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Novada
VēstisKOKNESE  BEBrI  IrŠI

kokneses
Prieku, veiksmi, cerību piepildījumu 2020. gadā!

Aicinām piedalīties 
biznesa ideju konkursā 
"ESI UZŅĒMĒJS 
KOKNESES NOVADĀ!"

2019.gada 2.decembrī tika izslu-
dināts ikgadējais biznesa ideju kon-
kurss "ESI UZŅĒMĒJS KOKNESES 
NOVADĀ!". Aicinām konkursā pie-
dalīties ikvienu fizisku vai juridisku 
personu, kurai ir biznesa ideja un 
kura ir gatava to attīstīt saimnieciskās 
darbības uzsākšanai, jaunu pakalpo-
jumu vai produktu radīšanai Kokne-
ses, Bebru vai Iršu pagastā.

Konkursa pirmo trīs vietu ieguvēji 
savu biznesa ideju realizācijai saņems 
naudas balvas (1.vieta – 1 500,00 eiro, 
2.vieta – 1000,00 eiro, 3.vieta – 700,00 
eiro). 

Pieteikumu iesniegšanas termiņš 
ir  līdz 2020.gada 14.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, Koknesē, 
vai ar elektronisko parakstu sūtot uz 
e-pastu dome@koknese.lv.

2020.gada 17.janvārī, plkst. 10:00 
Kokneses novada domes zālē tiks rī-
kota  informatīvā diena par biznesa 
ideju konkursu, lai sniegtu informā-
ciju par pieteikuma veidlapas aizpil-
dīšanu un konkursa noteikumiem, 
uzņēmēji dalīsies ar saviem pieredzes 
stāstiem, citu noderīgu informāciju. 

Vairāk informācijas rakstot uz e-
pastu Sandija.Svarupa@koknese.lv vai 
zvanot pa tālr. 65133636, 20499940.

Izsludināta 7. kārta uzņēmējdarbībai  LEADER programmā

5. februārī plkst. 15:00

 Kokneses kultūras namā pašvaldības vadītājs 

Dainis Vingris tiksies ar Kokneses novada 

senioriem. Tiks sniegta informācija par 

pieņemto pašvaldības budžetu 2020. gadam  un 

citām aktualitātēm.

Esiet sveicināti 2020. gada sākumā! 
Maz sniega, bet daudz cerību! Lai šis 
gads ar tik īpašo skanējumu ļauj izslie-
ties taisnāk un pacelt acis līdz apvār-
snim, vairāk uzdrīkstēties un izdarīt, 
apzināties, ka mēs dzīvojam unikālā, 
kultūrvēsturiskām tradīcijām bagātā 
vietā, kur norit nemitīga attīstība un 
turpinās viss labi iesāktais. 

Te aug mūsu bērni – mūsu nākotne. 
Atskatā par Kokneses novada dzimt-
sarakstu nodaļas darbu izlasīsiet, ka 
aizvadītajā gadā, salīdzinot ar iepriek-
šējiem gadiem, ir pieaudzis jaundzi-
mušo bērniņu skaits, kā arī 2019. 
gada decembris dzimtsarakstu nodaļā 
noslēdzies ar priecīgiem notikumiem 

– četru mazo koknesiešu dzimšanas 
reģistrāciju. Tā patiesi ir laba zīme, 
jaunu gadu uzsākot!

Kokneses Novada Vēstis šī gada 
pirmā numura lappusēs atgādinām 
svarīgākos 2019. gada notikumus un 
paveiktos darbus novada dzīves ri-
tējumā. Par iecerēm un plānotajiem 
pašvaldības darbiem vēstīsim nāka-
majā izdevuma numurā, jo 27. janvāra 
domes sēdē deputāti apstiprinās 2020. 
gada budžetu.

