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Novada
VēstisKOKNESE  BEBrI  IrŠI

kokneses
Lai  2021. gads atver durvis veselībai, veiksmei un skaistiem notikumiem mūsu dzīvē!

Biznesa ideju konkurss “ESI 
UZŅĒMĒJS KOKNESES NOVADĀ”

Kokneses novada pašvaldība ir 
izsludinājusi ikgadējo biznesa ideju 
konkursu „ESI UZŅĒMĒJS KOK-
NESES NOVADĀ!”. Aicinām kon-
kursā piedalīties ikvienu fizisku vai 
juridisku personu, kurai ir biznesa 
ideja un kura ir gatava to attīstīt 
saimnieciskās darbības uzsākšanai, 
jaunu pakalpojumu vai produktu 
radīšanai Kokneses, Bebru vai Iršu 
pagastā.

Konkursa pirmo trīs vietu iegu-
vēji savu biznesa ideju realizācijai 

saņems naudas balvas (1.vieta –  
1500,00 euro, 2.vieta – 1000,00 
euro, 3.vieta – 700,00 euro).

Pieteikumu iesniegšanas ter-
miņš ir no 2020.gada 2.novembra 
līdz 2021.gada 5.februārim, plkst. 
15:00.

Pieteikumi jāsagatavo atbilstoši 
konkursa nolikuma prasībām un jā-
iesniedz personīgi vai sūtot pa pas-
tu Kokneses novada domē (2.stāvs, 
2.kab.), Melioratoru ielā 1, Kokne-
sē, vai ar elektronisko parakstu sū-

tot uz e-pastu dome@koknese.lv
Valstī noteikto ierobežojumu 

dēļ  informatīvā diena par biznesa 
ideju konkursu ir atcelta, taču ir 
izveidots un mājaslapā ievietots 
informatīvais materiāls. Aicinām 
iepazīties ar informatīvo materiālu 
un iesniedzamajiem dokumentiem, 
kā arī jautājumu gadījumā sazinā-
ties  ar Attīstības nodaļas projektu 
vadītāju Ievu Rusiņu,  rakstot uz e-
pastu  ieva.rusina@koknese.lv  vai 
zvanot pa tālr. 27298666.

Esiet sveicināti 2021. gada pir-
majā mēnesī! Ja šo gadu varētu 
iesākt kā baltu lapu jaunā grāma-
tā, bet diemžēl pagājušais gads, 
kas pārvērta mūsu iepriekšējo 
dzīvi, nāk līdzi ar savu bagāžu. 
Un mums nekas cits neatliek, kā 
turēties pretī Covid-19 izraisītās 
pandēmijas izplatībai, apzinīgi 
sargājot savu un līdzcilvēku ve-
selību, atrast spēku un ticību iz-
turēt šo laiku.

Lai spēku dod arī cits citam 
izsacītie laimes vēlējumi gadu-
mijā, jo ikviena gaiša doma un 
labs vārds pārtop par dzīvu un 
piepildītu mirkli. 

Vislielākais paldies visiem 
Latvijas mediķiem, arī mūsu no-
vada ģimenes ārstiem un viņu 
palīgiem, kuri šajā laikā pašaiz-
liedzīgi rūpējas par mūsu vese-
lību. Šajā izdevumā stāstām par 
mūsu ģimenes ārstu saspringto 
ikdienu un viņu ieteikumiem, 
kas būtu jāievēro ikvienam.

Kokneses novada domes sēdē 
aizvadītā gada nogalē tika ap-
stiprināts 2021. gada budžets. 
Par šī gada budžeta prioritātēm, 
projektiem un citiem plānota-
jiem darbiem iedzīvotājus šajā 
numurā informē pašvaldības va-
dītājs Dainis Vingris.

Ļoti lepojamies ar mūsu no-
vadnieci Patrīciju Eiduku. Viņa 
ir pirmā latviete, kas Šveices 
pilsētā Davosā pasaules kausa 
sacensībās 10 kilometru distan-
cē izcīnīja augsto 8. vietu, veicot 
jaunu ierakstu Latvijas distan-
ču slēpošanas vēsturē. Nemitīgi 
sekojam līdzi notikumiem un 
turam īkšķus par Patrīcijas veik-
smīgajiem startiem!

Arī laiks pirms 30 gadiem at-
stājis neizdzēšamu ierakstu Lat-
vijas mūsdienu vēsturē. Šomēnes 
pieminēsim 1991. gada barikāžu 
aizstāvju atceres 30. gadadie-
nu. Barikāžu aizstāvju vidū bija 
arī Kokneses novada Kokneses, 
Bebru un Iršu pagastu iedzīvotā-
ji, apliecinot mūsu tautas vieno-
tību un drosmi. Ja situācija būtu 
savādāka, mēs varētu pulcēties 
atceres pasākumos, bet mēs 
katrs varam iedegt savu atmiņu 
ugunskuru un vēlreiz novērtēt, 
ka dzīvojam brīvā un neatkarīgā 
valstī. 

Lai šis gads nāk ar pārliecību, 
ka mēs uzveiksim vīrusa izplatī-
bu, un mūsu dzīvē ienāks gaiši 
un skaisti notikumi!

Veselību un dzīvot prieku!

Sarmīte Rode

Aicinām 
piedalīties 
Kokneses 
novada 
iedzīvotāju 
aptaujā! 

Aicinām koknesiešus 
un novada viesus būt 
aktīviem un iesaistīties, 
aizpildot aptaujas an-
ketu no 2020. gada 14. 

decembra līdz 2021. gada 15. februārim. 
Aptauja veidota ar mērķi noskaidrot 
Kokneses novada iedzīvotāju viedokli 
par dzīves kvalitāti novadā, par novada 
attīstības iespējām, problēmām un to ie-
spējamiem risinājumiem, lai sagatavotu 
priekšlikumus Kokneses novada attīstī-
bas programmas Rīcības plāna pilnvei-
došanai un Kokneses novada attīstības 
programmas 2020. – 2026. gada uzrau-
dzības ziņojuma izstrādei. Atbildēt uz 
anketas jautājumiem ir iespējams gan 
elektroniski tiešsaistē pašvaldības mā-
jaslapā http://koknese. lv/sabiedribas_li-
dzdaliba, gan papīra formātā (drukātās 
anketas ir iespējams saņemt un iesniegt 
Kokneses novada bibliotēkās). Aptauja 
ir anonīma un tās rezultāti tiks publicē-
ti tikai apkopotā veidā. Iegūtie dati tiks 
izmantoti pašvaldības darbības, novada 
attīstības plānošanas dokumentu īste-
nošanas izvērtēšanā un veicamo darbu 
plānošanā 2021. gadā. Aptaujas rezultā-
tu apkopojums tiks publicēts Kokneses 
novada domes mājaslapā www.koknese.
lv un Kokneses novada domes bezmak-
sas informatīvajā izdevumā “Kokneses 
Novada Vēstis”. Jau iepriekš pateicamies 
par atsaucību un sadarbību! 

Anda Mikāla, 
Kokneses novada domes Attīstības 

nodaļas vadītāja

Mūsu novadnieces Patrīcijas Eidukas – labākās 
distanču slēpotājas Latvijā zvaigžņotā sezona

Lepojamies ar mūsu novadnieci 
Patrīciju Eiduku, kura aizvadītā 
gada 13. decembrī Šveices pil-
sētā Davosā Pasaules kausa sa-
censībās desmit kilometru dis-
tancē brīvajā stilā izcīnīja asto-
to vietu, veicot jaunu ierakstu 
Latvijas distanču slēpošanas 
vēsturē. Mērķtiecība, veiksme, 

ieguldītā darba rezultāts, viņas 
tēta un trenera Ingus Eiduka 
atbalsts, ģimenes, draugu un 
līdzjutēju stiprinājums Patrī-
cijai ir šīs sezonas sabiedrotie. 
Viennozīmīgi – šis saspringtais 
laiks ir Patrīcijas zvaigžņu stun-
da!

Patrīcijas Eidukas izcilas sniegums 
Davosā pārrakstīja Latvijas distanču 
slēpošanas vēsturi, jo līdz šim nevie-
nam Latvijas distanču slēpotājam ne-
bija izdevies finišēt pirmajā desmit-
niekā Pasaules kausa sacensībās. 

Patrīcija, saņemot daudzos ap-
sveikumus par teicamo startu Šveicē, 
atzina, ka ir ļoti patīkami pārsteigta 
par to, cik ļoti cilvēki seko līdzi un 
atbalsta viņu. “Man prieks, ka Latvijā 
netrūkst slēpošanas fanu!” – teic jau-
niete, kuras mājas ir Kokneses novada 
Bebru pagastā, bet skolas gaitas pagā-
jušas Bebru pamatskolā un Ilmāra 
Gaiša Kokneses vidusskolā. 

Savu lielisko sezonu jaunajā gadā 
viņa teicami turpināja grūtajā un 
prestižajā vairāku posmu distanču 
slēpošanas seriālā “Tour de ski”, kas 
norisinājās jau piecpadsmito reizi. 
Pēc pirmajiem trim posmiem tūres 
kopvērtējumā Patrīcija ieņēma 22. 
vietu.  

Dienvidtiroles ciematā Toblahā 
notikušajā „Tour de ski” piektajā pos-
mā 10km iedzīšanā klasiskajā stilā 
Patrīcija 49 dalībnieču vidū izcīnīja 
26.vietu (+2:54,1). Līdz ar to visos 
piecos “Tour de ski” posmos mūsu 
vadošā slēpotāja ierindojās trīsdes-
mitniekā.

Iepriekšējos divus gadus jauniņā 
slēpotāja no Vecbebriem "Tour de 
ski" piedalījās pirmajos trijos posmos, 
esot pirmajai un pagaidām vienīgajai 
šajā daudzposmu seriālā startējušajai 
Latvijas slēpotājai sieviešu konkuren-
cē. 

Savā trešajā tūrē, sasniedzot lielis-
kus rezultātus, 20 gadus vecā Patrīci-
ja izlēma cīnīties līdz beigām, līdz ar 
to pirmo reizi saskaroties ar slavenā 
Alpe Cermis kalna pārbaudījumu.

Slēpotājas pārstāvis Ivars Bācis teic, 
ka tik intensīvu sacensību grafiku 
20 gadus vecā sportiste piedzīvoja 
pirmo reizi. 7. janvārī 10km iedzīšanā 

Raksta turpinājums 3. lpp »»»
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2020. gada 21. decembrī Kokneses novada dome NOLĒMA
1. Apstiprināt Kokneses nova-

da domes saistošos noteikumus 
Nr.10/2020 “Par grozījumiem  2020. 
gada 27. janvāra  saistošajos notei-
kumos  Nr. 1/2020 “Par Kokneses 
novada pašvaldības  budžetu 2020.
gadam” (informācija pašvaldības 
mājaslapā www.koknese.lv).

2. Apstiprināt Kokneses novada 
domes saistošos noteikumus Nr.11 
/2020 “Par Kokneses novada pašval-
dības  budžetu 2021.gadam” (infor-
mācija pašvaldības mājaslapā www.
koknese.lv).

3.1. No pašvaldības budžeta  ap-
maksāt izdevumus  1783,89  euro  

(viens tūkstotis septiņi simti  astoņ-
desmit trīs euro 89 centi) apmērā par 
granīta stēlas  apstrādi un sagatavo-
šanu  uzstādīšanai.

3.2. No pašvaldības budžeta ap-
maksāt  informācijas  iegravēšanu 
Piemiņas stēlā Lāčplēša kara ordeņa  
kavalieru piemiņai.

3.3. Piemiņas stēlu uzstādīt  pie 
Kokneses evaņģēliski luteriskās  baz-
nīcas.

4. Apstiprināt Kokneses novada 
domei piederošo nekustamo īpašu-
mu Bebru pagastā, Kokneses nova-
dā izsoles ar augšupejošu soli 2020. 
gada 8. decembra un 9. decembra   

rezultātus. 
(informācija pašvaldības mājasla-

pā www.koknese.lv).
5.1. Piedalīties 41.  starptautiska-

jās Hanzas dienās Rīgā, kas notiks 
2021. gadā no 19. augusta līdz 22. 
augustam,  Rīgā, Latvijā.

5.2. Par delegācijas vadītāju ap-
stiprināt  Tūrisma un sabiedrisko at-
tiecību nodaļas vadītāju Anitu Šmiti.

6. Nekompensēt  ceļa izdevumus 
Kokneses novada domes, tās iestāžu 
un struktūrvienību darbiniekiem.

7. Apstiprināt Kokneses nova-
da domes saistošos noteikumus 
Nr.12/2020 “Par maznodrošinātas 

mājsaimniecības statusa noteikšanu 
Kokneses novadā” (informācija paš-
valdības mājaslapā www.koknese.lv).

8.1. Atbrīvot Helēnu Sudari no ko-
misijas locekļa pienākumu pildīša-
nas Starpinstitucionālās sadarbības 
komisijas ģimenes lietu jautājumos.

8.2. Ar 2020. gada 1. decembri ap-
stiprināt Starpinstitucionālās sadar-
bības komisijas ģimenes lietu jautā-
jumos sastāvā jaunu locekli – Ilmāra 
Gaiša Kokneses vidusskolas direktori 
Inesi Saulīti.

9.1. Īstenot investīciju projektu 
ENI-LLB-3-410 “Senā tirdzniecības 
ceļa “No varjagiem uz grieķiem” ie-

dzīvināšana mūsdienīgā un ilgtspē-
jīgā tūrisma produktā” par kopējo 
summu 1 087 431.28 euro.

9.2. Nodrošināt pašvaldības bu-
džeta līdzfinansējumu 39 181.28 
euro apmērā.

9.3. Garantēt projekta rezultātu 
ilgtspēju saskaņā ar finansēšanas lī-
guma nosacījumiem.

9.4. Atbildīgais par lēmuma izpildi 
Kokneses novada domes izpilddirek-
tors Ilmārs Klaužs.

Sagatavoja domes sekretāre 
Dz.Krišāne

KOKNESES NOVADA DOMES
2020. gada 21.decembra SAISTOŠIE 

NOTEIKUMI Nr. 12/2020
Kokneses novada Kokneses pagastā

APSTIPRINĀTI 
ar Kokneses novada domes 

2020.gada 21.decembra sēdes 
lēmumu Nr.6.2 (prot.Nr.16) 

„Par maznodrošinātas mājsaimniecības statusa 
noteikšanu Kokneses novadā”

Izdoti saskaņā ar 
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33.panta trešo daļu,

likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 14.panta sesto daļu

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Saistošie noteikumi nosaka kritērijus ienākumu un materiālā stāvokļa 

novērtēšanai mājsaimniecības, kas sastāv no vairākām personām, kuras dzīvo 
vienā mājoklī un kopīgi sedz izdevumus vai vienai personai, kura dzīvo atseviš-
ķi, un kuru dzīvesvieta deklarēta Kokneses novada administratīvajā teritorijā, 
atzīšanai par maznodrošinātu.

 
II. NOSACĪJUMI IENĀKUMU NOVĒRTĒŠANAI MĀJSAIMNIECĪBAS 

ATZĪŠANAI PAR MAZNODROŠINĀTU 
2. Mājsaimniecība tiek atzīta par maznodrošinātu un tās materiālais stāvok-

lis tiek novērtēts atbilstoši kārtībai, kāda noteikta  Sociālo pakalpojumu un so-
ciālās palīdzības likumā.

3. Mājsaimniecība tiek atzīta par maznodrošinātu, ja tās ienākumi nepār-
sniedz 350,00 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 245,00 
euro pārējām personām mājsaimniecībā  mēnesī pēdējo trīs mēnešu laikā.

 
III .LĒMUMA PIEŅEMŠANAS UN APSTRĪDĒŠANAS KĀRTĪBA
4. Lēmumu par mājsaimniecības atzīšanu par maznodrošinātu Kokneses 

novada domes Sociālais dienests sociālā dienesta sēdē pieņem mēneša laikā no 
iesnieguma saņemšanas. 

5. Ja mājsaimniecība atbilst maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, so-
ciālais dienests saskaņā ar pieņemto lēmumu izsniedz izziņu, kas apliecina šo 
statusu. Ja mājsaimniecība neatbilst maznodrošinātas mājsaimniecības statu-
sam, sociālais dienests izsniedz rakstisku sociālā dienesta lēmumu ar pamato-
jumu par statusa atteikšanu.

6. Ja mājsaimniecību neapmierina Kokneses novada domes Sociālā dienesta 
pieņemtais lēmums, to var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Kokneses 
novada domes priekšsēdētājam. 

7. Kokneses novada domes priekšsēdētāja lēmumu normatīvajos aktos no-
teiktajā kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

IV . NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
8. Saistošie noteikumi piemērojami no 2021.gada 1.janvāra.
9. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos, atzīt par spēku zaudējušiem 

Kokneses novada domes 2012.gada 20.jūnija saistošos noteikumus Nr.8 „Par 
trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Kokneses 
novadā”.

Sēdes vadītājs,
Domes priekšsēdētājs D.Vingris

Paskaidrojuma raksts
Kokneses novada domes  2020. gada 21. decembra saistošajiem  noteikumiem Nr.12/2020 „Par maznodrošinātas 

mājsaimniecības statusa noteikšanu Kokneses novadā”

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības pamatojums

Kokneses novada domes 28.12.2020. Saistošo noteikumu Nr.12/2020 „Par mazno-
drošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanu Kokneses novadā” projekts izstrādāts, 
pamatojoties uz 2020.gada 24.novembra likumu Grozījumi Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības likumā, kas stāsies spēkā ar 2021.gada 1.janvāri, šī likuma 33.panta 
trešo daļu un likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 14.panta sesto daļu 

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Ar saistošajiem noteikumiem nepieciešams noteikt:
Ienākumu slieksni mājsaimniecības, kura sastāv no vairākām personām, kuras dzīvo 

vienā mājoklī un kopīgi sedz izdevumus vai vienai personai, kura dzīvo atsevišķi, un 
kuru dzīvesvieta deklarēta Kokneses novada administratīvajā teritorijā,  atzīšanai par 

maznodrošinātu,
lēmuma pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtību.

Līdz šim Kokneses novadā bija spēkā saistošie noteikumi par trūcīgas vai maznodro-
šinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu, kuros tika noteikti kritēriji materiālā 

stāvokļa novērtēšanai trūcīgas ģimenes (personas) statusa piešķiršanai un ienākumu un 
materiālā stāvokļa novērtēšanai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķirša-

nai.
Turpmāk no 2021.gada 1.janvāra trūcīgas mājsaimniecības statusa piešķiršanai tiek 

noteikti visā valstī vienoti materiālā stāvokļa novērtēšanas kritēriji un vienots garantē-
tais minimālais ienākumu slieksnis un trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis. 

Savukārt, maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni ir tiesīga noteikt katra 
pašvaldība savā teritorijā. Saskaņā ar Grozījumiem Sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības likumā, kas stāsies spēkā ar 2021.gada 1.janvāri, šī likuma 33.panta trešo daļu  
maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni katra pašvaldība drīkst noteikt 

ne augstāku par 436,00 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 305,00 
euro pārējām personām mājsaimniecībā, bet ne zemāku par trūcīgas mājsaimniecības 

ienākumu slieksni, kas Grozījumos Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, 
kas stāsies spēkā ar 2021.gada 1.janvāri, šī likuma 33.panta otrajā daļā ir noteikts 272,00 

euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190,00 euro  pārējām perso-
nām mājsaimniecībā.

Līdz šim spēkā esošajos saistošajos noteikumos bija diferencēts ienākumu slieksnis 
personas vai ģimenes atzīšanai par maznodrošinātu un procentuāli piesaistīts valstī 

noteiktās minimālās algas apmēram. Izstrādājot šos saistošos noteikumus par ienāku-
mu slieksni mājsaimniecības atzīšanai par maznodrošinātu, tika ņemts vērā Sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktais nosacījums par to, ka nevar tikt 
noteikts ne augstāks, bet arī ne zemāks ienākumu slieksnis par likumā noteikto, kā arī, 

lai noteiktais ienākumu slieksnis būtu samērīgs un nepasliktinātu personām esošo situā-
ciju.

3. Informācija par 
plānoto projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu

Plānots, ka šie saistošie noteikumi pašvaldības budžetu ietekmēs tik lielā mērā, ka 
būs iespēja vairāk personām pretendēt uz maznodrošinātas mājsaimniecības statusu, 

kas nozīmē, ka palielināsies maznodrošināto personu skaits pašvaldībā un līdz ar to arī 
sociālās palīdzības pabalstu izmaksu apmērs.

4. Informācija par 
plānoto projekta ietekmi 
uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms 

5. Informācija par 
administratīvajām 

procedūrām

Informāciju par saistošo noteikumu piemērošanu var saņemt Kokneses novada do-
mes Sociālajā dienestā.

Saistošo noteikumu projekts nemaina privātpersonām veicamās darbības līdzšinējo 
kārtību. Iesniegumu par mājsaimniecības atzīšanu par maznodrošinātu var iesniegt 

Kokneses novada domes Sociālajā dienestā. Sociālā dienesta pieņemtos lēmumus var 
apstrīdēt Kokneses novada domē, iesniedzot attiecīgu iesniegumu domes priekšsēdētā-

jam. 
Kokneses novada domes priekšsēdētāja lēmumu, saskaņā ar Administratīvā procesa 

likuma 79.panta pirmo daļu un 189.panta pirmo daļu, var pārsūdzēt Administratīvās 
rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona – pēc deklarē-

tās dzīves vietas).  

6. Informācija 
par konsultācijām ar 

privātpersonām

Konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem nav notikušas. Saistošie noteikumi tiks pub-
licēti laikrakstā “Kokneses Novada Vēstis” un pašvaldības mājas lapā internetā.

7. Cita informācija Nav

Sēdes vadītājs, 
Domes priekšsēdētājs D.Vingris
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klasiskajā stilā pagājušā gada 
ceturtā labākā juniore pasaulē 
pēdējo distances daļu veica 
ar milzīgu piepūli, parādot 
cīnītājas raksturu. 

Ar fenomenālu pēdējo pos-
mu mūsu novadniece pirmā 
no Latvijas pabeidza "Tour de 
ski" trīsdesmitniekā. Ivars Bā-
cis uzsver: “Varonīgi nocīno-
ties līdz galam mokošajā pē-
dējā "Tour de ski" posmā pret 
"Alpe Cermis" kalnu un uzrā-
dot 10km distancē brīvajā stilā 
ar masu startu ar neticamo 10. 

rezultātu (+ 1:29,2 ), Patrīcija 
Eiduka no Kokneses novada 
visos tūres posmos iekļuva 
Top30 un kļuvusi par pirmo no 
Latvijas slēpotājiem un pirmo 
Baltijas valstu sievieti, kura šo 
prestižo un grūto daudzposmu 
seriālu ir pabeigusi trīsdesmit-
niekā.”

  Pagājušā gadā iedzīšanas 
vietā ieviestais masu starts 
pēdējā posmā bija arī šogad. 
Pateicoties iekļūšanai trīsdes-
mitniekā iepriekšējos septi-
ņos posmos, Patrīcija pirms 

pēdējā posma atradās 26.vietā 
(+8:47) un ar labām iespējām 
noturēties Top30. Pirmie 7km 
bija jāveic pa līdzenumu, bet 
pēdējie trīs kā parasti pret slē-
pošanas kalnu. Līdz kalnu slē-
pošanas kalna pakājei Patrīcija 
noturējās lielajā pamatgrupā 
(18.vieta, +24 sekundes), no 
kuras dažas sekundes priekšā 
bija izrāvusies Eba Andersone. 
Pirmajā kilometrā kalnā mūsu 
talantīgā un strādīgā slēpotāja 
pakāpās jau uz 14.ietu (32 se-
kundes). Pēdējos grūtajos 2km 

Ingus Eiduka audzēkne, ap-
steidzot arī pagājušā gada tūres 
vicečempioni Natāliju Ņepra-
jevu, finišēja 10.vietā, otro rei-
zi karjerā tiekot desmitniekā. 
Līdz ar to ar fenomenālu startu 
pēdējā posmā Patrīcija Eiduka 
pabeidza savu pirmo "Tour de 
ski".

Patrīcija Eiduka šī lieliskā 
panākuma sasniegšanā patei-
cas saviem atbalstītājiem - būv-
kompānijai "Merks", Kokneses 
novada pašvaldībai, Latvijas 
Olimpiskajai vienībai, "Nateo 
D vitamīni", "Ievas siers", "Vir-
ši", veikalam "Mysport", Skan-
di motoram. 

Kokneses novada pašvaldī-
ba sirsnīgi sveic Patrīciju Eidu-
ku ar augstajiem rezultātiem 
un novēl ar tikpat lielu neat-
laidību un cīņas sparu turpināt 
savu ceļu sportā!

