatavoto metodisko mate-
riālu izmantošana psihologa 
darbā". 

Kokneses pamatskolas – at-
tīstības centra pedagogi izstā-
dē "ADATA un DIEGS" pre-
zentēja skolu kā mūsdienīgu 
izglītības un atbalsta centru 
skolēniem ar speciālām vaja-
dzībām, stāstīja par dalību un 
ieguvumiem piedaloties pro-
jektā Skola 2030, iepazīstināja 
ar izveidoto mācību materiālu 
matemātikā 5.klasei skolēniem 
ar garīgās attīstības traucēju-
miem, kā arī   dalījās pieredzē 
starpdisciplināru stundu orga-
nizēšanā un vadīšanā. 

Paldies Kokneses pamat-
skolas – attīstības centra sa-
liedētajai pedagogu komandai 
par labās prakses un pieredzes 
popularizēšanu, Rēzeknes pa-
matskolai – attīstības centram 
par iespēju apmainīties ar ak-
tuālu informāciju, dalīties ar 
savu pieredzi un smelties jau-
nas idejas! 

 Kokneses pamatskolas  - attīstības centra pedagogu komanda – I.Svence, I.Gerasimova, 
J.Grase, S.Gžibovska, J.Rotkāja pasākumā Rēzeknē.

Iepazīsim mūsu izvēles 
dažādību
 Senioru klubiņam “Pīlā-
dzītis” ir kļuvis par tradī-
ciju, sākot jaunu gadu, 
izvēlēties gada dzīvnieku 
un augu.

Par 2020. gada dzīvnieku 
izvēlēts mājas zvirbulis Passer 
domesticus, bet par augu - ve-
selīgais kāposts. Mājas zvirbu-
lis ir nometnieks apdzīvotās 
vietās visā Latvijas teritorijā, 
parastais putnu barotavu ap-
meklētājs. Mēs pētīsim, cik 
zvirbuļu ir mūsu māju dārzos 

un  barotavās.
Kāposts atceļojis no Vidus-

jūras piekrastes, audzēts pirms 
4000 gadiem, vērtīgs uzturlī-
dzeklis ikdienas pārtikā, derīgs 
arterosklerozes, aptaukošanās 
un gremošanas slimību ārstē-
šanā. Vienam cilvēkam gada 
laikā ieteicams patērēt 35-55 
kilogramu galviņkāpostu, no 
tiem 12-18 kilogramus skābētā 
veidā. Katrā sanākšanas reizē 
iepazīsim: baltos galviņkāpos-
tus, sarkanos galviņkāpostus, 

ziedkāpostus, Savojas, Briseles, 
Ķīnas, sparģeļu kāpostus. 

Sveču mēnesī interesēsi-
mies par 2020. gada budžeta 
plānojumu, finanšu pratību, 
brauksim uz baletu “Bajadēra”, 
gatavosimies MODES SKATEI 
“Vasaras performance”, kas no-
tiks 4 .martā pulksten 12 Vēre-
nes ielā Nr.1

Zenta Bērziņa,
senioru klubiņa “Pīlādzītis” 

vadītāja

"Pūt, vējiņi" lībiešu valodā 
skanēs arī bibliotēkā!

21. februāris - Starptautis-
kā dzimtās valodas diena jau 
tradicionāli tiek atzīmēta arī 
Kokneses pagasta bibliotē-
kā! Kas aktuāls šogad?  Šogad 
ikviens aicināts pievērst lielāku 
uzmanību tieši lībiešu valodai, 
tās skanējumam!

Bibliotēkā iepazīsimies 
arī ar grāmatām par lībiešu 
vēsturi, folkloru, tradīcijām, 
apģērbu un, protams,   pacen-
tīsimies apgūt arī lībiešu va-
lodu (mums ir lībiešu valodas 
ābece!), tiešraidē vērojot lībie-
šu valodas mācību stundu. To 
organizē Latvijas Universitātes 
Lībiešu institūts ar UNESCO 
Latvijas Nacionālās komisijas 
un Latvijas Nacionālā kultūras 
centra atbalstu.

Papildus ikviens varēs ie-
mācīties lībiski nodziedāt 
visā Latvijā pazīstamo lībiešu 
tautasdziesmu "Pūt, vējiņi", 
kuras lībiskais nosaukums ir 
Pūgõ, tūļ. Stunda tiks strau-
mēta tiešsaistē no plkst. 15.00 
LU Lībiešu institūta kanā-
lā vietnē Youtube (https://

www.youtube.com/channel/
UC1EyUxE3iNJjJajBEP0GE-
NA/

Nāc uz bibliotēku, mācīsi-
mies un dziedāsim kopā! 

 Ingrīda Grūbe, 
Kokneses pagasta bibliotēkas 

bibliotekāre 

25.februārī plkst. 16:00 tik-
simies ar fotoizstādes "Zie-
meļblāzmu meklējot" autoru 
Gunti Grandānu! Visi laipni 
aicināti, lai uzzinātu visus inte-
resējošos jautājumus klātienē!

Jāpiebilst, ka izstāde jau ir 
iedvesmojusi vienu no bib-
liotēkas apmeklētājām  Loniju 
Broku  radīt skaistu muzikālu 
klipiņu! Iespējams, ka arī jūs 
pēc šīs tikšanās būsiet īpaši 
iedvesmoti.. ceļot, fotografēt, 
dzejot... Lai izdodas!

Ingrīda Grūbe,
Kokneses pagasta bibliotēkas 

bibliotekāre

Tikšanās ar fotogrāfu 
Gunti Grandānu
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Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā renovēta 
pasākumu zāle

“Ilmāra Gaiša Kokneses 
vidusskola ir ieguvusi jau-
nu, skaistu un mūsdienīgi 
aprīkotu pasākuma zāli,” 
teic Kokneses novada domes 
priekšsēdētājs Dainis Vin-
gris.

Noslēgušies remontdar-
bi, kas tika uzsākti pagājušā 
gada vasarā. Ilmāra Gaiša 
Kokneses vidusskolas pa-
sākuma zāles vienkāršoto 
atjaunošanu un telpu elek-
tromontāžas darbus veica 
būvniecības uzņēmums  SIA 
“ULRE” no Ogres. Vērienī-
gais kapitālremonts veikts 
par pašvaldības līdzekļiem: 
123071,38 eiro.

Paveikto darbu klāstā ie-
tilpst zāles un gaiteņa sienu, 
griestu apdare, oša koka par-
kets, skatuves pārbūve, de-
koratīvas koka sienas izvei-
de. Ierīkota jauna apgaismes 
sistēma, uzstādīts kvalitatīvs 
skaņu aprīkojums un iegā-
dāti 234 krēsli. Nozīmīgs un 
ilglaicīgs ieguldījums ir iegā-
dātās jaunās klavieres.

Atjaunotās pasākuma zā-
les projektētāja ir skolas ab-
solvente, arhitekte Agra Bēr-
ziņa. Ir padomāts par telpas 
daudzfunkcionālu izmanto-

šanu, jo tajā varēs rīkot ne 
tikai pasākumus, bet arī iz-
stādes. 

Zālē dominē gaišie toņi 
un tās veidolā lieliski iederas 
pārbūvētā skatuve, veidota 
no priedes koka.

Skolēni, kas darbojas sko-
las deju kolektīvos, stāsta, 
ka tagad ar lielu nepacietību 
gaida deju mēģinājumus, jo 
ir prieks dejot jaunajā zālē, 
kurā kā jauns elements ir 
vingrinājumiem uzstādītais 
stienis. Pašlaik tajā norit arī 
12. klašu mēģinājumi gaidā-
majam Žetona vakaram 21. 
februārī. 

Pirmais pasākums jaunajā 
zālē notika 6. februārī, kad 
skolēnu vecāki tika aicinā-
ti uz lekciju. Vecāki atzinīgi 
novērtēja pašvaldības iegul-
dījumu pasākumu zāles at-
jaunošanā. 

Žetona vakars, kas vienu-
viet pulcēs skolas saimi un 
skolēnu vecākus, būs kā sim-
boliska jaunās zāles atklāša-
na.

Informāciju sagatavoja: 
Tūrisma un sabiedrisko 

attiecību nodaļa

Jaunā zāle gatava pasākumiem!

Jaunums ir gan uzstādītais vingrojumu stienis, gan iegādātās 
klavieres.

“Prieks būt uz jaunās skatuves”, teic skolēni.

Starptautiskā ERASMUS+ projekta dalībnieki Vācijā
Janvāra otrajā pusē uz 
veselu nedēļu prom no 
mājām devās ERASMUS+ 
starptautiskā projekta 
SE.LE.NE dalībnieki no 
Ilmāra Gaiša Kokneses 
vidusskolas– 8 skolēni un 
2 skolotājas. Pēc braucie-
na bija daudz iespaidu, 
un par daļu no tiem varat 
izlasīt projekta dalībnieku 
stāstījumos.

Sestdiena, 18. janvāris
Mēs ieradāmies Hamburgā 

jau piektdienas vakarā, un sest-
dien, pavadījuši nakti viesnīcā 
Hamburgā, devāmies apskatīt 
pilsētu. Mēs nolēmām iepazīt 
pilsētu, braucot ar Hop – on – 
hop - off autobusu, jo tā ir lie-
liska iespēja iepazīt pilsētu, ja 
brauc ceļojumā bez tūroperato-
ra. Braucot mēs apskatījām un 
uzzinājām faktus par dažādiem 
apskates objektiem, piemēram, 
Elbas filharmoniju, Hambur-
gas ostu, rātsnamu, Alsteru un 
citiem. Izmantojot šo autobusu, 
var izkāpt pie apskates objek-
tiem, kurus pats izvēlies, un, 
kad esi tos apskatījis, vari kāpt 
nākamajā autobusā un turpināt 
tūri. Mēs izkāpām, lai ne tikai 
aplūkotu, bet arī izietu pa gā-
jēju un automobiļu tuneli zem 
Elbas upes. Tas bija interesanti, 
jo nebijām neko tādu redzējuši 
iepriekš. 

Atgriezāmies pieturā un 
devāmies ar nākamo autobu-
su uz Rātslaukumu, kur sākās 

mūsu brīvais laiks. Visi bijām 
izsalkuši, tādēļ devāmies ieturēt 
pusdienas. Ārā sāka līt. Šo laiku 
pavadījām lielveikalā. 

Kad bija pienācis laiks, de-
vāmies uz staciju, lai brauktu 
uz Lēningenu - mūsu mājām 
nākamajai nedēļai. Brauciens 
vilcienā bija ilgs. Tas iekļāva 
pārsēšanos 2 stacijās, turklāt 
vilcieni kavējās, tādēļ pārsēša-
nās bija jāveic ļoti žigli. Paši vā-
cieši mūs mierināja, ka vilcienu 
kavēšanās pēdējā laikā esot ļoti 
parasta parādība.

Bijām ļoti noguruši no garās 
dienas, bet priecājāmies satikt 
mūsu viesuzņēmējus. Tālāk se-
koja iepazīšanās pasākums, kur 
visi kopīgi ēdām vakariņas un 
rādījām prezentācijas par sevi 
un vietām, no kurienes nākam 
(valsts, pilsēta, skola). Pēc pa-
sākuma braucām pie ģimenēm 
un devāmies gulēt.

Una Gadzāne, 10.a klase
Svētdiena, 19.janvāris
Šajā dienā mums bija ieplā-

nota pirmā ekskursija, tāpēc 
rīts sākās nedaudz vēlāk nekā 
pārējās nedēļas dienās. 

Pēc brokastīm devāmies sa-
tikties ar pārējiem ERASMUS+ 
projekta dalībniekiem, lai do-
tos ceļā uz Brēmerhāfenu. Tā 
kā projekta nedēļas temats bija 
„Migrācija”, mēs apmeklējām 
Vācu migrācijas centru. Tajā ir 
izveidota ekspozīcija par mig-
rāciju Vācijā – par to, kā cilvēki 
no kaimiņvalstīm nonākuši Vā-
cijā, kā paši vācieši pārvietoju-

šies savas valsts teritorijā, taču 
visspilgtākā ekspozīcijas daļa 
vēsta par vāciešu (un ne tikai) 
ceļu uz Amerikas kontinentu. 
Ekspozīcijā ir atveidotas gan 
uzgaidāmās telpas, gan bagāžas 
nodošana, gan kuģa kajītes u.c. 
,kas ļauj sajusties kā laika mašī-
nā, jo ir iespējams iziet visu to 
ceļu, ko piedzīvoja emigranti, 
līdz nonāca Ņujorkā vai citā 
lielpilsētā, un iedomāties, ko 
viņi iesāka, nonākot jaunajā 
pasaulē. Muzeja telpās var klau-
sīties, lasīt un izpētīt daudzu 
emigrantu stāstus un pieredzi. 
Man tas bija kas jauns, jo nezi-
nāju, ka arī no Vācijas tik daudz 
cilvēku devās bēgļu gaitās. 

Pēc vēstures izzināšanas de-
vāmies izklaidēties. Ar autobu-
su aizbraucām uz netālu pilsētu 
– Oldenburgu. Tur visi devā-
mies spēlēt boulingu. Kādam 
tas sanāca labāk, kādam sliktāk, 
bet galvenais bija tas, ka pava-
dījām laiku kopā ar projekta 
dalībniekiem no citām valstīm 
un varējām ar tiem tuvāk iepa-
zīties, jo šī bija tikai otrā diena 
projektā.

Pēc boulinga devāmies atpa-
kaļ uz Lēningenu, kur varējām 
pavadīt vakaru kopā ar saviem 
viesuzņēmējiem.

Elīza Matušonoka, 11.a klase
Pirmdiena, 20. janvāris
Projekta pirmā darba diena. 

Lēnigenas pilsētas ģimnāzija. 
Katras valsts pārstāvji stāsta par 
migrāciju savā valstī. 

Pasākumā bija pieaicināti 

un tika intervēti cilvēki no da-
žādām zemēm - Sīrijas, Itālijas, 
Irākas, Afganistānas, Zimbab-
ves -, kuri dzīvo Lēningenā. 
Katrs stāstīja savu stāstu - gan 
par dzīvi pirms emigrācijas, 
gan par grūto ceļu uz Eiropu, 
gan par iedzīvošanos vācu maz-
pilsētā. Bija ļoti interesanti un 
emocionāli klausīties šo cilvēku 
stāstus. Piemēram, viens jau-
nietis emigrēja no Afganistānas 
2015.gadā, jo tur bija nedroši 
dzīvot. Viņš tika līdz Turcijai 
un, izmantojot pārpildītās lai-
vas, nokļuva līdz Grieķijai. Tad 
ceļš turpinājās, un viņš tika līdz 
Vācijai. Tagad puisis mācās Lē-
ningenas ģimnāzijā un piedalās 
arī ERASMUS+ projektā.

Pēc prezentācijas visi pulcē-
jās starptautiskajās darba gru-
pās, kuras paši bija izvēlējušies 
atbilstīgi savām interesēm, un 
sākās projekta galvenā daļa - 
grupu darbi.

Es biju teātra grupā. Sākumā 
mēs veicām dažādus vingrinā-
jumus, lai, pirmkārt, sagata-
votos darbam un, otrkārt, lai 
iepazītu cits citu. Pēc vingrinā-
jumiem sākām darbu. Pirmajā 
dienā mums vajadzēja izdomāt 
teātra uzveduma sižetu, kas ir 
saistīts ar migrācijas tēmu. Tas 
nebija viegli, jo jāizdomā ne ti-
kai pati izrāde, bet tai arī jābūt 
interesantai.

Daniels Lavrinavičs,
 10.a klase

Otrdiena, 21. janvāris
Pēc lieliskām brokastīm vies-

uzņēmēju ģimenēs visi satikās 
skolā, lai turpinātu darbu gru-
pās. Bet vēlāk mēs devāmies 
braucienā uz  pievilcīgo Osnab-
rikas pilsētu.

Te mums bija interesanta 
ekskursija ar labiem, zinošiem 
gidiem: mēs apskatījām katoļu 
katedrāli un pēc tam mošeju. 
Gidi mums stāstīja par kristie-
tību un musulmaņu ticību un 
par to, kas tām ir kopīgs un at-
šķirīgs. Katedrālē mēs varējām 
redzēt gleznas un statujas, bet 
mošejā tikai dažādus dekorēju-
mus un priekšmetus. Vēl viena 
atšķirība starp šīm reliģijām 
ir tas, ka katedrālē var ieiet ar 
kurpēm, bet mošejā kurpes ir 
jāvelk nost.

Pēc ekskursijas mēs apskatī-
jām skaisto pilsētu un paēdām 
pusdienas.  Tikmēr jau bija pie-
nācis vakars, un mēs devāmies 
atpakaļ un Loningenu.

Oyku Sagir, 10.b klase
Trešdiena, 22. janvāris
Trešdienas rītā mēs turpinā-

jām projekta grupu darbu, un 
manai, t.i., konditorejas, grupai, 
bija jāpabeidz ēdiena gatavoša-
na, jo pēc tam mums bija jāvei-
do e-grāmata, kurā būtu tās da-
žādās visu projekta dalībvalstu 
ēdienu receptes, ko gatavojām 
projekta nedēļas laikā.

Rīta pusē mums bija arī 
sporta aktivitātes, kur visi kopā 
spēlējām galda tenisu un kur 
mums bija iespēja iepazīties un 
satuvināties ar citu valstu sko-
lēniem. Mēs lieliski pavadījām 

laiku, jo visi bija ļoti draudzīgi!
Tad turpinājām darbu gru-

pās līdz dienas beigām.
Pēc skolas mēs devāmies 

atpakaļ uz mājām pie viesģi-
menēm. Atlikušajā vakara daļā 
bija brīvais laiks, lai mēs varētu 
darīt to, ko gribējām: es un citi 
projekta dalībnieki ar mūsu 
viesuzņēmējiem nolēmām do-
ties uz šautuvi, jo viena no vācu 
meitenēm zināja vietu, kur mēs 
to varētu darīt.

Manuprāt, tā bija labākā 
ERASMUS+ diena, jo visi saru-
nājās un satuvinājās neatkarīgi 
no tā, no kurienes viņi bija, un 
arī tāpēc, ka es izmēģināju kaut 
ko tādu, ko vēl nekad nebiju 
mēģinājusi: šaušanu.

Regine Clare Malaca,
 11.a klase

Ceturtdiena,23. janvāris
Ceturtdienas rītu mēs iesā-

kām skolā, strādājot pie pēdē-
jām niansēm grupu darbos. Tad 
sākām gatavoties prezentēšanai. 

Uz nobeiguma pasākumu 
ieradās daudzi Lēningenas 
ģimnāzijas skolēni un skolotāji. 
Mūzikas un teātra grupa mums 
parādīja savus priekšnesumus, 
mākslas grupa izstādīja savus 
darbus skolā, beķerejas grupa 
mūs cienāja ar pagatavotajiem 
gardumiem.

Mēs visi atskatījāmies uz ne-
dēļas laikā piedzīvoto. Noskatī-
jāmies prezentācijas un izbau-
dījām pēdējo dienu skolā. Vēlāk 
devāmies uz savām viesģime-
nēm un pavadījām laiku kopā.