Šīs vasaras nozīmīgākais notikums 
būs XII Latvijas Skolu jaunatnes

dziesmu un deju svētki, no 6. jūli-
ja līdz 12. jūlijam pulcējot tūkstošiem 
dziedātāju un dejotāju un citus māks-

linieciskos kolektīvus no visas Latvijas. 
Arī mūsu novada bērnu un jauniešu 
kolektīvi gatavojas šiem grandiozajiem 
svētkiem, lai apliecinātu, ka senās lat-
viešu dziedāšanas, dejošanas un mu-
zicēšanas tradīcijas tiek turpinātas un 
turētas godā. Izturību ceļā uz svētkiem 
mūsu jaunajai paaudzei, vecākiem un 
skolotājiem. Lai skaisti un lepni skan 
Kokneses novada vārds!

Lai 2020. gads mūsu katra dzīvē ie-
nāk kā apsolījums veiksmei un cerību 
piepildījumam! 

Sarmīte Rode 

Konkursa nolikumu un pieteikuma veidlapu meklē:
www.koknese.lv/biznesa_ideju_konkurss
Papildus informācija: 65133636, 20499940,
sandija.svarupa@koknese.lv

BIZNESA IDEJU konkursa 
“ESI UZŅĒMĒJS KOKNESES NOVADĀ”

  
INFORMATĪVĀ DIENA

2020.gada 17.janvārī plkst.10:00 
Kokneses novada domē

UZZINI
•	KĀ AIZPILDĪT PIETEIKUMU BIZNESA IDEJU 

KONKURSAM
•	KĀ PREZENTĒT SAVU IDEJU
•	VISPĀRĒJIE NOSACĪJUMI DALĪBAI KONKURSĀ

IEDVESMOJIES
•	IEPRIEKŠĒJO KONKURSU UZVARĒTĀJU PIEREDZE
•	LABĀS PRAKSES  PIEMĒRI
•	BIEŽĀK PIEĻAUTĀS KĻŪDAS UN BIZNESA TENDENCES 

NĀKOTNĒ

    Piedalies konkursā, saņem finansējumu 1500,00 euro 
   un realizē savu ideju!

     Pieteikuma iesniegšanas

   2020.gada 14.februāris plkst.15:00
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2019.gada 18.decembrī Kokneses  novada dome NOLĒMA:
1.1. Pieņemt zināšanai informāciju 

par sporta darbu  Kokneses pagastā;
1.2 Pieņemt zināšanai informāciju 

par sporta darbu  Bebru pagastā;
1.3. Pieņemt zināšanai informāciju 

par sporta darbu  Iršu pagastā
(informācija mājaslapā www.kokne-

se.lv ).
2.1. Pieņemt zināšanai informāciju 

par Aizkraukles novada Sporta skolas 
darbu (informācija mājaslapā www.
koknese.lv ).

2.2. Novērtēt Aizkraukles novada 
sporta skolas darbu ar atzīmi „teicami”.

2.3. Pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 15.panta ceturto daļu un 
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 45. un 
46.pantu deleģēt Aizkraukles novada 
pašvaldībai  veikt likumā „Par pašvaldī-
bām” 15.panta pirmās daļas 4.un 6.pun-
ktā noteiktās funkcijas, slēdzot deleģēša-
nas līgumu.

2.4. 2020.gada budžetā ieplānot fi-
nansējumu Aizkraukles novada Sporta 
skolai –14680,-  euro (četrpadsmit tūk-
stoši seši simti astoņdesmit euro) apmē-
rā.

3. Pieņemt zināšanai Kokneses nova-
da administratīvajā teritorijā praktizējo-
šo ģimenes ārstu Andas Elstes, Dainas 
Eglītes, Ziedoņa Mauliņa, Daces Grau-
das informāciju par veselības aprūpes 
pakalpojumu nodrošināšanu Kokneses 
novadā.