Kokneses novada domes
Tūrisma un sabiedrisko 

attiecību nodaļas 
sagatavotā informācija, 

izmantojot Ivara Bāča 
publikācijas

Mūsu novadnieces Patrīcijas Eidukas – labākās 
distanču slēpotājas Latvijā zvaigžņotā sezona

Nekustamā īpašuma 
“Cenšu ceļmala” izsole

Kokneses novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu 
soli tai piederošo sekojošu zemes gabalu (starpgabalu): "Cenšu 
ceļmala" Bebru pagastā, Kokneses novadā, ar kadastra Nr. 3246 
005 0104, platība 0,59 ha. Izsoles sākuma cena 1 500 euro (viens 
tūkstotis pieci simti euro). Lai piedalītos Objekta izsolē, līdz 2021. 
gada 15. janvārim plkst. 10:00 ir jāiesniedz rakstisks pieteikums 
un dokumenti par reģistrācijas maksas 30 euro  un drošības nau-
das 150 euro nomaksu. Objekta izsole notiks 2021. gada 19. jan-
vārī plkst. 10:30  Kokneses novada domes ēkā Melioratoru ielā 
1, Koknesē, 1.stāva lielajā zālē. Informācija par izsoli pa tālruni 
29716779.

Nekustamā īpašuma 
“Gāzenieku grāvmala” 
izsole

Kokneses novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu 
soli tai piederošo zemes gabalu (starpgabalu) "Gāzenieku grāv-
mala" Bebru pagastā, Kokneses novadā, ar kadastra Nr. 3246 006 
0381, platība 0,26 ha. Izsoles sākuma cena 1 100 euro  (viens tūk-
stotis viens simti euro). Lai piedalītos Objekta izsolē,  līdz 2021. 
gada 15. janvārim plkst.10:00  ir jāiesniedz rakstisks pieteikums 
un dokumenti par reģistrācijas  maksas 30 euro un drošības nau-
das 110 euro nomaksu. Objekta izsole notiks 2021. gada 19. jan-
vārī plkst. 10:00 Kokneses novada domes ēkā   Melioratoru ielā 
1, Koknesē, 1. stāva lielajā zālē. Informācija par izsoli pa tālruni 
29716779.

Vecbebru muižas 
nomas tiesību izsole

Kokneses novada dome izsola nomas tiesības ar augšupejošu soli 
nekustamajam īpašumam - Kokneses novada Bebru pagasta vēstu-
riskam apbūves kompleksam "Vecbebru Muiža". Pieteikšanās izso-
lei līdz 2021. gada 15. janvāra plkst.10:00. Nomas izsoles sākuma 
cena - gada nomas maksa 1 558,12 euro plus  PVN 21% . Izsoles 
solis – 200,00 euro. Objekta nomas izsole notiks 2021. gada 19. 
janvārī pkst.12:00  Kokneses novada domes ēkā  Melioratoru ielā 
1, Koknesē, 1.stāva 1. telpā (sēžu zālē). Ar izsoles noteikumiem 
var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.koknese.lv un Kokne-
ses novada domes 13.kabinetā vai kancelejā, Melioratoru ielā 1, 
Koknesē. Objekta apskati iepriekš saskaņot pa tālruni 20016603.

Valdība līdz 7. februārim ir 
pagarinājusi ārkārtējo situāciju valstī

*Kokneses novada domē 
speciālisti turpina strādā attāli-
nāti. Klātienes vizītes jāpiesaka 
iepriekš, zvanot uz speciālistu 
norādītajiem tālruņa numu-
riem, kuri pieejami pašvaldības 
interneta vietnē: http://kokne-
se.lv/pasvaldibas_kontakti.

* Novada domes kases darba 

laiks: pirmdienās un ceturtdie-
nās no pulksten 8–13; no pulk-
sten 14–17.

Pie Kokneses novada domes 
ārdurvīm ir novietota pastkas-
te, kurā var atstāt iesniegumus 
un vēstules domes speciālis-
tiem.

*Bebru pagasta pārvaldē 

pārvaldes vadītāja, komunālās 
nodaļas vadītājs, sekretāre, ka-
siere-grāmatvede apmeklētājus 
pieņem klātienē katru darba 
dienu no pulksten 8–13, dežurē 
pēc grafika no pulksten 14–16. 

*Iršu pagasta pārvaldē pār-
valdes vadītāja apmeklētājus 
pieņem trešdienās no pulksten 

8–12. Komunālās nodaļas vadī-
tājs  apmeklētājus pieņem treš-
dienās no pulksten 14–17. Liet-
vede–sekretāre apmeklētājus 
pieņem otrdienās no pulksten 
8–12. Kasieris  apmeklētājus 
pieņem pirmdienās no pulk-
sten 8–12. 

Noderīga informācija sociālā dienesta klientiem
Lai mazinātu saslimstības 

ar koronavīrusa COVID-19 
izplatīšanos, un ņemot vērā 
valstī izsludināto ārkārtas si-
tuāciju, sociālais dienests tur-
pina darbu, ievērojot sekojošus 
ierobežojumus:

1. atceļ klientu konsultācijas 
klātienē, klientu konsultēšana 
darba telpās pieļaujama tikai 
galējas nepieciešamības gadī-
jumos, kad attālināti to nav ie-
spējams izdarīt, tikšanās laikā 
gan darbiniekam, gan klien-
tam ir noteikts lietot indivi-
duālos aizsardzības līdzekļus;

2. veic klientu apsekošanu 
dzīvesvietā tikai īpašos gadīju-
mos, kas saistīti ar krīzes situā-
ciju un iepriekš neparedzētiem 
apstākļiem, kas apdraud per-
sonu veselību un dzīvību, vei-
cot klientu apsekošanu dzīves-
vietā, darbinieki lieto indivi-
duālos aizsardzības līdzekļus;

3. atceļ klientu apsekošanu 
dzīvesvietā, ja klients ir ziņo-
jis, ka viņa sociālā situācija nav 

mainījusies;
4. tiek pagarināti pakalpoju-

mu pārvērtēšanas termiņi līdz 
laikam, kad ārkārtējā situācija 
tiks atcelta; 

5. sociālās palīdzības pabal-
stu izmaksu nodrošina, veicot 
pārskaitījumus uz klientu no-
rādītajiem kontiem, maksimāli 
izvairoties no izmaksas skaidrā 
naudā;

6. dokumentus pieņem at-
tālināti, klienti tos var iesniegt 
izmantojot pasta pakalpoju-
mus, nosūtot parakstītu ar 
drošu elektronisko parakstu e-
pastā vai ievietojot iesniegumu 
sociālā dienesta priekštelpā 
novietotajā pastkastītē. Aizpil-
dot iesniegumu, lūgums precī-
zi norādīt iesniedzēja personas 
kontaktinformāciju;

7. nesniedz dušas pakalpo-
jumu;

8. veļas mazgāšanas pa-
kalpojumu nodrošina tikai 
ar iepriekšēju pieteikšanos. 
Pakalpojumu jāpiesaka tele-

foniski, zvanot dežurantei uz 
t.26479372

Ja izsniegtās trūcīgas vai 
maznodrošinātas ģimenes 
(personas) izziņas  derīguma 
termiņš beidzies valstī izsludi-
nātās ārkārtas situācijas laikā, 
tas ir uzskatāms par pagarinā-
tu uz ārkārtējās situācijas laiku 
un vienu kalendāra mēnesi pēc 
ārkārtējās situācijas beigām. 
Šobrīd tas ir līdz 2021.gada 
31.martam. Informāciju par 
trūcīgas un maznodrošinātas 
ģimenes (personas) izziņas  
derīguma termiņu klienti var 
uzzināt, sazvanoties ar sociālā 
dienesta darbiniekiem.

Sociālais dienests aicina 
sociālā dienesta klientus kri-
tiski izvērtēt sociālā dienesta 
apmeklēšanas klātienē nepie-
ciešamību. Ja iespējams, tad 
atlikt klātienes apmeklēju-
mus līdz ārkārtas situācijas 
beigu izsludināšanai.

Sociālā dar-
binieka vārds, 

uzvārds
Risināmie jautājumi Kontaktinformācija

KOKNESĒ

Līva Skābarniece
sociālais darbs ar ģimenēm un 

bērniem, pakalpojumi ģimenēm ar 
bērniem

t.65161811; 20011290, 
e-pasts: liva.skabarniece@

koknese.lv

Ginta Balode
trūcīgas un maznodrošinātas per-

sonas (ģimenes) statuss, pabalstu jau-
tājumi

t.65161811; 29142149, 
e-pasts: ginta.balode@

koknese.lv

Līva Vitenberga
sociālie pakalpojumi pieaugušām 

darbspējīgām personām un pensijas 
vecuma personām

t.65161811; 29541162, 
e-pasts: liva.vitenberga@

koknese.lv

BEBRU PAGASTĀ UN IRŠU PAGASTĀ

Sandra Vītola

sociālais darbs ar ģimenēm un bēr-
niem, pakalpojumi ģimenēm ar bēr-

niem, sociālie pakalpojumi pieaugušām 
darbspējīgām personām un pensijas 

vecuma personām

65164340; 22313141,
e-pasts: sandra.vitola@

koknese.lv 

Rudīte Vaivode

trūcīgas un maznodrošinātas perso-
nas (ģimenes) statuss, pabalstu jautāju-
mi, sociālie pakalpojumi pieaugušām 
darbspējīgām personām un pensijas 

vecuma personām

65164340; 26003964,
e-pasts: rudite.vaivode@

koknese.lv 

«««Raksta sākums 1.lpp 
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Par pensijas vecuma personu 
sveikšanu nozīmīgās dzīves jubilejās

Sākot ar 2021.gada janvāri 
tiek pārcelta pensijas vecuma 
personu sveikšana nozīmīgās 
dzīves jubilejās. Sociālā die-
nesta darbinieki nedodas pie 
jubilāriem uz mājām. Sveik-
šana tiks veikta pēc ārkārtas 
situācijas atcelšanas. Tomēr, 
ja persona, kurai janvāra 
mēnesī ir 75, 80, 85, 90 vai 

vairāk gadu jubileja, vēlas 
saņemt pašvaldības pabalstu, 
negaidot ārkārtas situācijas 
atcelšanu, tad ir iespējams 
rīkoties sekojoši:

var ierasties personīgi 
Kokneses novada domē un, 
uzrādot personu apliecinošu 
dokumentu, kasē pabalstu 
saņemt. To var izdarīt pirm-

dienās un ceturtdienās kases 
darba laikā (t.65133632).

vai var iesniegt iesniegu-
mu Kokneses novada domes 
grāmatvedībai ar lūgumu 
pabalstu pārskaitīt uz iesnie-
dzēja norādīto kontu. Iesnie-
gumu var ievietot Kokneses 
novada domē dokumentiem 
paredzētajā pastkastē. 

No 12. janvāra bibliotēkās 
atsākta grāmatu izsniegšana

Pēc valdības lēmuma no 12. 
janvāra visas Latvijas bibliotē-
kas būs atkal atvērtas, lai tās 
varētu atsākt grāmatu izsnieg-
šanu, bet bibliotēku lasītavas 
apmeklētājiem arī turpmāk   
būs slēgtas.

Arī Kokneses pagasta bib-
liotēkas kolektīvs ar prieku 
gaidīs apmeklētājus. Kokneses 
pagasta bibliotēka šajā gadā 
varēs lasīt arī visdažādākos 
preses izdevumus.

Abonētie preses izdevumi 
Kokneses pagasta bibliotēkā:

•	 Staburags
•	 Ievas Padomu Avīze

•	 Latvijas Avīze
•	 Mājas Viesis
•	 Annas Psiholoģija
•	 Astes
•	 Avene
•	 Skola & Ģimene
•	 Santa
•	 Klubs
•	 Pērle
•	 Privātā Dzīve
•	 Ieva
•	 Ievas Stāsti
•	 Ievas Dārzs
•	 Ievas Veselība
•	 Ievas Virtuve
•	 Citādā Pasaule
•	 Ilustrētā Junioriem
•	 Ilustrētā Pasaules Vēs-

ture
•	 Ilustrētā Zinātne
•	 Ko Ārsti Tev Nestāsta
•	 Leģendas
•	 Lilit
•	 OK
•	 Likums un Taisnība
•	 Una
•	 Patiesā Dzīve
•	 9 Vīri

"Ja lasītāji vēlas dalīties ar 
kādu preses izdevumu, kura 
nav šajā sarakstā,  mēs labprāt 
tos pieņemsim," informē Kok-
neses pagasta bibliotēka.

Turpināsim ievērot 
drošības pasākumus!

Valdība lēmusi līdz 25. 
janvārim pagarināt šobrīd 
spēkā esošos drošības pasā-
kumus.

Tāpat noteikts, ka arī līdz 
25. janvārim būs spēkā māj-
sēde no pulksten 22 līdz 
pulksten 5 jāievēro naktīs 
no piektdienas uz sestdienu 
un no sestdienas uz svētdie-
nu. 

Kādi drošības pasākumi 
būs spēkā vēl līdz 25. janvā-
rim?

Izglītībā:
•	Līdz	22.	 janvārim	1. - 4. 

klašu skolēniem būs pagari-
nāts ziemas brīvlaiks.

•	5.	–	12.	klašu	skolēni	no	
11. janvāra mācīsies attālinā-
ti.

• Klātienē drīkstēs notikt 
klīniskā prakse rezidentūrā 
un praktiskās nodarbības 6. 
studiju gada medicīnas stu-
dentiem, lai sniegtu atbalstu 
slimnīcām.

•	 Klātienē	 darbosies	 spe-
ciālās izglītības iestādes un 
bērnudārzi.

•	Citas	praktiskās	nodarbī-
bas (arī individuāli) iespēja-
mas tikai attālināti. Arī pro-
fesionālajā un augstākajā iz-
glītībā, dažādos kursos utml. 
nodarbības drīkstēs notikt 
tikai attālināti.

•	 Interešu	 izglītība	un	da-
žādi mēģinājumi arī drīkstēs 
notikt tikai attālināti.

Sportā:
Tāpat kā līdz šim amatieru 

sporta treniņi drīkstēs no-
tikt tikai ārpus telpām (līdz 
10 cilvēkiem, neizmantojot 
ģērbtuves). Tas nozīmē, ka 
sporta klubi neuzņems klien-
tus iekštelpās – nestrādās 
trenažieru zāles un nevarēs 
doties uz klubu trenēties in-
dividuāli.

Kultūrā:
• Nestrādās izstāžu vietas 

un citas kultūrvietas, kā arī 
nedrīkstēs organizēt gadatir-
gus.

• Bibliotēkas drīkstēs iz-
sniegt grāmatas uz mājām.

• Apmeklētājiem būs slēg-
tas muzeju iekštelpas, bet 

turpinās darboties muzeju 
brīvdabas teritorijas, ku-
rās būs jānodrošina cilvēku 
vienvirziena kustību, jāno-
vērš cilvēku plūsmu sastap-
šanās un jānodrošina vismaz 
2 metru distancēšanās. Ar 
šādiem nosacījumiem darbo-
ties varēs arī dabas takas.

Pakalpojumi:
• Nestrādās visa skaistum-

kopšanas nozare (tajā skaitā 
arī frizieri).

•	 Sporta	 inventāra	 no-
mas pakalpojumus drīkstēs 
sniegt tikai ārpus telpām.

• Nenotiks fotosesijas un 
netiks sniegti citi foto pakal-
pojumi, izņemot foto doku-
mentiem.

• Nenotiks dzinējmedī-
bas.

Šie pakalpojumi ierobežo-
ti, vērtējot vairākus aspektus: 
vai pakalpojumu sniedz il-
gāk par 15 minūtēm (kopā 
ar laiku uzgaidāmajā telpā), 
vai ir tiešs cilvēku kontakts 
pakalpojumu sniegšanas lai-
kā, vai ir iespējams lietot 
sejas masku (piemēram, pie 
kosmetologa un fotosesijās 
nelieto) un lielāko uzsvaru 
liekot uz kritēriju, vai bez 
šī pakalpojuma uz laiku 
cilvēks var iztikt. Mērķis ir 
samazināt cilvēku skaitu, ko 
ikdienā satiekam.

Tirdzniecībā:
Vēl līdz 25. janvārim būs 

pagarināts esošais tirdzniecī-
bas režīms. Vienlaikus valdī-
ba lēma paplašināt tirdznie-
cībā pieejamo preču saraks-
tu, iekļaujot tajā arī preces, 
kas nepieciešamas ziemas 
apstākļos. Tas nozīmē, ka 
vēl līdz 25. janvārim klātienē 
darbosies tikai:

•	aptiekas	(tajā	skaitā	vete-
rinārās aptiekas);

•	optikas	preču	veikali;
•	 degvielas	 uzpildes	 staci-

jas;
•	 tirdzniecības	 vietas,	 ku-

rās drīkst tirgot šādas preču 
grupas: 

 pārtikas preces;
higiēnas preces;
pirmās nepieciešamī-

bas saimniecības preces;
mobilo telefonu priekš-

apmaksas kartes;

tabakas izstrādājumus, 
augu smēķēšanas produktus, 
elektroniskās smēķēšanas ie-
rīces un to šķidrumus;

dzīvnieku barību un 
preces;

preses izdevumus;
sabiedriskā transporta 

biļetes;
mutes un deguna aiz-

segus un individuālos aizsar-
dzības līdzekļus;

mājražotāju lauksaim-
niecības produkciju;

ziedus.
VM atgādina, ka preču 

tirdzniecība internetā nav 
ierobežota.

Vienlaikus tirdzniecības 
vietām joprojām būs jāievē-
ro stingras prasības: vienam 
apmeklētājam būs jānodro-
šina ne mazāk kā 15 m2no 
pieejamās telpu platības (ne-
skaitot platību, ko aizņem 
plaukti, iekārtas utml.), ap-
meklētāju veikalā nedrīkstēs 
būt vairāk kā pieejamo rati-
ņu/groziņu, savukārt uz vei-
kalu drīkstēs tikai pa vienam 
(līdzi drīkst nākt bērni līdz 
12 gadu vecumam).

Darba vietās:
Tāpat kā līdz šim ikvie-

nam, kuram darba specifika 
atļauj strādāt attālināti no 
mājām, tas ir jādara. Darba 
devēja pienākums ir to no-
drošināt. Šie nosacījumi at-
tiecas gan uz valsts pārvaldes 
un pašvaldību iestādēm, gan 
privātiem uzņēmumiem. Tas 
nozīmē, ka klātienē strādās, 
piemēram, pārdevēji, šoferi, 
krāvēji, policisti, ugunsdzē-
sēji, apsardzes darbinieki, ra-
dio un televīzijas raidījumu 
diktori un operatori, mediķi 
un citi, bet ne, piemēram, bi-
roja darbinieki.

Vienlaikus rīkojumā pre-
cizēts, ka ārkārtējās situā-
cijas laikā nepilngadīgiem 
bērniem ir tiesības satikt 
klātienē vecākus, kuri dzīvo 
citur.

Sagatavoja Anna Strapcāne, 
VM komunikācijas 

speciāliste
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Kokneses novada pašvaldības budžeta prioritātes 2021. gadam
Vērtējot Kokneses novada pašvaldības 2020. gada budžetu, 

lielākās investīcijas tiks ieguldītas novada ielu un uzņēmējdar-
bībai nozīmīgas infrastruktūras sakārtošanā, kultūrvēsturisko 
objektu pārbūvē, pašvaldības ēku un objektu atjaunošanā, tū-
ristiem un novada apmeklētājiem paredzētas infrastruktūras 
sakārtošanā. 

Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris teic, ka 
šajā gadā tūrisma un infrastruktūras attīstībā pašvaldība plāno 
ieguldīt gandrīz divus miljonus eiro.  “Tūrisma uzņēmējdarbības 
jomā realizēsim divus vērienīgus projektus “Senā tirdzniecības 
ceļa “No varjagiem uz grieķiem” iedzīvināšana mūsdienīgā un 
ilgtspējīgā tūrisma produktā” un “Living Rivers”, kuru sagata-
vošanā esam ieguldījuši daudz darba, jo vēlamies, lai Kokneses 
– Senās Hanzas pilsētas vārds top arvien pazīstamāks ne tikai 
Latvijā. Lai veicinātu veselības un sociālo pakalpojumu sniedzēju 
institūciju darbības attīstību, plānojam izveidot Multifunkcionālo 
sociālo pakalpojumu centru. 

Viena no pašvaldības prioritātēm ir izglītības joma. Pagājušajā 
gadā tika labiekārtota Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas terito-
rija, šogad tiks izveidota Zaļā klase, kas būs nozīmīgs ieguvums 
skolēniem mācību radošajā procesā. 

Paldies visiem, kuri piedalījās budžeta sagatavošanā un nāca ar 
iniciatīvām par to, kas vēl mūsu novadā būtu nepieciešams,” pauž 
Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris.
Ieņēmumi

Kokneses novada konsolidētā budžeta ieņēmumi 2021. gadā 
plānoti 9 051 973 eiro apmērā, kas ir par 667 829 eiro mazāk, kā 
bija plānots uz 2020. gada sākumu. Lielās ieņēmumu svārstības 
kopsummā ir saistītas ar dažādā apmēra mērķdotācijām projektu 
realizācijai.

Nodokļu ieņēmumi. Kokneses novada domes priekšsēdētājs 
Dainis Vingris skaidro, ka nodokļu ieņēmumi 2021. gadā  ir otrs 
lielākais budžeta ieņēmumu avots. Ja neņem vērā finasējumu pro-
jektu realizācijai, tad nodokļu ieņēmumi ir lielākais un galvenais 
ieņēmumu avots pašvaldību funkciju veikšanai. 2021.gadā tie plā-
noti  3 067 993  eiro apmērā un tie ir par 373679 2 eiro  jeb 11 % 
mazāk,  nekā bija plānots uz 2020. gada sākumu. Tas saistīts ar to, 
ka tika izmainīta proporcija, kādā valsts sadala iedzīvotāju ienā-
kuma nodokli starp valsti un pašvaldībām. 

Ieņēmumi pēc finanšu izlīdzināšanas uz 1 iedzīvotāju, salīdzi-
not ar 2020. gadu, pieauguši par 4%. 2021. gadā tie ir 788 eiro uz 
1 iedzīvotāju (2020. gadā 825 eiro). 2020. gadā pieaugums pret 
2019. gadu bija 6.4%, līdz ar to šogad finasējums pamatā pietiek 
tikai pašvaldības pamatfunkciju izpildei un projektu līdzfinan-
sējumiem. Pārējo nepieciešamo prioritāro investīciju realizācijai 
tiks ņemti aizņēmumi.

Nenodokļu ieņēmumi. Nenodokļu ieņēmumu īpatsvars paš-
valdības budžetā ir 0.1 % 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 2021. gadā 
veido ievērojamāko kopējo ieņēmumu daļu pēc nodokļu ieņēmu-
miem. Tas saistīts ar diviem lieliem projektiem. Latvijas-Baltkrie-
vijas-Lietuvas pārrobežu projekts "No Varjagiem līdz Grieķiem" 
- 595 556 eiro un LAT-LIT projekts "Living Rivers" - 285 057 eiro. 
2021. gadā prognozētais mērķdotāciju apjoms noteiktam mērķim 
ir 4899301 eiro (2020. gadā 3 857 717 eiro)  jeb 54.1 % no kopē-
jiem ieņēmumiem. Tajā skaitā:

Izglītības iestādēm (pedagogu 
atlīdzība, brīvpusdienas, mācību 

līdzekļi)
2575675

Mērķdotācija projektiem un no-
teiktiem mērķiem

1036149

Autoceļu uzturēšanai 150951

Dotācija no pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas fonda Valsts budžeta 

dotācija
1124205

Pašvaldību budžetu transferti. Šie ir maksājumi, kurus nova-
da pašvaldība saņem no citām pašvaldībām, šajā gadā to plāno-
tais apjoms ir 262 421  eiro  jeb 2.9% no kopējiem ieņēmumiem, 
un tos veido pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības un 
sociālo iestāžu pakalpojumiem un  finansējums Kokneses apvie-
notās būvvaldes uzturēšanai .

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi plānoti 809 639 
eiro apmērā jeb 8.9% no kopējiem ieņēmumiem. Lielākie pašu 
ieņēmumi ir maksa par komunālajiem pakalpojumiem - 180 680 
eiro, ieņēmumi par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestā-
dēs - 323739 eiro, PA Kokneses sporta centra ieņēmumi - 120 
000 eiro, Kokneses sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas ieņē-
mumi - 48 030 eiro. Pārējos ieņēmumus sastāda vecāku maksas 
izglītības iestādēm un ieņēmumi no kultūras pasākumiem un citi 
maksas pakalpojumi.