Starptautiskā sociālo darbi-
nieku federācija ir iedibinājusi 
tradīciju katru gadu marta tre-
šajā otrdienā svinēt Vispasaules 
sociālā darba dienu. Federācija 
ir globāla organizācija, kas apvie-
no dalībniekus no apmēram 120 
dažādām pasaules valstīm.  Arī 
Latvijā nu jau vairākus gadus 
marta trešajā otrdienā tiek atzī-
mēta Sociālā darba diena. Visā 
pasaulē sociālais darbs nozīmē 
- sniegt cilvēkiem atbalstu, ievē-
rojot cilvēktiesības, lai uzlabotu 
labklājību un sociālo attīstību. 
Šī diena tiek atzīmēta, lai ak-
centētu sociālā darba nozīmī-
gumu. Šogad Vispasaules sociālā 
darba dienas ietvaros 17.martā 
no pl.9.00 līdz 13.00 Kokneses 
novada sociālais dienests rīko 
atvērto durvju dienu. 

Pl.10.00 sociālā dienesta zālē 
tikšanās ar visiem Kokneses 
novada sociālā dienesta darbi-
niekiem.

Aicinām pašvaldības iestāžu 
darbiniekus un Kokneses nova-
da iedzīvotājus, visus interesen-
tus šajā laikā apmeklēt sociālo 
dienestu, lai iepazītos ar sociālā 
dienesta darbu un uzdotu spe-
ciālistiem sev interesējošus jautā-
jumus par šobrīd jums aktuālām 
problēmām. 

Esiet gaidīti uz tikšanos  Kok-
neses novada Sociālajā dienestā!

Kokneses novada domes
 Sociālā dienesta vadītāja 

Baiba Tālmane

Atvērto durvju diena 
Kokneses novada 
Sociālajā dienestā
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Vakarā devāmies uz atvadu 
ballīti kopā ar visiem Erasmus 
+ projekta dalībniekiem un 
skolotājiem. Pasākums notika 
kādreizējā sākumskolas ēkā, 
kas tagad pieder visiem mazā 
ciematiņa iedzīvotājiem ko-
pīgi. Ballītes tēma bija balts 
un melns - katram bija nepie-
ciešams ierasties šādas krāsas 
apģērbā, un izskatījās lieliski! 
Ballīte bija jautra, visi aizrautī-
gi dejoja, pa laikam nobaudot 
pašu vācu skolēnu sagatavotos 
garšīgos ēdienus. Pasākumam 
beidzoties, visi kļuvām bēdīgi, 
ka nedēļa tik ātri paskrējusi. 
Mēs atvadījāmies un jau neva-
ram sagaidīt nākamo tikšanās 
reizi!

Estere Vingre, 9. b klase
Piektdiena, 24. janvāris
Mēs piektdien visi piecē-

lāmies, paēdām brokastis pie 
viesģimenēm un devāmies uz 
Esenes vilciena staciju, kur at-
vadījāmies no viesģimenēm un 
iekāpām vilcienā. Ar vilcienu 
tālāk devāmies uz Brēmeni. 
Mums vienreiz nācās pārsēs-
ties. Mazliet vajadzēja paskriet, 
lai nonāktu līdz nākamajam 
peronam. Brēmenē ieradāmies 
mazliet pāri plkst.10 pēc Vāci-
jas laika. Nolikām visas mantas 
speciālos skapīšos pēc iespējas 
ciešāk citu citam, lai lieki netē-
rētu naudu.

Tad gājām uz pilsētu. Mums 
katram bija jāstāsta par vienu 
nozīmīgu vietu Brēmenē, kuras 
mums tika iedalītas. Vietas, par 
kurām bijām savākuši infor-
māciju un sagatavojuši stāstī-
jumus, bija – centrālās stacijas 
ēka, Pētera baznīca, Rātsnams, 

Rolanda statuja, Šnora kvar-
tāls, Bethera iela un visbeidzot 
Brēmenes tirgus. Es stāstīju par 
Rātsnamu. 

Mums bija arī brīvais laiks, 
kad gājām apskatīt pilsētu, ie-
gādāties suvenīrus, paēst. Brē-
menē bija diezgan slikts laiks, 
lai gan laukā grādi bija plusos. 
Es pats vismazāk laika pavadīju, 
staigājot pa Brēmeni, jo sākumā 
jau noklīdu no visiem pārējiem 
un izdomāju doties atpakaļ uz 
vilciena staciju, kur bijām atstā-
juši koferus. Laiks tiešām nebija 
tas labākais, lai varētu tik ilgi 
staigāt apkārt.

13:46 mēs ar tramvaju devā-
mies uz Brēmenes lidostu. Re-
ģistrējāmies, izgājām drošības 
kontroli un devāmies uz lidma-
šīnu. Rīgā ielidojām pēc plkst. 
20:00, bet mājās nonācām ap 
22:00. 

Raitis Zukulis, 11.a klase
Piektdienas rīts iesākās 

skumji, jo nācās atvadīties no 
jaunajiem draugiem. Tomēr, 
ierodoties Brēmenē, skumjām 
nebija laika, jo bija iespēja ap-

skatīt vēl vienu Vācijas pilsē-
tu. Katrs izstāstījām par savu 
apskates objektu, kas man ļoti 
patika, jo visi bija gatavojušies 
un veltījuši tam laiku. Man vis-
labāk patika Šnora kvartāls, kas 
izcēlās ar savām šaurajām ieli-
ņām un arhitektūru. Sākumā 
slikto laikapstākļu dēļ apsvē-
rām, vai vispār iet uz to, bet ne-
nožēloju, ka aizgājām! Tur bija 
vienas no mazākajām ielām, pa 
kādām es esmu staigājusi. Es 
arī sapratu, kāpēc šis kvartāls 
ierindojas starp skaistākajiem 
pasaulē.

Brīvajā laikā iegādājāmies 
pēdējos suvenīrus tuviniekiem, 
kuri jau gaidīja mājās, kā arī 
paspējām norunāt tikšanos ar 
skolēniem no Grieķijas, kuri 
arī atradās Brēmenē, lai lidotu 
mājup. Lai gan bijām šķīrušies 
tikai pirms pāris stundām, bija 

lieliski atkal viņus satikt!
Elīza Matušonoka, 11.b klase

Grupu darbi
Lai lasītājiem labāk būtu sa-

protams, ko īsti projekta tikša-
nās laikā darīja skolēni, Paula 
uzrakstīja par darbu grupās.

Projektā bija izveidotas čet-
ras darba grupas: konditoreja, 
māksla, teātris, mūzika. Pirms 
braukšanas mums bija jāizpilda 
veidlapa, norādot, kurā grupā 
vēlēsies darboties. Nokļuvuši 
Lēningenā, mēs lielākoties zi-
nājām, ko darīsim grupās. Kon-
ditorejas grupa, izpildot uzdoto 
mājasdarbu, sagatavoja un no-
sūtīja uz Vāciju divas latviešu 
receptes, kuras vēlāk grupā arī 
realizējām. Grupu darbiem bija 
atvēlētas četras dienas, kurās 
bez tam bija gan ekskursijas, 
gan dažādas aktivitātes, bet lai-
ka mums bija pietiekoši.

Konditorejas grupa pagata-
voja savas atvestās receptes, ku-
ras pēdējā dienā deva nogaršot 
visiem, kā arī izveidoja recepšu 
grāmatu ar atvestajām recep-
tēm. Grieķi izcepa garšīgus bis-
kvīta cepumus “kourabiedes”. 
Itāļi izcepa “focaccia” maizi 
ar rozmarīnu. Recepte viņiem 
neizdevās, jo mīkla pietiekami 
neuzrūga, bet tāpat bija ļoti gar-
šīgi. Spāņi izcepa “Ensaïmada” 
gardumu. Vācieši cepa savu 
tradicionālu našķi ar riekstiem- 
“Nussecken ". Bet mēs, latvie-
tes, izcepām sviesta cepumus 
ar mandelēm un šokolādi. Visi 
palīdzēja cits citam. Itāļiem ļoti 
garšoja mūsu sviesta cepumi 
un to mīkla. Man šķiet, ka vai-
rāk ēdiena tika apēsts cepšanas 
procesā nekā pašā prezentēšanā 
un degustēšanas laikā. 

Mākslas grupa aktualizēja 
problēmu par cilvēku attieksmi 
pret imigrantiem. Grupas da-
lībnieki veidoja plakātus ar da-
žādiem saukļiem, kurus izvietot 
Lēningenas ielās un iestādēs. 
Izmantojot izveidoto plakātu 
fotogrāfijas, viņi izgatavoja arī 
piespraudes.

Mūzikas grupai bija jāizdo-
mā dziesmas vārdi par imig-
rantu tēmu. Melodiju grupa 
“aizņēmās”, bet katram bija jā-
iemācās tā spēlēt. Iznāca neliels 
orķestris, jo Lēningenas ģimnā-
zijā ir ļoti daudz dažādu mūzi-
kas instrumentu. Grupa bija 
iestudējusi arī dziesmai piemē-
rotas kustības. Dziesma iznāca 
ļoti skaista un ar unikālu stāstu, 

un to mūzikas grupas dalīb-
nieki prezentēja pēdējā dienā.. 
Visiem ļoti patika dziesma! To 
nācās pat atkārtot!

Teātra grupa iestudēja izrādi 
par imigrantiem un cilvēku at-
tieksmi pret tiem. Stāsts bija ļoti 
patiess, un tas lika aizdomāties. 
Teātra grupa arī paši veidoja 
skatuves noformējumu un da-
žādus priekšmetus, kā pistoli, 
cigarešu paciņu un citus priekš-
metus. Šī grupa bija patiešām 
ļoti labi pastrādājusi, jo skatītāji 
patiešām varēja aizdomāties 
par savu un citu attieksmi pret 
imigrantiem.

Un pēc visu grupu prezentā-
cijām mēs sapratām, ka, lai gan 
visi esam ar savu stāstu un savu 
tautību, mēs tomēr esam vienā-
di. Mums visiem ir jāizturas ar 
cieņu pret imigrantiem, jo ne 
vienmēr mēs zinām viņu stās-
tu vai iemeslu, kādēļ viņi atro-
das šeit. Katrs atbraucējs ieved 
jaunu kultūru, tradīcijas, kuras 
mums ir jāciena, jo galu galā 
mēs esam tikai cilvēki!

Paula Užule, 10.b klase
Projekts SE.Le.Ne ilgs līdz 

2021.gada augustam, un Vāci-
jā notika pirmā starptautiskā 
tikšanās. Maijā 32 skolēni no 
Vācijas, Itālijas, Spānijas un 
Grieķijas ieradīsies Koknesē, lai 
nedēļas garumā kopā ar mūsu 
skolas audzēkņiem darbotos, 
atpūstos, iepazītu Latviju un sa-
draudzētos.

Rakstu sagatavoja projekta 
koordinatore Līvija Reinberga

Raksta sākums 7.lpp »»»

Projekta dalībnieki draudzīgā pulkā Lēningenas Kopernika ģimnāzijā.

Mākslinieces darbā.

"Prom no mājām - prom no sevis paša".

Latviešu grupa Brēmenē, atceļā uz mājām.

Daži no migrācijas tēmai veltītajiem plakātiem.
Meitenēm patīk kulinārija.

Ar bagātīgo kulināru darba 
rezultātu tika cienāti visi 

projekta prezentācijas 
dalībnieki un skatītāji.
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Kokneses tūrisma infor-
mācijas centrā februārī un 
martā aplūkojama glezno-
tāja Ludviga Bērziņa izstā-
de "Notvert netveramo". 

Kokneses novada domes tū-
risma un sabiedrisko attiecību 
nodaļa 

Māksliniekam desmit gadu 
laikā bijušas 24 personīgās iz-
stādes un 49 kopizstādes, viņš 
ir Latvijas Radošās savienības 
biedrs vizuālajā mākslā. Iz-
stādē aplūkojamas 47 gleznas, 
par kuru tapšanu mākslinieks 

saka:  "Ar pirmajiem trīcošajiem otas vilcieniem lēnām atvērās 
jauna pasakaina pasaule, kura piepildīja mani. Tā ir tā neap-
rakstāmā laimes sajūta atrast sevi un pilnveidoties. Kura liek prie-
cāties līdz asarām, liek arī vilties, un tu esi mūžīgā meklējumu 
ceļā, kurā gribi notvert netveramo. Var pietuvoties skaistajam, bet 
ne iegūt. Ja kaut mirkļa atklāsmi izdodas notvert tu esi laimīgs. Šo 
dvēseles stāvokli, dabas radīto virmojumu uzlikt uz audekla. Ja arī 
citi to saskata un viņos notiek izjūtu vibrācija, tad viena tūkstošā 
daļa no mirkļa ir patiesa un notverta."

Aicinām iegriezties Kokneses tūrisma informācijas centrā, lai 
ļautu mirklim kavēties skaistās, ainaviskās noskaņās.

Pasākumā “Sporta laureāts” 
17. janvārī Kokneses sporta centra sporta hallē no-
risinājās Kokneses novada sportistu godināšanas 
pasākums "Sporta laureāts 2019", kurā par augst-
vērtīgiem sasniegumiem sportā 2019.gadā tika 
sveikti vairāk nekā 140 Kokneses novada sportisti, 
treneri un ar sportu saistīti cilvēki. Vairāk nekā 
divas stundas ilgais sveikšanas pasākums pulcēja 
gandrīz 200 dalībniekus, kas pacietīgi un jūsmīgi 
ar aplausiem un ovācijām sveica ikvienu godināmo. 
Sportisti un treneri saņēma simboliskus sveicienus 
no Kokneses sporta centra un Kokneses novada 
pašvaldības.
Kokneses sporta centrs

Organizatori šoreiz bija parūpējušies par dažiem jauninā-
jumiem sveikšanas prezentācijā. Sporta darba organizatore 
Sanita Mirošņika bija sagatavojusi video sižetus par vieglatlē-
tikas treneriem Viktoru Ņuhtiļinu un Dāvi Kalniņu, kā arī par 
volejbola treneriem Ivaru Māliņu un Daci Skopāni. Ar video 
sveicieniem no ārzemēm mūs patīkami pārsteidza Patrīcija 
Eiduka un Andrejs Gražulis, kuri ir vieni no slavenākajiem 
Kokneses novada sportistiem ārpus Latvijas.

Par muzikālo noformējumu pasākumā un neoficiālajā daļā 
rūpējās mūsu ierastie mūziķi "Marika un Druvis", bet sveik-
šanas starplaikos par lielisku māksliniecisko daļu parūpējās 
mūsu dziedošie un dejojošie novadnieki. Ar dziesmām prie-
cēja Druvja Andriksona audzēkņi, ar līnijdeju priekšnesu-
miem uzstājās Ingas Ozoliņas vadītās dejotājas, bet ar visiem 
astoņiem pāriem uz pasākumu bija ieradies Kokneses jau-
niešu deju kolektīvs, kuru vada Kornēlija Reisnere un Agra 
Bērziņa. Liels paldies visiem – mūziķiem, dziedātājiem, dejo-
tājiem, sportistiem, sveicējiem, Kokneses sporta centra kolek-
tīvam - par lielo atsaucību un palīdzību pasākuma veiksmīgā 
norisē! Paldies arī "Torņa ielas saldumi" direktoram Alekse-
jam Kreipānam, kurš atbalstot šo pasākumu, Kokneses nova-
da sportistiem bija sagādājis simtiem zefīru!

Sākoties jaunam un daudzsološam gadam, vēlamies arī at-
skatīties uz to, kādas pēdas ir atstājis pagājušais – 2019. gads, 
tāpēc esam izveidojuši nelielu apskatu ar TOP 10 nozīmīgā-
kajiem notikumiem Kokneses novada sporta dzīvē, kā arī no-
vadnieku gūtajiem panākumiem šī gada laikā. Atzīstam, ka 
šis nebija viegls uzdevums, jo vairāk kā 130 Kokneses novada 
sportisti startējuši sacensībās 18 dažādos sporta veidos, izcī-
not kopā vairāk kā 70 zelta, sudraba un bronzas medaļas. Ir 
bijuši ne vien Latvijas, bet arī Baltijas,   Eiropas un Pasaules 
līmeņa starti.

1. Lauras Igaunes Latvijas rekords 
vesera mešanā, dalība PČ un 
izpildīts OS normatīvs.

Laura 2019.gada laikā 3 reizes labojusi sev piederošo Lat-
vijas rekordu vesera mešanā un izpildījusi normatīvu dalībai 
Tokijas Olimpiskajās spēlēs. Latvijas rekords vesera mešanā 
Laurai pieder jau kopš 2010. gada Latvijas čempionāta, kas 
tolaik bija 60,84 metri. Laura sev piederošo rekordu ir vairāk-
kārt labojusi. Šobrīd tas ir 73,56 metri, kas tika fiksēts 2019.
gada 10. maijā sacensībās Mauntolivā, kad Laura ar šo metie-
nu nodrošināja dalību Pasaules čempionātā Dohā un Olim-

piskajās spēlēs Tokijā 2020. gadā. PČ Laura startēja pirmo 
reizi savā sportistes karjerā un debijas reizē ieguva 22.vietu. 
2019.gada nogalē KSC izdevās noorganizēt garāku sarunu ar 
Lauru, kur viņa stāsta par savām dzīves gaitām. 
2. Patrīcija Eiduka – labākā Latvijas 
distanču slēpotāja

Arī šogad sporta ziņu virsrakstus ziemas sezonā ļoti bie-
ži rotāja Patrīcijas Eidukas vārds. Sportiste izcīnīja 11. vie-
tu 5km brīvā stila distancē Pasaules junioru čempionātā, kas 
norisinājās Somijas pilsētā Lahti. Pasaules čempionātā pie-
augušajiem, kas norisinājās Austrijas pilsētā Zēfeldē, sprin-
ta sacensībās brīvajā stilā Patrīcijai 36. vieta 110 dalībnieču 
konkurencē. Vasarā Patrīcija nomainīja treniņu vietu un 
2019./2020.gada sezonu uzsāka slavenās poļu slēpotājas Jus-
tīnas Kovaļčikas trenētajā komandā, lai turpinātu savu spor-
tisko izaugsmi. Sezonas pirmajā daļā Patrīcija jau paspējusi 
atzīmēties ar startiem Pasaules kausa posmos un arī presti-
žajā slēpošanas seriālā “Tour de Ski”, kur 10km distancē ar 
intervāla startu tika iegūta 37.vieta, kas ir visu laiku labākā 
vieta Pasaules kausa posmos starp dāmām. Tāpat Patrīcija se-
zonas sākumā sacensībās Somijā uzstādīja personīgo rekordu 
FIS punktos (37.95 punkti) un uz doto brīdi ir iekļuvusi arī 
Pasaules ranga 150iekā, kas iepriekš nav izdevies nevienam 
Latvijas slēpotājam.
3. Jānis Višķers - trešais ātrākais 
maratonists Latvijas vēsturē

Ievērojamus panākumus aizvadītajā gadā sasniedzis mara-
tonists Jānis Višķers. Septembrī Vācijā notiekošajā Berlīnes 
maratonā, kurš atzīts par ātrāko maratonu pasaulē, Jānis fini-
šēja 53. vietā sasniedzot jaunu personīgo rekordu 2:16:59 un 
kļūstot par trešo ātrāko maratonistu Latvijas vēsturē, dalot šo 
pozīciju ar Pēteri Kairo. Par Jāni maratonu ātrāk skrējuši ti-
kai divi Latvijas sportisti – valsts labākā sasnieguma īpašnieks 
Valērijs Žolnerovičs (2:14:24) un Aleksandrs Prokopčuks 
(2:15:56). Tallinas maratonā pusmaratona distancē Višķers 
sasniedza Latvijas visu laiku otro labāko rezultātu – 1 stunda 
4 minūtes un 56 sekundes. Šis rezultāts tikai par 13 sekundēm 
atpaliek no Latvijas rekorda. Maijā Tet Rīgas maratonā Jānis 
svinēja uzvaru pusmaratona distancē.