1. Apstiprināt Kokneses novada do-
mes saistošos noteikumus Nr.14 /2019 
“Par grozījumiem  2019.gada 31.janvāra  
saistošajos noteikumos  Nr. 1/ 2019 “Par 
Kokneses novada pašvaldības  budže-
tiem 2019.gadam”  (informācija mājas-
lapā www.koknese.lv )

4.1. Apstiprināt Noteikumus par paš-
valdības zemesgabalu nomas līgumu 
noslēgšanas un nomas maksas aprēķi-
nāšanas kārtību (informācija mājaslapā 
www.koknese.lv )

4.2. Lēmums stājas spēkā ar 2020.

gada 1.janvāri.
4.3. Līdz ar šo noteikumu stāšanos 

spēkā, atzīt par spēku zaudējušus ar 
Kokneses novada domes 2011.gada 
30.marta sēdes lēmumu Nr.8.4. apstipri-
nātos noteikumus “Noteikumi par paš-
valdības zemes gabalu nomas līgumu 
noslēgšanas un nomas maksas aprēķi-
nāšanas kārtību”.

5. Apstiprināt Kokneses novada do-
mes 2019.gada 18.decembra saistošos 
noteikumus Nr.15/2019 „Par Kokneses 
novada pašvaldībai piekrītošo un pie-
derošo neapbūvētu zemesgabalu nomas 
maksu” (informācija mājaslapā www.
koknese.lv )

6. Apstiprināt Kokneses novada do-
mes Darba plānu 2020.gadam (infor-
mācija mājas lapā www.koknese.lv )

7.1. Apstiprināt Kokneses novada do-
mes Centralizēto iepirkumu komisijas 
nolikumu jaunā redakcijā (informācija 
mājaslapā www.koknese.lv )

7.2. Noteikt, ka Kokneses novada 
domes Centralizēto iepirkumu komisi-
jas nolikums stājas spēkā ar 2019.gada 
19.decembri.

7.3. Ar šī nolikuma stāšanos spēkā, 
atzīt par spēku zaudējušu ar Kokneses 
novada domes 2009.gada 26.augusta 
lēmumu Nr.5 (prot. Nr.5) apstiprināto 
Kokneses novada domes pastāvīgās ie-
pirkumu komisijas nolikumu.

8.Apstiprināt Kokneses novada bib-
liotēku lietošanas noteikumus (informā-
cija mājaslapā www.koknese.lv )

9. Apstiprināt Kokneses pagasta Rat-
nicēnu bibliotēkas nolikumu (informā-
cija mājaslapā www.koknese.lv )

10. Apstiprināt Kokneses novada do-
mes saistošos noteikumus Nr.16/2019 
“Grozījumi Kokneses novada domes 
2011.gada 28.decembra saistošajos no-
teikumos Nr.13 “Par sociālo pakalpo-
jumu saņemšanas un samaksas kārtību 
Kokneses novadā”” (informācija mājas 
lapā www.koknese.lv )

11. Iznomāt Kokneses novada domei 
piederošo nedzīvojamo ēku – pagrabu 
1270,60 m2 platībā ar kadastra apzī-
mējumu 32460050008 001 un zemes-
gabalu 0,42 ha ar kadastra apzīmējumu 
32460050008 ( turpmāk tekstā –Ob-
jekts), ar adresi „Volšēni-Virši”  Bebru 
pagasts, Kokneses novads,  uz 10 (des-
mit) gadiem (informācija mājaslapā 
www.koknese.lv)

12. Iznomāt Kokneses novada domei 
piederošo neapdzīvojamās ēkas – Vec-
bebru tehnikuma kompleksa “Mehani-
zācijas angāra” ar kadastra apzīmējumu 
3246 006 0110 004 ( turpmāk tekstā 
–Objekts) daļu ar platību 509,60 m2 ar 
adresi “Mehanizācijas angārs”, Vecbeb-
ri, Bebru pagasts, Kokneses novads un 
funkcionāli saistīto zemes vienības daļu 
0,15 ha platībā no zemesgabala ar ka-
dastra apzīmējumu 3246 006 0110,  uz 
10 (desmit) gadiem (informācija mājas-
lapā www.koknese.lv )

13. Pārdot atklātā otrā izsolē ar aug-
šupejošu soli Kokneses novada domei 
piederošu  nekustamo īpašumu  ar ka-
dastra Nr. 32600140224  Vērenes ielā 14, 
Koknesē, Kokneses pagastā, Kokneses 
novada, zemes gabalu  1706 m2 platībā  
ar zemes lietošanas mērķi -  individuālo 
dzīvojamo māju apbūve– kods 0601 (in-
formācija mājaslapā www.koknese.lv ).