Izdevumi
Izdevumi sastāda 10 008 473 eiro (bez finansēšanas daļas izde-

vumiem aizņēmuma pamatsummas atmaksai). Papildus ir finan-
sēšanas daļas izdevumi aizņēmumu atmaksai 308 930 eiro.

Infografikā redzams, ka 83% no budžeta izdevumiem tiks tērē-
ti pašvaldības pamatfunkciju vajadzībām.

Prioritārie pasākumi no pašvaldības 
budžeta bez projektiem

Ieguldījumi pašvaldības izglītības un sporta iestādēs 
Šajā gadā plānota llmāra Gaiša Kokneses vidusskolas Zaļās kla-

ses izveide. Minēto darbu veikšanai no pašvaldības budžeta pie-
šķirti 120 000 eiro. Šīm investīcijām tiks ņemts aizņēmums 108 
00 eiro apmērā.

Veicinot sporta infrastruktūras attīstību, budžetā ieplānoti lī-
dzekļi 80 000 eiro sporta halles grīdas remontam. Šīm investīci-
jām tiks ņemts aizņēmums 72 000 eiro apmērā.

Efektīvai uzņēmējdarbībai un infrastruktūras attīstībai
Koknesē L.Laicena ielā, Meža ielā un 1905. gada ielā tiks veikti 

ceļa segumu remonti no pamatbudžeta 200 000 eiro apmērā, kam 
arī tiks ņemts aizņēmums 170 000 eiro apmērā.

Lielākie pasākumi Kokneses novadā
Par tradīciju ir kļuvusi jaundzimušo sveikšana Kokneses nova-

da svētkos, arī šajā gadā sirsnīgā tradīcija tiks turpināta. Ieplānoti 
līdzekļi dižo laulību gadskārtu jubilāru godināšanas pasākumam. 
Kokneses novadā arī 2021. gadā, ja atļaus epidemioloģiskās dro-
šības noteikumi, tiks organizēti pasākumi, kas jau kļuvuši par no-
vada atpazīšanas zīmēm un pulcē ievērojamu skaitu apmeklētāju. 
Novada iedzīvotājus un viesus priecēs Sama modināšanas svētki, 
Kokneses novada svētki, “Kokneses Ziņģe”, rudens velobrauciens. 
Šogad uzņemsim mūsu sadraudzības partnerus  no Vitingenas 
Hanzas dienu ietvaros.

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 or-
ganizē talkas un dod savu ieguldījumu vides sakopšanā.

Pievilcīga dzīves vide un kultūrvēsturiskā mantojuma sa-
glabāšana

Kokneses parks ir kļuvis par iecienītu atpūtas vietu gan novada 
iedzīvotājiem, gan tūristiem. Patīkami, ka iedzīvotāji novērtē paš-
valdības ieguldījumu un Kokneses Komunālās nodaļas paveikto 
tā labiekārtošanā. Šogad turpināsies arī dabas takas labiekārto-
šana.

Tika apsekota un veikta ekspertīze Iršu pagasta Magazīnai, lai 
noteiktu kultūrvēsturisko nozīmi un turpmāko darbības iespēju 
9492 eiro apmērā.

Papildus tam tiks realizēti 2 lielie tūrisma projekti no projektu 
finansējuma.

Eiropas Savienības un valsts līdzfinansētie projekti

PROJEKTS Ieņēmumi Izdevumi

VIDĒJA TERMIŅA PRIORITĀTE - KOPIENAS UN 
VIDES VIETRADEVIDĒJA TERMIŅA PRIORITĀTE - 

KOPIENAS UN VIDES VIETRADE

LAT- LIT projekts  “Living 
Rivers” 285 057 304 851

Projekts Latvijas-Baltkrievijas-
Lietuvas pārrobežu projekts 

“No Varjagiem līdz Grieķiem”
595 556 775 626

VIDĒJA TERMIŅA PRIORITĀTE-KVALITATĪVA DZĪ-
VES TELPA UN VIEDA PĀRVALDE

Iršu sākumskolas ERASMUS 
projekts 0 13 139

Projekts I.Gaiša vidusskolas 
Erasmus + projekts 0 16 470

Projekts Latvijas skolas soma. 4 305 4 305

Projekts Atbalsts izglītojamo 
individuālo kompetenču 

attīstībai, 
1 600 10 718

Projekts Karjeras atbalsts 
vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēs
3 107 8 717

Projekts Koknese veselīgākā 
vidē visiem 17 772 17 772

Projekts “Atver sirdi Zemgalē” 12 321 12 321

Projekts “Proti un dari” 7 000 7 000

Starpību starp ieņēmumiem un izdevumiem sedz naudas lī-
dzekļu atlikums uz 2021. gada sākumu un beigām projektam, 
aizņēmumi un projektam LAT- LIT projekts  "Living Rivers" paš-
valdības Pamatbudžeta līdzfinansējums 19 794 apmērā.

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

Informāciju sagatavoja: Kokneses novada domes ekonomiste 
Ineta Sproģe un Tūrisma un sabiedrisko attiecību nodaļa

17. februārī no pulksten 10 līdz 13 Kokneses kultūras namā, 
Hanzas ielā 2, Koknesē, 

Kokneses novada iedzīvotāji būs gaidīti Valsts asinsdonoru cen-
tra rīkotajā DONORU DIENĀ.  

17. februārī donoru 
diena Koknesē
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Kokneses novada ģimenes ārsti strādā paaugstinātā darba režīmā
Šobrīd visa veselības 
aprūpes sistēma – ne tikai 
slimnīcas, Neatliekamās 
medicīniskās palīdzības 
dienests  (NMPD), bet 
arī ģimenes ārsti un viņu 
palīgi strādā paaugstinātā 
slodzē. Turpinās otrais 
vīrusa Covid-19 vilnis, kas 
būtu jāuzveic pēc iespējas 
ātrāk un veiksmīgāk, bet, 
lai tas notiktu, ir vajadzīgs 
visas sabiedrības atbalsts. 
Uz šī gada 12. janvāri 
Slimību profilakses un 
kontroles centra izstrādā-
tajā kartē Kokneses no-
vadā norādīta 53 cilvēku 
saslimšana ar Covid-19 
infekciju. “Saslimšanas 
gadījumi ir konstatēti 
visās četrās Kokneses no-
vada ģimenes ārstu prak-
sēs,” atzīst mūsu novada 
mediķi. 

Kokneses novada domes Tū-
risma un sabiedrisko attiecību 
nodaļa sazinājās ar ģimenes 
ārstiem, lai noskaidrotu paš-
reizējo situāciju un atgādinā-
tu iedzīvotājiem, kas jāievēro,  
dodoties vizītē uz ģimenes 
ārsta praksi. Savos darba gados 
mediķi vēl nekad nebija sa-
skārušies ar šādu izaicinājumu 
– negaidītas pandēmijas uzlies-
mojumu. 

Mācību stunda 
mums visiem

 “Visai pasaulei tagad ir 
nopietna mācību stunda. Mēs 
mācāmies, kā pasargāt sevi, 
kā cīnīties un šo slimību uz-
veikt,” teic ģimenes ārste Dai-
na Eglīte. 

 
Apmeklēt ģimenes ārstu var 
tikai ar iepriekšēju pierakstu, 
piezvanot uz praksi un 
piesakoties. Uz vizīti jāierodas 
norādītajā laikā, to precīzi 
ievērojot. Ierodoties pie 
Kokneses novada domes ēkas, 
kurā darbojas trīs ģimenes 
ārstu prakses, pacientiem ir 
jāpiezvana savam ģimenes 
ārstam un jāpaziņo par 
ierašanos, jo ēkas durvis ir 
aizslēgtas.

Daktere Eglīte stāsta, ka jau-
no kārtību cilvēki ir pieņēmuši 
daļēji. Pacientiem, kuri ilgstoši 
nav apmeklējuši ģimenes ārsta 
praksi, grūti pieņemt noteikto 
pieteikšanās kārtību. “Lūdzam 
pacientus ievērot konkrēto 
ierašanās laiku, mēs savukārt 
cenšamies nodrošināt, lai ne-
veidotos rindas  un lai cilvēki 
nesastaptos uzgaidāmajā telpā,” 

teic Daina Eglīte.
Svarīgi, lai pieteikšanās lai-

kā cilvēks atklāti pastāsta sa-
vas sūdzības, jo ģimenes ārstu 
prakses nav atļauts apmeklēt 
Covid-19 slimniekiem, kā arī 
tiem, kuriem varētu būt saslim-
šanas simptomi. Ja ir aizdomas, 
tad savas sajūtas jāpastāsta pa 
telefonu. Šiem pacientiem tiek 
izsniegts elektronisks nosū-
tījums uz Covid-19 testu, uz 
kuru arī iepriekš jāpiesakās un 
jāierodas noteiktā laikā, līdzi 
ņemot personas apliecinošu 
dokumentu.

Tuvākās analīzes nodošanas 
vietas ir Aizkrauklē, Rūpniecī-
bas ielā 10, kā arī Jēkabpilī un 
Ogrē.

“Ja pacientam ir aizdomas 
par simptomiem, ģimenes ārsts 
izsniedz darba nespējas lapu B, 
kas ir ārkārtējās situācijas lapa, 
kura ilgst trīs dienas un to ap-
maksā valsts. Šo trīs dienu laikā 
jānoskaidro veselības stāvoklis 
– jāzina testa rezultāts. Pozitī-
va rezultāta gadījumā turpinās 
darba nespējas B lapa un pa-
cientam katru dienu notiek sa-
ziņa ar ģimenes ārstu. Saziņai 
izmantojam visus iespējamos 
veidus – zvanot pa telefonu, 
sūtot īsziņu, rakstot e-pastu, 
izmantojot WhatsApp, video 
zvanu, sociālos tīklus. 

Sazināšanās notiek ne tikai 
darba laikā, cilvēki zvana gan 
vakaros, gan brīvdienās. Vien-
mēr pacienti tiek uzklausīti un 
sniegta konsultācija. Pavisam 
nesen Nacionālais veselības 
dienests lūdza ģimenes ārstus 
aizpildīt aptauju par pacien-
tu komunikāciju iespējām ar 
ārstu. Situācijai ieilgstot, tiks 
risināts jautājums par jaunu 
aplikāciju vai kādu citu jaunu 
iespēju ērtai saziņai ar ārstu.

Covid-19 pacientiem katru 
dienu jāsazinās ar ģimenes 
ārstu

Ar Covid-19 saslimuša-
jam pacientam ir jāinformē 
katru dienu ģimenes ārsts 
par savu veselības stāvokli. 
Savukārt ārsts, uzmanīgi uz-
klausot, konsultē un sniedz 
savu padomu. Ārstēšana 
attālināti no ārsta prasa daudz 
lielāku profesionalitāti un 
atbildību, jo šādi pacienta 
simptomu izzināšana ir 
sarežģītāka nekā klātienes 
konsultācijās, kurās ārsts 
novērtē cilvēka izskatu, gaitu, 
var viņu iztaustīt un izklausīt. 
Nopietnos saslimšanas ga-
dījumos slimniekam jāārs-
tējas stacionāri. Šobrīd  arī 
Aizkraukles medicīnas centra 
aprūpes nodaļā ārstējas tikai 
Covid-19 pacienti,” skaidro 
ģimenes ārste Daina Eglīte. 
Kā cilvēkam sevi pasargāt no 
bīstamās saslimšanas nemitīgi 
informē veselības nozares pār-
stāvji un masu mediji.

Arī daktere Eglīte atgādina, 
ka pirmkārt ir jāievēro 2 met-
ru distance, jo pamatā vīruss 
izplatās no cilvēka uz cilvēku. 
Distances ievērošana,  maskas 
nēsāšana, regulāra roku maz-
gāšana  ir tās pamatlietas, kas 
var pasargāt.

 “Joprojām jāmēģina no-
stiprināt savu imūno sistēmu 
daudz kustoties, esot svaigā 
gaisā un lietojot D vitamīnu 
– par to arī liecina pētījumi, 
ka pacientiem, kuri regulāri 
lietojuši D vitamīnu, tā ir pie-
tiekami un imūnā sistēma spēj 
veiksmīgi cīnīties, tai skaitā ar 
šo vīrusu,” teic daktere. 

Ģimenes ārstu praksēm 
dezinfekcijas un aizsarglīdzekļi 
ir jāpērk, daļēji to iegādi 
kompensē valsts. Aizvadītajā 
gadā aizsarglīdzekļus ģimenes 
ārstu praksēm piešķīra valsts. 
Šobrīd ārstu asociācijas risina 
jautājumu, lai nodrošinājums 
turpinātos, jo nepieciešamie 
apjomi ir ļoti lieli. 

Ikdienas darbs neapstājas
Bez rūpēm par Covid-19 pa-

cientiem, kas rada lielu papildu 
slodzi, ģimenes ārstiem jātur-
pina veikt ierastais darbs – citu 
saslimšanu ārstēšana, potēša-
nas, profilaktiskā apskates, rū-
pes par jaundzimušajiem bēr-
niņiem, jāgatavo gada atskaites. 
“Profilaktiskā apskate jāveic 
reizi gadā, bet arī tā laicīgi jā-
ieplāno, bet šobrīd būtu vēlams 
to atlikt uz vēlāku laiku, pava-
sara un vasaras mēnešiem,” teic 
ģimenes ārste.

Neiespējami paredzēt, kad 
pandēmija beigsies. Jo cilvēki 
pēc iespējas ātrāk vakcinēsies, 
jo ātrāk tas notiks – ir pārlie-
cināta daktere. Viņa stāsta, ka 
pacienti ļoti aktīvi seko līdzi 
informācijai par vakcīnām. 
“Paldies pacientiem par uzti-
cēšanos ārsta viedoklim. Īpaši 
senioriem, kuri par to interesē-
jas un ir nolēmuši vakcinēties, 
izprot vakcīnas nozīmi, kas 
vismaz daļēji varētu saslimšanu 
mazināt, jo vakcinācija 100% 
nesaslimšanu nenodrošina, 
bet pasargā no komplikācijām. 
Diemžēl sociālajos tīklos nā-
kas lasīt skeptiķu viedokļus un 
vieglprātīgi paustu attieksmi. 
Aicinu pacientus izteikt savu 
viedokli, zvanīt uz praksi un 
pieteikties uz vakcināciju,"  si-
tuāciju raksturo  un iedrošina 
ģimenes ārste.

Daina Eglīte visiem Kokne-
ses novada iedzīvotājiem jau-
najā gadā novēl: “Saglabāsim 
labas un gaišas domas, jo pati 
daba rāda, kā mēs ar katru die-
nu virzāmies uz pavasari, uz 
gaismas pusi. Apzinīgi ievēro-
sim epidemioloģiskos noteiku-
mus, lai nosargātu savu un savu 
tuvinieku veselību!” 
Pacientam ir 
jāuzticas savam 

ģimenes ārstam
Saspringts un darbīgs aiz-

vadītais gads ir bijis ģimenes 
ārstei Andai Elstei. Tikpat 
darba pilns sācies arī jaunais 
gads. Arī pēc darbadienas 
beigām un brīvdienās ģime-
nes ārste atsaucas uz pacientu 
tālruņu zvaniem un palīdz ar 
padomu.

Anda Elste atzīst, ka lielākā 
daļa pacientu apzinīgi ievēro 
iepriekš pieteikšanās kārtību. 
Ja cilvēks ir ieradies nepiesako-
ties, tiek saskaņots vizītes laiks 
uz citu dienu. “Kad pacients 
ir piezvanījis uz ģimenes ārsta 
praksi, mēs noskaidrojam, vai 
ir paaugstināta temperatūra, 
citi saslimšanas simptomi, jo ar 
akūtām vīrusa saslimšanām ne-
drīkst ierasties uz pieņemšanu 
klātienē.  Ir bijuši gadījumi, ka 
cilvēki zvana ļoti uztraukti par 
savu veselības stāvokli. Pirms 
tam jau viņi ir piezvanījuši uz 
Neatliekamās medicīniskās 
palīdzības centru (NMPC), lai 
it kā pārliecinātos, vai ģimenes 
ārsts ir sniedzis pietiekamu 
informāciju. Es cenšos nomie-
rināt un izskaidrot, ka neviens 
viņu saslimšanu un slimības 
vēsturi nezina labāk kā ģime-
nes ārsts, jo, balstoties uz to, 
kādas ir blakus saslimšanas, 
tiek ieteikta terapija. Ja pa-
augstināta temperatūra ieilgst, 
klepus paliek arvien dziļāks, 
ģimenes ārsts jūt to brīdi, kad 
nepietiek tikai ar vitamīniem 
un tējas lietošanu, ir jāpieliek 
klāt arī antibiotikas. Cilvēkiem 
vajag uzticēties ģimenes ārstam 
un sadarboties. Ja pacients uz-
ticas, saslimšana atrisinās lab-
vēlīgi. Bieži pacienti atklāj – ir 
bijis smagi, bet ļoti palīdzējis 
arī morālais atbalsts. Soli pa 
solītim virzāmies uz priekšu un 
kļūst labāk,” optimistiski teic 
ģimenes ārste Anda Elste.

Profilaktisko apskati var 
atlikt uz vēlāku laiku

Līdzās darbam ar Covid-19 
pacientiem, ģimenes ārsta 
praksē turpinās ikdienas ritē-
jums. Profilaktisko apskati, kas 
ir jāveic reizi gadā, tiek lūgts 
atlikt uz pavasari vai vasaras 
mēnešiem, bet, ja pacientam ir 
svarīgi to veikt ātrāk, tas netiek 
atteikts. “Ja cilvēks izrāda vēlmi 
un piesakās uz profilaktisko ap-
skati, mēs saskaņojam laiku un 
to izdarām,” skaidro daktere. 

Uz jautājumu, kā veiksmīgi 
izvairīties no saslimšanas ar 
nepiekāpīgo vīrusu, Anda Els-

te izsaka savu viedokli: “Man 
patīk nesen izlasītā filozofiskā 
atziņa, ka šajā laikā ļoti svarīgi 
nedomāt tikai par sevi, kaut arī, 
protams, par sevi ir jārūpējas, 
lai mēs varētu pilnvērtīgi dzī-
vot, bet apjaust - šis vīruss grib 
iemācīt, ka ikvienam no mums 
vairāk ir jādomā par līdzcilvē-
kiem. Jādzīvo tā, lai mēs cits 
citam nenodarītu pāri. Tas ir 
domāts ne tikai vīrusa kon-
tekstā, bet vispār, domājot par 
šo laiku, kurā dzīvojam. Cil-
vēkiem ir jāmaina attieksme. 
Mums vajadzētu aizdomāties, 
kādas ir mūsu savstarpējās at-
tiecības, kā mēs varam palīdzēt 
cits citam ne tikai cīnoties pret 
vīrusu, bet tīri cilvēciskā ziņā. 
Ļoti ceru, ka uz pavasara pusi 
mēs atgriezīsimies ierastajā 
dzīvē. Jaunajā gadā novēlu, lai 
mēs spētu mainīties, kļūtu iejū-
tīgāki, sirsnīgāki un izpalīdzī-
gāki, tad arī citi līdzās mums 
mainīsies. Es šo spēju mainīties 
esmu izjutusi arī saskarē ar sa-
viem pacientiem. Ja sākumā 
telefona klausulē skan satrauk-
ta balss, cilvēks ir apjucis no 
plašā informācijas klāsta un 
jūtas ļoti slikti, tad sarunas gai-
tā viņš lēnām nomierinās, mēs 
visu izrunājam un saprotam, ka 
patiesībā nav tik slikti. Mums 
jāspēj vienam otru sadzirdēt, 
ieklausīties un saglabāt mieru. 
Ja mēs dzīvosim ar ticību, viss 
būs labi.”

Lai situācija 
mainītos, jākļūst 
apzinīgākiem

Ģimenes ārsts Ziedonis 
Mauliņš, vērtējot pašreizējo 
situāciju, uzskata, ka sabied-
rībai jākļūst daudz apzinīgā-
kai, bet valdībai vēl stingrāk 
jānosaka ierobežojumi vīrusa 
izplatībai.

Jaunajā gadā ģimenes 
ārsts Ziedonis Mauliņš no-
vēl būt atbildīgiem un ievērot 
epidemioloģiskos drošības 
noteikumus, lai pēc iespējas 
ātrāk mazinātos vīrusa 
izplatība.

“Acīmredzot cilvēki nav sa-
pratuši valdības aicinājumu 
svētkus svinēt savā ģimenes 
lokā, netikties ar tuviniekiem 
un draugiem. Pēc jaunā gada 
man ir nācies dzirdēt, kā cilvē-
ki stāsta par svētku svinēšanu, 
tikšanos ar radiniekiem un kai-
miņiem. Svētdienās es Pļaviņās 
nevaru pāriet ielu, jo notiek ak-
tīva transporta kustība no lau-

kiem uz Rīgu. Kādus rezultātus 
mēs tagad gribam sagaidīt? Ka-
mēr valdība strikti nenoteiks 
stingrus ierobežojumus, kā 
mums jādzīvo, situācija nemai-
nīsies,” teic Ziedonis Mauliņš.  

Saspringtajā ikdienā viņš 
aicina pacientus ņemt vērā 
ārstu aizņemtību un iepriekš 
pārdomāt informāciju, ko vē-
las pateikt, zvanot uz ģimenes 
ārsta praksi: “Uzsākot sarunu, 
vispirms ir jānosauc savs vārds 
un uzvārds, un tikai tad jāiz-
saka sava vēlme. Savukārt uz 
pieņemšanu klātienē jāierodas 
bez kavēšanās, cienot mūsu 
laiku un piepildīto darba gra-
fiku. Mums ir jāpagūst viss – 
pieņemt pacientus klātienē un 
atbildēt uz telefona zvaniem.” 

Ģimenes ārsts stāsta, 
ka problēmas pacientiem 
sagādā arī kompensējamo 
medikamentu mainība 
aptiekās. Ārstiem valsts 
kompensējamo zāļu receptēs 
jānorāda tikai zāļu aktīvā 
viela, nevis ražotāja dotais 
zāļu nosaukums, aptiekās no 
vienādas iedarbības zālēm 
pacientam jāizsniedz tās, 
kurām ir zemākā cena. 

Klātienē pieņem 
tikai veselos 
pacientus

Ģimenes ārstes Daces 
Graudas prakses vieta ir 
Bebru pagastā, kā arī ir 
atvērta prakses filiāle Iršos. 
Ģimenes ārstes praksē 
veselie pacienti tiek pieņemti 
klātienē, bet attālināti 
tiek sniegtas konsultācijas 
Covid-19 slimniekiem. 

Uz pieņemšanu klātienē 
iedzīvotājiem ir jāpiesakās 
iepriekš piezvanot.Ikdienā 
prakses durvis nav aizslēgtas, 
bet par savu ierašanos jāpa-
ziņo, piezvanot pa norādīto 
tālruni un jāsagaida  uzaicinā-
jums doties iekšā un, protams, 
jābūt sejas maskai. Daktere 
stāsta, ka ir pacienti, kuri ļoti 
apzinīgi ievēro šo noteikto 
kārtību, bet ir gadījumi, kad 
cilvēki noteikumus pilnībā 
ignorē. Pavisam nesen Iršos 
prakses filiālē ieradies cilvēks 
ar saslimšanas simptomiem, 
kurš nebija pieteicis apmek-
lējumu un bija bez aizsarg-
maskas. Ģimenes ārste vēlreiz 
atgādina, ka vizīte klātienē ir 
iepriekš jāpiesaka un, ja ir aiz-
domas par saslimšanu, praksē 
ierasties nedrīkst. 
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Tāpat kā citās ģimenes ārstu prak-
sēs, daudz laika tiek veltīts, sazinoties 
attālināti ar Covid-19 pacientiem. Ja 
pacientam ir viegla vai vidēji smaga 
slimības gaita, ārstēšana var notikt, 
regulāri sazinoties pa telefonu, jo 
ģimenes ārste savus pacientus zina. 
Tomēr daktere uzsver, ka pats cilvēks 
vai viņa tuvinieki ne vienmēr spēj 
izvērtēt slimības gaitu, jo tā jāana-
lizē kompleksi. Piemēram, ne vien-
mēr galvenais simptoms ir ķermeņa 
temperatūra – daudz bīstamākas ir 
elpošanas izmaiņas. Būtiska nozīme 
ir arī pacienta individuālajām īpatnī-
bām – viņš ir jauns, spēka gados vai 
jau krietni pāri pusmūžam, tāpat sva-
rīgs aspekts ir arī blakus saslimšanas: 
sirds asinsvadu saslimšanas, cukura 
diabēts, asinsrites traucējumu galvas 
smadzenēs utt. Savukārt Covid-19 
pacientiem ar smagu slimības gaitu 
neciešama specifiska terapija.