Prieks un lepnums pārstāvēt dzimto novadu. Garo 
distanču skrējējs Jānis Višķers atzīts par 2019. gada 

Kokneses novada “Gada sportistu”.

4. Kristeram Gudļevskim 10.vieta 
Pasaules hokeja čempionātā

Kārtējo gadu Latvijas hokeja izlasē izdevās iekļūt Kriste-
ram Gudļevskim, kurš bija izlases otrais vārtsargs. Pasaules 
čempionātā Kristers aizvadīja divas spēles, palīdzot valstsvie-
nībai pārspēt Itālijas un Austrijas izlases. Kristera saistība ar 
Koknesi ir tāda, ka savas hokejista gaitas sāka Koknesē pie to-
reizējā hokeja trenera Ivara Māliņa, kad pirmo reizi uz ledus 
kāpa aptuveni 10 gadu vecumā uz tagadējā Pērses ūdenskri-
tuma dīķa. Vienā no pirmajiem turnīriem Kristers bija vārt-
sargs tālaika 11.klases komandai (Kristeram toreiz bija ap 12 
gadiem) un arī tas turnīrs tika aizvadīts uz tā paša dīķa. Sācis 
Koknesē uz dabiskā ledus, līdz šim brīdim Kristers ir paspējis 
uzspēlēt LČ, KHL, DEL, AHL un pat arī dažas spēles NHL 
Tampabejas “Ligthning” sastāvā.

2019. gada Kokneses 
novada sporta 
notikumu TOP 10 

Mazāk runāt, 
vairāk darīt!
Kokneses evaņģēliski luteriskajā baznīcā 26. janvārī drau-
dzes sapulcē mācītājs Valdis Baltruks pateicās visiem, kuri 
aktīvi iesaistās draudzes dzīvē, piedalās dievnama telpu 
un teritorijas sakopšanas talkās, dod savu ieguldījumu, 
nesavtīgi ziedojot. 

Sarmīte Rode,
Tūrisma un sabiedrisko attiecību nodaļa

Draudzes grāmatvede Anna Zālīte sniedza finansiālu pārskatu par 
aizvadīto gadu un  draudzes vārdā veltīja īpašus pateicības vārdus 
Baibai Driksniņai par neilgā laikā paveikto draudzes labā juridiskajos 
jautājumos.

Katra mēneša pirmajā sestdienā tiek organizēta baznīcas sakop-
šanas talka. Par to vēsta ziņojumu stendā ievietotā informācija. Būtu 
ieteicams šo paziņojumu publicēt arī draudzes izveidotajā feisbuka 
lapā, kā arī mācītājs dievkalpojuma noslēgumā varētu baznīcēniem 
atgādināt, ka visi ir sirsnīgi aicināti piedalīties kārtējā baznīcas sakop-
šanas talkā.

“Mazāk runāt, vairāk darīt!” – tāds bija mācītāja novēlējums tiem, 
kas sapulcē izteica savu labo gribu, bet nebija ievērojuši informāciju 
par organizētajām talkām.

Sapulces galvenais mērķis bija draudzes padomes, valdes un revi-
denta vēlēšanas. Par draudzes revidentu tika ievēlēts Normunds Bots, 
kurš ilgstoši veic zvaniķa pienākumus. Cerams, ka arī jauno amatu 
Normunds veiks ar tikpat lielu atbildību un godprātību.

Jaunajā padomē ievēlēti draudzes locekļi: Baiba Driksniņa, Edgars 
Veigurs, Ivo Vēzis, Ingrīda Frīdenberga, Ilze Visķere, Dzintars Viš-
ķers, Anna Zālīte, Rudīte Malatkovska, Sanita Ieleja, Mārtiņš Zālītis. 
Valdē ievēlēti un darbu uzsākuši: draudzes priekšniece Ilze Višķere, 
Baiba Driksniņa, Anna Zālīte, Dzintars Višķers, Valdis Baltruks. 

Lai ievēlētajai padomei un valdei izdodas apkopot spēkus un ie-
saistīt kopējā darbā arī pārējos draudzes locekļus, jo draudzei kļūst 
savstarpēji saliedētākai un jāīsteno projekti baznīcas ēkas ļoti nepie-
ciešamo remontdarbu veikšanai un apkārtnes labiekārtošanai. 

Apzināsimies, ka pirms gandrīz 333 gadiem celtais dievnams ir 
nozīmīgs vēstures piemineklis, par kura saglabāšanu esam atbildīgi. 

Meteņi Vecumnieku 
novadā

14. un 15. februārī Vecumnieku novadā jau sesto gadu pēc 
kārtas notiks tradicionālās kultūras pasākums – “Meteņi Vecum-
nieku novadā”. Lai iezīmētu pavasara cēlienu, dižotos ar dažādu 
Latvijas novadu tradīcijām, dejām, dziesmām un maskotiem tē-
liem, pasākuma organizētāji aicina folkloras grupas no dažādiem 
Latvijas novadiem. Ikviens interesents ir laipni aicināts piedalīties 
pasākumā un apmeklēt Vecumnieku novadu. Pasākumā piedalī-
sies arī Kokneses kultūras nama folkloras kopa “Urgas”, jo vērtī-
bas, kas balstītas tradicionālajā kultūrā, vieno ārpus robežām un 
laikam.

Izstāde "Notvert
netveramo"

Lelde Māliņa un Dāvis Kalniņš apbalvošanas ceremonijā.



13  Nr. 116 (403) 2020. gada 14. februārī      KOKNESES NOVADA VĒSTIS

5. Andrejs Gražulis Latvijas 
čempions basketbolā “VEF Rīga” 
sastāvā

Koknesietis Andrejs Gražulis 2019.gada sezonā spēlēja 
“VEF Rīga” komandas sastāvā, iegūstot Latvijas čempiona 
titulu. Šosezon Andrejs pievienojies Itālijas otrās līgas klu-
bam “Derthona Tortona” un aizvada ļoti labu sezonu, izce-
ļoties gan ar labu personīgo statistiku (14.3ppg, 7.8reb), gan 
palīdzot komandai krāt uzvaras kopvērtējuma tabulā (9-8). 
Andrejs noteikti arī palīdzēs Latvijas izlasei kvalificēties gai-
dāmajam Eiropas čempionāta finālturnīram.
6. Ivara Māliņa audzēkņi 
godalgotajās vietās Latvijas 
volejbola čempionātos

Aizgājušais gads bijis ievērojamiem panākumiem bagāts arī 
Kokneses volejbolistiem. Pie panākumiem tikusi gan Kokne-
ses U19 volejbola komanda, gan arī atsevišķi spēlētāji, kuri 
savas prasmes apgūst vai apguvuši Koknesē pie trenera Ivara 
Māliņa. U19 jauniešu komanda (Aldis Sproģis, Matīss Petju-
kevičs, Kristers Dardzāns, Edgars Kalnozols, Matīss Zaļais, 
Viesturs Mozga, Renāts Cīrulis, Kristers Leķis, Raivis Pālēns, 
Mikus Gabranovs, Matīss Šumskis, Atis Blaus) izcīnīja bron-
zas medaļu Latvijas čempionātā un 3.vietu Latvijas kausā, bet 
Latvijas jaunatnes olimpiādē izcīnīta 2.vieta, piekāpjoties vien 
Rīgas pilsētai. Par Latvijas čempioniem pieaugušo čempionā-
tā “Jēkabpils Lūšu” sastāvā kļuva Matīss Petjukevičs, Kristers 
Dardzāns un Edgars Kalnozols, bet U17 vecuma grupas LČ 
apvienotā Kokneses/Jēkabpils komanda uzvarēja, lielā mērā 
pateicoties koknesiešiem Edgaram Kalnozolam, Raivim Pālē-
nam un Kristeram Leķim. Rinalds Kalniņš un Endijs Soldans 
izcīnīja bronzas medaļas kopā ar kolēģiem no Jēkabpils, star-
tējot U15 vecuma grupā, bet paši jaunākie U13 vecuma gru-
pas sportisti LČ pabeidza 9.vietā.
7. Vieglatlētu panākumi Latvijas 
čempionātos

Kokneses novada vieglatlētiem 2019. gads bijis panāku-
miem bagāts, kā jau ierasts. Visās vecuma grupās – sākot ar 
U14 un beidzot ar veterānu grupām – koknesieši ir spējuši gūt 
lieliskus panākumus un izcīnīt medaļas Latvijas čempionātos. 
Bez jau iepriekš pieminētajiem profesionāļiem Jāņa Višķera 
un Lauras Igaunes, mums ir arī virkne amatieru un jauno 
sportistu, kas ir tikai ceļā uz pašiem augstākajiem sasniegu-
miem. U14 grupā divas bronzas medaļas Henrijam Kalniņam 
(augstlēkšana, 4x100m), U16 grupā zelts un sudrabs soļošanā 
Gundegai Beķerei, bet Elizabetei Bērzkalnai 3.vieta soļošanā. 
U18 grupā bronzas medaļa Natālijai Zeicai vesera mešanā, bet 
Megijai Čakstei 3.vieta soļošanā. U20 grupā pie zelta godal-
gas tika slēpotāja Patrīcija Eiduka, kas bija labākā 1500 metru 
distancē. U23 vecuma grupā par čempionu trīssoļlēkšanā kļu-
va Ilmārs Kalniņš, bet pieaugušo konkurencē Ilmārs 2.vietā. 
3.vietā vesera mešanā Andrejs Pavļenkovs. Vislielāko medaļu 
skaitu tradicionāli “sarūpēja” vieglatlēti veterāni. Paradoksāla 
situācija, ka veterānu vieglatlētikas oficiālais čempionāts pul-
cē mazāk dalībnieku nekā Latvijas sporta veterānu sporta spē-
les, tāpēc uzskaitot medaļas ņemam vērā abas sacensības. Ar 
dažāda kaluma un daudzuma medaļām mūs 2019.gadā ieprie-
cināja Antra Vītola, Aija Vītola, Arvīds Vītols, Jānis Gusevs, 
Anna Lulle, Māris Eglītis, Dita Martinsone, Jānis Podnieks, 
Didzis Bērziņš un Uldis Bērziņš. Kopā vismaz viena medaļa 
18 dažādiem sportistiem. Bez pieminētajiem medaļniekiem 
vieglatlētikas treneri Viktors Ņuhtiļins un Dāvis Kalniņš ga-
tavo arī citus jaunos sportistus, kuri ļoti mērķtiecīgi uzlabo 
savas vieglatlētikas prasmes, lai par medaļām cīnītos nākama-
jās sezonās un vairākiem no viņiem šogad pietrūka pavisam 
nedaudz, lai aizsniegtos līdz medaļām.
8. Kokneses sporta veterānu 
panākumi LSVS spēlēs

Kā jau ierasts Koknesē, tad sporta veterāni joprojām ir labā 
sportiskā formā un ik gadu Kokneses vārds tiek skaļi nosaukts 
dažādās apbalvošanas ceremonijās. Bez jau pieminētajiem 
vieglatlētiem, kas spēja savākt ievērojamu medaļu skaitu, pie 
medaļām tika arī volejbolisti un galda tenisisti. Unikālu rezul-
tātu sasniedza Ernesta Skopāna vadītā galda tenisa komanda, 
kas izcīnīja uzvaru LSVS sporta spēlēs, pārspējot arī Rīgas 
komandu. Ernests ir ļoti mērķtiecīgi veicis komandas kom-
plektēšanas darbu vairāku gadu garumā, kas ir atmaksājies 
ar šo lielisko sasniegumu. Šogad komanda plāno sasniegumu 
atkārtot. Komandā spēlēja tādi spēlētāji kā Natālija Kļima-
nova, Vitālijs Glazunovs, Aleksandrs Tolkačovs, Juris Siliņš, 
Aleksandrs Upesleja, Lidija Kalniņa, Uģis Plikgalvis, Ēvalds 
Immerfreijs un Ernests Skopāns. LSVS sporta spēlēs volej-
bolā 55+ grupā zelta medaļas izcīnīja Dzintara Greļa vadītā 
komanda. Dzintars jau ilgus gadus ir vadošais veterānu vo-
lejbola pārstāvis Kokneses novadā. Šogad komandas sastāvā 
spēlēja Jānis Feodorovs, Modris Vilcāns, Ivars Māliņš, Andris 
Stalīdzāns, Gundars Ziemelis, Ainārs Ratnieks un pats Dzin-
tars Greļs. Dzintars, kopā ar Modri Vilcānu un Andri Stali-
dzānu tika arī pie 2.vietas pludmales volejbolā 50+grupā.

Speciālbalva par ilggadēju ieguldījumu sporta dzīvē 
pasniedza galda tenisa entuziastam Ernestam Skopānam.

9. Kokneses pauerlifteriem 2.vieta 

Latvijā
Novembrī Koknesē, jau otro gadu pēc kārtas, norisinājās 

Latvijas čempionāts klasiskajā spēka trīscīņā jeb pauerliftin-
gā, kur spēkiem mērojās vairāk kā 60 dalībnieki no dažādām 
Latvijas pilsētām. Šogad Koknesi pārstāvēja 9 dalībnieki, no 
kuriem sieviešu konkurencē debijas sacensības bija Dārtai 
Bērziņai. Vīru konkurencē Kokneses sporta centra komandai 
(Andrejs Pavļenkovs, Ritvars Kļaviņš, Didzis Bērziņš, Dāvis 
Kalniņš, Dāvis Puišelis, Mārtiņš Broks, Edijs Eiduks, Roberts 
Gžibovskis) 2.vieta starp 14 citām komandām, pateicoties 
katra dalībnieka individuālajam sniegumam. Individuāli šo-
reiz tika iegūtas 5 medaļas – Andrejam Pavļenkovam sudrabs 
svara kategorijā līdz 105kg, Didzim Bērziņam šajā pat kate-
gorijā 3.vieta, svarā līdz 59 kg 3.vieta Dāvim Puišelim, līdz 66 
kg 3.vieta Dāvim Kalniņam, bet Ritvaram Kļaviņam bronza 
prestižajā 74kg kategorijā. Kokneses pauerliftinga komanda 
iekļuva godalgoto komandu skaitā jau ceturto gadu pēc kārtas 
(trīs otrās vietas un viena pirmā).

Jāpiemin, ka Augustā, Kokneses sporta festivāla ietvaros, 
koknesieši uzstādīja neticami izcilu rezultātu projektā “Lat-
vijas spēcīgākā mazā pilsēta 2019”, pusotras stundas laikā pa-
ceļot 106 390 kg, piedaloties 85 sporta cienītājiem. Projekts 
“Latvijas spēcīgākā pilsēta” norisinās jau sesto gadu, kur vai-
rākas pilsētas savā starpā cīnās par spēcīgākās pilsētas titulu 
Latvijā, summējot kopā pacelts kg. Taču “Mazā spēcīgākā pil-
sēta” norisinās tikai otro gadu, kur jaunieši un sievietes spiež 
20 kg, bet vīri 50 kg smagu svaru stieni uz atkārtojumu skaitu. 
Projektu organizē “Latvijas Pauerliftiga federācija”.
10. Motoru sportā sudrabs un 
bronza

Koknesieši aktīvi piedalījušies arī dažādās motoru sporta 
sacensībās. Koknesietis Oskars Dzirkalis ieguvis 2. vietu Lat-
vijas čempionātā skijoringā Lielās tautas klases kopvērtējumā 
un 4.vietu Lielās meistaru klases kopvērtējumā. Bet autospor-
tā mini bagiju klasē Emīls Mirošņiks izcīnījis bronzu Latvijas 
autokrosa čempionātā un 5. vietu Lietuvas autokrosa čempio-
nātā.

Lai 2020. gads Kokneses novada sportistiem bagāts jauniem 
sasniegumiem un spožām uzvarām!

 “Lai 2020. gadā jauni izaicinājumi un sasniegumi!” – novēl tie, kas pieder pie Koknese novada aktīvo sportistu saimes!

“Veterāni” labākie Kokneses novada volejbola sacensībās
27. janvārī aizvadītas Kokneses novada sacensības volejbolā. 

Sacensībās piedalījās sešas novada komandas: “Veterāni”, “Ke-
babi”, “Ivara audzēkņi”, “Vecbebri”, “7. klase” un “Bilstiņi”. Katra 
komanda izspēlēja piecas spēles pa diviem setiem katrā.

Aizritot spraigām cīņām uzvaru izcīnīja un ar zelta medaļām 
mājās devās “Veterāni”. Komandas sastāvā spēlēja Dzintars Greļs, 
Kaspars Sniedzītis, Vilnis Rubiķis, Gatis Kučinskis, Raivis Bra-
šus, Modris Vilcāns un Sandis Sprudzāns. Otrajā vietā “Ivara au-
dzēkņi”, kuru pārstāvēja spēlētāji: Matīss Šumskis, Aldis Sproģis, 
Mikus Gabranovs, Raivis Pālēns, Matīss Zaļais un Kristers Leķis. 
Abas komandas izcīnīja 8 punktus katra, arī setu attiecība abām 
komandām bija identiska (8:2), tāpēc uzvarētājkomanda tika no-
teikta pēc savstarpējo spēļu mazajiem punktiem. Trešajā vietā ar 
6 punktiem ierindojās Vecbebru komanda, kuras sastāvā spēlēja 
Renāts Cīrulis, Ralfs Riekstiņš, Zintis Miltināns, Nauris Fridrih-
sons, Viesturs Mozga un Erlends Liepiņš.Volejbols – tas ir dzīvesveids!
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Kokneses mežinieki veiksmīgi startē Eiropas meža 
darbinieku biatlonā Polijā
No 19. līdz 25. janvārim jau 
52. reizi norisinājās ikgadējais 
Meža darbinieku biatlona pasā-
kums (EFNS). Sacensība pulcēja 
ap 31 dažādu zemju un koman-
du karogus, kas bija saveduši 
kopā ap 750 Eiropas meža dar-
biniekus un to ģimenes.