14. Apstiprināt ikgadējo pārskatu par 
Kokneses novada Ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas 2013.-2037.gadam un attīs-
tības programmas 2013.-2019.gadam 
īstenošanu 2018. gadā (informācija mā-
jaslapā www.koknese.lv )

15. Apstiprināt Grozījumus Kokne-
ses novada domes 2012. gada 25. jūlija 
lēmuma Nr. 6.8 ,,Par Kokneses novada 
domes, tās iestāžu un struktūrvienību 
sniegtajiem maksas pakalpojumiem” 
13. pielikumā (informācija mājas lapā 
www.koknese.lv )

16.1. Apstiprināt maksu  pirmsskolas 
izglītības iestādes “Gundega” pasāku-

mu (lielās) un mūzikas (mazās)  zāles 
izmantošanu (informācija mājaslapā 
www.koknese.lv )

16.2. Lēmums stājas spēkā ar 2020.
gada 1.janvāri.

17.1. Apstiprināt mērķdotācijas sa-
dali novada vispārizglītojošajām sko-
lām un pirmsskolas izglītības iestādēm, 
valsts sociālās apdrošināšanas iemak-
sām 2020.gada janvāra-augusta mē-
nešiem  (informācija mājaslapā www.
koknese.lv )

17.2. Apstiprināt mērķdotācijas sa-
dali novada interešu izglītības program-
mu pedagogu darba samaksai un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām 2020.gada janvāra-augus-
ta mēnešiem  (informācija mājaslapā 
www.koknese.lv )

17.3. Apstiprināt mērķdotācijas sa-
dali Kokneses internātskolas-attīstības 
centra  internātskolu programmu peda-
gogu darba samaksai un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām 
un uzturēšanas izdevumiem 2020.gada 
janvāra-augusta mēnešiem (informācija 
mājaslapā www.koknese.lv )

17.4. Atbalstīt naudas līdzekļu pie-
šķiršanu no pašvaldības budžeta mācī-
bu procesa nodrošināšanai Kokneses 
novada izglītības iestādēs (informācija 
mājaslapā www.koknese.lv ).

16. Pieņemt saistošos noteikumus 
Nr.8/2019 ”Grozījumi Kokneses novada 
domes 2010.gada 29. septembra   saisto-
šajos noteikumos Nr. 19  “Kokneses no-
vada sabiedriskās kārtības noteikumi” 
ar precizējumiem (informācija mājasla-
pā www.koknese.lv ).

17. Pieņemt saistošos noteikumus 
Nr.9/2019 ”Grozījumi Kokneses novada 
domes 2010.gada 30.jūnija saistošajos 
noteikumos Nr. 10 “Par kapsētu uzturē-
šanu un lietošanu Kokneses novadā” ar 
precizējumiem (informācija mājaslapā 
www.koknese.lv ).

18. Pieņemt saistošos noteikumus 

Nr.10/2019 ”Grozījumi Kokneses no-
vada domes 2010.gada 29. Septembra 
saistošajos noteikumos Nr. 19 “Kokne-
ses novada sabiedriskās kārtības notei-
kumi” ar precizējumiem (informācija 
mājaslapā www.koknese.lv ).

19. Ja administratīvi teritoriālā re-
forma tiks veikta piespiedu kārtā, tad 
atbalstīt izstrādāto likumprojektu “Ad-
ministratīvo teritoriju un apdzīvoto vie-
tu likums”  ar ierosinājumu,  ka Aizkr-
aukles novadu veido  četras  Vidzemes  
pašvaldības - Aizkraukles, Kokneses, 
Pļaviņu un Skrīveru novadi.