Nebaidīties no vakcinēšanās
Ģimenes atbalsta centra 

“Dzeguzīte” pieaugušo sociālās 
aprūpes nodaļā aizvadītā gada 
nogalē 15 klientiem tika konstatēta 
saslimšana ar Covid-19. Diemžēl 
pacients, kuram bija vidēji smaga 
saslimšana, ir miris. Dace Grauda 
skaidro, ka situācija šobrīd ir stabila, 
nevienam pacientam nav smaga 
saslimšana, bet jāņem vērā, ka 
sirmgalvjiem ir cienījams vecums 
un citas pamatslimības. Saslimušos 
uzrauga iestādes medicīnas māsa, 
bet ģimenes ārste sniedz attālinātas 
konsultācijas par katra slimnieka 
ārstēšanas gaitu. “Joprojām gaidām, 
kad tiks veiktas atkārtotas analīzes, “ 
teic daktere.

Ikdienā ģimenes ārstam ir jārū-
pējas ne tika par Covid-19 saslimu-
šajiem pacientiem, bet pēc Slimī-
bu profilakses un kontroles centra 

(SPKC) norādījuma ir jāapzina arī 
saslimušo pacientu kontaktpersonas, 
lai informētu par mājas karantīnu. 
“Tas ir mūsu pienākums, kam arī jā-
velta pietiekami daudz laika,” stāsta 
ģimenes ārste.

Viņas prakses pacienti jau intere-
sējas par iespēju vakcinēties. “Esmu 
aizpildījusi pieteikumu par vakcīnu 
saņemšanu. Iesaku pacientiem nebai-
dīties no vakcinācijas, jo tas ir vienī-
gais veids, kā pasargāt sevi no saslim-
šanas,” teic pieredzējusī mediķe.

Jaunajā gadā ģimenes ārste Dace 
Grauda novēl ikvienam pacientam 
veiksmīgu sadarbību ar savu ģimenes 
ārstu, lai kopīgiem spēkiem rūpētos 
par savu un tuvinieku veselību!

Ģimenes ārste Dace Grauda no-
vēl ikvienam pacientam veiksmīgu 
sadarbību ar savu ģimenes ārstu, lai 
kopīgiem spēkiem rūpētos par savu 
un tuvinieku veselību!

Aicina piedalīties labdarības akcijā 
par represijās cietušajiem veltītā 
pieminekļa apkārtnes labiekārtošanu

Kokneses novada represētie sadarbībā ar Kokneses no-
vada senioriem un LSK Viduslatvijas komitejas Kokneses 
novada nodaļu no 15. janvāra līdz 24. martam organizē 
labdarības akciju “Atbalstīsim Kokneses pagasta represijās 
cietušajiem iedzīvotājiem veltītā piemiņas akmens apkārt-
nes labiekārtošanu”. Ziedojumu kastīte atrodas Koknesē 
veikalā “Ataudze”. 

Kokneses novada represēto nodaļas pārstāve Lība Zu-
kule stāsta, ka jau ilgāku laiku ir lolota iecere Koknesē, 
Stacijas laukumā, labiekārtot represijās cietušajiem kokne-
siešiem veltītā pieminekļa apkārtni. “Vēlamies pie piemi-

nekļa uzstādīt plāksnes ar iegravētiem Kokneses pagasta 
iedzīvotāju vārdiem, kuri tika izsūtīti 1941. gada 14. jūnijā 
un 1949. gada 25. martā, tā cieņpilni iemūžinot to cilvē-
ku piemiņu, no kuriem daudzi palika uz mūžu svešumā. 
Arhitekte Agra Bērziņa ir izstrādājusi piemiņas plākšņu 
skici, bet tās gatavos mākslinieks Ants Brimerbergs no 
Aizkraukles. No Latvijas Politiski Represēto apvienības 
šim mērķim ir piešķirti 1500 eiro, bet projekta realizāci-
jai mums ļoti nepieciešams sabiedrības atbalsts,” informē 
Lība Zukule. 

Atkritumu apsaimniekošanas uzņē-
mums “Ķilupe” informē savus klientus, 
ka ar 2021. gada 1. janvāri šķiroto at-
kritumu pieņemšanas laukumā, kas at-
rodas PAUGU IELĀ 1D, KOKNESĒ, 
mainīsies darba laiks. Vēršam uzmanī-
bu, ka trešdienās laukums būs slēgts.

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

Pirmdiena - brīvs
Otrdiena - no plkst. 

10:00 līdz 18:00
Trešdiena – brīvs

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

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

Svētdiena – brīvs

Kokneses iedzīvotāji šķiroto atkri-
tumu pieņemšanas laukumā var nodot 
dažādus iepriekš sašķirotus atkritumus:

• balto pudeļu stiklu - baltas krāsas 
stikla burkas un pudeles. Pirms izme-
šanas jāizskalo no ēdienu un dzērienu 
paliekām! Nepieņem spoguļstiklu, stikla 
traukus, māla/keramikas pudeles.

• krāsaino pudeļu stiklu  - dažādu 
krāsu pudeles un burkas. Pirms izme-
šanas jāizskalo no ēdienu un dzērienu 
paliekām! Nepieņem spoguļstiklu, stikla 
traukus, māla/keramikas pudeles.

• logu stiklu - logu un siltumnīcu 
stikls. Logu stiklam jābūt tīram! Nepie-
ņem  spoguļstiklu, auto stiklu, tonētu 
stiklu, bruņu stiklu.

• metāla iepakojumu  - konservu 
kārbas, skārda bundžas, metāla vāci-
ņi, alumīnija un skārda izstrādājumi 
utt.  Nepieņem metāla izstrādājumus, 
kas satur bīstamas vielas – krāsu bun-

džas, aerosolu flakoni utt.
• PET iepakojumu - plastmasas 

(PET) dzērienu pudeles. Pudelēm jābūt 
saplacinātām!

• plastmasas iepakojumu  - iepa-
kojums, uz kura ir atzīme HDPE. Pie-
mēram, A/M vējstiklu mazgāšanas 
šķidruma iepakojums; tehnisko eļļu ie-
pakojums, matu šampūnu un balzamu 
iepakojums, šķidro ziepju iepakojums. 
Nepieņem vienreiz lietojamos traukus, 
rotaļlietas, plastmasas rotaļlietas.

• plēves iepakojumu - iepakojuma 
plēves, maisiņi. Nepieņem čaukstošas 
plēves/maisiņus un netīras plēves, kas 
satur ēdienu paliekas.

• kartona, papīra iepakojumu - kar-
tons, kartona/papīra kastes un kārbas 
saplacinātā veidā.

• makulatūru - avīžpapīrs, grāmatas, 
rakstāmpapīrs.

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

• nolietotas elektropreces: ledus-
skapji, veļas un trauku mazgājamās 
mašīnas; elektriskās krāsnis, radiatori, 
ventilatori; putekļu sūcēji, gludekļi, ka-
fijas automāti, dzirnaviņas, tosteri, fēni, 
bārdas skuvekļi; datori, printeri, moni-
tori, mobilie telefoni; televizori, video 
un audio magnetafoni, atskaņotāji, ra-
dioaparāti; urbji, šujmašīnas, zāģi utt. 
Nolietotās iekārtas pirms nodošanas 
nedrīkst būt izkomplektētas.

Ja rodas neskaidrības, aicinām zvanīt 
SIA “Ķilupe” klientu apkalpošanas cen-
tram pa tālruni 65071222, 29104053 vai 
sūtīt e-pastu:kilupe@gmail.com

Vēlam izturību un labu veselību!

SIA „ĶILUPE” kolektīvs

Būtiskas izmaiņas šķiroto 
atkritumu pieņemšanas laukuma 
darba laikā ar 2021. gadu
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Paldies, ka nosargājāt Latvijas neatkarību
Pirms 30 gadiem janvāra spel-
gonī, ar savu elpu pie barikāžu 
ugunskuriem, Latvijas ļaudis 
sildīja brīvības puķi. Viņi to sil-
dīja un tā nenosala. Tā ir dzīva. 
Un tā dzīvos tik ilgi, kamēr tau-
ta būs gatava par to iestāties. 
Barikādes – tie bija tūkstošiem 
cilvēku pie ugunskuriem Rīgā 
un vēl tūkstoši, kuri atbalstīja 
barikāžu dalībniekus no mā-
jām.
Ar gara spēku pret karaspēku 
drosmīgo barikāžu aizstāvju 
vidū bija arī Kokneses novada 
iedzīvotāji.

Kokneses novada domes
Tūrisma un sabiedrisko attiecī-
bu nodaļa

Iršu pagasta bibliotēkā no barikāžu 
dalībnieku atmiņām ir izveidots vēs-
turisks materiāls par 1991. gada jan-
vāra barikādēm. Bibliotēkas vadītāja 
Dace Grele vienmēr ir iesaistījusies 
atceres pasākumu rīkošanā, lai pa-
teiktu paldies varonīgajiem pagasta 
iedzīvotājiem – barikāžu aizstāvjiem. 

Nomodā par valsti un 
savām ģimenēm

Mazs fragments no Daces Greles 
apkopotajām barikāžu dalībnieku at-
miņām: “Iršu vīriem Zaķu salā bija 
jāapsargā Latvijas televīzija. Galve-
nais uzdevums bija vērot, lai torni 
neapdraudētu omonieši no Daugavas 
puses. Uz barikādēm brauca visi orga-
nizēti – ar padomju saimniecības „Lī-
dums” autobusiem. Vēl šodien spilgtā 
atmiņā iršēniešiem palikusi neskai-
tāmā tehnika, kas bija novietota uz 
tiltiem. Daži pat aizdomājās, vai tilti 
spēs izturēt tehnikas smagumu… Vēl 
Iršu vīriem atmiņā palikusi kopības 
sajūta, karstie tējas termosi un cilvēku 
masas. Barikāžu dalībnieku ieroči bija 
mērķa skaidrība, stingra apņēmība un 
gara spēks.

Barikāžu laiks bija pārbaudījums 
ne tikai tiem, kas devās uz Rīgu, bet 
arī mājās palicējiem. Mūsu vīrus uz 
galvaspilsētu pavadīja vēstures skolo-
tāja Valda Kalniņa. Pie atmiņu uguns-
kura 2012. gadā dalībnieki atcerējās, 
ka V. Prohorova, E. Bundule un I. 
Siliņa bija sarūpējušas ceļam maizītes, 
bet cigaretes ( tās tajā laikā varēja ie-
gādāties tikai uz taloniem ) ceļa mai-
zes vietā deva V. Meiere. Tās vīriem 
ļoti noderēja.

Tikai Iršu vīri paši zina, kas viņus 
mudināja doties uz galvaspilsētu. Ie-

spējams, ka tā bija stipra apņemšanās 
sargāt savu valsti un redzēt to brīvu, 
varbūt tā bija vēlme būt nomodā par 
savām ģimenēm.”

Latvijas lauku cilvēki 
uzcēla barikādes

2017. gada 13. janvārī Kokneses 
kultūras namā pie atmiņu ugunsku-
ra tikās 1991. gada janvāra barikāžu 
dalībnieki. Atceres pasākumā gaidīts 
viesis bija Romualds Ražuks - 1991.
gada barikāžu dalībnieku atbalsta 
fonda dibinātājs un valdes loceklis, 
barikāžu laika Latvijas Tautas fron-
tes (LTF) priekšsēdētājs un Saeimas 
deputāts. Tolaik stipri vīri labākajos 
gados - tagad sirmi kungi ar vīrišķī-
gi staltu stāju, kuri ar godu pie krū-
tīm nes barikāžu dalībnieka piemiņas 
zīmi, šajā tikšanās reizē apliecināja: 
„Mēs nosargājām Latvijas brīvību.” 

Nenovērtējama loma barikāžu no-
tikumos ir LTF nodaļu biedriem visā 
Latvijā. Pirmais LTF nodaļas vadītājs 
Koknesē bija Pēteris Stuburs, kurš pa-
sākumā izteica savas atmiņas: „Viss 
notika ļoti strauji – rīkojām sanāks-
mes, rakstījām rezolūcijas, izplatījām 
LTF informatīvos izdevumus. 

Uz barikādēm devās ap 250 kokne-
siešu. Mūs LTF nodaļa bija norīkota 
pie Ministru padomes, kā arī daļa 
no mums atradās ēkas iekšienē. Man 
uzticēja štāba priekšnieka vietnieka 
pienākumus, lai katrs zinātu savu vie-
tu, zīmēju izvietojuma shēmu. Rīgā 
pavadīju vairāk kā nedēļu. Varu droši 
sacīt - Latvijas lauku cilvēki bija tie, 
kas uzcēla barikādes un nosargāja 
Rīgu.” Koknesietis Jānis Rudāks at-
minējas, kā pirmajā barikāžu dienā 
braucēji pulcējušies pie Kokneses kat-
lu mājas. Ceļā devušies ar Kokneses 
PMK piederošo autobusu, ko iepriekš 
ar priekšnieka Daiņa Putniņa gādību 
bija dabūjuši kā vairs neizmantojamu 
no Rīgas autobusu parka un saviem 
spēkiem saveduši kārtībā. „Barikā-
žu dalībniekiem atbalstu sniedza arī 
Kokneses iestādes un uzņēmumi. Uz 
Rīgu vedām gan malku, gan pārtiku. 
Kopā ar mums bija pagasta padomes 
priekšsēdētājs Viesturs Cīrulis. To 
dienu sajūtas nav izstāstāmas, mēs 
visi sajutāmies kā paveikuši kaut ko 
lielu un nozīmīgumu,” sacīja Jānis 
Rudaks. Savukārt bebrēnietis Edgars 
Mikāls atminējās gan piedalīšanos 
LTF 2. kongresā, kas ildzis vairāk kā 
diennakti, un spilgti atmiņā paliku-
šo mācītāja Jura Rubeņa uzstāšanos. 
Viņš kopā ar citiem Vecbebru tehni-

kuma speciālistiem un LTF biedriem 
uz Rīgu devās barikāžu pirmajā dienā 
13. janvārī. „Esmu pārliecināts, ka lie-
la nozīme ir tam, ka visa pasaule, pa-
teicoties ārzemju ziņu dienestiem, re-
dzēja notikumus Rīgā un tas atturēja 
PSRS no tālākas vardarbības. Bija pa-
tīkami no žurnālistes Sarmīte Plūmes 
dzirdēt, kā intervējot barikāžu laika 
lieciniekus, izskanējuši vārdi: „Mēs 
atceramies zēnus no Vecbebriem!”’ 

Vēstures stunda 
jaunajai paaudzei 

Kokneses novada izglītības iestādēs 
ir īpašas vēstures stundas, kad ceļu uz 
skolām mēro 1991. gada barikāžu no-
tikumu dalībnieki, lai vēstītu jaunajai 
paaudzei par laiku, kad vēlreiz no jau-
na piedzima Latvijas valsts.

Vienā no atceres pasākumiem 
2016. gada 21. janvārī Bebru pamat-
skolā viesojās Bebru pagasta vīri. Šajā 
dienā skolas pagalmā liesmoja uguns-
kurs,  vēstures skolotāja Ieva Puniņa 
un sociālo zinību skolotāja Anna 
Romanovska pamatskolas pagalmā 
klātesošajiem radīja sajūtu, kāda val-
dīja janvāra barikāžu laikā Rīgā pirms 
25 gadiem. Skolotāja Linda Šmite par 
šo pasākuma rakstīja: “Patriotiskas 
dziesmas, ugunskura dūmi, zupas un 
tējas katlu aromāts, diezgan liels auks-
tums ieskāva skolēnus, pagasta iedzī-
votājus un barikāžu dalībniekus. Sko-
lotāja Ieva Puniņa tiem, kuriem 1991. 

gada notikumi ir tāli un nezināmi, 
pastāstīja par saspringto gaisotni, kas 
valdīja PSRS politiskā, par militāro 
spiedienu, kura dēļ 1991. gada janvārī 
Latvijas Tautas fronte organizēja Vis-
latvijas tautas manifestāciju. Tā tika 
izsludināta 13. janvārī, bet naktī uz 
13. janvāri Latviju sasniedza ziņa, ka 
Viļņā pie televīzijas torņa PSRS spēki 
uzbrukuši neapbruņotiem cilvēkiem 
un sadursmēs nogalināti 14 cilvēki. 
Reaģējot uz to, Latvijā tika pieņemts 
lēmums veidot barikādes pie stratē-
ģiski svarīgajiem objektiem. Savās 
atmiņās, sajūtās un pārliecībā dalījās 
Bebru pagasta pārvaldes vadītāja Ilze 
Pabērza. Ar klusuma brīdi tika piemi-
nēti tie nevainīgie cilvēki, kas liktenī-
gajās janvāra dienās aizgāja bojā no 

OMON raidītajām lodēm. Šīs dienas 
acīm skolēni citādi raudzījās uz Bebru 
pagasta vīriem, kuri redzami ikdienā, 
neapzinoties, ka viņi, kļūstot par Rī-
gas sargiem, riskējuši ar savu dzīvību. 
Katrs dalībnieks īsi pastāstīja par to 
objektu, pie kura atradās, un kādas 
sajūtas piedzīvoja. Edgars Mikāls ne-
kautrējās atzīt, ka bija konkrētas bai-
les, skolotājs Aivars Bernāns apstipri-
nāja Mikāla kunga teikto, ar atmiņām 
dalījās Heinrihs Žemozdziks un pārē-
jie klātesošie barikāžu vīri.”

Sagaidot barikāžu aizstāvju atce-
res 30. gadadienu, atceres pasākumi 
Kokneses novadā nenotiks, bet mēs 
varam iedegt atmiņu ugunskuru un 
domās pasacīt: “Paldies, ka nosargājāt 
Latvijas neatkarību!”

Iršu pagasta iedzīvotāji atceres pasākumā pie iedegtā atmiņu ugunskura 2013. gada janvārī. 
Foto no Iršu pagasta bibliotēkas arhīva.

Taps piemiņas zīme tēvzemes 
aizstāvjiem

Kokneses novada dome ir pieņē-
musi lēmumu par piemiņas stēlas 
uzstādīšanu, godinot Lāčplēša Kara 
ordeņa kavalierus, kuri apbedīti Kok-
neses novadā.

Daudzos Latvijas novados pēc vie-
nota parauga pelēkā granītā veidotas 
piemiņas zīmes projekta “Atceries Lā-
čplēšus” īstenošanas gaitā jau uzstādī-

tas 2018. gadā, kad tika svinēta valsts 
simtgade. Tagad arī Koknesē pie lute-
rāņu baznīcas būs šāda piemiņas zīme 
Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem, 
kur iedzīvotājiem pulcēties Lāčplēša 
dienā un citos atceres brīžos. Ar Kok-
neses novadu dzīves gaitas saistās 17 
Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem, 
bet piemiņas stēlā tiks iegravēti 10 

tēvzemes aizstāvju vārdi, kuri apbedī-
ti mūsu novada kapsētās. 

No pašvaldības budžeta granīta 
stēlas apstrādei un uzstādīšanai pa-
redzēti 1783, 89 eiro. Piemiņas zīmē 
Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru vār-
dus iegravēs koknesietis akmeņkalis 
Modris Stiliņš.
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Vissvarīgākais pasaulē - ģimene un mīlestība
Tāpat kā jebkurā dzīves 
jomā, arī Kokneses nova-
da dzimtsarakstu nodaļas 
darbu, aizvadītajā gadā 
ietekmēja Covid-19 iz-
platības ierobežošanas 
nosacījumi. Tomēr arī šajā 
saspringtajā laikā dzimt-
sarakstu nodaļā darbs ne-
apstājās, un iedzīvotājiem 
tika sniegti nepieciešamie 
pakalpojumi. 

Kokneses novada domes
Tūrisma un sabiedrisko 
attiecību nodaļa

Kokneses novada Dzimtsa-
rakstu nodaļas vadītāja Anita 
Ozola teic, ka, neskatoties uz 
ārkārtas situāciju, daudziem 
novadniekiem un viesiem aiz-
vadītais gads ierakstījis jaunu 
lappusi viņu ģimeņu vēsturēs.

Lai mīlestības 
piepildīts 
kopīgais dzīves 
ceļš!

“Pagājušajā gadā dzimt-
sarakstu nodaļā sastādīti 47 
laulību reģistri, tas ir par 10 
laulībām mazāk kā 2019. gadā. 
Ja laulība ir noslēgta baznīcā, 
mācītājs iesniedz paziņojumu 
par laulību noslēgšanu dzimt-
sarakstu nodaļai, lai tiktu sa-
stādīts laulību reģistrs Civilstā-
vokļa aktu reģistrācijas vienotā 
informācijas sistēmā CARIS un 
DZIMTS. 2020. gadā 6  laulību 
ceremonijas noslēgtas katoļu 
vai luterāņu draudzēs, bet 41 
laulība - dzimtsarakstu noda-

ļā,” informē nodaļas vadītāja.
Lai arī nebija iespējams rīkot 

plašas kāzu svinības, tās notika 
sirsnīgā gaisotnē, ievērojot no-
teiktos drošības pasākumus. 

Vislielākais prieks par ko-
pīgā dzīves ceļa sācējiem, kuri 
dzīvo Kokneses novadā. 2020. 
gadā jā vārdu teikuši 11 jaunie 
pāri no Kokneses: vienam pā-
rim laulību ceremonija notiku-
si Kokneses luterāņu draudzē 
un vēl vienam pārim Kokneses 
katoļu draudzē, pārējie laulību 
slēguši dzimtsarakstu noda-
ļā. Iršu pagastā klāt nākusi vēl 
viena ģimene, kurai mīlestības 
solījumu izskanēja Kokneses 
luterāņu draudzē. Savukārt 6 
pāri no Bebru pagasta gredze-
nus mija dzimtsarakstu nodaļā. 

Tāpat kā citus gadus, arī pa-
gājušajā gadā, iecienītas laulību 
ceremoniju noslēgšanas vietas 
bija Likteņdārzs (sirds akmens 
vieta, skatu terase) un Kokne-
ses pilsdrupas. Tējas namiņš 
Kokneses parkā. Par iecienītu 
laulību ceremonijas vietu ir 
kļuvusi arī Kokneses novada 
domes renovētā zāle.

Lai visiem jā vārda teicējiem 
– mūsu novadniekiem un no 
citiem Latvijas novadiem: Aiz-
kraukles, Stopiņiem, Engures, 
Jūrmalas, Salaspils, Pļaviņām, 
Carnikavas, Rīgas, Ilūkstes, 
Ogres un Madonas ļoti laimīgs 
un mīlestības piepildīts kopī-
gais dzīves ceļš! 

Lai aug veseli 
un laimīgi mūsu 
mazie novadnieki!

Anita Ozola stāsta: “Ar 
Dzimtsarakstu nodaļas inicia-
tīvu sadarbībā ar pašvaldību, 
septīto reizi organizējām mūsu 
jaundzimušo novadnieku, kuri 
dzimuši laikā no 2019. gada 
1. jūlija līdz 2020. gada 31. 
maijam,  sveikšanu pasāku-
mā „Man blakus tava sirsni-
ņa”. Diemžēl sakarā Covid-19 
ierobežojumiem tas notika 
citādā formātā – 28. augustā 
Kokneses novada domes zālē 
tika gaidīti vecāki ar savām at-
vasītēm, lai saņemtu dāvaniņas 
un nofotografētos foto stūrītī. 
51 jaundzimušais saņēma paš-
valdības sveicienu. Turpinām 
Kokneses novada jaundzimu-
šajiem dzimšanas reģistrācijas 
brīdī dāvināt grāmatiņu „Mūsu 
Bērns”, dzimšanas apliecības 
vāciņus un tiek izmaksāts vien-
reizējs pabalsts EUR 260 apmē-
rā.” 

2020. gadā dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrēti 30 jaundzi-
mušie: 13 zēni un 17 meitenes. 
Diemžēl piedzimušo bērniņu 
skaits ir samazinājies salīdzi-
nājumā ar 2019. gadu, kad tika 
reģistrēti 43 jaundzimušie.

Kokneses pagastā reģistrēti 
23 bērni: 10 zēni un 13 meite-
nes, Bebru pagastā – 5 mazie 
novadnieki: 2 zēni un 3 mei-
tenes, bet Iršu pagastā pasaulē 
nākuši 2 bērniņi: 1 zēns un 1 
meitenīte. Dzimtsarakstu no-
daļas vadītāja teic: “Ielūkojoties 
dzimšanas reģistros, redzams, 
ka 13 bērniņi ir dzimuši laulī-
bā, 15 jaundzimušajiem vecāki 
laulībā nesastāv, bet ir noteikta 

paternitāte, 2 bērniņi reģistrēti 
bez ziņu aizpildīšanas par bēr-
na tēvu.”