Artis Zvejnieks,
sacensību dalībnieks

 Pasākuma programma ietvēra 8 
mežsaimnieciskas ekskursijas (2 die-
nas), atklāšanas ceremoniju, oficiālu 
slēpošanas treniņu dienu (otrdiena), 
piešaudes priekšpusdienu (trešdie-
na), komandu vadītāju sanāksmi, 
Polijas mežsaimniecības prezentāciju 
vakaru un klavierkoncertu, biatlona 
sacensību brīvā stila slēpojumā (treš-
diena), biatlona sacensību klasiskā 

soļa slēpojumā (ceturtdiena), valstu 
stafetes slēpojumu (piektdiena), ap-
balvošanas ceremoniju (piektdiena). 
Ekskursijas aptvēra sacensību vietas 
80 km tuvuma pilsētas un kalnus,  
pārējā programma tika realizēta 
Duszniki kūrortpilsētas vecpilsētā un 
arēnas kompleksa ēkās. 

Kokneses mežinieku kolektīvu 
pārstāvēja Inese Zvirgzdiņa, Silva 
Lakša, Artis Zvejnieks. Labākos re-
zultātus uzrādīja Inese, izcīnot 4. vie-
tu klasiskajā solī, 5. Vietu brīvajā stilā, 
2. vietu sieviešu komandu stafetes 
slēpojumā.

 Mums bija prieks būt kopā ar Lat-
vijas 60 cilvēku lielo komandu. 

Plašāka info atrodama: https://
www.efns.eu/ 

Nākamo gadu sacensība notiek 
07.-13.02.2021. Sarajevā, Bosnijā 
Hercogovinā.

Veiklības un līksmības stafete.

Ziemas prieki bez sniega
Par tradīciju Bebru pagastā ir 
kļuvusi tēlnieka, skolotāja un 
sportista Voldemāra Jākobsona 
jubilejas atzīmēšana ar sportis-
ku pasākumu "Visi uz slēpēm!". 
27. janvāris bija mūsu novad-
nieka 121. dzimšanas diena.

 Artis Zvejnieks,
Bebru pagasta sporta pasāku-
mu organizators 

Šoreiz izcilā skolotāja, tēlnieka un 
sportista atcerei veltītajā dienā -   1. 
februārī bija jāiztiek bez tradicionālo 
ziemas prieku baudīšanas. 

Pasākums iesākās ar sportisku 
sasveicināšanos un Voldemāra Jā-

kobsona skolnieka Andreja Muraško 
vēstules nolasīšanu, kurā viņš sveica 
aktīvā dzīvesveida piekritējus  un at-
vainojās, ka nevarēja ierasties perso-
nīgi kā daudzus iepriekšējos gadus. 
Cienasta galdam pasākuma atbalstī-
tājs bija atsūtījis kasti ar saldumiem: 
konfektēm, zefīriem, piparkūkām u.c. 
Paldies Andrejam Muraško un viņa 
domubiedrēm! 

Pasākuma programmā galvenā 
disciplīna bija jautrais biatlons Izrā-
dījās, ka vislielākos sasniegumus no-
drošināja veiksmīga trāpīšana mērķī. 
1. vietu izcīnīja un piemiņas krūzīti 
saņēma Maija Zeilāne. Savukārt nā-
kamos labākos rezultātus uzrādīja 
Ramona Bičenko un Paula Zeilāne. 

Sākoties lietum, nākamās atrakci-
jas ar dažādu bumbiņu mešanu turpi-
nājās zem Mežaparka estrādes jumta. 
Katras kārtas labākais metējs saņēma 
saldu dāvaniņu. 

Paldies kultūras darba organizato-
rei Jolantai par gardo uz ugunskura 
vārīto zupu! Draudzīgi pusdienojot, 
tika pārrunātas turpmākās sporta ak-
tualitātes. 

Paldies visiem pasākuma dalībnie-
kiem un palīgiem!

Informācija aktīvā dzīvesveida pie-
kritējiem: tiekamies februāra un mar-
ta otrdienās no pulksten 18 līdz 20 
Bebru pamatskolas sporta zālē! "Ledus vai sniegs, noskriet 

ziemu ir prieks!" tāda ir devīze 
skriešanas seriālam, kas 8. mar-
tā uz Koknesi atvedīs vairāk 
nekā 700 sportistus no visas  
Latvijas. 

Kokneses posms ir noslēdzošais 
no 2019./2020. gada etapiem, kuri 
iepriekš norisinājās Priekuļos, Salac-
grīvā, Limbažos, Kuldīgā. Sacensībā 
dalībnieki var izvēlēties skriešanu 
tautas vai sporta grupā, vai pārgājiena 
nūjošanas disciplīnu. Skrējējiem tau-
tas grupā jāveic viens 9 km aplis, skrē-
jējiem sporta grupā - divi 9 km apļi. 
Pārgājiena nūjošanas dalībniekiem ir 
3 stundu kontrollaiks, kurā attiecīgi 
var veikt vai nu 1 vai 2 apļus. Skrie-
šanas tautas un sporta disciplīnai tiek 
apbalvotas pirmās 3 vietas.

Sporta, tautas un pārgājiena dis-
ciplīnām ir katrai sava izloze. Sacen-
sību mītne būs KOKNESES SPORTA 
CENTRS, skrējiena maršruts sniegs 
ieskatu Kokneses pievilcīgajā apkār-
tnē un ietvers parku, tējas namiņu, 
pilsdrupu priekšpagalmu, estrādi,   
katoļu baznīcu,   dabas taku,   Likteņ-
dārzu, skatu terasi, amfiteātri. Marš-
ruta lielākā daļa būs gar Daugavas 

ūdeņiem, un apkārtnes pārredzamība 
ļaus skrējējiem un līdzjutējiem ilgi 
redzēt krāsaino sportistu garo rindu 
vijamies pa Kokneses tūristu takām. 
Sacensību starts un finišs būs pie Kok-
neses sporta centra, starts tiks dots 
pulksten 11. Trase tiks slēgta pulksten 
14:30. 

Apbalvošana notiks  Kokneses 
sporta centrā no pulksten  13 līdz 
pulksten  16. Aicinām sporta cienī-
tājus pievienoties skrējienam un gūt 
gandarījumu par piedzīvoto! Kokne-
ses iedzīvotājus lūdzam rēķināties ar 
satiksmes ierobežojumiem, kas būs 
ieplānoti pasākuma drošai norisei. 
Skatītājus un līdzjutējus aicinām at-
balstīt sportistus trases malās ar uz-
mundrinājumiem un citiem intere-
santiem šādam pasākumam atbilsto-
šiem līdzekļiem. Vairāk informācijas 
un reģistrēšanās sacensībām https://
www.noskrienziemu.lv/ . 

 Tiekamies pasākumā! 
 Artis Zvejnieks,

atbildīgais par seriāla "Noskrien 
Ziemu" 

Kokneses trases plānošanu un 
marķēšanu

Noskrien Ziemu!

Godalgotas vietas mūsu novada 
jaunajiem volejbolistiem

Kokneses sporta centrā janvārī 
notika Aizkraukles novada sporta 
skolas reģionālās skolēnu volejbola 
sacensības pamatskolu grupā. Zēnu 
konkurencē sacentās četras koman-
das, un uzvaru izcīnīja Ilmāra Gaiša 
Kokneses vidusskolas 1. komanda, 
2. vieta – Bebru pamatskolas ko-

mandai, 3. vieta Daudzeses pamat-
skolai. Meiteņu grupā zelta meda-
ļu ieguva Neretas J.Jaunsudrabiņa 
vidusskolas audzēknes, 2. vieta 
koknesietēm, bet 3.vieta Bebru pa-
matskolas volejbolistēm. Jauniešu 
grupā 1. vietu izcīnīja koknesiešu 
1. komanda, 2. vieta – Ilmāra Gaiša 

Kokneses vidusskolas 2. komandai, 
bronzas godalga – Aizkraukles no-
vada vidusskolas spēlētājiem. Starp 
jaunietēm uzvarēja Neretas volej-
bolistes, 2. vieta – aizkrauklietēm, 
3. vieta Ilmāra Gaiša Kokneses vi-
dusskolas komandai.

Leldei Māliņai bronzas medaļa
Krievijas čempionātā slidošanā lejā 

pa kalnu (ATSX100), kas norisinājās 
Maskavā, koknesiete Lelde Māliņa 
izcīnīja 3. vietu. Leldes komentārs 
par šīm sacensībām : “Šis bija grūts 
sezonas sākums, jo trase Maskavā ir 
uzbūvēta patiešām iespaidīga – ap-
mēram 500 m gara un ļoti tehniska. 
No vienas puses smags sākums, bet, 
no otras, laba sagatavošanās pieredze 

pirms citām lielākām sacensībām, ku-
ras notiks šajā mēnesī  Somijā un Ja-
pānā. Bija taktiski pareizs gājiens aiz-
braukt uz šo Krievijas čempionātu, jo 
šajā pašā trasē 21. martā norisināsies 
“Red Bull Ice Cross ATSX 1000” pun-
ktu sacensības, turklāt sezonas pēdē-
jais un noslēdzošais posms. Esmu ap-
mierināta ar savu rezultātu un nevaru 
sagaidīt nākamās sacensības

Latvijas komandas dalībnieku vidū arī koknesieši.
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Datums un laiks Pasākums Norises vieta

Līdz 21.martam Gunta Grandāna fotogrāfiju izstāde “Ziemeļblāzmu meklējot”. Kokneses pagasta 
bibliotēka

15.februāris 
plkst.18:00

Vidējās paaudzes deju kolektīva “Irši” un draugu kolektīvu sadancis 
“Sirds liesmo mīlas ugunīs”. Iršu klubs

15.februāris 
plkst.13:00 Evitas Gūtmanes grāmatas “Sapņi manā kabatā” atvēršanas svētki. Kokneses pagasta 

bibliotēka

16.februāris 
plkst.14:00 Kokneses amatierteātra izrāde “Cīrulīši”. Ieejas maksa: 2 eiro. Iršu klubs

21.februāris 
plkst.19:00

Aizkraukles Tautas teātra izrāde: Voldemārs Sauleskalns “SKAIS-
TUMA KARALIENE”, kapelas “Karikste” muzikālais pavadījums. 

Ieejas maksa: 2 eiro. Kokneses kultūras nams

22.februāris 
plkst.16:00 Koru sadraudzības koncerts “Ieskanies dziesmā”. Kokneses kultūras nams

25.februāris 
plkst.14:30 Lasītāju klubiņa tikšanās. Kokneses pagasta 

bibliotēka

25.februāris 
plkst.16:00 Tikšanās ar fotogrāfu Gunti Grandānu. Kokneses pagasta 

bibliotēka

28.februāris 
plkst.18:00

Neona šovs visai ģimenei “Atpakaļ nākotnē”. Biļešu cenas: 8 – 12 
eiro. Kokneses kultūras nams

5.marts 
plkst.17:00 Multfilma “Karalienes Korgijs”. Ieejas maksa: 2 eiro. Kokneses kultūras nams

5.marts 
plkst.19:00 Spēlfilma “Klases salidojums 2”. Ieejas maksa: 3 eiro. Kokneses kultūras nams

6.marts 
plkst.19:00

Grupas “RUMBAS KVARTETS” koncerts “7 PAVASARA MIRKĻI”.
Ieejas maksa: līdz 9.februārim - 6 eiro, no 10.februāra - 8 eiro. 
Biļešu iepriekšpārdošana kultūras nama kasē no 14. janvāra.

Kokneses kultūras nams

13.marts 
plkst.19:00

Riharda Čerkovska stāvizrāde “TINDER SURPRISE jeb MANAS 
BIJUŠĀS”.

 Ieejas maksa 5-7eiro. Biļetes iegādājamas BezRindas.lv.
Kokneses kultūras nams

16.marts 
plkst.14:00

Biedrības “Daugavas Vanagi Latvijā” Kokneses nodaļa aicina iedzī-
votājus uz atceres brīdi latviešu karavīru piemiņai.

Pie Kokneses kultūras 
nama

21.marts 
plkst.16:00

Nākotnes cirks ar aizraujošu programmu, LED gaismas šovu. 
Biļetes cena sākot no 4.50 eiro. Kokneses kultūras nams

25.marts 
plkst.18:00

Aināra Bumbiera koncerts. Ieejas maksa: 5 eiro. Novada politiski 
represētajām personām, uzrādot apliecību, kultūras namā ielūgums 

2 personām.
Kokneses kultūras nams

16.aprīlis 
plkst.19:00

Aktrises DITAS LŪRIŅAS KONCERTS. Skanēs dziesmas no kino 
filmām un teātra izrādēm. Pie klavierēm pianists Māris Žagars. 

Ieejas maksa: pirmās 50 biļetes - 6 eiro, pēc tam 8 eiro. No 2. aprīļa 
- 10 eiro. 

Biļetes kultūras nama kasē.

Kokneses kultūras nams

Kultūras pasākumu kalendārs

Kokneses novada 
Dzimtsarakstu 
nodaļā  2020. gada 
janvārī

Reģistrētas 2 laulības;

Reģistrēti 3 jaundzimušie: 
Endija, Mareks Juniors, Mia

Sastādīti 4 miršanas 
reģistri.
Mūžībā pavadīti: 

Valentīna Krupenkina (1968.)

Jānis Krēsliņš (1933.)

Vladimirs Zeics (1933.)

Imants Zālītis (1955.)

Kokneses pagasta bibliotēkā 25. 
februārī pulksten 14:30 notiks kārtēja 
lasītāju klubiņa tikšanās.

Runāsim par mūsdienu valodu, 
jauniešu valodu (iespējams piedalīsies 
arī eksperts no jauniešu vidus) 

Iepriecināsim sevi, pārlapojot un 
izvēloties jaunās grāmatas. 

Mācīsimies rakstīt gotu rakstu. 
Sarunas par ziemeļblāzmu - tikša-

nās ar Gunti Grandānu pulksten 16.
  Ja interesē tikai kāda no tēmām, 

droši pievienojies!
Ingrīda Grūbe,

Kokneses pagasta bibliotēkas 
bibliotekāre

Lasītāju 
klubiņa 
tikšanās 
bibliotēkā

”Bebru pamatskolas skolēniem 
ir tradīcija ik gadu vairot cilvē-
cību caur rūpēm par dzīvnie-
kiem un apciemot Dzīvnieku 
pansijā “Ulubele” nokļuvušos 
dzīvniekus. Vairākus mēnešus 
pirms brauciena skolotāja Dzin-
tra Sniedze izsludina akciju, 
kurā ikviens aicināts ziedot 
dzīvniekiem nepieciešamo: ba-
rību, segas, rotaļlietas, traukus. 
Tas ir viens no ceļiem, kā izkopt 
bērnu emocionālo inteliģenci. 

Linda Šmite, 
Dzintras Sniedzes foto 

Šogad atsaucība izvērtās plaša – 
savu labo gribu palīdzēt izrādīja visu 
klašu kolektīvi, vairāki pedagogi, sko-
las darbinieki un pagasta iedzīvotāji. 
Pārsteidzoša izrādījās 4.klases labda-
rība, jo pilnīgi visi bērni atrada iespē-
ju ziedot. Daudzi labvēļi raudzījās, lai 
iegādātā sausā barība būtu kvalitatīva. 
Smagos pārtikas maisus mazajiem uz 
skolu palīdzēja nest vecāki. Paldies vi-
sām ģimenēm, kuras  bērniem māca, 
kā tas ir - atteikties par labu citai dzī-
vai dvēselītei!

6. februāra rītā Bebru pagasta au-

tobuss 110 kilogramus sausās barības 
un citu labumu nogādāja Dzīvnieku 
pansijā “Ulubelē”, kas atrodas Stopiņu 
novadā. Līdzi devās 4.klases skolēni 
kopā ar audzinātāju un vecāku pārstā-
vi. Pansijas vadītāja skolēnus aicināja 
uz Cilvēcības stundu. Šāda aktivitāte 
bērniem un jauniešiem māca izpratni 
par mīļdzīvnieku aprūpi un atbildību, 
kas jāuzņemas. Lūk, 9. klases skolnie-
ces Ketijas pārdomas:

“Ienākot patversmē, manī rosījās 
divas dažādas, pretrunīgas sajūtas. 
Dzīvnieku apciemošanas jaukie brīži 
un, protams, arī tās skumjas, ko tu 
redzi dzīvniekos, kas ir atstāti pat-
versmē vieni paši, bez saimniekiem. 
Katra dzīvnieka acīs var izlasīt tā stās-
tu, izprast sāpes un atmiņas. Nav pat 
jāsaprot dzīvnieku valoda, lai zinātu, 
ko tie jūt, ir piedzīvojuši, par ko domā 
šobrīd. Manuprāt, jebkurš dzīvnieks 
ir pelnījis tādu pašu uzmanību un mī-
lestību kā jebkura cita dzīva radība, 
ieskaitot cilvēkus.”

Visus pārsteidza “Ulubelē” iekārto-
tais suņu bērnu dārzs ar rotaļu lauku-
mu. Visskumjākie šķita suņu pensio-
nāri, kuriem cerība uz saimnieku ir 
visai niecīga.

Ar palīdzības kravu 
uz “Ulubeli”

Valsts tehniskās uzraudzības aģen-
tūra atgādina, lai piedalītos ceļu sa-
tiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu 
uzsākšanas, traktortehnika un tās pie-
kabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadē-
jai tehniskajai apskatei.

Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi 
derīgai atbilstošas kategorijas traktor-

tehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas 
reģistrācijas apliecībai un jābūt de-
rīgai OCTA polisei. Par Valsts teh-
niskās uzraudzības aģentūras snieg-
tajiem pakalpojumiem var samaksāt 
TIKAI ar bezskaidras naudas maksā-
jumu. Tālrunis. 28664518;  65123326   
vai www.vtua.gov.lv

Traktortehnikas īpašnieku ievērībai!

Novads Pagasts Datums un laiks Vieta

Kokneses Kokneses 26.marts 
plkst.11:00

Krūmiņi, pie SIA BORMAŅI 
darbnīcām

Kokneses Kokneses
15.aprīlis 

plkst.11:00; 15. 
maijs plkst.11:00

Koknese,Pērseskrasts,pie bij.p/s 
Koknese darbnīcām

Kokneses Iršu

15.aprīlis 
plkst.14:00;

15.maijs 
plkst.14:00

Irši pag.,Kūlēni,pie pagasta pārvaldes

Kokneses Bebru

27.aprīlis 
plkst.11:00; 

28.maijs 
plkst.11:00

Vecbebri,Vecbebru tehnikums

20. jūnijā 
salidojums 

Bebru 
pamatskolā

Bebru pamatskolas kolektīvs 
20. jūnijā aicina absolventus un 
bijušos skolas darbiniekus satik-
ties skolas salidojumā! 

Par pasākuma programmu 
tiks informēts nākamajos Kok-
neses Novada Vēstis izdevumos.
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Par sociālā dienesta darbu 2019. gadā
Sociālā dienesta darbības mērķis ir 

sniegt vai organizēt sociālos pakalpo-
jumus atbilstoši klientu vajadzībām, 
sniegt sociālo palīdzību, sociālā dar-
binieka konsultācijas un ieteikumus 
par tālāku rīcību personai, kura ne-
spēj nodrošināt sevi (savu ģimeni) 
un/vai pārvarēt esošās dzīves grūtības 
tikai saviem spēkiem un, kurai ir vēlē-
šanās mainīt pašreizējo situāciju.