20.1. Piekrist,  ka biedrība “Latvijai” 
2020.gada  30 .- 31. maijā Kokneses es-
trādē organizē Country mūzikas stila  
festivālu  “Vesterna nakts”.

20.2.Pasākuma atbalstam  biedrību 
“Latvijai” atbrīvot no estrādes nomas 
maksas.

20.3. Apmaksāt tehniskos izdevu-
mus – 3000,00 euro (trīs tūkstoši euro) 
apmērā.

20.4. Līgumā paredzēt, ka teritoriju 
pēc pasākuma sakārto pasākuma orga-
nizatori.

21.1. Piešķirt Kokneses novada do-
mes priekšsēdētājam Dainim Vingrim  
papildatvaļinājumu -  divas kalendāra 
nedēļas   no 2020. gada 6. janvāra  līdz 
2020. gada 17. janvārim (ieskaitot) par 
nostrādāto laiku no  2018. gada 27. jūlija 
līdz 2019. gada 26. jūlijam.

21.2. D.Vingra atvaļinājuma laikā no 
2020. gada 6. janvāra  līdz 2020. gada 17. 
janvārim (ieskaitot) domes priekšsēdē-
tāja pienākumus veikt domes priekšsē-
dētāja vietniekam Mārim Reinbergam.

22. Kokneses novada domes kār-
tējo sēdi sasaukt 2020.gada 27.janvārī 
plkst.14.00 novada domē Melioratoru 
ielā Nr.1,Koknesē,  Kokneses pagastā, 
Kokneses novadā.

Sagatavoja novada 
domes sekretāre Dz.Krišāne

Pārdod 
apbūves 
zemes 
gabalu 
Koknesē

Kokneses novada dome pārdod 
otrā mutiskā izsolē ar augšupejošu 
soli tai piederošo zemes gabalu ar ka-
dastra Nr. 3260 014 0224 platība 1706 
m2 (lietošanas mērķis individuālo 
dzīvojamo māju apbūve – kods 0601) 
Vērenes ielā 14, Koknesē, Kokneses 
pagastā, Kokneses novadā. Izsoles 
sākuma cena 5 960 euro   (pieci tūk-
stoši deviņi simti sešdesmit euro). Lai 
piedalītos Objekta izsolē, līdz 2020. 
gada 11. februāra plkst. 10:00 ir jāie-
sniedz rakstisku pieteikumu un do-
kumentus par reģistrācijas   maksas 
30 euro   un   drošības naudas   596 
euro nomaksu. Objekta izsole notiks 
2020. gada 14. februārī plkst. 10:00 
Kokneses novada domes ēkā Meli-
oratoru ielā 1, Koknesē, 1.stāva ma-
zajā zālē. Ar izsoles noteikumiem var 
iepazīties Kokneses novada domes 13. 
kabinetā vai kancelejā, Melioratoru 
ielā 1, Koknesē un pašvaldības mājas-
lapā www.koknese.lv Objekta apskati 
iepriekš saskaņot ar nekustamo īpa-
šumu speciālisti pa tālruni 65133634.

Kokneses novada centralizētā 
grāmatvedība lūdz iedzīvotājus  
salīdzināt norēķinus ar 
Kokneses novada domi 
pēc stāvokļa uz  2019.gada 
31.decembri, par sekojošiem 
maksājumu veidiem:

• Kokneses mūzikas skolas mācī-
bu maksām – saraksti par parāda vai 
pārmaksas summām atrodas mūzikas 
skolā;

• Pirmskolas izglītības iestādes 
„Gundega” ēdināšanas maksām- sa-
raksti par parāda vai pārmaksas sum-
mām atrodas  PII „Gundega” bērnu 
grupiņās;

• Pirmskolas izglītības iestādes 
„Bitīte” ēdināšanas maksām – saraks-
ti par parāda vai pārmaksas summām 
atrodas PII „Bitīte” bērnu grupiņās.