Vecāki savām atvasītēm iz-
vēlējušies gan latviskus, gan 
pasaulē populārus vārdus: 
Krista Kristiāna, Marta, Renā-
te, Aksels, Alise, Miks, Valts, 
Grieta Eleonora, Ulla,  Enija, 
Kristaps,  Justs, Ralfs, Anete, 
Olivers, Luīze, Anna Rodi, Me-
lānija, Herta, Nikola, Rodrigo,  
Tomass,  Elza,  Gustavs,  Kris-
ters,  Mia,  Endija un Mareks 
Juniors. 

Dzīves ritējums 
neapstājas

Dzimtsarakstu nodaļā nā-
kas saskarties ne tikai ar prie-
cīgiem notikumiem, bet arī ar 
skumjiem brīžiem, kad cilvēki 
zaudē savus tuviniekus un ir 
jāizsniedz miršanas apliecība. 

Salīdzinot ar 2019. gadu, kad 
tika sastādīti 32 miršanas reģis-
tri, 2020. gadā dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrēti 56 mirušie: 24 
vīrieši un 32 sievietes. 

Taču šis nav faktiskais mūžī-
bā pavadīto Kokneses novada 
iedzīvotāju skaits, jo mirušo 
personu, tāpat kā jebkuru citu 
reģistrāciju, var reģistrēt jeb-
kurā Latvijas dzimtsarakstu 
nodaļā. Miršanas reģistri sa-
stādīti 37 Kokneses pagasta 
iedzīvotājiem: 16 vīriešiem un 
21 sievietei; 9 Bebru pagasta 
iedzīvotājiem: 4 vīriešiem un 
5 sievietēm; 8 Iršu pagasta ie-
dzīvotājiem: 2 vīriešiem un 8 
sievietēm. Divi mirušie reģis-
trēti, kuriem dzīvesvieta bijusi 

deklarēta Aizkraukles novadā.
Par aizvadīto gadu Anita 

Ozola teic: “2020. gadā Dzimt-
sarakstu nodaļa turpināja strā-
dāt saskaņā ar “Civilstāvokļa 
aktu reģistrācijas likumu”, visas 
reģistrējamās ziņas iekļaujot, 
aktualizējot un atjaunojot Ci-
vilstāvokļa aktu reģistrācijas 
vienotā informācijas sistēmā 
CARIS un DZIMTS. Izsniegtas 
izziņas par laulības noslēgša-
nai nepieciešamo dokumentu 
pārbaudi, kā arī izsniegtas iz-
ziņas un izraksti no dzimšanas, 
laulību un miršanu reģistriem 
gan privātpersonām, gan bā-
riņtiesai, tiesu izpildītājiem, 
policijas pārvaldei un citām 

valsts institūcijām. Pilsonības 
un migrācijas lietu pārvaldei 
un Ārlietu ministrijai sniegta 
likumā paredzētā informācija 
par reģistru sastādīšanu un pa-
pildinājumiem reģistros.”

Lai 2021. gadā mūs iedves-
mo Kārļa Skalbes sacītais: “Lai-
me ir ligzdā, kur daudz bērnu, 
kur draudzīgi dala azaidu un 
kopīgi pārdzīvo bēdas un prie-
kus. Un, ja jūs tam neticat, pa-
klausieties gavilējošās putnu 
balsīs, kas atskan plaukstošā 
pavasara mežā.”

Lai šajā gadā Kokneses no-
vada ģimenēs daudz vairāk 
priecīgu notikumu! 

Mīlestības solījums vietā, kur pagātne sastopas ar nākotni.

Ģimenes atbalsta centrā 
"Dzeguzīte" konstatēts Covid-19

Aizvadītā gada nogalē 
Kokneses novada Iršu 
pagastā Ģimenes atbal-
sta centrā "Dzeguzīte" ar 
Covid-19 saslimšana tika 
konstatēta 15 pieaugušo 
sociālās aprūpes nodaļas 
klientiem un 4 darbinie-
kiem. 

Kokneses novada domes
Tūrisma un sabiedrisko 
attiecību nodaļa

Pašlaik "Dzeguzītē" miti-
nās 45 iemītnieki un strādā 
30 darbinieki. ĢADC "Dze-
guzīte" vadība informē, ka 
sākotnēji kādam klientam bi-
jusi paaugstināta temperatūra, 
taču viņam Covid-19 testa re-
zultāti bija negatīvi. Drošības 
nolūkos 21. decembrī iestādē 
noteica karantīnu. 29. decem-
brī Covid-19 analīzes nodeva 
46 pieaugušo sociālās aprūpes 
nodaļas klienti, no kuriem 
15 cilvēkiem tika konstatēts 
pozitīvs rezultāts. Sasirgušie 

sirmgalvji ir izolēti, viņu vese-
lības stāvokli uzrauga medicī-
nas māsa, regulāri konsultējo-
ties ar ģimenes ārsti. 

Viens slimnieks, kurambija 
vidēji smags stāvoklis, diem-
žēl neizveseļojās, 94 gadus 
veca sieviete aizgāja mūžībā, 
savukārt pārējiem slimības 
gaita ir apmierinoša.

29. decembrī Covid-19 
analīzes nodeva arī 25 iestādes 
darbinieki, un visiem bija ne-
gatīvs rezultāts. Pirms 29. de-
cembra Covid-19 pārbaudes 
"Dzeguzītē", 5 iestādes dar-
binieki bija veikuši Covid-19 
testu, un četriem no viņiem 
tika apstiprināts pozitīvs re-
zultāts. Šobrīd viens no darbi-
niekiem ir izveseļojies un arī 
pārējiem veselības stāvoklis ir 
normāls.

Pašreiz tiek gaidīta atkār-
tota pārbaude, kad atkal tiks 
ņemtas analīzes gan darbinie-
kiem, gan pieaugušo sociālās 
aprūpes nodaļas klientiem. 

Kokneses novada domes 
priekšsēdētājs Dainis Vingris 
informē, ka no 30. decembra 
Ģimenes atbalsta centram 

"Dzeguzīte" palīdz Zemessar-
dzes 55. kājnieku bataljona ze-
messargi. "Paldies Aizsardzī-
bas ministrijai un bataljonam, 
jo darbā norīkoti un maiņās 
strādā divi zemessargi. Viņi 
palīdz aprūpētājiem rūpēties 
par veselajiem iemītniekiem. 
Zemessargu atbalsts ir svarīgs 
gan psiholoģiski, gan veicot 
dažādus nepieciešamos ikdie-
nas darbus, piemēram, guļošo 
slimnieku pārvietošanā," teic 
pašvaldības vadītājs.

Gaļina Kraukle, ĢADC 
“Dzeguzīte” direktore uz-
sver, ka šobrīd pats galvenais 
ir nosargāt senioru veselību. 
Viņa aicina darbā vairākus 
aprūpētājus, lai varētu palaist 
atvaļinājumā pašreizējos dar-
biniekus, kuri strādā uz spēku 
izsīkuma robežas. Informācija 
par pieteikšanos pa tālruni 
29264927. 

Lai “Dzeguzītes” senioriem 
pēc iespējas ātrāk izdodas at-
veseļoties un pašaizliedzīga-
jiem darbiniekiem, lai spēks 
un izturība, rūpējoties par sa-
viem klientiem.

Saimniecība "Janavas" saņem 
"Zaļo sertifikātu"

Aizvadītā gada novem-
brī 23 Latvijas lauku 
tūrisma uzņēmumiem 
tika piešķirts "Zaļais 
sertifikāts". Lepojamies, 
ka apbalvoto vidū ir Kok-
neses novada bioloģiskā 
saimniecība "Janavas", 
kurā darbošanās norit 
saudzējot apkārtējo vidi, 
saglabājot ainavas, to 
bioloģisko daudzveidību 
un tiek ievērotas vietējās 
tradīcijas. Vienlaikus tas 
ir arī ieguldījums lauku 
tūrisma ilgtspējīgā attīs-
tībā. "Janavas" sertifikātu 
saņem uz trīs gadiem.

Kokneses novada domes
Tūrisma un sabiedrisko 
attiecību nodaļa

"Zaļo Sertifikātu" piešķir 

LLTA "Lauku ceļotājs" sadar-
bībā ar Latvijas Republikas 
Vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministriju. Mi-
nistra parakstīts apliecinājums 
uz   "Janavām" atceļos nākamā 
gada janvārī.

Bioloģiski audzētas zāļu tē-
jas, dabīgi ziedūdeņi un sejas 
krēms "Beāte", dabas taka pa 
bioloģiskām pļavām Dauga-
vas senlejā, saimnieces Antas 
Kučeres stāsti par ārstniecības 
augiem, to ietekmi uz cilvēka 
veselību ir "Janavu" zīmola pa-
matā. Saimniecības saņemtais 
"Zaļais sertifikāts" apliecina 
dabas vērtības lauku tūrismā, 
un šī gada situācija pierādīja, 

ka atpūta dabā šobrīd ir īpaši 
aktuāla. Ziemas periods saim-
niecībās ir nogaidīšanas režī-
mā, tiek turpināti iesāktie dar-
bi, lai, iestājoties pavasarim un, 
cerams,  situācijai uzlabojoties, 
varētu no jauna sniegt pilnvēr-
tīgu pakalpojumu saimniecī-
bas apmeklētājiem: gan tiem, 
kas vēlas nobaudīt zāļu tēju, 
izmēģināt daudzveidīgu zied-
ūdeņu (rožu, vīgriežu, mada-
ras, septiņu zālīšu un daudzu 
citu) iedarbību,   gan tiem, kas 
vēlas izstaigāt dabas taku ba-
sām kājām un iepazīt ārstnie-
cības augus, padzerties strauta 
ūdeni un izbaudīt dabas pilnī-
bu visā tās krāšņumā.
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Izraudzīsies Likteņdārza Saieta nama būvnieku
Izsludināts atklāts konkurss, kurā izrau-
dzīsies būvuzņēmēju Likteņdārza Saieta 
nama būvniecības darbiem Koknesē. 
Saieta nama būvniecība sākta 2016. 
gada nogalē, kad ēkas pamatos ievieto-
ja simbolisku kapsulu ar vēstījumu nā-
kamajām paaudzēm. Konkursā izvēlētā 
būvnieka uzdevums būs pilnībā pabeigt 
būvniecību, lai to varētu nodot eksplua-
tācijā.

Elīna Bīviņa,
Kokneses fonda pārstāve

Sandra Kalniete, Eiropas Parlamenta deputā-
te, Kokneses fonda padomes priekšsēdētāja, uz-
sver: “Nama būvniecībā līdz šim ieguldīts vairāk 
nekā viens miljons eiro, tostarp nozīmīgi ziedo-
jumi kā no privātpersonām, tā uzņēmumiem 
un nevalstiskām organizācijām. Par prioritāri 
atbalstāmu objektu Likteņdārza Saieta namu 
atzinusi Amerikas Latviešu apvienība, projek-
ta virzībai ziedojis latviešu kultūras mecenāts 
Gaidis Graudiņš, Saieta namā ieguldīts Gunāra 
Šūbiņa testamentārais novēlējums, arhitektu bi-
rojs “Arhis Arhitekti” nama projektēšanas dar-
bus veicis kā ziedojumu Likteņdārzam. Līdz ar 
Saieta nama uzbūvēšanu radīsim iespēju aktīvu 
darbību Likteņdārzā organizēt visa gada garu-
mā, rīkojot piemiņas, izglītības un kultūras pa-
sākumus plašām auditorijām.”

Saieta nama projekta autors ir Kronbergs un 
SIA "Arhis Arhitekti". Ēka telpiski veidota kā 
kalns vai tilta aizsākums, simboliski atainojot 
Likteņdārza ideju – no pagātnes uz nākotni. Sa-

ieta nams būs ne vien laikmetīgs no arhitektūras 
viedokļa, bet arī no ēkas tehniskā izpildījuma, 
jo iekštelpu apdare plānota no dabīgiem mate-
riāliem, ēkai būs dabiskā vēdināšana, zemes sil-
tuma izmantošana un citi tālredzīgi risinājumi. 

Saieta nama kopējā platība būs 700 kvadrāt-
metru, un tas kļūs par Likteņdārza sabiedrisko 
centru. Ēkā plānotas divas multifunkcionālas 
zāles dažādiem pasākumiem, tostarp konferen-
cēm, koncertiem un citiem notikumiem, kā arī 

kafejnīca, suvenīru veikals un lūgšanu kapela.
Nama jumts tiks veidots kā skatu laukums, 

bet ēkas foajē iecerēta neliela izstāžu zāle un 
goda siena, uz kuras būs iemūžināti cilvēku vār-
di un organizāciju nosaukumi, kuri ar ziedoju-
miem atbalstījuši Likteņdārza tapšanu.

Būvnieka izvēles atklātais konkurss tiek rī-
kots saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, un 
komersanti savus piedāvājumus aicināti iesniegt 
Elektronisko iepirkumu sistēmā līdz 2021. gada 

28. janvārim. 
Piedāvājumu izvērtēšanai biedrība "Kokneses 

fonds" izveidojusi iepirkuma komisiju sešu cil-
vēku sastāvā, iekļaujot tajā būvniecības procesā 
ilggadīgi pieredzējušus profesionāļus.  

Komisijā strādās uzņēmējs un Likteņdārza la-
bās gribas vēstnieks Vilis Vītols, arhitekti And-
ris Kronbergs un Kristīne Klišāne, būvuzraugs 
Ingus Lejas-Krūmiņš, kā arī iepirkuma komisijā 
darbosies Kokneses novada domes iepirkumu 
speciāliste Dace Svētiņa un biedrības "Kokneses 
fonds" valdes priekšsēdētājs Jānis Karalis.

Iepirkuma komisija pretendentu piedāvāju-
mus vērtēs pēc vairākiem kritērijiem, starp ku-
riem nozīmīgākie ir finanšu piedāvājums, darbu 
izpildes laiks un veikto būvdarbu garantijas ter-
miņi. Potenciālajam būvdarbu veicējam jābūt ar 
pieredzi līdzīga apmēra publisko ēku būvniecī-
bas, pārbūves vai restaurācijas darbos, kas veikti 
pēdējos piecos gados.

Kopš 2018. gada ir spēkā Saeimā pieņemts 
īpašs Likteņdārza likums, nosakot, ka dārzs ir 
sabiedrības iniciēta un kopīgi veidota piemiņas 
vieta, kuras izveides un attīstības mērķis ir ap-
zināt, atcerēties un godināt cilvēkus, kurus to-
talitāro režīmu dēļ Latvija zaudēja 20. gadsimtā. 

Likteņdārza Saieta nama būvdarbus būs ie-
spējams pabeigt, pateicoties valsts budžeta fi-
nansējumam.

Likteņdārzs ir par ziedojumiem veidota pie-
miņas vieta, kas pēc Japānas ainavu arhitekta 
Šunmjo Masuno projekta un arhitekta Kron-
berga uzraudzībā top uz salas Daugavā pie Kok-
neses. Likteņdārzu aizsargā 2018.gadā Saeimā 
pieņemts īpašs Likteņdārza likums.

Riekstiņciema rūķi iepriecina līdzcilvēkus
Pirmssvētku laikā, gada 
nogalē, arī Iršu un Bebru 
pusē, ievērojot nepiecie-
šamās distances, ļaudis 
apciemoja Grinčs, kurš 
šogad nebija plānojis 
nozagt Ziemassvētkus. 
(Izrādās, kāds ''svešais'' 
to bija izdarījis viņa vie-
tā).

Daiga Andersone,
Riekstiņciema Rūķu pār-
stāve

Neraugoties uz to, ikviens 
jau zina, ka Ziemassvētkus 
nozagt nevar, jo tās ir sajū-
tas, kuras vienmēr ir mūsu 
sirdīs. Jau trīspadsmito gadu 
mūsu pulkā top dāvanas un 
dāvaniņas, pakas un paciņas, 
lai iepriecinātu līdzcilvēkus 
mums līdzās. Šogad tas viss 
izvērtās neparastāk un sav-
dabīgāk. Kāds pārsteigumu 
atrada uz palodzes, cits puķu 
dobē vai uz piena steķa, vēl 
kāds traktora piekabē.

Bez jau ierastajām ikga-
dējām paciņām, šajā laikā 
sarūpējām arī 50 PALDIES 
Ziemassvētku pārsteigumus 
mūsu novada mediķiem un 
viņu palīgiem, sakot ''pal-
dies'' par viņu darbu šajā 
grūtajā un sarežģītajā laikā.

Paldies visiem Riekstiņcie-
ma Rūķiem, viņu ģimenēm 
un mūsu atbalstītājiem, prie-
cājos, ka katru gadu mūsu 
sirdscilvēku pulks top lielāks 
un mēs varam iepriecināt ar-

vien vairāk un vairāk. Mūsu 
vēlme ir radīt prieku ne tikai 
Ziemassvētkos, cerēsim, ka 
šogad tas izdosies arī Liel-
dienās!

Lai mums visiem izdodas 
sajust iekšēju laimi un atklāt 
skaisto pusi šim laikam! Jau-
najā gadā novēlam laiku sev, 
saviem sapņiem un ģimenei!

Lai skumjie brīži paskrien 
vēja spārniem, bet laimī-
gie - lai velkas mūžību! Lai 
gaisma ir prātos, sirdīs un 
darbos! Lai mums visiem 
burvīgs jaunais gads! Paldies Riekstiņciema rūķiem par pārsteigumu 

Ziemassvētkos!

Mūsu pusē manītais Grinčs nenozaga Ziemassvētkus, gluži 
otrādi – nesa svētku prieku! 

Jauno pensiju un 
pabalstu izmaksām 
ir pārejas periods

No 1. janvāra ir paaug-
stinātas minimālās vecuma 
pensijas, invaliditātes pensi-
jas un apgādnieka zaudējuma 
pensijas un valsts sociālā no-
drošinājuma apmēri, tādējā-
di nosakot jaunus, augstākus 
minimālos ienākumu sliekš-
ņus. Taču visiem to saņēmē-
jiem ir jāņem vērā, ka šīm 
izmaiņām ir noteikts pārejas 
periods.

Attiecībā uz minimālo 
vecuma pensijas, invaliditā-
tes pensijas un apgādnieka 
zaudējuma pensijas saņēmē-
jiem pārejas perioda notei-
kumi nosaka, ka par laiku no 
1.janvāra līdz 30.aprīlim šīs 
pensijas, kas nosakāmas mi-
nimālās pensijas apmērā, iz-
maksās pēc aprēķiniem, kādi 
bija noteikti līdz 2020.gada 
31.decembrim.  Ne vēlāk kā 
līdz 2021.gada maijam tiks 
veikts šo minimālo pensiju 
pārrēķins, un starpību (nau-
du par iepriekšējiem mēne-
šiem kopš janvāra) izmaksās 
vienlaikus ar 2021.gada mai-
ja pensiju.

Attiecībā uz valsts sociālā 
nodrošinājuma pabalsta sa-
ņēmējiem pārejas noteiku-
mi nosaka, ka no 2021.gada 
1.janvāra līdz 30.aprīlim 
nodrošinājuma pabalsta iz-

maksa tiks nodrošināta tādā 
apmērā, kā to noteica norma-
tīvais regulējums līdz 2020.
gada 31.decembrim.  Savu-
kārt par laiku no 1.janvāra 
līdz 30.aprīlim Valsts soci-
ālās apdrošināšanas aģentū-
ra (VSAA) veiks nodrošinā-
juma pabalsta pārrēķinu un 
nodrošinās starpības izmak-
su maijā.

Kopumā izmaņas ietekmēs 
aptuveni 115 000 cilvēku. 
Tāpēc minētajiem jauninā-
jumiem nepieciešams pār-
ejas periods, lai gada nogalē 
pieņemtās izmaiņas likumos 
ieviestu VSAA administrē-
tajās informācijas sistēmās, 
kur nepieciešams izstrādāt 
un ieviest jaunus algoritmus 
pensiju un pabalstu piešķir-
šanas un pārrēķināšanas 
operācijās.

Informāciju sagatavoja:
Egils Zariņš, 

Labklājības ministrijas 
Komunikācijas nodaļas 

sabiedrisko attiecību 
speciālists
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Plāno rīkot Skolēnu dziesmu 
un deju svētkus

Izglītības un zinātnes ministrija plāno šovasar 
organizēt XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētkus. Svētku laikā tiks ievēroti epi-
demioloģiskie nosacījumi un pulcēšanās iero-
bežojumi. Nebūs noteikta viena konkrēta tradi-
cionālā svētku nedēļa, turklāt svētku pasākumi 

notiks gan Rīgā, gan visā valstī. Šogad skates tiks 
attālināti, dalībniekiem dodot uzdevumu, kura 
izpildi videoformātā vajadzēs iesūtīt maijā. XII 
Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 
rīcības komiteja sadarbībā ar ekspertiem vērtēs 
dalībnieku gatavību uzstāties.

Paldies novada amatierkolektīviem 
par sveicieniem svētkos! 

Gaidot Ziemassvētkus, katram Kokneses no-
vada amatierkolektīvam bija lūgts sagatavot mā-
jasdarbu — Ziemassvētku videosveicienu, kuru 
var aplūkot pašvaldības mājaslapā un Kokneses 

novada domes Facebook lapā. Paldies mūsu lie-
liskajiem amatierkolektīvu dalībniekiem par iz-
domu, atraktivitāti un radošumu, dāvājot svētku 
sajūtu! 

Jaunie mākslinieki dāvā mirkli 
zem eņģeļa spārna

Kokneses novada pašvaldības mājaslapā un 
Kokneses Mūzikas skolas mājaslapā iespējams 
noskatīties Kokneses Mūzikas skolas audzēkņu 
koncertu “Viens mirklis zem eņģeļa spārna”. 

Koncertā ietverts arī skolas direktores Ivetas 
Bērziņas novēlējums svētkos audzēkņiem, pe-
dagogiem un vecākiem. Direktore teic: “Kon-

certs ir ļoti garš, bet mēs ceram, ka tas sagādās 
svētku prieku ikvienam, kurš to noskatīsies. Pal-
dies par atbalstu audzēkņu vecākiem, jo mums 
ir kopīgs mērķis – lai bērni ar prieku turpina ce-
ļojumu mūzikas pasaulē! Veselību, izturību un 
spēku jaunajā gadā!”

"Pīlādzīša" mājsēdes darbošanās
Senioru klubiņa "Pīlādzītis'' dalībnieki, veik-

smīgi sagaidījuši Jauno 2021. gadu, prāto, kā 
dzīvot turpmāk, kā iepazīt un izmantot apkārtē-
jo vidi savu darbaspēju un veselības uzlabošanai. 
Esam izvēlējušies, ka 2021. gada augs ir ķiploks 
- Allium sativum l., bet dzīvnieks zivju dzenītis 
- Alcedo atthis. Dažādojot uzturu ar ķiplokiem, 
stiprināsim imunitāti, izmēģināsim jaunas ēdie-
nu receptes, pavasarī palielināsim ķiploku stādī-
jumu platības mūsu dārzos. Pastaigu maršrutos 
gar Daugavas un Pērses upēm pētīsim, kur pie 
mums dzīvo zivju dzenīši. Protams, pavērosim, 

kā mūsu pļavās aug pļavas ķimenes, vai laukirbi 
kaut kur var pamanīt, bet spīļastes šķiet ir sasto-
pamas visos mūsu dārzos. 

Klubiņa dalībnieki ievēro ārkārtas stāvokļa 
noteikumus, tomēr savus jubilārus sveicam īpa-
šā veidā. Izteikti mainīgajā vidē konkrēta darba 
plāna nav, to nosaka mājsēdes ierobežojumi. Vi-
siem darbīgu 2021. gadu! Veselību un veiksmi 
darbos!

Zenta Bērziņa,
senioru klubiņa "Pīlādzītis" vadītāja

Meteņos virtuāls masku gājiens
Tuvojas Meteņi, kurus latviešu gadskārtā svin 

6. februārī. Meteņa priekšvakarā iet masku gā-
jienos, ko sauc par ķekatām, mūsu pusē arī par 
skutelniekiem. Meteņos izbeidzas ziema un ķe-
katās iešana, un nākamā dienā – Pelnu dienā sā-
kas pavasaris un jauns gads.

Ja nevaram svētkus svinēt kopā, sagaidīsim 
Meteņdienu, piedaloties virtuālā masku gājienā! 
Kokneses kultūras nams un folkloras kopa "Ur-
gas" aicina ieskatīties mūsu senču bagātajā tau-
tas tradīciju pūrā un izgatavot savu Meteņdienas 
masku, lai pēc tam taptu arī jautrs foto, kuru līdz 

28. janvārim jānosūta Kokneses kultūras nama 
direktorei uz e-pastu: inguna.strazdina@kokne-
se.lv, norādot savu vārdu un uzvārdu.  