Sociālā dienesta galvenais uzde-
vums ir sociālās palīdzības un sociālo 
pakalpojumu sniegšana, vienlaicīgi 
arī veicinot personu pašpalīdzību un 
iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē, kā 
arī veicināt šo personu atbildības izjū-
tu pret sevi un savu ģimeni. 

Sociālie pakalpojumi ietver:
• sociālo aprūpi, kuras mērķis ir 

nodrošināt dzīves kvalitātes nepaze-
mināšanos personai, kura vecuma vai 
funkcionālo traucējumu dēļ to nevar 
nodrošināt pati saviem spēkiem;

• sociālo rehabilitāciju, kuras mēr-
ķis ir novērst vai mazināt invaliditā-
tes, darba nespējas, atkarības un citu 
faktoru izraisītās negatīvās sociālās 
sekas personas dzīvē.  

Sociālo pakalpojumu sniegša-
nas pamatprincipi:

• pakalpojumu nodrošināšana 
klienta dzīvesvietā vai iespējami tuvu 
tai; 

• sociālās aprūpes un sociālās re-
habilitācijas nodrošināšana ilgstošas 
sociālās aprūpes un rehabilitācijas 
institūcijās tikai tajā gadījumā, ja dzī-
vesvietā sociālo pakalpojumu apjoms 
nav klientam pietiekams; 

• personas individuālo vajadzību 
un resursu novērtējums; 

• starpinstitucionālās un starppro-
fesionālās sadarbības nodrošināšana; 

• personas līdzdarbība lēmuma 
pieņemšanas procesā; 

• bērna aprūpe ģimeniskā vidē.
Sociālā palīdzība ir naudas vai 

mantiskais pabalsts, kura piešķiršana 
balstās uz materiālo resursu novērtē-
šanu, personām (ģimenēm), kurām 
trūkst līdzekļu pamatvajadzību ap-
mierināšanai. Pamatvajadzības ir mā-
joklis, ēdiens, apģērbs, medicīniskā 
aprūpe un obligātā izglītība. Sociālās 
palīdzības mērķis ir sniegt mate-
riālu atbalstu trūcīgām un/vai krīzes 
situācijā nonākušām ģimenēm (per-
sonām), lai apmierinātu to pamat-
vajadzības un veicinātu darbspējīgo 
personu līdzdarbību savas situācijas 
uzlabošanā.

Sociālais darbs - profesionāla 
darbība, lai palīdzētu personām, ģi-
menēm, personu grupām un sabied-
rībai kopumā veicināt vai atjaunot 
savu spēju sociāli funkcionēt, kā arī 
radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus 
apstākļus.

Sociālais dienests veic darbu Kok-
neses, Bebru, Iršu pagastos. Koknesē 
sociālā dienesta telpas atrodas Vē-
renes ielā 1, 1.stāvā, Bebros- pagasta 
pārvaldes telpās 2.stāvā, Iršos- pagas-
ta pārvaldes telpās 1.stāvā. Šīs telpas 
atbilst normatīvo aktu prasībām, jo 
apmeklētājiem tiek nodrošinātas uz-
gaidāmās telpas ar sēdvietām, iespēja 
izmantot sanitāro telpu, kā arī ir atse-
višķa telpa katram darbiniekam saru-
nām ar apmeklētājiem. Gadījumos, ja 
klients informē sociālo darbinieku, ka 
viņam nav iespēju ierasties sociālajā 
dienestā funkcionālu traucējumu dēļ, 
dienesta darbinieki dodas klientus 

apmeklēt mājās.
2019.gadā Sociālajā dienestā strā-

dāja pieci sociālā darba speciālisti:
• Sociālais darbinieks darbam ar 

ģimenēm un bērniem Līva Skābar-
niece (pienākumos ietilpst sociālais 
darbs ar ģimenēm ar bērniem Kok-
neses pagastā, sociālā darba ar aug-
sta riska ģimenēm koordinēšana visā 
novadā, pakalpojumi ģimenēm, datu 
ievadīšana SOPA un NPAIS prog-
rammā, organizēto pakalpojumu ad-
ministrēšana);

• Sociālais darbinieks darbam ar 
pieaugušām personām Kokneses pa-
gastā Līva Vitenberga (pienākumos 
ietilpst sociālā dienesta klientu ap-
sekošana dzīvesvietā, sociālās situā-
cijas izvērtējums (arī pēc Veselības 
un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts 
komisijas (VDEĀVK) pieprasījuma 
atbilstoši Ministru kabineta (MK) 
noteikumu prasībām),  sociālo pa-
kalpojumu organizēšana pieaugušām 
personām (aprūpe institūcijās, soci-
ālās rehabilitācijas pakalpojumi), kā 
arī sociālo pakalpojumu-  aprūpe mā-
jās, asistentu pakalpojums pašvaldībā 
organizēšana, datu ievadīšana SOPA 
programmā, organizēto pakalpojumu 
administrēšana); 

• Sociālais darbinieks darbam ar 
sociālās palīdzības pabalstu piešķir-
šanu Kokneses pagastā Ginta Balode 
(pienākumos ietilpst iztikas līdzekļu 
deklarāciju pieņemšana, atbilstības 
trūcīgas vai maznodrošinātas ģime-
nes (personas) statusam izvērtēšana, 
pabalstu piešķiršana vai atteikšana, 
izmaksu sarakstu gatavošana, datu ie-
vadīšana SOPA programmā, sociālās 
palīdzības administrēšana);

• Sociālais darbinieks Bebru un 
Iršu pagastā Sandra Vītola (pienāku-
mos ietilpst sociālais darbs ar pieau-
gušām personām Bebru pagastā, ar 
ģimenēm ar bērniem Bebru un Iršu 
pagastā, sociālā dienesta klientu apse-
košana dzīvesvietā, sociālās situācijas 
izvērtējums (arī VDEĀVK atbilstoši 
MK noteikumu prasībām),  sociālo 
pakalpojumu organizēšana pieaugu-
šām personām (aprūpe institūcijās, 
sociālās rehabilitācijas pakalpojumi), 
sociālais darbs ar riska ģimenēm, 
datu ievadīšana SOPA programmā, 
organizēto pakalpojumu administrē-
šana);

• Sociālais darbinieks darbam ar 
pieaugušām personām Iršu pagas-
tā un darbam ar sociālās palīdzības 
pabalstu piešķiršanu Bebru un Iršu 
pagastā Rudīte Vaivode (pienākumos 
ietilpst sociālais darbs ar pieaugušām 
personām Iršu pagastā, sociālā die-
nesta klientu apsekošana dzīvesvietā, 
sociālās situācijas izvērtējums (arī 
VDEĀVK atbilstoši MK noteikumu 
prasībām),  sociālo pakalpojumu or-
ganizēšana pieaugušām personām 
(aprūpe institūcijās, sociālās rehabi-
litācijas pakalpojumi), iztikas līdzek-
ļu deklarāciju pieņemšana klientiem 
Bebru un Iršu pagastā, atbilstības 
trūcīgas vai maznodrošinātas ģime-
nes (personas) statusam izvērtēšana, 
pabalstu piešķiršana vai atteikšana, 
izmaksu sarakstu gatavošana, datu ie-
vadīšana SOPA programmā, sociālās 
palīdzības un organizēto pakalpoju-
mu administrēšana).  

 Sociālā dienesta darbinieku skaits 
un izglītība ir daļēji atbilstoši Soci-
ālās palīdzības un sociālo pakalpoju-

mu likuma prasībām (SPSP likuma 
10.panta pirmā daļa un 41., 42.pants), 
jo viens sociālais darbinieks vēl mācās 
un apgūst sociālā darbinieka profesi-
ju. Atvaļinājuma, slimības dēļ vai mā-
cību dēļ promesošu darbinieku vienu 
dienu nedēļā aizvieto dienesta vadītā-
jas norīkots cits darbinieks. 

Atbilstoši Ministru kabineta 2017.
gada 13.jūnija noteikumiem Nr.338 
„Prasības sociālo pakalpojumu snie-
dzējiem” sociālā darba speciālisti 
2019.gada laikā ir apmeklējuši pro-
fesionālās pilnveides kursus un mā-
cības normatīvajos aktos noteiktajā 
apjomā.

Iedzīvotāju iesniegumus un iz-
tikas līdzekļu deklarācijas sociālās 
palīdzības pabalstu vai pakalpojumu 
saņemšanai Sociālais dienests izskata 
10 darba dienu laikā no iesniegšanas 
datuma. Gadījumos, ja Ministru kabi-
neta noteikumos ir noteikts cits izska-
tīšanas termiņš, tas tiek ņemts vērā. 
Sociālā dienesta sēdes notiek divas 
reizes mēnesī. Sēdēs:

• Sociālā dienesta vadītāja informē 
par aktualitātēm sociālās palīdzības 
un sociālo pakalpojumu jomā;

• Tiek organizētas kovīzijas par 
aktuālu sociālo gadījumu risināšanas 
gaitu;

• Tiek izskatīti iedzīvotāju iesnie-
gumi un iztikas līdzekļu deklarācijas;

 • Tiek pieņemti lēmumi par soci-
ālās palīdzības un sociālo pakalpoju-
mu piešķiršanu vai atteikšanu.

2019.gadā ir notikušas 36 sociālā 
dienesta sēdes, t.sk. trīspadsmit ār-
kārtas sēdes, jo nepieciešamības ga-
dījumos ir jāpieņem sociālā dienesta 
lēmumi steidzamības kārtā. Iespēju 
robežās dienesta sēdes tiek organizē-
tas izbraukumā Iršu vai Bebru pagas-
ta pārvaldē.

2019.gadā sociālajā dienestā ir ie-
sniegti un izskatīti 865 iedzīvotāju 
iesniegumi par sociālās palīdzības vai 
sociālo pakalpojumu pieprasīšanu, un 
sociālā dienesta sēdēs pieņemti 779 
lēmumi par piešķiršanu vai atteikumu 
piešķirt pieprasīto sociālo palīdzību 
vai sociālos pakalpojumus.  

Sociālais dienests, izvērtējot iedzī-
votāju materiālo situāciju, izsniedz 
divu veidu izziņas: 

• par trūcīgas ģimenes (personas) 
statusu,

• par maznodrošinātas ģimenes 
(personas) statusu, 

2019.gadā ir izsniegtas 369 izziņas, 
t.sk.:

• 180- izziņas par trūcīgas ģimenes 
(personas) statusa piešķiršanu,

• 189- par maznodrošinātas ģime-
nes (personas) statusa piešķiršanu.

Ziņas par sociālās palīdzības saņē-
mējiem un sniegtās palīdzības apjo-
mu tiek ievadītas un apkopotas datu 
bāzē programmā SOPA. Ievērojot 
klientu interešu konfidencialitāti un 
klientu datu aizsardzību, šai program-
mai ir piekļuve tikai sociālā dienesta 
darbiniekiem katram ar savu lietotāja 
vārdu un paroli. Ir noslēgta vienoša-
nās par sadarbību datu apmaiņā starp 
Labklājības ministriju, tās  padotībā 
esošajām valsts pārvaldes iestādēm, 
tajā skaitā:

• VSAA (Valsts sociālās apdroši-
nāšanas aģentūra),

• NVA (Nodarbinātības valsts 
aģentūra), 

• VDEĀVK (Valsts un darbspēju 

ekspertīzes ārstu valsts komisija). 
Ir noslēgti savstarpējās sadarbības 

līgumi par datu apmaiņu ar:
• CSDD (ceļu satiksmes drošības 

direkcija),
• NINO (nekustamā īpašuma no-

doklis),
• VID (Valsts ieņēmumu dienests),
• VVDZ (Valsts vienotā datorizētā 

zemesgrāmata),
• JPA (Juridiskās palīdzības admi-

nistrācija).
Līdz ar to programmā SOPA ir 

pieejami dati par klientiem piedero-
šajiem nekustamajiem īpašumiem, 
piederošajām automašīnām, saņem-
tajām pensijām un pabalstiem, ie-
ņemtajiem amatiem un saņemtajiem 
ienākumiem, kas tiek uzrādīti Valsts 
ieņēmumu dienestā, kā arī par to, vai 
klients ir bezdarbnieks un kādus NVA 
pakalpojumus ir izmantojis. Savu-
kārt līgums ar JPA nodrošina iespēju 
personām, kuras atbilst trūcīgas vai 
maznodrošinātas personas statusam, 
saņemt valsts apmaksātu juridisko 
palīdzību. 

Lai pilnveidotu sociālo pakalpoju-
mu un sociālās palīdzības organizēša-
nu, koordinēšanu un pārraudzīšanu, 
Labklājības ministrijas projekta ie-
tvaros ir izveidota valsts sociālās po-
litikas monitoringa informatīvā sis-
tēma (SPOLIS). Informācijas sistēmā 
iekļauti dati par sociālo pakalpoju-
mu un sociālās palīdzības sniegšanu 
personām, kas tos pieprasījušas. Dati 
tiek pārņemti no programmas SOPA, 
kurā tos ievada sociālā dienesta darbi-
nieki. Asistentu pakalpojuma atskai-
tes un ikmēneša statistikas pārskati 
Labklājības ministrijai tiek iesniegti 
šajā programmā. 

Trūcīgas ģimenes (personas) 
statuss tiek piešķirts saskaņā ar 
30.03.2010. MK noteikumiem Nr.299 
„Noteikumi par ģimenes vai atseviš-
ķi dzīvojošas personas atzīšanu par 
trūcīgu” un Kokneses novada domes 
20.06.2012. Saistošiem noteikumiem 
Nr.8 „Par trūcīgas un maznodro-
šinātas ģimenes (personas) statusa 
noteikšanu Kokneses novadā”.  2019.
gadā Kokneses novadā trūcīgas per-
sonas statuss ir ticis piešķirts 174 per-
sonām. 

2019.gadā dažādi sociālās palīdzī-
bas pabalsti ir tikuši izmaksāti 126 
785,74 euro apmērā, tos saņēmušas 
462 personas. Detalizēta informācija 
par sociālās palīdzības pabalstiem ir 
skatāma ziņojuma tabulā par sociālās 
palīdzības pabalstiem plānoto līdzek-
ļu izlietojumu 2019.gadā. (15. lpp)

Pakalpojums „aprūpe mājās” 
novadā tiek sniegts saskaņā ar nor-
matīvo aktu prasībām, sociālās aprū-
pes process tiek novērtēts ne retāk kā 
reizi gadā. Sociālais darbinieks veic 
aprūpējamo personu apmeklēšanu, 
atkārtotu personas funkcionālo spēju 
novērtēšanu, kā arī sniegtā aprūpes 
pakalpojuma kvalitāti. Nepiecieša-
mības gadījumā sociālais darbinieks 
informē par pakalpojuma sniegša-
nas izmaiņām. Pakalpojums aprūpe 
mājās 2019.gada laikā ir ticis sniegts 
9 personām. Pakalpojumu nodroši-
nājuši 7 aprūpētāji, ar kuriem ticis 
noslēgts uzņēmuma līgums par pa-
kalpojuma nodrošināšanu. Aprūpes 
mājās pakalpojuma nodrošināšanai 
izlietoti 6574,28 euro.

Pašvaldības apmaksātu ilgstošas 

sociālās aprūpes pakalpojumu so-
ciālās aprūpes centros 2019.gadā sa-
ņēmušas 32 personas (Skrīveru SAC 
– 3 personas, Pļaviņu pansionāts – 4 
personas, Valmieras SAC – 1 perso-
na, ĢKC „Dzeguzīte” – 19 personas, 
Ērgļu novada SAC - 2 personas, Sēr-
mūkši, aprūpes centrs „Labāka Rīt-
diena”-1 persona, alternatīvās aprū-
pes pakalpojumu centrs „Rožlejas”-1 
persona, Krustpils novada pansionāts 
Jaunā Muiža- 1 persona). Pakalpoju-
ma nodrošināšanai izlietoti 88 463,75 
euro. Valsts apmaksātu ilgstošas soci-
ālās aprūpes pakalpojumu institūcijās 
saņem 4 personas ar smagiem garī-
gās attīstības traucējumiem. Lai arī 
aprūpes pakalpojums ir salīdzinoši 
dārgs, valstī kopumā joprojām pieaug 
pieprasījums pēc tā, tādēļ joprojām 
aktuāla problēma ir vietu trūkums 
sociālās aprūpes centros.

Valsts apmaksāto asistenta pa-
kalpojumu novadā 2019.gadā sa-
ņēmušas 20 personas ar invaliditāti, 
t.sk. četri bērni ar invaliditāti, desmit 
personas ar 1.grupas invaliditāti un 
sešas personas ar 2.grupas invalidi-
tāti. Pakalpojuma sniegšanu nodro-
šinājuši 20 asistenti. Katra mēneša 
pēdējā darba dienā asistentam ir jāie-
sniedz sociālajā dienestā atskaite par 
pakalpojuma sniegšanu, dati par pa-
kalpojumu tiek ievadīti programmā 
SOPA. Pakalpojuma administrēšanu 
veic divi sociālā dienesta darbinieki 
un divi grāmatvedības darbinieki. 
Pakalpojuma nodrošināšanai izlietoti 
līdzekļi 26 656,11 euro apmērā.

Valsts apmaksāto sociālās reha-
bilitācijas pakalpojumu no vardar-
bības cietušām pilngadīgām per-
sonām  2019.gadā Kokneses novadā 
saņēmusi viena persona. Ir iespēja 
saņemt arī valsts apmaksātu sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumu vardarbī-
bu veikušām personām, šajā gadā šo 
pakalpojums ir izmantojušas astoņas 
personas.

Sociālajā dienestā iedzīvotājiem ir 
iespēja pieteikties valsts apmaksāta 
sociālās rehabilitācijas pakalpoju-
ma saņemšanai, ko nodrošina Soci-
ālās integrācijas valsts aģentūra. Valsts 
apmaksātu sociālās rehabilitācijas pa-
kalpojumu ir tiesīgas pieprasīt:

• personas ar funkcionāliem trau-
cējumiem darbspējas vecumā (atbil-
stoši MK noteikumu kritērijiem);

• politiski represētās personas;
• Černobiļas atomelektrostacijas 

(ČAES) avārijas seku likvidēšanas 
dalībnieki un ČAES rezultātā cietu-
šās personas.

2019.gada laikā šo pakalpoju-
mu pieprasījušas 8 personas (2 
personas ar funkcionāliem traucē-
jumiem darbspējīgā vecumā, 5 re-
presētās personas, 1 persona, kas 
ir Černobiļas atomelektrostacijas 
(ČAES) avārijas seku likvidēša-
nas dalībnieks), sagatavotie do-
kumenti nosūtīti izvērtēšanai So-
ciālās integrācijas valsts aģentū-
rā, visas personas uzņemtas rindā 
uz pakalpojuma saņemšanu. 

Sociālo darbu ar ģimenēm so-
ciālajā dienestā veic divi sociālie 
darbinieki, kuri ir apguvuši tieši 
šajā jomā nepieciešamās zināšanas, 
tas ir:

• risku novērtēšanā ģimenēs, 
kurās nav bērna attīstībai labvēlīgi 
apstākļi, 
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• bērnu tiesību aizsardzībā, 
• sociālās rehabilitācijas plānu iz-

strādē un realizēšanā. 
Novadā kopumā sociālā dienesta 

redzeslokā ir 80 ģimenes (pagāju-
šajā gadā- 37 ģimenes). Atbilstoši 
metodikai veikta risku vērtēšana 32 
ģimenēs (pagājušajā gadā- 31 ģime-
nē). Aktīvās šobrīd 32 ģimeņu lietas 
(pagājušajā gadā- 27).

Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsar-
dzības likuma 58.pantu pašvaldībai 
ir jāiekārto profilakses lieta un 
jāizstrādā uzvedības sociālās ko-
rekcijas programma katram bēr-
nam, kurš ir izdarījis likumpārkā-
pumu vai veic tādas darbības, kas 
varētu novest pie likumpārkāpuma 
izdarīšanas. Kokneses novadā nav 
noteikts, kurai iestādei ir deleģē-
ta šī funkcija, bet to veic sociālais 
dienests. Šajā gadā ir izstrādātas un 
tiek uzraudzītas desmit program-
mas. Programmu izstrādi un koor-
dinēšanu veic sociālie darbinieki, 
kas strādā ar ģimenēm un bērniem, 
bet turpmāk ir nolemts, ka nepiln-
gadīgo likumpārkāpēju profilakses 
lietas iekārtos un uzvedības sociālās 
korekcijas programmu izstrādi un 
uzraudzīšanu veiks Kokneses Ģi-
menes atbalsta dienas centrs. Šim 
nolūkam Ģimenes atbalsta dienas 
centra vadītāja Ieva Ūtēna jau ir 
apmeklējusi nepieciešamās mācības 
par programmu izstrādi un iepazi-
nusies ar vadlīnijām programmu 
izstrādei.

Sociālais darbs ar klientu ietver 
tikšanās un konsultācijas sociālajā 
dienestā, apsekošanu dzīvesvie-
tā, situācijas izpēti un risinājumu 
meklēšanu, starpinstitucionālo un 
starpprofesionāļu sadarbību, klien-
tu pārstāvēšanu citās institūcijās, 
atzinumu un ziņojumu sagatavo-
šanu. Sociālo darbinieku ikdie-
nas darbā ietilpst ne tikai darbs ar 

klientiem, liela daļa laika un re-
sursu tiek patērēts sagatavojot do-
kumentāciju, ievadot informāciju 
datu bāzē, apkopojot atskaitēs un 
pārskatos. Veicot sociālo darbu ar 
ģimenēm, saskaramies ar grūtībām 
resursu piesaistē un laika menedž-
mentā. Galvenās problēmas: 

• iespējamie resursi ir tālu no 
dzīvesvietas un klienti nevar atļau-
ties izbraukāt saņemt piemērotus 
pakalpojumus, arī pašvaldība nevar 
nodrošināt visu personu nogādā-
šanu uz pakalpojuma saņemšanas 
vietu;

• iespējamie resursi ir dārgi, 
klienti nespēj tos apmaksāt (piemē-
ram, psihoterapija, mediācija, reha-
bilitācija u.tml.);

• valsts apmaksātie pakalpojumi 
ne vienmēr ir pietiekoši un atbilsto-
ši konkrētai situācijai;

• ilgtermiņa klienti ir ar zemu 
motivāciju mainīties;

• atkarības un sociāla disfunkcija 
paaudžu paaudzēs.

Sociālajā dienestā ir pieejams 
psihologa pakalpojums, kas ir 
viens no vissvarīgākajiem un vis-
pieejamākajiem atbalsta resursiem 
klientiem, kuriem ir nepieciešama 
būtiska palīdzība problēmu risinā-
šanā. Psihologs konsultē gan pie-
augušos, gan bērnus. Psihologs at-
bilstoši pieprasījumam veic klientu 
psiholoģisko izpēti un gatavo atzi-
numus. Par psihologa pakalpojuma 
sniegšanu ir ticis noslēgts uzņē-
muma līgums ar biedrību kristīgai 
paaudžu kopībai „Tilts”, bet ar sep-
tembra beigām pēc bērna kopšanas 
atvaļinājuma ir atgriezusies darbā 
sociālā dienesta psiholoģe Kristīne 
Karlsone.

2019.gadā gadā tika turpināta 
ģimenes asistenta pakalpojuma 
sniegšana. Ģimenes asistenta pakal-
pojums šajā gadā ticis sniegts trīs 

ģimenēm. To nodrošinājuši trīs ģi-
menes asistenti. Dienests secina, ka 
ģimenes asistentiem nepieciešams 
ievērojams psiholoģisks atbalsts 
pakalpojuma sniegšanas gaitā, taču 
šī pakalpojuma rezultātā ir konsta-
tēta pozitīva dinamika ģimeņu so-
cializācijas procesā. Jāatzīst, ka ne 
visos gadījumos ģimenes asistents 
spēj palīdzēt, lai bērnus nevajadzē-
tu šķirt no ģimenes.

Sociālais dienests ir nodrošinājis 
bērniem un jauniešiem ar invalidi-
tāti atpūtu vasaras nometnēs. Sa-
darbībā ar Nodibinājumu “Kultūras 
un izglītības fonds “UPE”” četriem 
Kokneses novada bērniem un jau-
niešiem bija iespēja pavadīt sešas 
dienas nometnē Ventspils novada 
Užavas pagastā, sadarbībā ar Latvi-
jas Bērnu fondu nometnē „Mežeze-
rā” piedalījās astoņi Kokneses nova-
da bērni. 

2019.gadā desmit bērniem, ku-
riem psihologa atzinumā tika uz-
rādīts, ka ir iespējama psiholoģiska 
trauma no emocionālas un fiziskas 
vardarbības ģimenē un no pame-
šanas novārtā, ir ticis piešķirts no 
valsts budžeta līdzekļiem apmak-
sāts sociālās rehabilitācijas pakal-
pojums (Dobeles novada Sociālā 
dienesta sociālo pakalpojumu 
centra Atbalsta centrā ģime-
nēm- 1 bērns, Allažu bērnu 
un ģimeņu atbalsta centrā – 1 
bērns, Nodibinājumā “Latgales 
reģionālais atbalsta centrs “Ra-
sas Pērles”” – 8 bērni ). Šo 30 
dienu ilgo pakalpojumu visi izman-
toja pilnībā. 

ĢAC „Dzeguzīte” pakalpoju-
mus bērniem un ģimenēm 2019.
gada laikā ir saņēmuši deviņi bēr-
ni no trīs ģimenēm, vienā gadīju-
mā kopā ar bērniem iestādē bija 
arī māte. Pašlaik ĢAC „Dzeguzīte” 
no Kokneses novada neuzturas ne-

viens bērns. Pašlaik četri Kokneses 
novada bērni dzīvo audžuģimenēs 
Aizkraukles novadā un Madonas 
novadā. 

Kokneses novada dome kā sa-
darbības partneris ir iesaistījusies 
Eiropas sociālā fonda projektā 
„Atver sirdi Zemgalē”, kura mēr-
ķis ir palielināt kvalitatīvu institu-
cionālai aprūpei alternatīvu sociālo 
pakalpojumu sniegšanu dzīvesvie-
tā un ģimeniskai videi pietuvinātu 
pakalpojumu pieejamību. Šī pro-
jekta mērķa grupas ir pilngadīgas 
personas ar garīga rakstura trau-
cējumiem, bērni ar funkcionāliem 
traucējumiem, bērni ārpusģimenes 
aprūpē, audžuģimenes, aizbildņi, 
kā arī potenciālie adoptētāji un 
audžuģimenes. Šī projekta ietvaros 
divi (kopumā bijuši trīs) Kokne-
ses novada bērni ar funkcionāliem 
traucējumiem saņem aprūpes pa-
kalpojumu, kas tiek apmaksāts no 
projekta līdzekļiem. 12 bērniem ar 
funkcionāliem traucējumiem (FT) 
ir izstrādāti atbalsta pasākumu 
plāni, kuros minētie rehabilitācijas 
pakalpojumi var tikt apmaksāti no 
šī projekta līdzekļiem. Bērni ar FT 
un viņu vecāki ir saņēmuši fiziote-
rapeita pakalpojumus Aizkraukles 
medicīnas centrā, biedrības kristī-
gai paaudžu kopībai „Tilts” psiho-
logs vadīja 10 nodarbības atbalsta 
grupā vecākiem, kuri audzina bēr-
nus ar FT. 

Atbalsta plāni ir izstrādāti arī 
trīs pieaugušām personām ar garīga 
rakstura traucējumiem (GRT). Plā-
nos minētos pakalpojumus ģimenes 
nav pieprasījušas.

Šobrīd Kokneses novadā ir 8 
sociālie dzīvokļi, tie visi atrodas 
Kokneses pagasta centrā. Īres tie-
sības šajos dzīvokļos ir piešķirtas 
piecām ģimenēm ar bērniem, 2 
pensijas vecuma personām, 6 per-
sonām ar invaliditāti. Gada nogalē 
tika veikti remontdarbi vienā sociā-
lajā dzīvoklī, bet šī gada sākumā 
vēl viena sociālā dzīvokļa vienā 
istabā. Pēc remontu pabeigšanas 
tiks slēgti īres līgumi ar jaunajiem 
īrniekiem.

Iespēju robežās sociālais dienests 
sadarbībā ar biedrību Latvijas Sar-
kanais Krusts organizē arī humā-
nās palīdzības (apģērbu, apavu, 
trauku, mēbeļu u.c. lietotu mantu) 
izdali trūcīgajiem un maznodroši-
nātajiem iedzīvotājiem. Iedzīvotā-
jiem ir iespēja divas dienas nedēļā 
saņemt dažāda veida humāno palī-
dzību. 2019.gadā tiek realizēta arī 
Eiropas Komisijas atbalsta vistrū-
cīgākajām personām pārtikas paku, 
pirmās nepieciešamības sadzīves 
preču paku un mācību līdzekļu 
paku izdale.  

Sociālajā dienestā tiek nodroši-
nāts higiēnas pakalpojums- veļas 
mazgāšana un duša. Šo pakalpo-
jumu trūcīgās un maznodrošinātās 
ģimenes (personas), kurām mājās 
nav atbilstošu apstākļu (nav vannas 
istabas, nav ūdensvada, nav veļas 
mašīnas u.c.), var saņemt bez mak-
sas, pārējās personas- par samaksu, 
ko ir noteikusi dome. 2019.gadā 
veļas mazgāšanas pakalpojums bez 
maksas ir izmantots 383 reizes, par 
samaksu- 94 reizes, bet dušas pa-
kalpojums bez maksas ir izmantots 
125 reizes, par samaksu- 41 reizes. 
Šie pakalpojumi ir pieprasīti, un lai 
pakalpojumu varētu sniegt arī turp-

māk, dienests šajā gadā ir plānojis 
iegādāties vienu jaunu veļas mašī-
nu.

Kokneses pagastā sociālā die-
nesta darbinieki papildus saviem 
pienākumiem veic arī pensionāru 
sveikšanu nozīmīgās dzīves jubile-
jās. 2019.gadā Kokneses novadā ir 
179 sveicamās personas, tajā skaitā 
139 personas ir Kokneses pagastā, 
22- Bebru pagastā un 18- Iršu pa-
gastā. Pagastu pārvaldēs šo pienā-
kumu veic administrācijas darbi-
nieki, atsevišķos gadījumos to darot 
kopā ar sociālo darbinieku. 

Sociālais dienests savu funkciju 
izpildē sadarbojas ar Valsts policiju 
un pašvaldības policiju, Valsts pro-
bācijas dienestu, bāriņtiesu, ģime-
nes ārstiem un citām ārstniecības 
iestādēm, izglītības iestādēm, ģi-
menes atbalsta centru „Dzeguzīte”, 
nevalstiskajām organizācijām, citu 
novadu sociālajiem dienestiem u.c. 
Regulāri notiek Kokneses novada 
Starpinstitucionālās sadarbības 
komisijas ģimenes lietu jautāju-
mos sēdes. Sēdēs komisijas locekļi 
sniedz informāciju par dažādām 
aktualitātēm, kas skar bērnu tiesību 
ievērošanu un pakalpojumu nodro-
šināšanu, tiek izskatīti individuāli 
gadījumi un konkrētās situācijās 
meklēti kvalitatīvākie risinājumi. 
Sēdes tiek protokolētas, dokumenti 
uzglabāti atbilstoši noteiktajai no-
menklatūrai.

 Sociālais dienests savu funkci-
ju izpildē izmanto dienesta auto-
mašīnu, jo sociālā darba ietvaros 
ir jāveic dzīvesvietas apsekošana, 
ja persona ir pieprasījusi dienestā 
materiālo palīdzību. Regulāri tiek 
veikta arī riska ģimeņu apsekoša-
na dzīvesvietā. Sešiem sociālā die-
nesta darbiniekiem ir autovadītāja 
apliecības. Tas ievērojami atvieglo 
sociālo darbinieku ikdienu. Ir biju-
ši gadījumi, kad klients ir jānogādā 
pie medicīnas speciālistiem Aizkr-
auklē vai Jēkabpilī, arī to darbinieki 
iespēju robežās, izvērtējot situāciju, 
nodrošina. Sociālajā dienestā esam 
secinājuši, ka transporta pakalpoju-
mu pieprasījums arvien pieaug.

Analizējot un izvērtējot ikdienas 
darbu un sastopamās problēmsituā-
cijas, sociālais dienests savā darbībā 
saskata darba apjoma pieaugšanu, 
arvien sarežģītākus risināmos ga-
dījumus, grūtības nodrošināt infor-
mācijas par klientiem administrē-
šanu dažādās lietojumprogrammās, 
ļoti augstus darbinieku izdegšanas 
riskus, grūtības nodrošināt klientu 
apkalpošanu darbinieku prombūt-
nē, iedzīvotāju neadekvātās gaidas 
no sociālā dienesta.

Pozitīvi ir tas, ka sociālais die-
nests darbojas kā vienota komanda, 
kas izprot sociālā darba misiju un 
uzdevumus, un strādā, lai iespēja-
mi kvalitatīvi sniegtu pakalpoju-
mus novada iedzīvotājiem. Pateicos 
ne tikai sociālajiem darbiniekiem, 
bet visiem sociālā dienesta darbi-
niekiem par viņu ieguldījumu un 
veikto darbu visa gada laikā. Lai arī 
turpmāk pietiek zināšanu, enerģijas 
un izturības mūsu kopīgajā darbā!

Baiba Tālmane,
Kokneses novada domes

Sociālā dienesta vadītāja

N.p.k. Pabalsta mērķis Pabalsta veids Budžets kopā Izlietots Izlietots kopā

1 GMI līmeņa 
nodrošināšanai

naudā 
34000

25482,88
30668,71

natūrā 5185,83

2 Dzīvokļa pabalsts

par komunālajiem maksājumiem 
dzīvokļos

50000

18850,61

46308,98
par kurināmā iegādi 27143,37

par remontu 315

3 Veselības aprūpei par medikamentiem un ārstēšanās 
pakalpojumiem 6000 5445,03 5445,03

4
Pabalsti trūcīgām un 
maznodrošinātām ģi-

menēm ar bērniem

bērnudārza apmaksa 1200 1148,77 1148,77

brīvpusdienas skolā vidusskolē-
niem 300 148,8 148.8

mācību līdzekļu iegādei 1700 1380 1380

5 Pabalsts daudzbērnu 
ģimenēm bērnudārza apmaksa 16200 17279,94 17279,94

6 Pabalsts audžuģime-
nēm bērna uzturam 7800 8325,83 8325,83

7

Sociālās garan-
tijas pilngadību 

sasniegušajiem bez 
vecāku gādības 

palikušajiem bērniem

ikmēneša pabalsts

6400

4354,04

6140,09patstāvīgas dzīves uzsākšanai 628,06

dzīvokļa pabalsts 1157,99

8 Pabalsts krīzes situācijā pamatvajadzību nodrošināšanai 1800 1013,97 1013,97

9

Pārējā sociālā palīdzība 
(t.sk. bērnu uzturam 
pirmsadopcijas ap-

rūpē)

atsevišķu situāciju risināšanai 5900 5788,44 5788,44

10 Apbedīšanas pabalsts apbedīšanas izdevumu segšanai 1100 997,18 997,18

11 Pabalsts aprūpes no-
drošināšanai pensionāra/ invalīda aprūpei 2200 2140 2140

KOPĀ 134800 126785,74 126785,74

Sociālās palīdzības pabalstiem plānoto līdzekļu izlietojumu 2019.gadā. 
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„SIBĪRIJAS BĒRNI 1941/1949 – 
TRIMDAS BĒRNI 1944”

Konkursa mērķis: 
iesaistīt skolēnus Latvijas vēstures 

izzināšanā un kultūras mantojuma 
nozīmes izpratnē,

rosināt skolēnos interesi par Lat-
vijas vēsturi, par 1941.gada 14.jūni-
ja deportāciju, kuras rezultātā cieta 
15425 Latvijas iedzīvotāji, par 1949.
gada deportāciju, kad uz Sibīriju tika 
aizvesti vairāk kā 42 tūkstoši cilvēku

uzklausot represēto cilvēku stāstī-
jumus 

mudināt skolēnus izzināt mūsu 
valsts un savas ģimenes vēsturi, stip-
rināt skolēnos patriotisma jūtas un 
piederības sajūtu Latvijai.

Konkursa ietvaros skolēni tiek ai-
cināti uzklausīt vecākus, vecvecākus, 
radiniekus, kaimiņus un katru, kas 
var palīdzēt ar informāciju, lai apko-
potu stāstus.

 Ja Tev ir zināmi cilvēki saistībā 
ar šiem notikumiem, uzraksti vai 
uzzīmē par šiem notikumiem.

Atzinīgi tiks vērtēti darbi, kas vei-
dos radošu izvēlētā jautājuma aplū-
kojumu, izmantojot vēstures avotus: 
fotogrāfijas, dokumentus u.c. pieeja-
mo informāciju, kā arī noformējumu 
(jānorāda savu vārds, uzvārds, ve-
cums un darba nosaukumu). Esi ra-
došs: raksti eseju, dzeju, domraks-
tu, zīmē, līmē, veido kolāžas vai kā 

citādi izpaudies!
Visi darbus varēs apskatīt Kok-

nesē, Likteņdārzā .
Darba apjoms:  1-2 lapas (A4). 
Darbi iesniedzami līdz 2020. 

gada 20. martam,  sūtot uz e-pastu 
libazukule@inbox.lv vai aktivitātes 
īstenotājam.

Darbus izvērtēs:
Monika Dzene – no Kokneses no-

vada politiski represēto  nodaļas;
Antoņina Midega – no Kokneses 

novada politiski represēto nodaļas; 
Anna Romanovska – Bebru 

pamatskolas skolotāja;
Lība Zukule – no Kokneses no-

vada politiski represēto nodaļas.
Dzintra Sniedze –Bebru pamats-

kolas skolotāja
Labākos darbus vērtēs sākum-

skolas, pamatskolas un vidusskolas 
grupās.

Uzvarētājiem tiks noorganizēta 
ekskursija un labāko darbu autori sa-
ņems veicināšanas balvas.