• Zemes nomas maksām – Kokne-
ses novada domē grāmatvedībā;

• Komunālo pakalpojumu mak-
sām Bebru pagastā – saraksti par pa-
rāda vai pārmaksas summām atrodas 
Bebru pagasta pārvaldes kasē;

• Skolēnu ēdināšanas maksas Beb-
ru pamatskolā – saraksti par parāda 
vai pārmaksas summām atrodas Beb-
ru pagasta pārvaldes kasē;

• Komunālo pakalpojumu mak-

sām Iršu pagastā – saraksti par parāda 
vai pārmaksas summām atrodas Iršu 
pagasta pārvaldes kasē.

• Skolēnu ēdināšanas maksas Pēr-
ses pamatskolā – saraksti par parāda 
vai pārmaksas summām atrodas Iršu 
pagasta pārvaldes kasē.

         Norēķinus salīdzināt no 2020.
gada 20.janvāra līdz 15. martam.  Ja 
līdz noteiktam termiņam norēķini 
netiks salīdzināti, uzskatīsim Kokne-
ses novada domes norēķinu atliku-
mus par pareiziem.

Neskaidrību gadījumā  var vērsties: 
Kokneses novada domes grāmatve-

dībā vai zvanīt pa tālruni 651 33639;
Bebru pagasta pārvaldē pie grā-

matvedes vai zvanīt pa tālruni 651 
64128 un 

Iršu pagasta pārvaldē pie grāmat-
vedes vai zvanīt pa tālruni 651 63681.

 

Dodies aizraujošā ceļojumā 
piļu un muižu parkos!

Zemgales Plānošanas reģions ir 
izstrādājis trīs jaunus tūrisma marš-
rutus un piecus jaunus tūrisma pie-
dāvājumus dažādām mērķgrupām 
– ārpus sezonas ceļotājiem, aktīva-
jiem ceļotājiem, trīs paaudžu ceļo-
tājiem, senioriem un TOP objektu 
piedāvājumu, kas noteikti ir jāredz 
no Zemgales un Ziemeļlietuvas piļu 
un muižu parkiem! Piedāvātajos trīs 
tūrisma maršrutos ir iekļauti 55 piļu 
un muižu parki, kas aptver Zemgali 
(Latvijā) un Šauļu un Paņevežas re-
ģionus (Lietuvā).

Vairāk informācija ir pieejama buk-
letā “Aizraujošs ceļojums piļu un mui-
žu parkos” un skrejlapās “Piļu un mui-
žu parki ģimenes lokā, “Piļu un muižu 
parki cilvēku vārdos un stāstos”, “Mek-
lējot redzami neredzamo mantojumu 
piļu un muižu parkos”, “Piļu un muižu 
parki visos gadalaikos”, “Atpazīstamā-
kie piļu un muižu parki”. Piedāvājumi 
izveidoti, izceļot katrai mērķgrupai 
saistošākos objektus un papildinot tos 
ar vērtīgu informāciju. Bukletus un 
skrejlapas meklējiet Kokneses tūrisma 
informācijas centrā 1905.gada ielā 7, 
Kokneses pagastā, Kokneses novadā 

vai Kokneses novada domes mājasla-
pā www.koknese.lv sadaļā “Projekti”, 
apakšsadaļā “4SeasonsParks”.

Jaunais tūrisma produkts izstrā-
dāts Interreg V-A Latvijas – Lietuvas 
programmas 2014.-2020.gadam pro-
jekta Nr. LLI-313 "Aizraujošs ceļojums 
muižu parkos četros gadalaikos" / 
"4SeasonsParks" ietvaros, ko īsteno Jel-
gavas novada pašvaldība sadarbībā ar 
Zemgales plānošanas reģionu, Kokne-
ses novada domi, Rokišķu Reģionālo 
muzeju un Pakrojas rajona pašvaldību. 
Projekta mērķis ir veicināt kultūrvēs-
tures objektu ilgtspēju, palielināt to 
pievilcību apmeklētājiem. Projekta re-
zultātā uzlabota parku infrastruktūra, 
apmeklētājiem tiek piedāvāti kopīgi 
produkti un uzlabotas tūrisma pro-
fesionāļu un parku apsaimniekotāju 
zināšanas.