No 5. februāra par maskām, kuras būs skatā-
mas virtuālajā masku gājienā, varēs balsot Kok-
neses kultūras namā Facebook lapā. Virtuālā 
gājiena laikā ar padomiem par Meteņu svinēša-
nu dalīsies folkloras kopa "Urgas". Oriģinālāko 
masku autori saņems Meteņdienas sveicienu - 
pārsteiguma balvas.

Svinēsim Meteņus attālināti, bet kopā!

Izveidojiet savu versiju 
galda spēlei Mankala

Mankala ir galda spēļu paveids, ko spēlē visā 
pasaulē. To dažkārt dēvē arī par sēšanas spēli. 
Šai spēlei ir vairāki paveidi, bet noteikumi pa-
matā ir vienādi. Aicinām piedalīties ideju kon-
kursā, izveidojot savu ģimenes spēles Mankala 
versiju. Līdz 31. janvārim gaidīsim foto ar izvei-

doto spēli, kas jānosūta uz WhatsApp 29420666, 
minot arī savu vārdu un uzvārdu. Labākās idejas 
autors saņems pārsteiguma balvu no sporta hal-
les "Irši".  

Mankala var kļūt par aizraujošu spēli ikvienai 
ģimenei, ko spēlēt ziemas tumšajos vakaros un 
ikdienā. Ar spēles noteikumiem var iepazīties 
internetā,  kā arī tīmekļa vietnē YouTube iespē-
jams noskatīties video, kā spēlēt šo populāro 
spēli.

Mana versija par Mankalas spēli, kuru izvei-
doju kopā ar savu ģimeni: 12 burciņas, 72 zirņi, 
2 trauki bankai.

Lāsma Rutkovska,
sporta pasākuma organizatore Iršu pagastā

Reģistrētas 2 laulības 

Reģistrēti 2 jaundzimušie: Marta un Krista Kristiāna

Sastādīti 9 miršanas reģistri
Mūžībā pavadīti:

Kokneses novada Dzimtsarakstu nodaļā 
2020.gada decembrī:

Jānis Baikovs (1944.)
Felicita Lūse (1939.)
Jons Vitauts Jocius (1940.)
Alina Šulce (1947.)
Juris Šantars (1932.)
Zigrīda Balode (1941.)
Olga Kukreviča - Krutkovska (1926.)

Veronika Kārkliņa (1924.)
Pēteris Laduzāns (1945.)

Brīnumainie sniegavīri Iršos
Pirmais sniegs! Pirmais 

sniegs!
Bērniem lielu lielais prieks!

Sniega viļas lielas veļas,
Sniega vīrs uz kalna ceļas.

Milzīgs resnis tā kā vāts,
Nasku roku darināts.
Galva apaļa kā ola;

Mellās acis bolīt bola.

Mute plata tā kā stops:
Augšā, apakšā viens zobs.

Kājas diženas kā stabi,

Galvā platmale sēd labi...'', 
tā gada nogalē priecājās 
ziemas prieku baudītāji Iršu 

pagastā, izmantojot brīdi, 
kad zemi klāja paprāva snie-
ga kārta.

Trīs brīnumainus sniega-
vīrus pats Grinčs jau pagasta 
centrā laicīgi bija atradis, 
tomēr sniegotajā dienā tapa 
vēl dažāda lieluma skaistuļi 
un skaistules. Ķērām sniegu, 
kamēr tas bija mūspusē!

Lai prieks par radīto būtu 
dubultā, tad aicināju visus 
aktīvistus piedalīties bērnu 
centra ''Pepija'' (Pļaviņās) 
izsludinātajā ziemas foto 
konkursā ''Brīnumainais 
SNIEGAVĪRS'', kurš norisi-
nājās visu decembra mēnesi. 

Visi konkursa dalībnieki 
tika sumināti ar pateicības 
rakstiem un pārsteiguma 
balviņām.

Paldies visiem mākslinie-
kiem un ''Pepijas''vadītājai 
Tatjanai Zagorskai-Udaļco-
vai!

Lāsma Rutkovska,
sporta pasākumu 

organizatore 
Iršu pagastā

Konkursa dalībnieki saņēma pateicības rakstus un 
pārsteiguma balviņas.
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Atcerieties par drošību, apsildot mājokļus!
Iestājoties vēsākam laikam, Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas dienests 
(VUGD) saņem arvien vairāk izsau-
kumus uz ugunsgrēkiem, kas saistīti ar 
apkuri. Ugunsgrēku iespējamie izcel-
šanās iemesli visbiežāk ir nepareiza vai 
bojātu apkures ierīču lietošana, netīrīti 
dūmvadi un nevērīgi atstāti degtspējīgi 
priekšmeti pie vai uz krāsns. Latvijas 
Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 
centa prognozes liecina, ka brīvdienās 
un nākamajā nedēļa gaisa temperatū-
ra būtiski pazemināsies, tādēļ VUGD 
aicina iedzīvotājus ievērot piesardzību 
apsildot mājokļus!

Kurinot krāsni, 
rīkojies apdomīgi!

Svarīgākais gada aukstajos mēnešos, 
kurinot vietējās apkures ierīces, ir ie-
vērot elementāru piesardzību. Aizliets 
izmantot bojātus dūmvadus un krāsnis, 
kā arī tās pārkurināt. Ja mājokļa apsil-
dīšanai tiek izmantota malka, jāpārlie-

cinās, ka pagales nepārsniedz kurtuves 
izmērus. Savukārt kurināmajam un 
citiem degtspējīgiem materiāliem jā-
atrodas vismaz 1,2 metru attālumā no 
kurtuves atveres. Apkures iekārtas virs-
mai jābūt brīvai no degtspējīgiem mate-
riāliem, piemēram, uz tās nedrīkst žāvēt 
drēbes un apavus. VUGD aicina, apsil-
dot mājokli, vienmēr uzraudzīt apkures 
krāsnis un katlus, ja vien to tehniskās 
ekspluatācijas noteikumi neparedz ci-
tādi.

Iztīri sodrējus no 
skursteņa!

Ugunsdzēsēji glābēji ik gadu dodas 
uz vairāk nekā 500 izsaukumiem, kur 
dūmvados deg sodrēji. Sadegot jebku-
ram cietajam kurināmajam, uz skur-
steņa iekšējās virsmas veidojas kvēpu, 
sodrēju un darvas nosēdumi, kas, lai-
kus nenotīrīti, samazina apkures ierī-
ces darbības efektivitāti un var izraisīt 
intensīvu šo produktu degšanu. Tas var 

radīt plaisas visa mūrētā dūmeņa kor-
pusa biezumā, ārējo apvalku ieskaitot, 
tādejādi paverot ceļu karstajām dūmgā-
zēm un liesmām uz degtspējīgām sienu, 
griestu un jumta konstrukcijām, kas var 
izraisīt ne tikai dūmvada, bet arī visas 
ēkas aizdegšanos.

VUGD aicina regulāri apsekot un 
tīrīt sodrējus no dūmeņiem un krāšņu 
un pavardu dūmkanāliem. To vislabāk 
izdarīs skursteņslaucītājs, taču, ja pri-
vātmāju saimnieki prot un zina, kā veikt 
skursteņu tīrīšanu, to var veikt paši. 
Sodrējus no dūmeņiem, krāšņu un pa-
vardu dūmkanāliem ierasti tīra pirms 
apkures sezonas sākuma (līdz 1.novem-
brim). Savukārt ilgdedzes cietā kurinā-
mā ierīces un iekārtas dūmvadus jātīra 
vēl papildus vienu reizi apkures sezonas 
laikā (no 1.novembra līdz nākamā gada 
1.martam). Reizi piecos gados jāveic arī 
apkures sistēmas tehniskā stāvokļa no-
vērtējums, ko var veikt speciālists.

Apkures iekārtas un ierīces, kurās 

par kurināmo izmanto gāzi – tīra un 
tehnisko apkopi un tehniskā stāvokļa 
pārbaudi veic ne retāk kā reizi gadā, ja 
ražotājs nav noteicis citādi. Ja apkures 
ierīce bijusi atslēgta ilgāk par sešiem 
mēnešiem, jāveic ārpuskārtas dūmgā-
zu novadīšanas un ventilācijas kanālu 
pārbaude.

Ievēro piesardzību, 
izmantojot elektriskos 
sildītājus!

Nereti iedzīvotāji mājokļa apsildīša-
nai izmanto elektriskās sildierīces. Aici-
nām pievērst uzmanību ierīču ražotāju 
instrukcijās paredzētiem drošas lietoša-
nas noteikumiem, piemēram, neapklāt 
sildierīces vai uz tās žāvēt apģērbu, kā 
arī neizmantot bojātas elektroierīces, 
pagarinātājus un kontaktligzdas pat tad, 
ja bojājums šķiet nenozīmīgs.

Dūmu detektors var glābt dzīvību
Vistraģiskākie ugunsgrēki notiek 

naktī, kad cilvēki guļ un nepamana 

aizdegšanos. Tādēļ mājoklī ir jāuzstā-
da dūmu detektors, kas ar spalgu ska-
ņas signālu vēstīs par sadūmojumu un 
ugunsgrēka izcelšanos, dodot iespēju 
izglābties un izsaukt ugunsdzēsējus glā-
bējus.

Ikviens iedzīvotājs ir līdzatbildīgs 
par savu drošību un to, lai ikdienā tiktu 
ievērotas ugunsdrošības prasības, tādēļ 
VUGD aicina neatlikt rūpes par savu 
un līdzcilvēku dzīvībām un jau šodien 
uzstādīt mājoklī dūmu detektoru! Pla-
šāk par dūmu detektoriem un to uz-
stādīšanu lasiet:  www.vugd.gov.lv/lat/
drosibas_padomi/ugunsdrosiba/5573-
par-dumu-detektoriem

  Ja tomēr notikusi nelaime un ir 
nepieciešama operatīvo dienestu pa-
līdzība, nekavējoties zvani uz tālruņa 
numuru 112!

Informācija:
Agrita Vītola

VUGD Prevencijas un sabiedrības 
informēšanas nodaļa

2020.gads Kokneses sporta dzīvē
2020.gads iesākās kā parasts, 
normāls gads, kuru katrs iesā-
kām ar jaunu apņemšanos izdarīt 
ko labu un lielu, un tā tas bija 
gandrīz trīs mēnešus, kad marta 
vidū pasaule piedzīvoja kardinā-
las izmaiņas.
 
Dāvis Kalniņš, 
Sanita Mirošņika,
Kokneses sporta centrs

Tolaik tas varēja šķist arī salīdzinoši 
īslaicīgi, bet, kā redzam tagad, tad sekas 
ir teju neatgriezeniskas un 2020.gads 
bija savā ziņā īpašs un kopumā ne pārāk 
pozitīvs. Sportiskie sasniegumi bija un 
pasākumi notika, bet kopējā emocionā-
lā noskaņa diezgan skumīga un pat ne-
daudz sērojoša. Atskatīsimies uz 2020.
gadu visi kopā, vērojot to caur Kokne-
ses sporta dzīves skatlodziņu. Dažādus 
pozitīvus iespaidus savākt paspējām un 
būs ko atgādināt arī jums, mūsu dārga-
jiem un mīļajiem koknesessportacentrs.
lv lasītājiem. Raksta formāts šoreiz se-
kojošs – hronoloģiski pa sporta veidiem 
un grupām.

2019. gada 31. 
decembris  – distanču 
slēpošana

Kā jau ierasts, tad gads iesākas ar jan-
vāri, ar 1.janvāri, kas lielai daļai ir mieg-
pilna diena, bet arī ļoti priecīga, jo sākas 
jauns, apņēmības un labu nodomu pilns 
gads. Latvijas labākā distanču slēpotāja 
Patrīcija Eiduka noslēdza 2019.gadu 
ar lielisku startu savā pirmajā “Tour 
de Ski” tūrē (37.vieta 10 km brīvā stila 
distancē) un turpināja savus rezultātus 
uzlabot arī sezonas turpinājumā. Janvā-
ra vidū, kad draudzīgā un svinīgpilnā 
pasākumā tika arī godināti Kokne-
ses novada 2019 labākie sportisti un 
sportistes, Čehijas slēpošanas kūrortā 
Nove Mesto Patrīcija pirmo reizi iekļuva 
trīsdesmitniekā pasaules kausa posmā 
distanču slēpošanā – 10 km brīvā stila 
distancē tika iegūta 27. vieta. Februāra 
beigās Patrīcija startēja savā pēdējā pa-
saules junioru čempionātā, kas vairākas 
dienas norisinājās Vācijas pilsētā Ober-
vīzentālē. Patrīcijai šis bija “īstais gads” 
junioru konkurencē, jo beidzot viņa bija 
vecākā šajā grupā un arī rezultātu ziņā 
šis bija labākais gads. Sprintā Patrīcija 

tika klasificēta 13.vietā, 5 km klasiskā 
stila distancē iegūta 27. vieta, bet 15 km 
brīvā stila distancē ar kopējo startu 
ļoti augstā un reizē arī sāpīgā 4.vieta, 
no medaļas atpaliekot vien 1.6 sekun-
des. Aprīļa beigās Patrīciju iekļāva Lat-
vijas olimpiskās vienības B sastāvā, lai 
sportiste varētu veiksmīgāk sagatavoties 
nākamajai sezonai. Jauno sezonu Patrī-
cija uzsāka ar startu pirmajā pasaules 
kausa posmā Somijas pilsētā Rukā, kur 
parādīja ļoti labu sniegumu, sperot vēl 
vienu solīti tuvāk Pasaules distanču slē-
pošanas elitei. Savu sezonas līdz šim la-
bāko sacīksti Patrīcija aizvadīja decem-
bra vidū Davosā, kur pirmo reizi iekļuva 
sprinta ceturtdaļfinālā un pirmo reizi 
iekļuva arī pasaules kausa posma TOP 
10 – 10 km brīvā stila distancē ar inter-
vāla startu izcīnīta 8. vieta. Patrīcijas 
brālis Edijs Eiduks šogad startēja tikai 
vienā LČ posmā, jo silto laika apstākļu 
dēļ sniega mūsu mazajā valstī praktiski 
nebija. Tomēr 15. un 16. februārī Mado-
nā sniega kopējiem izdevās kaut kādu 
trasi iekopt un vismaz viens LČ posms 
notika. Edijs 10km brīvā stila distance 
V18 grupā izcīnīja 4. vietu, no trešās 
vietas atpaliekot 1 sekundi.

11. janvāris – U12 
grupas vieglatlēti

Vieglatlētika ir viena no Kokneses 
vizītkartēm. Un vieni no pirmajiem, kas 
iesāka 2021.gada sacensību sezonu bija 
tieši U12 grupas sportisti, kas 11. janvā-

rī Aizkrauklē sacentās reģiona ietva-
ros un pa visiem spēja izcīnīt 15 no 30 
pieejamām medaļām (pie vismaz vienas 
medaļas tika Elizabete Kalniņa, Kadrija 
Birkāne, Valērija Kovaļevska, Darens 
Vanags, Reinis Cīrulis, Ričards Logins, 
Dominiks Rudmiezis, Valters Nikola-
jevs). Tā kā šiem sportistiem vēl neno-
tiek valsts līmeņa sacensības, tad ir grūti 
izvērtēt, kurš no startiem ir svarīgāks, tā-
pēc pieminēsim gandrīz visus šīs grupas 
startus 2020.gadā. Šie paši sportisti ļoti 
atzīstami arī startēja jau plašākā reģionā 
sacensībās februāra beigās Madonā, 
kur 13 sportistu delegācija spēja iegūt 
11 godalgas (2 Alekam Ščerbinskim, 3 
Kadrijai, 3 Elizabetei, pa vienai Valēri-
jai, Reinim un Valteram). Par vienu no 
lielākajiem šo sportistu sasniegumiem 
2020.gadā noteikti var saukt uzvaru 
6×160 jauktās stafetes skrējienā Rīgā, 
kur jaunie vieglatlēti (Valērija, Kadri-
ja, Elizabete, Dominiks, Reinis, Aleks) 
pārspēja arī spēcīgās Rīgas un Ogres ko-
mandas. Pēc pavasara pārtraukuma pir-
mās vasaras kontrolsacensības notika 
19. jūnijā Koknesē, vieglatlētikas piec-
cīņā, kur par labākajiem kļuva Kadrija 
un Dominiks. Septembra sākumā no-
risinājās KSC atklātās sacensības U12 
daudzcīņas sacensībās, kuras šoreiz 
apmeklēja jau plašāks loks sportistu no 
dažādiem Latvijas novadiem. Visnotaļ 
spēcīgā un plašā konkurencē savu snie-
gumu ar godalgām apzīmogoja Aleks 
un Kadrija, bet turpat aiz labāko trijnie-

ka sacensības noslēdza arī Valērija un 
Dominiks. Pēdējais U12 sportistu starts 
bija skolu krosa sacensībās. Zēniem pie 
zelta medaļas šajā grupā tika Aleks, bet 
meitenēm viss pirmais trijnieks kok-
nesietēm – Valērijai, Kadrijai un Luīzei 
Eglītei.

19. janvāris – bobslejs
Janvārī Eiropas kausa posmā bob-

slejā  divnieku ekipāžā debitēja Reinis 
Nungurs, kurš kopā ar pilotu Emīlu Ci-
puli izcīnīja 11. vietu Siguldas trasē. Arī 
Reinis aprīlī tika iekļauts LOV B sastāvā 
un varēja aizvadīt pilnvērtīgu sagatavo-
šanās posmu pirms 2020. /2021. gada 
sezonas. Jauno sezonu Reinis uzsāka 5. 
decembrī Eiropas kausa posmā Vin-
terbergā, kur divnieku ekipāžā kopā ar 
Dāvi Kaufmani tika izcīnīta 7. vieta.

20. janvāris – 
Kokneses tautas 
sporta sacensības

Kā jau lielākajai daļai zināms, tad 
Kokneses sporta centrs ik gadu rīko 
daudz tautas sporta sacensības dažādos 
sporta veidos ar mērķi iesaistīt arvien 
plašāku sportistu loku šāda veida akti-
vitātēs. Arī 2020.gads nebija izņēmums 
un pirmās tautas sporta sacensības no-
risinājās 20.janvārī, kad 28 dalībnieki 
piedalījās cīņā par Kokneses labākā gal-
da tenisista titulu. Pirmo reizi pie šāda 
titula tika Jānis Locis, kurš aiz sevis at-
stāja Antonu Kursīti un Didzi Bērziņu. 
Nedēļu vēlāk tika noskaidrota arī labā-
kā tā brīža Kokneses novada volejbola 
komanda un par tādu kļuva “Veterāni” 

no Iršiem Dzintara Greļa vadībā. Bijām 
ieplānojuši arī pasākumus martā zolītē, 
aprīlī peldēšanas sacensības un ģimeņu 
sporta dienu un arī citus, bet marta vidū 
viss process apstājās. Tautas sporta sa-
censību apritē atgriezāmies 31.jūlijā ar 
tradicionālo “Kokneses asfaltu”, kam 
šoreiz piebiedrojās “Kokneses smil-
tis”. Kombinētais basketbola un plud-
males volejbola turnīrs pulcēja gandrīz 
90 dalībniekus un varēja just, ka cilvēki 
ir izslāpuši pēc pasākumiem. Lieliskā 
gaisotnē un nedaudz slapjā laikā par 
labākajiem basketbolā kļuva “Andrejs 
G”, pludmales volejbolā dāmām Toma-
ševska/Regute, vīriem – Vingris/Arzovs. 
Tautas pasākumu vasaras kulminācija 
bija  Kokneses sporta festivals 2020, 
kurš šogad padevās vēl sportiskāks, 
raitāks, interesantāks, dinamiskāks, ģi-
meniskāks un plašāk apmeklēts kā citas 
reizes. Tas bija lielisks vasaras sezonas 
noslēgums, kas ievadīja rudens cēlienu. 
Septembrī tautas sportā notika rudens 
skeitparka sacensības, kas bija otrās 
jaunuzceltajā skeitparkā, bet oktobris 
iesākās ar  Kokneses novada čempio-
nāta basketbolā pirmo kārtu. Šogad 
turnīram bija pieteikušās 8 komandas 
un pirmajā kārtā laukumā devās 64 spē-
lētāji. Turnīrs pulcēja arī ļoti plašu skatī-
tāju loku. Diemžēl dažas dienas pēc tam 
pasliktinājās epidemioloģiskā situācija 
valstī un joprojām turpinājums nav bijis 
un nav arī zināms, kad būs. Pats pēdējais 
tautas sporta pasākums, kurš gan bija arī 
daļēji profesionāls, bija paša pēdējā brīža 
zibenspasākums 16.oktobra pēcpusdie-
nā jeb aptuveni 7 stundas pirms oficiālā 

60 m skrējējas. Pa kreisi Kadrija Amanda Birkāne, 
vidū Valērija Kovaļevska.

U12 vieglatlētu uzvara 6×160 jauktās stafetes skrējienā Rīgā.
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valsts aizlieguma rīkot pasākumus. Tas 
bija  Kokneses novada atklātais čem-
pionāts spēka trīscīņā uz atkārtojumu 
skaitu. Kokneses atlētiem šajā reizē arī 
vairākas godalgas – 1.vietas savās svara 
kategorijās Dārtai Bērziņai, Ilmāram 
Kalniņam un Didzim Bērziņam, 2.vie-
ta Dāvim Kalniņam, 3.vieta Ritvaram 
Kļaviņam, bet Maiklam Andriksonam 
5.vieta, bet komandai 2.vieta. Tas Kok-
neses tautas sporta sacensībās šogad arī 
bija viss… Diemžēl.

25. janvāris – 
Kokneses peldētāji

Koknesē nav sporta skolas peldēša-
nas grupas, ir tikai peldētapmācība, bet 
tāpat izveidojās vairāki labi peldētāji, par 
kuru meistarību ikdienā rūpējās peldē-
šanas trenere Jolanta Grugule. Pirmais 
starts jaunajiem peldētājiem notika 
25.janvārī Bauskā, kur pie godalgo-
tām vietām tika jaunie peldētāji Keitija 
Skribāne, Emīlija Jaudzeme, Valērija 
Kovaļevska, Eduards Lipskis un Ance 
Freimane. Mūsu novada spēcīgākais 
peldētājs Atis Āre februāra un marta 
mijā piedalījās Latvijas atklātajā čem-
pionātā peldēšanā un peldējumos uz 
muguras divas reizes iekļuva B finālā. 
LČ ieskaitē 50m uz muguras Atim 7.vie-
ta, bet 100m uz muguras – 5. vieta. Pēc 
nedēļas Baltijas čempionātā Atis savus 
rezultātus uzlaboja un izpildīja sporta 
meistara normu abās distancēs – gan 
50m uz muguras, gan 100m uz mugu-
ras. 16.oktobrī Atis paspēja nostartēt 
arī Latvijas kausa posmā Valmierā, 100 
metros uz muguras iegūstot 4.vietu un 
par 4 simtdaļām labojot savu personisko 
rekordu.

26.janvāris – U14 
grupas vieglatlēti

Janvāra nobeigumā notika Latvijas 
čempionāts (LČ) soļošanā telpās, kurā 
tradicionāli piedalās arī Kokneses tre-
niņgrupu audzēkņi. U14 grupā Kristija 
Rotkāja izcīnīja 7.vietu 2km distancē. 
Februāra sākumā U14 Latvijas čem-
pionātā vieglatlētikā telpās 16.vieta de-
bijas reizē mūsu vienīgajai dalībniecei 
Martai Užulei lodes grūšanā. Latvijas 
U14 vieglatlētikas čempionātā 15. jū-
lijā Preiļos šajā vecuma grupā piedalījās 
gan Marta, gan Kristija. Marta izcīnīja 
8.vietu augstlēkšanā, bet Kristijai 10.vie-
ta soļošanā. Marta šajā grupā startēs arī 
nākamgad un turpina ļoti cītīgu treniņu 
procesu, lai varētu cīnīties par pašām 
augstākajām vietām arī Latvijas čempio-
nāta līmenī.