Konkursa dalībnieku apbalvošana 
un labāko darbu prezentācija notiks 
2020. gada 25.martā - Kokneses kul-
tūras namā Kokneses novada poli-
tiski represētajiem veltītajā atceres 
pasākumā.

Nolikums par Zīmējumu konkur-
su tiks publicēts 2020.gada marta 
sākumā, jo tiek saskaņoti Fonda Si-
bīrijas bērni žūrijas locekļi

Kokneses novada politiski 
represēto nodaļa sadarbībā 
ar Likteņdārza īstenotāju 
„Kokneses fonds” izsludina 
konkursu skolēniem

bija iespēja degustācijās baudīt gardo 
"Ievas sieru", Bebru pagasta ZS "Dravas" 
biškopes Daces Nebēdnieces medu un 
"Liepkalnu" maizi un ZS "Janavas" ka-
ņepju tēju. Viktorīnās ar jautājumiem 
par Koknesi bija iespēja laimēt kafejnī-
cas "Panna cafe" un brīvdienu piestātnes 
"Pērsejas" dāvanu kartes. Trīs dienu ga-
rumā ikviens stenda apmeklētājs varēja 
līdzdarboties, ieaužot savu pavedienu 
ceļam uz Koknesi. Šo radošo darbu aiz-
sāka Koknese gide, daudzu interesantu 
vēsturisku notikumu stāstniece un rok-
darbniece Spodra Briede, kas kopā ar 
ZS "Janavas" saimnieci Antu Kučeri  un 
biedrības "Pērses krasts" pārstāvi, brīv-
dienu piestātnes "Pērsejas" saimnieci Itu 
Lejiņu piektdienā aktīvi aicināja apmek-
lēt Koknesi. Šī gada "Balttour" izstādes 
apmeklētājiem bagātākajā dienā - sest-
dienā, Koknesi apmeklēt aicināja viesu 
nama "Divas upes" saimnieks Tomass 
Cīrulis, piedāvājot īpašas atlaides viesu 
nama pakalpojumiem izstādes dalīb-
niekiem, savukārt ar viduslaiku aktivi-
tātēm un iespēju doties izbraucienā ar 
vikingu laivu pa Daugavu un Pērsi vi-
duslaiku noskaņās aicināja  "Mežmalu" 
saimnieks un aktīvs stāstnieks Arvīds 
Apfelbaums ar kolēģi Līgu Kažemaku 
no "Latvju spīķera". 

Sams aicina uz svētkiem
Dienas laikā stendā vairākkārt vieso-

jās slavenais Kokneses talismans - sams, 
kurš izstaigāja arī izstādi, lai aicinātu 
apmeklēt šī gada tūrisma sezonas atklā-
šanas - Sama modināšanas svētkus 16. 
maijā. Svētdienā Kokneses stendā savas 
amata prasmes ar kulināro mantojumu, 
enerģisku līdzdarbošanos un, iepazīsti-
not ar senām tradīcijām, aicināja biedrī-
bas "Baltaine" Radošās mājas pārstāves 
Līvija Briede un Līvija Vindele. Ar gai-
dāmajiem jaunajiem piedāvājumiem 
Kokneses Likteņdārzā, iepazīt nacionā-
lās nozīmes projektu un apmeklēt kādu 
no Likteņdārza organizētajiem pasā-
kumiem aicināja Likteņdārza adminis-
tratīvā direktore Linda Galino. Izstādes 
apmeklētāji bija pirmie, kuri šogad sa-
ņēma tikko izdoto jauno Likteņdārza 
bukletu, kurš tagad pieejams arī tūrisma 
informācijas centrā.

Trīs dienu garumā skaistajā stendā, 
līdztekus tūrisma informācijas centra 
darbinieču sniegtajai informācijas par 
Koknesi, bija iespēja vērot Koknesi foto-
attēlos un filmās televizorā, kā arī seno 
Koknesi aplūkot interaktīvajā stendā.

Esiet gaidīti Kokneses tūrisma in-
formācijas centrā!

Apmeklētāji bija ieinteresēti, iepazīs-
toties ar Kokneses novada šī gada pasā-

kuma plānu, kā arī Kokneses novada šī 
gada tūrisma sezonas bukletu, brošūru 
par viduslaiku un pilsdrupām un jau-
najiem šīs sezonas piedāvājumiem, at-
jaunoto Vidusdaugavas karti, Kokneses 
parka karti un informatīvajiem bukle-
tiem par Kokneses uzņēmēju piedāvā-
jumiem.

Aicinām iegriezties Kokneses tūris-
ma centrā, lai aplūkotu, pēc vajadzības 
paņemtu līdzi augstāk minētās brošū-
ras, kā arī iepazītos ar Latvijas novadu 
un pilsētu jaunās tūrisma sezonas infor-
māciju, ko atjaunojam, atgriežoties no 
izstādēm.

Paldies Kokneses novada tūrisma 
nozares uzņēmējiem un vietējo pro-
duktu ražotājiem par aktīvo iesaistīša-
nos, lai nodrošinātu stenda darbību ar 
daudzveidīgiem piedāvājumiem, pal-
dies mūsu atbalstītājiem par līdzi jušanu 
un izsakām pateicību Kokneses novada 
domes administrācijai par atbalstu sa-
gatavošanās darbos un izstādes stenda 
nodrošināšanā. Īpašs paldies šoferītim 
Valteram par drošo nokļūšanu izstā-
dēs Viļņā un Rīgā, kā arī par tehnisko 
palīdzību materiālu nogādē un stendu 
uzstādīšanā.

Ceram uz rezultatīvu izstāžu darbu, 
sagaidot tūristus mūsu novadā!

Noslēgušās starptautiskās tūrisma izstādes 
"Adventur 2020" un "Balttour 2020"

Raksta sākums 1.lpp »»»

Projekta partneri prezentē 
kopīgo maršrutu “100 km 
Daugavas ceļā”

Šogad starptautiskā tūrisma iz-
stādē gadatirgū “BALTTOUR 2020” 
projekta partneri- Jēkabpils pilsētas 
pašvaldība, Kokneses un Ogres no-
vadu pašvaldības prezentēja projekta 
Nr.5.5.1.0/17/I/005 “Kultūras man-
tojuma saglabāšana un attīstība Dau-
gavas ceļā” kopīgi izstrādātu tūrisma 
maršrutu “100 km Daugavas ceļā”.

Maršruts ietver visus trīs projektā 
sakārtot plānotos objektus- Krustpils 
pili, Kokneses viduslaiku pilsdrupas 
un sanatoriju “Ogre”, un tajos izvei-
dotos 7 tūrisma pakalpojumus.

Informācijai
Jēkabpils pilsētas, Ogres un Kok-

neses novadu pašvaldības piedalās 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
(ERAF) līdzfinansēta projekta “Kul-
tūras mantojuma saglabāšana un 
attīstība Daugavas ceļā” īstenošanā. 
Projekta mērķis ir saglabāt, aizsargāt 
un attīstīt Daugavas krasta pašval-

dību attīstības programmās balstītu 
nozīmīgu kultūras un dabas manto-
jumu - Krustpils pili, Kokneses vidus-
laiku pilsdrupas un sanatoriju “Ogre”. 
2018. gada 6. aprīlī Jēkabpils pilsētas 
pašvaldība kā šī projekta pieteikuma 
iesniedzējs parakstīja vienošanos ar 
Centrālo finanšu un līgumu aģentūru 
par minētā projekta īstenošanu. Pro-
jekta īstenošanas laiks 30 mēneši: no 
2018. gada 6. aprīļa līdz 2020. gada 
30. septembrim.

Projekts “Kultūras mantojuma sa-
glabāšana un attīstība Daugavas ceļā” 
ir viens no kopumā 10 valstī kultūras 
un dabas mantojuma saglabāšanai un 
attīstībai veltītiem projektiem, kuri 
pēc Kultūras ministrijas organizētas 
projektu ideju priekšatlases ir saņē-
muši iespēju pieteikties ERAF līdz-
finansējumam. Projekts tiek īstenots 
Kultūras ministrijas pārziņā esošā 
ERAF līdzfinansētā 5.5.1. specifiskā 
atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un 
attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas 
mantojumu, kā arī attīstīt ar to sais-
tītos pakalpojumus” ietvaros. Projek-
ta kopējās izmaksas ir   4 198 599,66 
EUR, no tām 1 392 352,96 EUR ir 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
finansējums.

Informāciju sagatavoja:
Inese Vītola,

Projekta vadītāja

Projekta partneri starptautiskajā 
tūrisma izstādē gadatirgū 

“BALTTOUR 2020”.
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Sakopsim savu Latviju – Lielā talka šogad 
norisināsies 25. aprīlī
Šī gada 25. aprīlī jau divpad-
smito gadu pēc kārtas norisi-
nāsies "Lielā talka", kuras ie-
tvaros tiks vērsta uzmanība uz 
apkārtējās vides sakopšanu un 
labiekārtošanu, tajā pašā laikā 
domājot arī par Latvijas ilgt-
spēju un virzību iepretim za-
ļākās valsts pasaulē statusam. 
Viens no 2020. gada “Lielās 
talkas” vadmotīviem - "Sakop 
savu sētu, Tava sēta - Latvija". 
Šogad talkas ietvaros aicinām 
papildus atkritumu vākšanai 
un šķirošanai, veikt arī dažādus 
labiekārtošanas darbus, lai ko-
pīgiem spēkiem padarītu Latvi-
ju tīrāku un skaistāku.

Gita Sauka 
Lielā talka 2020 
Sabiedrisko attiecību 
konsultante 

"Lielās Talkas" vadmotīva "Sakop 
savu sēta, Tava sēta - Latvija" mērķis 
ir veicināt izpratni, ka mums ir jātur 
rūpe ne tikai par savu sētu, pagalmu, 
bet par mūsu valsti kopumā. Tieši tā 
iemesla dēļ, jau otro gadu pēc kārtas 
līdz ar “Lielās talkas” kustību, norisi-
nās arī “Ideju talka”, kuras ietvaros ik-

viens ir aicināts nākt klajā ar idejām, 
kas ilgtermiņā var nodrošināt Latvijas 
ilgtspēju, domājot ne tikai par to, kā 
atkritumus samazināt, bet kā tos ne-
radīt. 

"Ja pirms aptuveni desmit gadiem 
lielākoties cīnījāmies ar "atkritumu 
kalniem" gandrīz katrā pašvaldībā, 
tad tagad arvien vairāk pašvaldību 
kļuvušas teju brīvas no tiem. Tādēļ ar-
vien populārākas kļūst labiekārtoša-
nas talkas, kopīgiem spēkiem sakop-
jot publiskas vietas. Mēs negrasāmies 
pie tā apstāties - būtiski skatīties nā-
kotnē un fokusēties uz kopējo sabied-
rības izglītošanu, lai mūsu jaunieši šīs 
zināšanas nodotu nākamajām paau-
dzēm. Jau pērnā gada "Pasaules talka" 
pierādīja, ka Latvija uz kopējā valstu 
fona ir videi draudzīga nācija, tomēr, 
lai kļūtu par zaļāko valsti pasaulē, ne-
pieciešama ikviena mūsu valsts iedzī-
votāja iesaiste.” Aicina projekta "Lielā 
Talka" vadītāja Vita Jaunzeme. 

Ņemot vērā pašvaldību aktīvo ie-
saisti talkā, arī šogad “Lielās talkas” 
ietvaros turpinās pērn aizsāktā atkri-
tumu šķirošana, kurā talcinieki tiks 
aicināti atdalīt plastmasu, izmantojot 
zilas krāsas maisus, bet citiem atkritu-
miem būs paredzēti balti maisi. 

Ar šo gadu “Lielā talka” uzsāk sa-

darbību ar biedrību “1836”, akcentējot 
Latvijas 1836 kilometru garās piero-
bežas sakopšanu un labiekārtošanu, 
lai Latvijā veicinātu vides tūrismu. 
Projekta "1836" vadītājs Enriko Pod-
nieks stāsta: "Latvijas dabā mums 
apkārt ir skaistas upju ielejas, plud-
males, priežu meži… Pirms pieciem 
gadiem tika uzsākts darbs pie projek-
ta “1836” ar mērķi atdzīvināt 1836 km 
garo Latvijas robežu, izveidojot tūris-
ma ceļu. Šogad "Lielās talkas" ietvaros 
pilnveidosim iesākto ceļu, uzlabojot 
infrastruktūru, ierokot 100 ceļa sta-
bus apkārt Latvijas robežai." Iedzī-
votājiem uzņēmumiem, kopienām, 
skolā un ģimenēm ir iespēja rezervēt 
savu stabiņu līdz 25. martam mājasla-
pā – www.1836.lv/celotaja-karte/ 

11 gadu garumā "Lielajā talkā" 
kopumā ir piedalījušies aptuveni 
500 000 dalībnieku, latvieši talkojuši 
arī citās pasaules valstīs. Atkritumu 
daudzums ir vairāk nekā par pusi sa-
mazinājies, salīdzinot ar 2008. gadu. 
Daudzviet pašvaldību teritorijās vairs 
nav atrodami atkritumi, tāpēc talkas 
vietās tiek organizētas apkārtnes lab-
iekārtošanas un koku stādīšanas tal-
kas. “Šie fakti ir apliecinājums tam, ka 
"Lielā talka" ir konsekventi virzījusies 
izvēlētā mērķa – tīras un zaļas valsts 

virzienā. Talka kā lielākais izglītojo-
šais un vides sakopšanas ikgadējais 
notikums nesis auglīgus rezultātus, 
arī uz priekšu tam būs nozīmīga loma 
vides sakopšanā, bet būtiskākais - cil-
vēku attieksmes un paradumu maiņā. 
“Lielā talka” ir unikāla kustība, jo spēj 

pastāvēt tik ilgus gadus un cilvēki kat-
ru gadu talkas dienā ir gatavi iet un 
darīt kaut ko savas valsts, līdzcilvēku 
labā. Tā ir talkas lielākā vērtība, tā-
pēc gribētu pateikties visiem, kuri ik 
gadu talko un gatavojas to darīt arī 
šogad" uzsver Vita Jaunzeme. 

Radošu cilvēku satikšanās vieta

Kokneses pagasta bibliotēka 
gluži kā magnēts pievelk ra-
došas personības, jo Kokneses 
gaismas pilī itin bieži notiek 
tikšanās ar literātiem, māksli-
niekiem, tiek atvērtas jaunas 
grāmatas un priecē daudz-
veidīgas izstādes. Te satiekas 

krustvārdu mīklu minētāji un 
darbojas lasītāju klubiņš.

Tūrisma un sabiedrisko attiecī-
bu nodaļa

Aizvadītais gads bibliotēkas dzīvē 
ir bijis spilgtiem notikumiem bagāts. 

“Kokneses Novada Vēstis” uzrunāja 
vairākas bibliotēkas apmeklētājas, at-
minoties pagājušā gada decembrī aiz-
vadīto pasākumu, kurā viesojās trīs 
dzejnieces no Latgales.

“Ar dzeju latviski, latgaliski un 
poliski, ar jautrām un smeldzīgām 
dziesmām, ar kustīgu deju un mī-
ļiem apsveikumiem 7. decembrī tika 
pieskandināta Kokneses bibliotēka. 
Latgales dvēselisko siltumu Koknesē 
ienesa Meldra Gailāne ar savu izjusto 
dzeju latgaļu valodā, sešgadīgā Irbī-
te, jeb Irbe Bārbala Kārkliņa ar kok-
li, vijoli, stabuli, zvārguli, tautiskām 
dziesmām un pasaku Latvijai priecēja 
klausītājus.  Savukārt sešpadsmitgadī-
gā Ieva Puzirevska ne tikai deklamēja 
savus dzejoļus latviešu un latgaļu va-
lodā, bet arī deklamēja poļu rakstnie-
ka dzejoli poļu valodā. Ieva nākošajā 
dienā pēc viesošanās Koknesē devās 
uz Polijas daiļrunātāju konkursu, lai 
padalītos tā finālā. Mūsu pašu "Aiz-
ezeres muzikanti" Inese un Monta 

visu šo papildināja ar latgaļu dzies-
mām, kuras pamudināja pat griezties 
jautrā deju solī. Paldies sirsnīgajiem 
viesiem no Latgales, "Aizezeres muzi-
kantiem", Inesei Krūmiņai par siltiem 
vārdiem un apsveikumiem, ikvienam 
dāvinot eņģelīti. Latgales dvēselisko 
elpu Koknesē sajutām un izbaudī-
jām!” – par pasākumu stāsta bibliote-
kāre Antra Vasiļevska.

Pavisam drīz, 15. februārī, Kok-
neses pagasta bibliotēkā notiks Evi-
tas Gūtmanes autorgrāmatas “Sap-
ņi manā kabatā” atvēršanas svētki. 
Pirms gada koknesieši viņu iepazina 
kā keramiķi, jo bibliotēkā bija skatā-
ma Evitas mālā radīto darbu izstāde. 
Ar Koknesi autorei saistās arī skaistas 
jaunības atmiņas, tā ir vieta, kur ir 
vēlme atgriezties un būt kopā ar brī-
nišķīgiem cilvēkiem.

Lai šajā gadā mūs sagaida sirsnīga 
tikšanās ar vietējiem dzejas autoriem, 
otas meistariem un viesiem no citiem 
Latvijas novadiem!

Viešņas no Latgales kopā ar pasākuma dalībniekiem.

“Cīrulīši”
 Rēzeknē

22. februārī Rēzeknē norisināsies 
Latvijas amatierteātru skate “Gada 
izrāde 2019”. Uz Rēzekni dosies 
arī Kokneses amatierteātris ar pa-
gājušajā gadā Harija Gulbja lugas 
iestudējumu Ingunas Strazdiņas re-
žijā. Izrādes veidotāji teic, ka Harija 
Gulbja 1974. gadā uzrakstītā luga 
nenoveco un nes savu vēstījumu 
cauri laikiem. 

Skatē piedalīsies arī režisores 
Ingunas Strazdiņas Aizkraukles 
Tautas teātrī iestudētā izrāde: Vol-
demārs Sauleskalns “Skaistuma 
karaliene”. Šo izrādi mūsu novada 
iedzīvotāji varēs redzēt Kokneses 
kultūras namā 21. februārī pulksten 
19.

Pieņemts lēmums, lai kontrolētu bezsaimnieku kaķu 
populāciju daudzdzīvokļu māju teritorijā

Pēdējo gadu laikā arvien aktuālā-
ka kļūst pamesto un klaiņojošo kaķu 
problēma. Kokneses novada dome 
ir noslēgusi līgumu ar dzīvnieku pa-
tversmi “Mežavairogi”. Patversmes 
darbinieki pēc pašvaldības policijas 
aicinājuma ierodas, kaķus noķer un 
nogādā patversmē. 2019. gadā pašval-
dība par bezsaimnieka mājdzīvnieku 
nogādāšanu uz dzīvnieku patversmi 
ir iztērējusi 2960,15 eiro. Tie ir paš-
valdības līdzekļi, ko varētu ieguldīt 
citos nozīmīgākos mērķos.