26.janvāris – U16 
grupas vieglatlēti

Vienīgā U16 grupas soļotāja Gunde-
ga Beķere LČ sezonu janvāra beigās Rīgā 
iesāka ar 5. vietu 3000 metru distancē. 
Februāra beigu daļā Liepājā notika arī 
Latvijas čempionāts telpās pārējās dis-
ciplīnās, kur startēja pieci koknesieši, 
visatzīstamāko sniegumu uzrādot To-
mam Kroičam – 7. vieta trīssoļlēkšanā, 
bet pārējiem vērtīgs pieredzes starts. 
Vasaras čempionātā Jēkabpilī jau ne-
daudz labākas sekmes – vesermetēja 
Patrīcija Bērzkalna izcīnīja trešo vie-
tu, Gundegai 4.vieta soļošanā, 5. vieta 
Tomam trīssoļlēkšanā. 8.vietu izcīnīja 
šķēpmetēja Elza Lazdiņa. Elza savu se-
zonas labāko rezultātu gan uzrādīja sep-
tembra vidū sacensībās Koknesē, kur 
aizmeta 40.86 metrus tālu un tas viņai 
deva trešo vietu 2020. gada Latvijas U16 
šķēpmetēju reitingā.

26.janvāris – U18 
grupas vieglatlēti

Arī U18 grupas sportistiem pirmais 
starts bija LČ soļošanā telpās, kurā 
vislabāk nostartēja Megija Tramdaka, 
izcīnot 4.vietu 3000m distancē. Savu-
kārt februāra vidū Kuldīgā notika arī 
Latvijas čempionāts telpās U18 grupai 
un uz Kuldīgu bija devušies pavisam 
seši sportisti. Vislabākās sekmes no 
mūsējiem Gustavam Ozoliņam, kuram 
4.vieta trīssoļlēkšanā, Evars Geršebeks 
izcīnīja 8.vietu 60m sprintā un tādā pašā 
vietā sacensības noslēdza arī trīssoļlēcēji 
Evelīna Vitenberga un Raimonds Dzēr-
ve. Vasarā izdevās arī tikt pie medaļas, 
kad LČ U18 Ventspilī bronzu izcīnīja 
Megija Tramdaka soļošanā, bet trīs-
soļlēcējs Raimonds Dzērve ierindojās 
6.vietā.

26.janvāris – U20 
grupas vieglatlēti

Megija Čakste ir vienīgā jaunatnes 
vecuma vieglatlēte, kas šajā gadā ieguva 
divas LČ medaļas. Janvārī LČ soļoša-
nā telpās Megijai otrā vieta, bet vasarā 
Megija pēc kārtīga treniņu darba spēja 
izcīnīt arī zelta medaļu 5000m distancē. 
Iespējams, pie savām otrajām medaļām 
būtu tikuši arī vesermetēji Natālija Zei-
ca un Otto Bērzkalns, kuriem Koknesē 
martā plānoto ziemas čempionātu nācās 
atcelt koronavīrusa izplatības dēļ. LČ 
Ventspilī abi tika pie sudraba godal-
gām, kas viņiem arī deva iespēju startēt 
Latvijas izlases sastāvā Baltijas U20 ko-
mandu mačā. Baltijā Natālijai 4.vieta, 
bet Otto 6.vieta.

1.februāris – Kokneses 
futbola komanda

Tradicionāli Kokneses futbola ama-
tieru komanda piedalās Aizkraukles 

novada atklātajā čempionātā telpu 
futbolā un arī 2020.gads nebija izņē-
mums. Čempionāts gan sākās jau 2019.
gadā, bet tā noslēdzošais posms notika 
1.februārī, kur arī tika aizvadītas izšķiro-
šās spēles. Diemžēl cīņā par 1.vietu tika 
piedzīvots zaudējums ar 1:2 pret čem-
pioniem “Veterāniem” un koknesieši 
turnīru pabeidza 2.vietā. 6.vietā ierindo-
jās cita Kokneses komanda – “Latvijas 
izlase”. Vasarā Kokneses komanda rādīja 
ļoti pārliecinošu sniegumu minifutbola 
čempionātā un noslēdza to ar uzvaru 
kopvērtējumā, astoņās spēlēs tiekot 
pie sešām uzvarām, neizšķirta un viena 
zaudējuma.

1.februāris – slidošana 
lejup pa kalnu 
(downhill skating)

Ekstrēmo sporta veidu pārstāve Lel-
de Māliņa, kas jau otro sezonu startēja 
“Red Bull Ice Cross” (slidošana lejā pa 
kalnu) sacensību seriālā, sezonu atklāja 
ar 3.vietu Krievijas čempionātā. 8.feb-
ruārī Lelde startēja arī Somijā notieko-
šajā pasaules kausa posmā un izcīnīja 
14.vietu. Pēc nedēļas Lelde piedalījās 
arī sezonas lielākajās sacensībās Jo-
kohamā Japānā, kur arī tika iegūta 14. 
vieta. 21.martā bija plānots Pasaules 
čempionāts turpat Maskavā, kur sezo-
nas ievadā trase jau bija iemēģināta, bet 
čempionāts tika atcelts pandēmijas aps-
tākļu dēļ.

1.februāris – Kokneses 
veterānu galda tenisa 
komanda

Kokneses veterānu galda tenisa ko-
manda (Natālija Kļimanova, Vitālijs 
Glazunovs, Aleksandrs Upesleja, Juris 
Siliņš un Uģis Plikgalvis), komandas 
galvenā menedžera Ernesta Skopāna va-
dībā, izcīnīja 2.vietu Latvijas sporta ve-
terānu spēlēs, iegūstot godalgotu vietu 
jau trešo gadu pēc kārtas. Arī individuāli 
godalgotas vietas – pirmās vietas savās 
grupās Natālijai un Aleksandram, otrās 
Vitālijam un Jurim, bet trešā vieta Uģim. 
Ernests Skopāns startēja individuāli un 
izcīnīja augsto 3.vietu 85+ grupā.

29.februāris – 
pieaugušie vieglatlēti

Pieaugušo grupas vieglatlēti Latvijas 
čempionātā telpās sacentās 29.febru-
āri un 1.martā Kuldīgā, kur uz starta 
devās arī trīs koknesieši. Trīssoļlēcējs 
Dāvis Kalniņš ieguva 2.vietu, lodes 
grūdējs Reinis Izcīnīja trešo vietu, bet 
citam lodes grūdējām Mārtiņam Bro-
kam šoreiz sestā vieta. Martā tika plā-
nots Latvijas ziemas čempionāts vesera 
mešanā, kura norises vieta būtu bijusi 
tieši Koknese, bet šīs sacensības tika at-
celtas. Līdz ar to nākošā reize, kad mūsu 

vieglatlēti  sacentās LČ mērogā bija ti-
kai 8.augustā, kad Jelgavā tika iegūtas 
3 godalgas. U23 konkurencē zelts lodes 
grūšanā Nunguram, sudrabs trīssoļlēk-
šanā Ralfam Eihentālam, bet pieaugušo 
konkurencē 3.vieta Dāvim Kalniņam. 
LČ ietvaros Platonē tika aizvadītas arī 
vesera mešana sacensības, kurās ar 
5.vietu atzīmējās Andrejs Pavļenkovs, 
bet ar 6.vietu – Natālija Zeica.

29.februāris – 
veterānu grupas 
vieglatlēti

LSVS sporta spēlēs vieglatlētikā tel-
pās veiksmīgi nostartēja arī Kokneses 
veterāni, kas pa visiem kopā spēja izcīnīt 
22 medaļas, tostarp 11 zelta. Četras zel-
ta medaļas LSVS spēļu debitantei Agrai 
Bērziņai (60m, 200m, tālums, trīssolis), 
divas Annai Lullei (tālums, trīssolis), 
pa vienai Ditai Martinsonei (lodes grū-
šanā), Antrai Vītolai (augstlēkšanā), 
Aivim Orliņam (lodes grūšanā), Ar-
vīdam Vītolam (augstlēkšana), Jānim 
Gusevam (trīssolis). Tāpat sacensībās ar 

godalgotām vietām izcēļās Aija Vītola 
(60m, 200m, trīssolis), Gita Kosmačev-
ska (60m, 200m), Didzis Bērziņš (trīs-
solis). Neskatoties uz saraustīto gada sa-
censību kalendāru, kad sacensības bieži 
tika pārceltas, notika arī LSVS vasaras 
sporta spēles vieglatlētikā. Ierasto divu 
dienu vietā, sacensības tika iespiestas 
vienā dienā 22. augustā Rojā. Sacen-
sības bija ļoti garas un kā teica mūsu 
pārstāvji, tad pēdējās disciplīnas esot 
notikušas jau tumsā, bet tas netraucēja 
mūsējiem iegūt arī vairākas godalgas. 
Pa trīs godalgām šoreiz Annai Lullei, 
Antrai Vītolai, Jānim Gusevam, pa di-
vām medaļām Aijai Vītolai, Arvīdam 
Vītolam un Ditai Martinsonei, bet viena 
Gitai Kosmačevskai. Pēc nedēļas Preiļos 
notika arī Latvijas čempionāts vieglat-
lētikā veterāniem uz kuru devās piece 
mūsu pārstāvji. Arvīds kļuva par čem-
pionu trīssoļlēkšanā, Antrai čempiones 
tituli visās trijās lekšanas disciplīnās, 
Aijai ātrākais laiks un čempiones nosau-
kums 100 metros, bet Jānim Gusevam 2 
čempiontituli par startiem tāllēkšanā un 

 5. un 6.decembrī Vācijas pilsētā Vinterbergā norisinājās Eiropas kausa 
1.posms bobslejā. Dāvis Kaufmanis/Reinis Nungurs bija otrie ātrākie.

Kokneses tautas sporta sacensībās 2020. gada janvārī par labāko volejbola komandu tika atzīta komanda 
“Veterāni” no Iršiem Dzintara Greļa vadībā.

2020.gada Aizkraukles novada atklātajā čempionātā minifutbolā, piecu 
komandu konkurencē par uzvarētājiem kļuva Kokneses futbolisti.

29. augustā Preiļos norisinājās Latvijas čempionāts vieglatlētikā 
veterāniem, kurā Arvīds Vītols izcīnīja zelta medaļu trīssoļlēkšanā un 

sudraba medaļu augstlēkšanā K65+ grupā.



14KOKNESES NOVADA VĒSTIS      Nr. 126 (413) 2021. gada 14. jaNvāris 14

trīssoļlēkšanā. Aivis Orliņš sacensības 
lodes grūšanā noslēdza 4.vietā.

6.marts – Florbola 
komanda “Koknese/
Aizkraukle”

Apvienotā florbola komanda “Kok-
nese/Aizkraukle” zem šāda nosauku-
ma Latvijas florbola čempionāta 2. līgā 
startē jau kopš 2017./2018.gada sezonas. 
Komanda allaž ir tikusi izslēgšanas spē-
lēs, bet šajā 2019./2020. gada sezonā tajā 
iekļūt bija visgrūtāk. Par laimi komanda 
saņēmās uz izšķirošajām spēlēm un pē-
dējās spēļu kārtās izdevās iekrāt pietie-
kami punktu, lai nodrošinātu play-off 
vietu, šoreiz kvalificējoties kā pēdējie 
– ceturtie no savas zonas. Play-off cīņās 
pretī stājās Austrumu zonas uzvarētāji 
Slampe/Zevid, kuri pirmajā spēlē marta 
sākumā Koknesē tika pieveikti ar 10:6. 
Cerīgs sākums sērijai, kurā mūsējie ne-
bija favorītu statusā. Diemžēl bez tur-
pinājuma… koronavīruss. Oktobrī ko-
manda lieliski uzsāka jauno 2020./2021.
gada sezonu, kur trīs spēlēs tikpat uzva-
ras. Šobrīd komanda gaida čempionāta 
atsākšanos.

8.marts – “Noskrien 
ziemu” finālposms 
Koknesē

8.martā Koknesē notika skriešanas 
seriāla “Noskrien ziemu” finālposms, 
kurā startēja ap 800 dalībniekiem. “No-
skrien ziemu” ir skriešanas seriāls, kas 
notiek ziemas mēnešos visā Latvijā un 
katru gadu arvien vairāk dalībnieku un 
ir kļuvis par atpazīstamu masu pasāku-
mu Latvijā. Tik liela izmēra skriešanas 
pasākums Koknesē vēl nebija noticis 
un tas bija lielisks. Ļoti daudz dalībnie-
ku, lieliska skriešanas trase, superīga 
pavasara diena un ļoti laba pasākuma 
organizācija garantēja lielisku aktīvo at-
pūtu gan dalībniekiem, gan skatītājiem. 
Diemžēl, šis arī bija pēdējais sporta pa-
sākums tikko startējušajā pavasarī…

13.marts – viss tiek 
aizslēgts

Kā jau mēs visi zinām, tad no mar-
ta vidus ne tikai Koknesē un Latvijā, 
bet arī visā pasaulē iesākās pandēmija, 
kā rezultātā uz ilgu laiku viss apstājās. 
Kokneses sporta centrs bija spiests slēgt 
durvis uz gandrīz diviem mēnešiem, 
apstājās visas sacensības un arī treniņi. 
Viss, praktiski viss bija ciet un nenotika 
nekas. Skolēni palika mājās, lielākā daļa 
strādāja attālināti, pasākumi nenotika, 
treniņi nenotika. Arī Kokneses sporta 
centrs darbojās sev neierastā ritmā un 
aprīlī izmisuma vadīti izveidoja asprātī-
gu video no attālinātajām KSC kolektīva 
sacensībām basketbolā.

Pirmās pozitīvās ziņas tika saņemtas 
uz 12.maiju, kad KSC ierobežotā režī-
mā drīkstēja uzņemt apmeklētājus un 
darbu varēja atsākt arī treniņgrupas. 
Pakāpeniski tika mazināti ierobežojošie 
pasākumi un jūnijā jau izskatījās cerīgā-
ka situācija visā sporta nozarē.

19.jūnijs – 
Vieglatlētikas 
sacensības Koknesē

Vieglatlētika ir Kokneses sporta vizīt-
karte jau vairāk kā 60 gadu un joprojām 
vieglatlētikas pamatus Koknesē apgūst. 
Līdz ar to arī loģiski, ka pie mums no-
tiek arī dažādas vieglatlētikas sacensības 
jaunatnei, pieaugušajiem un veterā-
niem. Šosezon pirmās sacensības notika 
19.jūnijā, kad uzņēmām ANSS slēgtās 
sacensības vieglatlētikā, lai atgūtu sa-
censību garšu pirms gaidāmajiem Latvi-
jas čempionātiem.

3.jūlijā notika nu jau tradicionālās sa-
censības trīssoļlēkšanā “Māra Bružika 
kausa izcīņa”, kas pulcēja 47 dalībnie-
kus no visas Latvijas. Liels prieks, ka arī 
Latvijas rekordists, pasaules čempions 
telpās un koknesietis vienā personā Mā-
ris Bružiks bija klāt sacensībās no pirmā 
līdz pēdējam lēcienam, pats personīgi 
apbalvoja sacensību laureātus un neat-
teica foto sesijas jaunajiem talantiem.

Tāpat 3.jūlijā Kokneses stadiona re-
zerves mešanas sektorā norisinājās jau-
nas sacensības, kuras organizēja meša-
nas kluba “Arsenal” vadītāji un Koknesē 
mešanas prasmes apguvušie Jānis Pod-
nieks un Normunds Krūmiņš. Vesera 
mešanas trenerim Ērikam Cīrulim par 
godu nosauktajās sacensībās debijas 
reizē piedalījās gandrīz 30 dalībnieki 
no tuvākām un tālākām Latvijas vietām 
piedaloties gan vesera mešanā, gan arī 
smaguma mešanā.

28.jūlijā Kokneses stadionā pirmo 
reizi notika Baltijas čempionāts. Lai 
neskanētu pārāk skaļi, tad pie mums 
notika viena disciplīna – vesera meša-
na, kurā piedalījās pa 6 meitenēm un 6 
zēniem U16 vecumā no Baltijas valstīm. 
Pats čempionāts notika Ogrē, bet vesera 
mešanas disciplīna notika Koknesē.

4.septembrī KSC rīkoja daudzcīņas 
sacensības U10 un U12 grupu spor-
tistiem, šoreiz pulcējot 62 dalībniekus. 
Spraigās cīņās par labākajiem daudz-
cīņniekiem tika atzīti ogrēnieši, otrie 
sportisti no Jēkabpils, bet trešie mājnieki 
koknesieši. 19.septembrī notika tradi-
cionālās sacensības mešanas disciplī-
nās jaunatnei “Kokneses kauss 2020”, 
kuru programmu šogad papildināja arī 
pieaugušo grupas šķēpmetēji. Līdz ar to 
Kokneses stadionā uz starta redzējām 
tādus pasaulē pazīstamus sportistus 
kā Līnu Mūzi, Aneti Kociņu un bijušo 
Eiropas čempionu Zigismundu Sirmo. 
Tā kā 19.septembrī tika atceltas šķēpa 
mešanas sacensības Valgā, tad Kokne-
sē ieradās gandrīz visi šī brīža spēcīgā-
kie jaunatnes sportisti, par ko liecina 
arī sasniegtie augstie rezultāti – daudzi 
sportisti sasniedza ne tikai savus perso-
nīgos rekordus, bet arī sezonas labākos 
rezultātus Latvijā. Tāpat šajā dienā no-
tika arī mešanas kluba “Arsenal” rudens 
kausa izcīņa vesera un smaguma meša-
nā. 19.septembris bija īsta vieglatlētikas 
svētku diena Koknesē.

11.jūlijs – šaušana
Šajā dienā Rēzeknē, Oksalis šautuvē 

notika Latvijas čempionāts automātis-
kajā tranšeju stenda šaušanā. Pie savas 
pirmās LČ medaļas tika Normunds Bēr-
ziņš, kurš izcīnīja bronzas medaļu.

12.jūlijs – autokross
12.jūlijā sacensībās Lietuvas autokro-

sa čempionātā Taurages autotrasē sezo-
nu ar uzvaru uzsāka Mini Buggy klases 
autokrosists Emīls Mirošņiks. Nedēļu 
vēlāk sekoja uzvara Latvijas autokrosa 
čempionāta pirmajā posmā Pilskal-
nu autotrasē. Lieliskā “gonku” sērija 
Emīlam turpinājās abās Baltijas valstīs. 
Lietuvas čempionātā pēc aizvadītiem 3 
posmiem Emīls bija kopvērtējuma līde-
ris un nopietns pretendents čempiona 
titula iegūšanai, tomēr septembra beigās 
valstī noteiktie ierobežojumi par robe-
žu šķērsošanu un pašizolāciju, kas būtu 
jāievēro atgriežoties no sacīkstes, neļāva 
Emīlam startēt Lietuvas čempionāta pē-
dējā posmā Pluņģē, līdz ar to šo sezonu 
Lietuvā Emīls noslēdzis ar vicečem-
piona titulu. Latvijā čempioni tika no-
skaidroti 3.oktobrī Brenguļu autotrasē, 
aizvadot seriāla pēdējo posmu. Šajā sa-
cīkstē Emīls kāpa uz otrā augstākā pje-

destāla pakāpiena, nodrošinot papildus 
punktus kopvērtējumam un kļūstot par 
Latvijas čempionu mini bagiju klasē.

7.augusts – Koknesē 
jauns skeitparks

Šogad tika izveidots jauns monolīts 
skeitparks Koknesē 270 m2 platībā. 
Projektu īstenoja biedrība “Kokneses 
sporta veterānu klubs” sadarbībā ar 
Kokneses pašvaldību. 15.augustā notika 
lielas skeitparka atklāšanas sacensības, 
kuras organizēja Kokneses jauniešu 
biedrība. Sacensības kopā pulcēja vairāk 
nekā 40 dalībniekus.

23.augusts – Latvijas 
komandu čempionāts 
zolītē

Latvijas čempionātā zolītē šogad pie-
dalījās komanda “Kokneses zolmeistari”, 
kuru sastāvā spēlēja trīs zolmaņi, kas ir 
spējuši uzvarēt “Kokneses zolmeistars” 
sacensībās, kuras ik gadu martā notiek 
Koknesē. Šie trīs bija koknesieši Egīls 
Baltcers un Ralfs Dūniņš, kā arī viņu 
spēļu biedrs Egīls Kļaviņš no Rīgas. Kā 
ceturtais komandas dalībnieks startēja 
Edgars Doroško, kurš arī ir biežs viesis 
Kokneses turnīros. Komanda kopumā 
aizvadīja spraigu spēļu dienu un die-
nas noslēgumā izcīnīja bronzas meda-
ļas LČ zolītē komandām.

28.augusts – PK 
rollerslēpošanā

Augusta noslēgumā Madonā notika 
pasaules kausa 2.posms rollerslēpošanā 
kā arī pasaules junioru čempionāts. Ša-
jās sacensībās piedalījās  arī Kokneses 
novada pārstāvji Patrīcija Eiduka un 
Edijs Eiduks. Patrīcija ieguva 2.vietu 
200m sprinta sacensībās, bet 15km dis-
tancē brīvajā stilā un 10km distance kla-
siskajā stilā izcīnīja uzvaras PK ieskaitē. 
Edijs startēja junior ieskaitē un uzrādīja 

sekojošus rezultātus – sprintā cīņa bei-
dās pusfinālā, 20km brīvā stila distance 
augstā 3.vieta, bet 15km klasiskā Edijam 
6.vieta.

26.septembris – 
volejbols

Volejbols bija viens no tiem sporta 
veidiem, kurš savu sezonu nepabeidza. 
Un dažiem tā sezona pat īsti arī neiesā-
kās, tāpēc volejbolisti nebija īpaši prie-
cīgi šajā gadā. Pēdējās lielās sacensības, 
kurās mūsējie piedalījās, bija Latvijas 
kausa izcīņa, kur Ivara Māliņa vadītā 
U19 grupas komanda 2019.gada zie-
massvētku laikā izcīnīja trešo vietu. U19 
komanda savas sportiskās gaitas Kokne-
sē ir noslēgusi, bet ir notikusi veiksmīga 
paaudžu maiņa un U15 komanda, kopā 
ar Jēkabpils sporta skolu, šogad startēs 
Latvijas čempionātā. Tiesa, čempionātā 
pagaidām nav aizvadīta neviena spēle, 
bet pirmssezonas pārbaudes turnīrā 
Cēsīs tika izcīnīta 1.vieta.
29.septembris – skolu 
sports

Kokneses novada izglītības iestādes 
vienmēr atbalsta skolu sporta aktivitātes 
un piedalās kuplā skaitā. Janvārī skolu 
volejbola sacensībās pie pirmās vietas 
tika IGKV zēnu volejbola komandas, 
bet tautasbumbā uzvara meitenēm, otrā 
vietā zēniem. Skolu sportu mācību gadā 
tradicionāli atklāj rudens kross, kam 
vēlāk seko sacensības basketbolā, volej-
bolā, tautas bumbā un vieglatlētikā, bet 
2020./2021. mācību gadā pagaidām ir 
noticis tikai rudens kross. 29.septem-
brī Pļaviņu biatlona bāzē Jankas notika 
ANSS rīkotās krosa sacensības, kurās 
ar lieliskiem panākumiem startēja arī 
mūsu novada skolas. I.Gaiša Kokneses 
vidusskola izcīnīja 1.vietu vidusskolu 
grupā, bet Bebru pamatskola bija labākā 
starp pamatskolām.

Apmēram tāds bija sporta gads Kok-
nesē. Nevarētu teikt, ka kluss un mie-
rīgs, vai nebūtu ko atzīmēt, bet varēja 
būt daudz sportiskāks, veiksmīgāks un 
pasākumiem bagātāks. Veiksmīgu vi-
siem 2021.gadu un ceram uz drīzu at-
griešanos normālā dzīvē!

Ziemas skriešanas seriāls “Noskrien ziemu” norisinājās jau piekto sezonu. Piektās sezonas 
noslēdzošais posms 8. martā notika Koknesē.

3.jūlijā Kokneses stadionā tika aizvadītas otrās Māra Bružika kausa izcīņas sacensības trīssoļlēkšanā desmit 
grupās, kopā piedaloties 47 trīssoļlēcējiem no visas Latvijas. 

11. jūlijā Oksalis šautuvē Rēzeknē norisinājās pirmais Latvijas 
čempionāts disciplīnā - Automātiskais tranšejas stends un Latvijas kauss 

2020 2. posms apaļajā stendā. 
Sacensībās bronzas godalgu izcīnīja koknesietis Normunds Bērziņš.
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Balsosim par Kokneses novada 2020. gada sporta laureātiem!
Par spīti tam, ka mūsu valstī un 

pasaulē pēdējā gada laikā ir krasi 
mainījusies iepriekš ierastā ikdienas lietu 
kārtība, zināmā mērā esam spējuši tei-
cami pielāgoties jaunajiem apstākļiem. 
Lai gan pēdējo mēnešu laikā visi esam 
“atrauti” no klātienes sabiedrības, pa-
teicoties mūsdienīgajiem “gadžetiem”, 
tomēr spējam būt daļa no tās arī attālināti.    
Diemžēl sporta dzīvē 2020.gads nav 
bijis no spilgtākajiem un panākumiem 
bagātākajiem. Pulcēšanās ierobežojumi 
skāruši arī sporta atzaru, liedzot 
vairākiem sportistiem iziet uz starta 
čempionātos un citās sacensībās. Lai 
gan aizgājušais gads sacensību ziņā ir 
bijis saraustīts, nevarētu teikt, ka ne-
notika nekas. Vairākiem novada spor-
tistiem bija iespēja izbaudīt sacensību 
gaisotni un cīnīties par godalgām Lat-
vijas, Lietuvas, Baltijas čempionātos, 
Eiropas un Pasaules kausos.  
Par godu sportistu sasniegumiem arī 
šogad notiks tradicionālais sportistu 
godināšanas pasākums “Kokneses no-
vada sporta laureāts 2020”, tikai šoreiz 
tas būs citādākā formātā. Pieturo-
ties pie tradīcijām, tiks izvēlēti spor-
tisti nominācijā “Gada sportiste” un 
“Gada sportists”. Un neraugoties uz to, 
ka aizvadītā sezona nav devusi plašas 
iespējas izpausties komandu spēlētājiem, 
ir izvēlēti pretendenti arī nominācijai 
“Gada sporta komanda”.  Ja iepriekšējos 
gados paši esam analizējuši sasniegu-
mus un pieņēmuši lēmumu, kuram šis 
tituls īsti pienākas, tad šogad nolēmām 
piesaistīt arī apkārtējo sabiedrību šī 
svarīgā lēmuma pieņemšanai. 

Balsu sadalījums būs sekojošs: 
1/3 - KSC 
1/3 - ekspertu/komisijas balsojums
1/3 - iedzīvotāju balsis 
Balsošana būs aktīva no 11. janvāra – 

22. janvārim plkst. 17:00  
www.koknesessportacentrs.lv sadaļā 

BALSOJUMS 
Balsot iespējams vienu reizi par vienu 

pretendentu katrā nominācijā. 
Nominācijai “Gada sportiste” 

izvirzītās pretendentes:
PATRĪCIJA EIDUKA
Latvijas labākā distanču slēpotāja 

Patrīcija Eiduka 2020. gada 
sākumā Čehijā pirmo reizi iekļuva 
trīsdesmitniekā pasaules kausa posmā 
distanču slēpošanā – 10 km brīvā stila 
distancē, iegūstot 27. vietu. Februāra 
beigās Patrīcija startēja pasaules junioru 
čempionātā Vācijā, kur sprinta distancē 

klasificēta 13.vieta, 5km klasiskā stila 
distancē izcīnīta 27.vieta, bet 15 km 
brīvā stila distancē ar kopējo startu ļoti 
augstā 4.vieta, no medaļas atpaliekot 
vien 1,6 sekundes. Aprīlī Patrīcija tika 
iekļauta LOV B sastāvā. Jauno sezonu 
Patrīcija uzsāka ar startu pirmajā Pas-
aules kausa posmā Somijas pilsētā 
Rukā, kur labākais starts izdevās 10 km 
brīvā stila iedzīšanā, distancē sasnied-
zot 24.labāko laiku. Savu sezonas līdz 
šim labāko sacīksti Patrīcija aizvadīja 
decembra vidū Davosā, kur pirmo reizi 
iekļuva sprinta ceturtdaļfinālā un pirmo 
reizi iekļuva arī pasaules kausa TOP 10 
– 10 km brīvā stila distancē ar intervāla 
startu izcīnot 8.vietu. Starptautiskās 
Slēpošanas federācijas (FIS) listē vietu 
labāko simntniekā Patrīcija ne tikai 
saglabājusi, bet arī manāmi uzlabo-
jusi, pakāpjoties par 23 pozīcijās, un 
tagad ar 47,82 FIS punktu reitingu 
ieņem rekordaugsto 65.vietu vairāk 
nekā divu ar pusi tūkstošu rangā esošo 
sieviešu slēpotāju vidū.  2020.gada 
augustā Patrīcija savus spēkus pierādīja 
arī rollerslēpošanā. Pasaules kausa 
2.posmā, kurš notika Madonā, Patrīcija 
15 km brīvā stila distancē izcīnīja uz-
varu, tāpat arī 10 km garajā distancē 
ar individuālo startu Eiduka izcīnīja 
pārliecinošu uzvaru. 

LELDE MĀLIŅA
Lelde Māliņa piedalījusies sacensībās 

salīdzinoši jaunā sporta veidā -  Ice 
cross downhill jeb slidošana lejup pa 
kalnu.  Tas ir ekstrēmais ziemas sporta 
veids - ātrākais sports uz slidām. Leldei 
sezonas sākums atnesa bronzu Krievi-
jas čempionātā. Nedēļu vēlāk Māliņa 
startēja Somijas pilsētas Rautalampi 
dabīgajā ledus trasē Red Bull Ice Cross 
ATSX500 sacensībās. Ceturtdaļfinālā 
sportiste paklupa aiz priekšā slidojošās 
konkurentes slidas un zaudēja savu 
pozīciju, kā rezultātā šajās sacensībās 
izcīnīja 14.vietu. Nedēļu vēlāk starts 
bija Japānas pilsētā Jokohamā, kur 
notika Red Bull Ice Cross ATSX1000 
sacensības. Šajās sacīkstēs Lelde 
kvalificējās kā 9. no 23 sievietēm, bet 
uztraukums pirms starta tomēr darīja 
savu un sacensības sportiste noslēdza 
augstajā 14.vietā. 

MEGIJA ČAKSTE
Vieglatlētikas trenera Viktora 

Ņuhtiļina audzēkne Megija Čakste 
2020. gada sezonu iesāka ar sudraba go-
dalgu Latvijas vieglatlētikas čempionātā 
soļošanā telpās. Šis bija pirmais gads, 

kad Čakste startēja U20 vecuma grupā. 
3000 m soļojumā sportiste uzrādīja 
laiku 18:06,35 un ierindojās 2.vietā.  
Jūlijā, Venstspilī notiekošajā Latvijas 
vieglatlētikas čempionātā U18 un U20 
vecuma grupām Čakste izcīnīja zeltu 
5000 km soļošanā (31:01,16) . 

NATĀLIJA ZEICA 
Vesermetēja Natālija Zeica Latvi-

jas vieglatlētikas čempionātā Ventspilī 
izcīnīja sudraba godalgu, raidot četrus 
kg smago veseri 42,22 metru tālumā. 
Aususta sākumā sportiste bija iegu-
vusi tiesības piedalīties Baltijas kom-
andu čempionātā vieglatlētikā, kurš 
norisinājās Igaunijas kūrortpilsētā 
Pērnavā. Natālijai padevās ļoti 
veiksmīgs starts un kārtējo reizi uzlabots 
personīgais rekords ar 43,69 metrus tālu 
metienu, kas nodrošināja 4.vietu U20 
vecuma grupā. 

Nominācijai “Gada sportists” 
izvirzītie pretendenti: 

REINIS NUNGURS
Pagājušā gada decembrī Vācijas 

pilsētā Vinterbergā Eiropas kausa 
1.posmā bobslejā Reinis kā stūmējs 
startēja ekipāžā ar pilotu Dāvi 
Kaufmani. Pirmajā braucienā ekipāža 
sasniedza 14.vietu, bet pēc lieliska 
otrā nobrauciena, kurā uzrādīja otro 
ātrāko laiku, summā tika izcīnīta augstā 
7.vieta 33 ekipāžu konkurencē. Aprīlī 
Reinis tika iekļauts LOV B sastāvā.  
2020.gada sezona Reinim atnesa 
panākumus ne tikai bobslejā, bet arī 
vieglatlētikā. Marta sākumā Latvijas 
vieglatlētikas čempionātā telpās Reinis 
izcīnīja 3.vietu lodes grūšanā (15,62 m) 
, uzlabojot arī savu personīgo rekordu.  
Augusta sākumā Latvijas vieglatlētikas 
čempionātā, kas norisinājās Jelgavā, 
Nungurs U23 grupā izcīnīja 1.vietu 
lodes grūšanā (14,47 m), kas bija arī 
piektais labākais pieaugušo ieskaitē. 

EDIJS EIDUKS
Februāra vidū Madonā tikai aizvadīts 

Latvijas čempionāta posms distanču 
slēpošanā, kurā Edijs Eiduks V18 grupā 
izcīnīa 4.vietu 10 km brīvā stila distancē. 
Augusta beigās Madonā notiekošajā FIS 
Pasaules kausa 2.posmā un Pasaules ju-
nioru čempionātā rollerslēpošanā 200 
m sprinta distancē Edijs izcīnīja  5.vietu 
junioru grupā, 20 km distancē ar masu 
startu brīvajā stilā Eiduks finišu sas-
niedza trešais, bet 15 km garajā distancē 
ar individuālo startu klasiskajā stilā 
sportists finišēja sestais. 

EMĪLS MIROŠŅIKS
Autosportists Emīls Mirošņiks, 2020. 

gada sezonā izcīnīja Latvijas čempiona 
titulu un Lietuvas vicečempiona titulu 
autokrosā. Latvijas čempionātā mini 
bagiju klasē kopā tika aizvadīti seši 
posmi. Emīls Latvijas posmu sēriju 
iesāka ar uzvaru Pilskalnu autotrasē, 
kam sekoja sudraba godalgas rallijkrosa 
posmā Biržu autotrasē un Vecpils au-
tokrosa trasē. Ceturtais posms Smiltenē, 
Tepera autotrasē atnesa otro uzvaru Lat-
vijas čempionātā, pēc kā sekoja 6.vieta 
Mūsas trasē. Noslēdzošā sacīkste no-
tika Brenguļu autotrasē, kur tika izcīnīta 
2.vieta, iegūstsot papildus čempionāta 
punktus un saglabājot līderpozīciju 
15 Latvijas un Lietuvas braucēju 
konkurencē. Lietuvas autokrosa 
čempionāta seriāls sportistam iesākās ar 
uzvaru Taurages autotrasē kam sekoja 
sudrabs Marijampoles autotrasē un otrā 
uzvara čempionātā Kupišķu autotrasē, 
kas nodrošināja stabilu līderpozīciju 
kopvērtējumā, taču ierobežojumu dēļ 
nācās izlaist noslēdzošo posmu, līdz ar 
to cīņa par čempiona titulu beidzās un 
Mirošņiks ieguva vicečempiona titulu 
Lietuvā. 

NORMUNDS BĒRZIŅŠ
Šāvējs Normunds Bērziņš 11.jūlijā 

Rēzeknes šautuvē Oksalis Latvijas 
čempionāta disciplīnā Automātiskais 
tranšejas stends izcīnīja 3.vietu 13 
dalībnieku konkurencē ar 21 punktu. 
Normunds pirmo reizi ieguva medaļu 
Latvijas čempionātā šaušanā. 

Nominācijai “Gada komanda” 
izvirzītas šādas komandas : 

Kokneses veterānu galda tenisa ko-
manda

Februārī Salaspilī aizvadītajās Latvi-
jas Sporta Veterānu – Senioru savienības 
57.sporta spēlēs galda tenisā startēja arī 
Kokneses komanda, izcīnot 2.vietu. 
Komandas sastāvā spēlēja Natālija 
Kļimanova, Vitālijs Glazunovs, Aleksan-
drs Upesleja, Juris Siliņš un Uģis Plikgal-
vis, bet individuāli sacensībās piedalījās 
Ernests Skopāns un Ēvalds Immerfreijs. 
Kokneses komandai bija vienāds punk-
tu skaits ar uzvarētājkomandu – Liepāju, 
bet tomēr nācās piekāpties liepājniekiem 
uz papildkritēriju rēķina. 

Kokneses veterānu vieglatlētikas 
komanda

Februāra noslēgumā Rīgas sporta 
manēžā notika 57.Latvijas veterānu un 
senioru sporta spēles, kurās Kokneses 

novadu pārstāvēja 11 sportisti, kopā 
izcīnot 22 godalgas. Kopvērtējumā starp 
39 komandām koknesieši ierindojās ļoti 
augstajā 6.vietā. Arī augusta beigās Rojā 
notiekošajās Latvijas sporta veterānu 
spēlēs vieglatlēti mājās pārveda 17 go-
dalgas. Kokneses veterānu vieglatlētikas 
komandā 2020.gadā startēja Agra 
Bērziņa(30+) , Anna Lulle (75+), Dita 
Martinsone (35+), Antra Vītola ( 30+), 
Aija Vītola (60+), Gita Kosmačevska 
(35+), Aivis Orlinš (50+), Jānis Gu-
sevs (60+), Arvīds Vītols (65+), Didzis 
Bērziņš (35+), Māris Eglītis (50+) un 
Aigars Kalniņš (55+). 

Kokneses futbola komanda
2020.gadā Kokneses pieaugušo fut-

bola komanda startēja Aizkraukles no-
vada atklātajā telpu futbola čempionātā 
un Aizkraukles novada atklātajā mi-
nifutbola čempionātā. Telpu futbolā 
koknesieši izcīnīja otro vietu, bet vasarā 
minifutbola čempionātā tika izcīnīta 
1.vieta. Kokneses futbola komandas 
sastāvā spēlēja: Andrejs Pavļenkovs, 
Didzis Bērziņš, Ilmārs Kalniņš, Reinis 
Kuzmas, Dima Krupenkins, Kārlis Beik-
erts, Jānis Ārends, Miks Vilkaplāters, 
Krišs Knodze, Dāvis Kalniņš, Egīls Balt-
cers, Otto Bērziņš, Niklāvs Vingris. 

Florbola komanda “Aizkraukle/
Koknese” 

Florbola komandai “Aizkraukle/
Koknese” 2019./2020. gada sezona 
noslēdzās ar ceturto vietu regulārajā 
turnīrā, kas nodrošināja iekļūšanu 
Playoff. Izslēgšanas spēles koknesieši 
iesāka ar uzvaru pār “Slampe/Zevid” 
komandu ar 10:6, bet diemžēl tālākās 
spēles tika apturētas valstī noteikto 
ierobežojumu dēļ. Jauno 2020./2021.
gada sezonu komanda iesāka ar 3 
uzvarām pēc kārtas. Arī šo uzvaru sēriju 
pārtrauca pandēmija. 

Kokneses spēka trīscīņas komanda
Oktobra vidū tika aizvadīts Kokneses 

novada atklātais čempionāts klasiskajā 
spēka trīscīņā uz atkārtojumiem, kas 
reizē bija arī Latvijas kausa posms spēka 
trīscīņā. Sacensībās Kokneses kom-
anda izcīnīja 2.vietu ar 59 punktiem. 
Komandā startēja Dārta Bērziņa (līdz 
84kg), Dāvis Kalniņš (līdz 66kg) , Ilmārs 
Kalniņš (līdz 74kg), Ritvars Kļaviņš (līdz 
83kg), Maikls Andriksons (līdz 83 kg) 
un Didzis Bērziņš (līdz 120 kg) .

Atvadu vārdi Zigrīdai Balodei baltajā Mūžībā aizejot
(30.06.1941. – 27.12.2020.)

Pie ābeles baltās
Es savus ceļus loku.
Lai svēta mani un paceļ pār mani
Tā savu balto roku.
/I.Ziedonis/

Debesis ir tik plašas...Taču ir brīdis, 
kad arī tur pietrūkst vietas... Pietrūkst 
vietas tiem pateicības pilnajiem atvadu 
vārdiem - to ir tik bezgala daudz, un tie 
kā balti putni šobrīd debesīs traucas. Šie 
vārdi – sirdīs un domās lolotie, gaišu un 
baltu ceļu uz Mūžību dara koknesiešu 
cienītai un mīlētai dakterei Zigrīdai Ba-
lodei. 79 gadu vecumā noslēdzies skaists 
un bagāts mūžs, ziedots no sirds iemīlē-
tajai Koknesei un savai ģimenei.

Svētdienā, 27. decembrī, viņas dārzā 
balti apsnigušās ābeles kā lūgšanā pacēla 
savus zarus, vēlot baltu Mājupceļu – uz 
debesīm.

Zigrīdas Balodes dzīves ceļš sācies 
1941. gada 30. jūnijā Ventspilī. Otrais 
pasaules karš atņem laimīgu bērnību, 
bet ar vecāku jau šūpulī ielikto darba ti-

kumu un stipru gribu meitene piepilda 
savu sapni – būt par mediķi.

Absolvējot Ventspils feldšeru skolu, 
pirmajās darba gaitās Ventspils rajonā 
jaunā feldšerīte Zigrīda Morane sastop 
savu nākamo dzīvesbiedru Andreju Ba-
lodi.

Laika posmā, kas pagājis strādājot 
Ogres slimnīcā, Zigrīda pabeidz Rīgas 
Medicīnas institūtu. 1976. gadā Baložu 
ģimeni dzīves ceļš atved uz Koknesi. Un 
Kokneses pagasts top bagātāks par di-
viem izciliem un savu darbu mīlošiem 
speciālistiem. Vairākas koknesiešu pa-
audzes Zigrīdu Balodi vienmēr sauks 
par savu sirds gudro un iejūtīgo dakte-
rīti. Darba gados Kokneses ambulancē, 
par galvenā ārsta vietnieci Aizkraukles 
poliklīnikā un izveidotajā ģimenes ārsta 

praksē viņa ir atstājusi savu personības 
starojumu, nemitīgo vēlmi mācīties un 
papildināt savas zināšanas. Koknesieši 
uzticību un cieņu viņai apliecināja, gan 
ievēlot par deputāti pagasta padomē, 
gan par pašaizliedzīgo darbošanos sa-
biedrības labā piešķirot Kokneses Goda 
pilsoņa nosaukumu. 

Līdz 2016. gadam, sasniedzot dzīves 
75. gadskārtu, 40 gadu garumā Koknesē 
Zigrīda Balode ar lepnumu nesusi ārsta 
profesijas cildenumu – būt nomodā par 
cilvēku veselību. 

Viņa vienmēr bija nomodā arī par 
savu ģimeni un saviem mīļajiem. Kopā 
ar vīru Andreju izaudzināti trīs krietni 
bērni – Imants, Inta un Jānis. Zigrīda 
bija laimīga, ka vecākais dēls un meita 
izvēlējušies sekot viņas aicinājumam – 

medicīnai. ”Savos bērnubērnos es varu 
vēlreiz plaukt,” – ar gandarījumu varēja 
sacīt savas dzimtas kopā saucēja, mīļu-
mā raugoties uz sešiem mazbērniem un 
septiņiem mazmazbērniem. Šopavasar 
Zigrīda un  Andrejs sagaidīja dimanta 
kāzu gadadienu, viens otram pasakot 
paldies par 60 mīlestības gadiem. 

Tik debešķīgi skaisti ir ziedējis Zigrī-
das Balodes dzīves dārzs. Nāks jauns pa-
vasaris, un baltas uzziedēs viņas ābeles, 
pasakot paldies savai stādītājai. Un arī 
mēs raidām debesīs savus paldies vārdus 
-  pateicībā un cieņā par saules piepildītu 
mūžu. 

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Zigrī-
das Balodes ģimenei, viņu baltajā Mūžī-
bas ceļā pavadot. 

Kokneses novada dome
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Gaismas ceļš Kokneses parkā priecēja novadniekus un viesus
Pirmo reizi Kokneses pakā aiz-
vadītā gada nogalē – 18. un 19. 
decembrī novada iedzīvotāji 
un viesi varēja baudīt gaismas 
un skaņas spēli, dodoties nepa-
rastā piedzīvojumā -  audio vi-
zuālā pastaigu takā. Pateicoties 
Kokneses novada domes veik-
smīgai sadarbībai ar Latvijas 
Kultūras akadēmijas Latvijas 
Kultūras koledžu kopīgi rea-
lizēts projekts “Virmo gaisma 
Koknesē”. 

Kokneses novada domes
Tūrisma un sabiedrisko attiecī-
bu nodaļa
Anitas Šmites foto

Sākotnēji bija iecerēts 14. un 15. 
novembrī, bet drošības apsvērumu 
dēļ tika pārcelts uz decembra beigām. 

Kokneses parka teritorijā tika iz-
gaismoti un jaunā veidolā iemirdzē-
jās septiņi apskates objekti – Pērses 
ūdenskrituma atveids, Kokneses Jau-
nās pils drupas, Jāņa vārti, Tējas na-
miņš, Kokneses viduslaiku pilsdrupas 
un  koku aleja uz Kokneses estrādi 
(virzienā no estrādes uz Jaunās pils 
drupām) un Kokneses luterāņu baz-
nīca. 

“Tā bija brīnišķīga pastaiga – skais-
ta dāvana Ziemas saulgriežos,” atzina 
daudzie apmeklētāji, kuri nebēdāja 
par dubļainajām takām, jo pie kat-
ra objekta varēja piekļūt un izbaudīt 
gaismas un skaņas saspēli.

Katram no izgaismotajiem objek-
tiem bija radīts savs stāsts un perfor-
mance. Kokneses luterāņu baznīcai 
sākotnējais stāsts tika pārrakstīts – 
tapa veltījums mūžībā aizsauktajam 
mācītājam Valdim Baltrukam. To 
uzrakstīja bijusī koknesiete Līga Su-
dare. Lūk, mazs fragments: “…viņam 
vienkārši vienmēr pirmajā vietā bija 
vēlme palīdzēt cilvēkiem atrast sev 
vietu šajā dažbrīd tik neērtajā pasau-
lē. Nu kancele ir tukša, mūsu mācītāja 
tur vairs nav, kur tagad ir viņa vieta? 
Iespējams, tikai pats Dievs zina, bet 
es esmu diezgan droša, ka daudziem, 
daudziem koknesiešiem mācītāja Val-
da Baltruka vieta vienmēr būs šeit - 
Koknesē (sirdī) un baznīcā (gaismā).” 
Trīs stari kā gaismas ceļš aizvijās 
debesīs, simbolizējot Svēto trīssvie-
nību. Baznīcas fasādi izgaismojošais 
permanentais apgaismojums veidoja 
spēcīgu gaišu tēlu likteņupes Dauga-
vas krastā.

Kokneses parks šajos divos vakaros 
patiesi pārsteidza un sajūsmināja: virs 
Pērses ūdenskrituma atveidojuma 
iekārtās rotējošās spoguļbumbas no 
dīķa pretējā krasta apspīdēja un atdzī-
vināja starmeši, gar Jaunās pils dru-
pām dažādu krāsu gaismas starmeši 
kā maldugunis veidoja ziemas pasaku 
par sniega brīnumaino virmošanu. Kā 
spožs akcents bija izgatavotās uguns 
mucas, kuras bija izvietotas ceļā uz 
Jāņa vārtiem. Dzīvās uguns esamī-
ba sniedza šim gaismas ceļam īpašu 
auru. 

 Īpašs objekts bija arī  spoguļcil-
vēks, kurš dažādās krāsu niansēs 
mirdzēja Tējas namiņā un iemiesoja 
Lauska ledusvīra tēlu. Ozolu aleja, kas 
savieno Kokneses muižas jaunās pils-

drupas ar estrādi Daugavas krastā bija 
pārtapusi par Lauska aleju.

Kokneses pilsdrupās uzmirdzēja 
audiovizuāla performance - gaismas 
starmešu un ambientas mūzikas to-
ņos. Senās pils stāstu papildināja 
dzejnieka Ivara Vācera vēsturiski po-
etizēti tekstu motīvi, balstīti Kokneses 
pilsdrupu un parka vēstures gājumu 
laikmetu griežos.

Objektu izgaismošanas darbu veica 
deviņu cilvēku komanda. Idejas auto-
ru Jāņa Jansona un Ivara Vācera ieceri 
realizēja studenti Mārtiņš Jēkabs Ro-
nis, Gatis Gavars, Artis Kančs, Oskars 
Munčis, Kristaps Kadiķis, Valters 
Karlsons un Dārta Zālīte. 

“Pasākums izdevās perfekti, visu, 
ko bijām iecerējuši, realizējām. ” atzīst 
viens no tā rīkotājiem Jānis Jansons. 
Visvairāk priecējusi apmeklētāju sir-
snība un sacītie pateicības vārdi. Tas 
liks arī nākotnē domāt par ideju tur-
pināt gaismas ceļa rīkošanu viesmīlī-
gajā Koknesē.

Kokneses viduslaiku pilsdrupās karsti pulsēja akmens sirds. Tējas namiņā dažādās krāsu niansēs mirdzēja spoguļcilvēks. 

Gar Jaunās pils drupām  kā ziemas pasakā zibsnīja maldugunis.

Tik krāšņs un noslēpumains vizēja Pērses ūdenskrituma atveids.

Dievnamu Daugavas krastā ieskāva gaismas ceļš, kas aizvijās debesīs.