Ir daļa iedzīvotāju, kuri daudzdzī-
vokļu māju pagrabos, kāpņu  telpās, 
pie ēkām baro kaķus, tādējādi tos pie-

radinot un radot antisanitārus aps-
tākļus pārējiem mājas iedzīvotājiem. 
Tiek pārkāpti dzīvnieku turēšanas 
labturības prasību noteikumi, jo šie  
kaķi nav sterilizēti, tie vairojas.

Dzīvnieku aizsardzības likuma 8. 
panta pirmā daļā noteikts, ka “bez pa-
jumtes un īpašnieka aprūpes vai uz-
raudzības palicis dzīvnieks (izņemot 
savvaļas dzīvnieku) uzskatāms par 
klaiņojošu dzīvnieku. Par klaiņojošu 
dzīvnieku nav uzskatāms sterilizēts 
kaķis, kas uzturas pilsētā vai lauku 
apdzīvotā vietā dzīvojamo māju tuvu-
mā”, tādējādi ir būtiska atšķirība starp 
klaiņojošu dzīvnieku un cilvēka pie-

radinātu. Šajā gadījumā iedzīvotājiem 
ir jāapzinās, ka šos kaķus nevar uz-
skatīt par klaiņojošiem – tās ir sekas 
atsevišķu mājas iedzīvotāju  bezatbil-
dīgajai rīcībai, no kuras tagad jācieš 
pārējiem iedzīvotājiem un nodokļu 
maksātājiem. 

Kokneses novada domes 2010.gada 
29.septembra saistošo noteikumu 
Nr.19.”Kokneses  novada sabiedriskās 
kārtības noteikumu” 3.1.7. punktā 
par bezsaimnieka suņu un kaķu baro-
šanu daudzdzīvokļu māju pagalmos, 
pagrabos, kāpņu telpās, ja konkrētās 
mājas iedzīvotāji nav tam piekrituši, 
atrunāta administratīvā atbildība ar  

naudas sodu. 
Kokneses novada dome 27. janvā-

rī pieņēma lēmumu par darbībām, 
kas tiks veiktas, lai kontrolētu  bez-
saimnieku kaķu  populāciju  daudz-
dzīvokļu  māju teritorijā.  Vispirms 
daudzdzīvokļu mājas vecākajam ir 
jāuzraksta iesniegums Pašvaldības 
policijai par to, ka mājā ir savairoju-
šies bezsaimnieka kaķi.  Pašvaldības 
policija izsauks dzīvnieku ķērājus  
no dzīvnieku patversmes. Ierodoties 
dzīvnieku ķērājiem, tiks pieaicināts 
mājas vecākais un pašvaldības polici-
jas inspektors, kuri sastādīs aktu par 
to, cik kaķi ir noķerti un  kurā ēkā vai 

pie kuras ēkas tas ir noticis. Ja kaķi 
tiks noķerti konkrētā daudzdzīvokļu 
mājas pagrabā  vai tai pieguļošā te-
ritorijā (divi metru attālumā no ēkas 
sienas), tad  rēķins tiks piestādīts SIA 
“Kokneses Komunālie pakalpojumi” 
un apmaksāts no konkrētās daudz-
dzīvokļu mājas apsaimniekošanas 
līdzekļiem. Ja bezsaimnieka kaķi tiks 
noķerti pie pašvaldības iestāžu ēkām 
vai pārējā  ciemata teritorijā, rēķinu 
apmaksās pašvaldība. 

Ja bezsaimnieka kaķi atrodas pri-
vātmājas teritorijā, tad dzīvnieku ķē-
rājus jāizsauc un rēķinu  jāapmaksā 
nekustamā īpašuma īpašniekam.
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Līnijdejas – tas ir dzīvesveids!
Koknese ir kļuvusi par 
mazu līnijdeju karaļvalsti. 
Šovasar astoto dzimšanas 
dienu svinēs Kokneses kul-
tūras nama līnijdeju kolek-
tīva “Crystal line” vidējās 
grupas dalībnieces. 

Sarmīte Rode
Foto no Ingas Ozoliņas per-
sonīgā arhīva

Vairāk nekā septiņus gadus 
darbojas jauniešu līnijdeju gru-
pa, bet pagājušā gada rudenī 
pirmos līnijdeju soļus sāka ap-
gūt pavisam mazas dejotājas 
– pirmsskolas un sākumskolas 
vecuma meitenes. Ingai Ozoli-
ņai, līnijdeju kolektīva vadītājai 
Koknesē, pietiek degsmes un 
enerģijas jau otro gadu vadīt arī 
Aizkraukles līnijdeju grupu “Sil-
ver line”. “No vaļasprieka līnijde-
ju mācīšana ir kļuvusi par manas 
dzīves neatņemamu sastāvdaļu,” 
mūsu sarunas iesākumā teic 
Inga. 

Līnijdejas ir vienas no demo-
krātiskākajām, jo tās apvieno 
dažādus deju stilus, nav vecuma 
ierobežojuma un nav vajadzīgs 
pāris. Mūsu novada svētku pa-
sākumos starp citiem amatier-
kolektīviem ar košiem tērpiem 
un mirdzošiem acu skatieniem 
labi pamanāmas viņas – tempe-
ramentīgās līnijdejotājas – gan 
jaunietes, gan dāmas labākajos 
gados.

Varētu uzdejot!
Pirms desmit gadiem Kokne-

ses Ģimenes atbalsta dienas cen-
trā koknesietes, arī Inga Ozoliņa, 
sāka dejot līnijdejas Elīzas Leji-
ņas vadībā. “Tie bija divi aizrau-
joši gadi  kuros daudz iemācījā-
mies un uzstājāmies pasākumos. 
Paldies Elīzai par šo laiku, jo mēs 
patiešām iemīlējām līnijdejas!” 
– atceras Inga. “Elīzas lieliski ie-
sākto vajag turpināt. Mēs varētu 
uzdejot!” – tā Ingu uzrunājušas 
un aicinājušas uzņemties kolek-
tīva vadīšanu līnijdejām uzticī-
gās dāmas Ilga Tiltiņa, Skaidrīte 
Dapkuse un Anita Malnača. 

Inga ir  dzimusi koknesiete, 
te pagājušas skolas gaitas Ilmāra 
Gaiša Kokneses vidusskolā. Sko-
las gados viņa dejojusi tautiskās 
dejas pie izcilās dejas pedagoģes 
Kornēlijas Reisneres. “Ar lepnu-
mu varu sacīt, ka arī es piederu 
skolotājas Reisneres dejotāju 
saimei. Esmu piedzīvojusi neaiz-
mirstamus saviļņojuma brīžus 
dejojot skolēnu dziesmu un deju 
svētkos. Arī tagad labprāt dejotu 
tautiskās dejas,” atklāj Inga.

Pēc Ģimenes atbalsta dienas 
centra kādu laiku līnijdeju mē-
ģinājumi notikuši Ilmāra Gaiša 
Kokneses vidusskolas telpās, 
bet par īstajām mājām ir kļuvis 
Kokneses kultūras nams. Inga 
smaidot stāsta, ka jauniešu deju 
grupa izveidojusies it kā nema-
not un likumsakarīgi. “Uz mēģi-
nājumiem Ilga Tiltiņa ņēma līdzi 
mazmeitas, vai meitenes varēja 

mierā nosēdēt?! Tā pamazām 
piepulcējās vēl meitenes un jau 
septīto gadu darbojas jauniešu 
līnijdeju grupa. 

Viegli nav, forši!
Jautāju Ingai, kā viņa rakstu-

rotu sajūtu, kas pārņem dejojot 
līnijdejas. Un saņēmu atbildi: 
“Pirmkārt, tā ir kustība, prieks 
būt kustībā un, protams, patīka-
ma sabiedrība. Līnijdejas – tās 
nav tikai dejas kantrī mūzikas 
pavadībā, līnijdejām horeogrā-
fiju var radīt var pie jebkuras 
populāras mūzikas.” Inga nemi-
tīgi pilnveido savas zināšanas, 
apmeklējot seminārus un kursus 
līnijdeju pasniedzējiem.

 Līnijdeju kustība Latvijā 
aizsākās pirms apmēram 17 ga-
diem, un šīs Amerikā dzimušās 
dejas dejo arī pāros. Līnijdeju 
klubs “Jautrie zābaciņi” ir viens 
no šo pasaulē atzīto deju aizsācē-
jiem Latvijā. Kopā ar “Jautrajiem 
zābaciņiem” Ingai 2012. gadā un 
2017. gadā bija iespēja aizbraukt 
uz Ameriku un piedalīties pa-
saules čempionātā līnijdejās. 
Otrajā reizē “Jautro zābaciņu” 
komanda ieguva otro vietu, arī 
kā individuālā dalībniece savā 
vecuma grupā Inga mājup pār-
veda sudraba godalgu.

Runājot par patīkamo sabied-
rību, viņa uzsver, ka ar savām 
līnijdejotājām dāmām jūtas kā 
draudzīgā ģimenē: “Kopā iz-
smejamies, ja kādai no mums 
ir bēdas, kopā izraudamies, 
vienmēr cita citu atbalstām un 
palīdzam.”  Par uzticību dejai 
un labā nozīmē atkarību no tās, 
Ingai ir viens jauks stāsts: “Vasa-
rā, parasti pēc novada svētkiem, 
paņemam pauzīti. Paiet kāds lai-
ciņš, un dāmas man raksta: vai 
mēs nevarētu jau atsākt? Tāpat 
bieži mēdzam atcerēties Skaid-
rītes stāstīto. Vasarā, strādājot 
dārzā, viņa vīram pasūdzējusies, 
ka sāp rokas un kājas. Vīrs, viņu 
mierinot, atteicis: pacieties, drīz 
būs mēģinājums. Nekas vairs 
nesāpēs!”

Dejot gribētājas jebkurā laikā 
var piebiedroties līnijdejotājām. 
Par mēģinājumu laikiem Kok-
neses kultūras namā informācija 
atrodama pašvaldības mājaslapā 
www.koknese.lv 

Deju skolotāja atklāj: “Mums 
šajos gados ir izveidojies brīniš-
ķīgs moto: viegli nav, forši! Kas 
viegli nāk, viegli iet. Mēs savas 
uzvaras kaldinām pacietīgā dar-
bā.”

Godalgotas vietas “Senioru 
kausā”

Iesākot jaunu gadu, kalendārā 

jau ieskicēti lielākie pasākumi 
un pirmais no tiem veiksmīgi 
aizvadīts. 11. janvārī norisinājās 
senioriem veltītās līnijdeju sa-
censības “Senioru kauss”, kuras 
organizē līnijdeju klubs “Jautrie 
zābaciņi”. Latvijā šis pasākums 
notika astoto reizi, bet šogad pir-
mo reizi sacensības tika rīkotas 
ārpus Rīgas un mājvietu rada 
mūsu novada Bebru pagastā – 
Vecbebru tehnikuma modernajā 
zālē. 

Šajās sacensībās piedalās da-
lībnieki no 35 gadu vecuma. 
“Senioru kausa 2020”, dejojot 
individuāli, Koknesi pārstāvēja 
piecas Ingas Ozoliņas vadītās 
deju grupas dejotājas un visas 
ieguva godalgotas vietas. Pasā-
kumā sveica arī dejotājus, kuri 
piedalījušies visos astoņos “Se-
nioru kausos”. Sumināto vidū 
bija koknesiete Skaidrīte Dap-
kuse, kura līnijdejas par savējām 
sauc vairāk nekā desmit gadus. 
Tikai divas reizes “Senioru kau-
sos” viņa ir ieguvusi 2. vietas, 
visās pārējās reizēs izdevies iegūt 
pirmo vietu, kā bija arī šajā rei-
zē. Tāpat godalgotas vietas gūtas 
startējot “Rīgas kausā”. Inga teic, 
ka no sirds priecājas par katras 
dejotājas veiksmi. Trešā vieta 
sacensībās “Senioru kauss” pie-
redzējušajai dejotājai Marikai 
Andriksonei. Labi panākumi 
viņai bijuši “Rīgas kausa” sacen-
sībās, izcīnot četras godalgas. 
Sava vecuma grupā sacensībās 
Vecbebros pirmā vieta Ļenai 
Laurinavičai. Trešā vieta Ilgai 
Tiltiņai, arī iepriekšējos gados 
“Senioru kausa” sacensībās viņa 
sasniegusi teicamus rezultātus. 
Ilgas kundzes lielākie atbalstītāji 
ir viņas ģimene, kurā dejotāji ir 
jau trīs paaudzēs. Savās pirmajās 
sacensībās, pievienojoties Kok-
neses kolektīvam, otro vietu izcī-
nīja Estēra Ambaine.

Inga Ozoliņa teic paldies 
Kokneses novada pašvaldībai 
par atbalstu sacensību “Senioru 
kauss” organizēšanā un patei-
cas par viesmīlīgo uzņemšanu 
Bebru pagasta pārvaldes vadī-
tājai Ilzei Pabērzai un Vecbebru 
tehnikuma kompleksa vadītājai 
Austrai Midegai. 

Lielākās sacensības – “Rīgas 
kauss”

25. janvārī astoto gadu pēc 

kārtas Salaspilī notika līnijdeju 
šovs, kurā starp 12 kolektīviem 
bija arī Kokneses līnijdejotājas.  
“Mums bija jāparāda divi priekš-
nesumi: viens kantrī mūzikas pa-
vadījumā, otrs – pēc savas izvē-
les.  Šajā lieliskajā šovā ieguvām 
otro vietu," stāsta Inga.

Lielākais pasākums, kurā ik 
gadu piedalās koknesietes, ir 
sacensības “Rīgas kauss”. Līdz 
sacensību norises laikam – mar-
tam jāapgūst sacensību prog-
ramma. Inga uzsver, ka “Rīgas 
kausā” Latvijas līnijdeju kolek-
tīvus vērtē tikai starptautiskie 
tiesneši – augstas klases meista-
ri, kuri sniedz arī meistarklases. 
Gatavojoties nozīmīgākajiem 
notikumiem, mēģinājumi notiek 
biežāk kā reizi nedēļā. “Paldies 
Kokneses sporta centram par 
iespēju izmantot spoguļzāli, kas 
ir ļoti nepieciešams, gatavojoties 
lielākiem pasākumiem. Visi, kas 
Koknesē ir aktīvi, ir ļoti atsaucī-
gi! Mūsu vislielākais paldies arī 
Kokneses kultūras namam, ” teic 
deju skolotāja.

Gadu gaitā iemantots daudz 
draugu, kuri aicina ciemos uz 
saviem koncertiem. Latgalē ir 
draugu kolektīvi, kas vasarās 
organizē nometnes, kurās pie-
daloties gūta jauna pieredze. Bet 
šovasar tiek domāts ne tikai par 
10. dzimšanas dienas svinībām, 
bet arī par piedalīšanos Pasaules 
līnijdeju čempionātā Anglijā.

Dejo kopā ar Samu
Šogad mūsu šarmanto lī-

nijdejotāju plīvojošos brunčus 
noteikti redzēsim Sama modi-
nāšanas svētkos un Kokneses 
novada svētkos, iespējams, ka arī 
30. maijā, kad Kokneses estrādē 
notiks kantrī mūzikas festivāls 
“Vesterna nakts”.

Skaistie tērpi un apavi, arī 
zamšādas zābaciņi, ar kuriem 
jādejo sacensībās, ir pašu dalīb-
nieču sarūpēti. 

Jauniešu grupas meitenes tik-
ko atgriezušās no “Junioru kau-
sa” sacensībām, kas 8. februārī 
notika Kazdangā. Tāpat jaunās 
līnijdejotājas vairākkārt ir pieda-
lījušās starptautiskajās sacensī-
bās Lietuvā, Traķos, startējot gan 
kā komanda, gan individuāli.  
Arī šoruden plānots doties uz 
sacensībām Lietuvā.

Mūsu novada pasākumos 

meitenes krāšņajos tērpos vien-
mēr apbur dejas cienītājus. Pa-
gājušajos Sama modināšanas 
svētkos viņas kopā ar svētku va-

roni Samu dejoja Pērses ūdens-
krituma atveida atklāšanas brīdī. 
“Man ir mazliet skumji, ka mei-
tenes, ar kurām kopā pavadīti 
septiņi gadi, ir izaugušas un drīz 
aizies no kolektīva. Bet ļoti ceru, 
ka dejot prieks viņām nezudīs. 
Jauniešu grupā tagad dejo Ilmā-
ra Gaiša Kokneses vidusskolas 
skolnieces sākot no 5. klases. 
Priecājos par viņu mērķtiecību 
un vēlmi daudz mācīties,” teic 
Inga.

Aug jaunā dejotāju maiņa
Jauna pieredze līnijdeju sko-

lotājai ir darbošanās ar visma-
zākajām dejotājām. Pēc vecāku 
lūguma pagājušā gada rudenī 
mēģinājumi sākās bērnudārza 
meitenītēm un pirmo klašu mei-
tenēm. Jaunākajai dalībniecei ir 
tikai trīs gadiņi. “Senioru kausa” 
sacensībās Vecbebros mazajām 
dejotājām bija pirmā uzstāša-
nās. Viņu priekšnesums – “Olafa 
dziesma” no multfilmas “Ledus 
sirds” pasākuma atklāšanā bija 
koknesiešu sveiciens visiem da-
lībniekiem.  

Kā tik maziem ķipariem ie-
mācīt dejas soļus? Inga smaidot 

teic: “Šīs nodarbības ir vairāk kā 
ritmika 45 minūšu garumā. Mā-
cāmies saprast, kura ir labā, kura 
kreisā rociņa un kājiņa. Daudz 

skatos populāras multenītes, lai 
atrastu piemērotas un labi at-
pazīstamas dziesmiņas, kurām 
veidot deju horeogrāfijas ma-
zajām princesēm. Liela nozīme 
ir bērnu vecāku uzņēmībai un 
pacietībai, iespējas atvēlēt savu 
laiku šīm nodarbībām. Ceru, ka 
mums viss izdosies!”

Koknese ir Ingas dzimtā puse, 
te ir viņas mājas un ģimene, kurā 
aug divi dēli. “Vīrs, būdams rī-
dzinieks, ir kļuvis par īstenu 
koknesieti,” piebilst Inga. Viņa 
ļoti priecātos, ja dēli atkal pie-
vērstos dejošanai. “Vecākais dēls 
Andrejs vidusskolas gados dejoja 
tautiskās dejas, pašlaik viņš studē 
2. kursā Latvijas Lauksaimniecī-
bas universitātē un ļoti aizrāvies 
ar sportošanu. Jaunākais dēls 
Gustavs mācās 10. klasē. Viņš 
ir mans lielākais atbalsts, kad ar 
jauniešu grupas meitenēm, arī 
viņa klasesbiedrenēm, dodamies 
uz koncertiem,” stāsta Inga.

Astotās jubilejas gads Kok-
neses līnijdejotājām veiksmīgi 
iesācies. Lai krāšņi pasākumi un 
daudz radošu izaicinājumu visa 
gada garumā!

Jauniešu grupas līnijdejotājas pasākumā Bebru pagasta 
Mežaparka estrādē.

Pasaules čempionātā 
Anglijā. Tatjana, Laura, 

Megija un draugi.

Mazās dejotājas un līnijdeju skolotāja Inga Ozoliņa

Līnijdejas vieno paaudzes. 