Kopējās projekta izmaksas 692 
246,78 euro, t.sk., ERAF finansējums – 
588 409,75 euro.

Par publikācijas saturu pilnībā at-
bild Kokneses novada dome un tas 
nekādos apstākļos nav uzskatāms par 
Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Informāciju sagatavoja:
Projektu vadītāja Ieva Rusiņa

Kokneses novada domes 
Attīstības nodaļa
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Ziemas periodā gatavojas jaunajai tūrisma sezonai
7. janvārī Kokneses tūrisma 
informācijas centrā uz tikšanos 
pulcējās Kokneses novada tū-
risma nozares uzņēmēji, nakts-
mītņu un apskates objektu 
pārstāvji, lai kopā ar pašvaldī-
bas speciālistiem diskutētu un 
dalītos pieredzē par aizvadīto 
2019. gada tūrisma sezonu, kā 
arī pārrunātu 2020. gada ak-
tualitātes, aktuālos projektus 
un plānotos pasākumus.

Anita Šmite,
Tūrisma un sabiedrisko attie-
cību 
Nodaļas vadītāja

Tūrisma un sabiedrisko attiecību 
nodaļas vadītāja Anita Šmite klāteso-
šajiem stāstīja par Kokneses tūrisma 
informācijas centra padarītajiem 
darbiem, ietverot gan organizētos 
pasākumus, gan dažādu projektu 
realizētās aktivitātes, apmācības un 
īstenotās žurnālistu vizītes, gan par 
dalību starptautiskajās tūrisma iz-
stādēs un gadatirgos. Tāpat tika pre-
zentēti apmeklējuma statistikas dati 
lielākajos novada tūrisma objektos, 
kuros lielākoties 2019. gadā ir vēroja-
ma pozitīva tendence un apmeklētāju 
skaita pieaugums. Kokneses novada 
domes izpilddirektors Ilmārs Klaužs 
informēja par Kokneses pašvaldībā 
saņemto priecīgo ziņu, ka ir apstipri-
nāts Kokneses novada domes iesnieg-
tais projekts “Senā tirdzniecības ceļa 
“No varjagiem uz grieķiem” iedzīvi-

nāšana mūsdienīgā un ilgtspējīgā tū-
risma produktā”.

Pateicoties aktīvai dažādu projektu 
realizēšanai un sakoptas, pievilcīgas 
vides veidošanai Kokneses novadā, 
rosīgai uzņēmējdarbībai un savstar-
pējai sadarbībai, varam lepoties, ka 
Koknesē rit aktīva tūrisma nozares 
darbība un attīstība. Jauni pakalpoju-
mi un tūrisma produktu piedāvājumi 
mudina tūristus no jauna atgriezties, 
kā arī par sava ceļojuma galamēr-
ķi izvēlēties tieši Kokneses novadu. 
Šajā gadā ierosmi mūsu novada ap-
meklējumam un vēlmi šeit atgriez-
ties daudziem atbraucējiem sniedza 
jaunie tūrisma piedāvājumi – Pērses 
ūdenskrituma atveids Kokneses par-
kā; Moku kambaris un vēsturiskās 
akas vietas atsegums Kokneses vi-
duslaiku pilsdrupās, kā arī sakoptais 
Kokneses parks. Vairāki tūkstoši cil-
vēku apmeklēja tūrisma informāci-
jas centra organizētos tradicionālos 
pasākumus – Sama modināšanas 
svētkus un rudens tūrisma velobrau-
cienu “Daugavas stāsts”. Pirmo gadu 
Kokneses pilsdrupās notika akcijas 
“Leģendu nakts” pasākums, kurš arī 
turpmāk plānots kā ikgadējs sezo-
nas noslēguma pasākums Kokneses 
viduslaiku pilsdrupās. 2019. gadā ar 
aktīvu darbību naktsmītņu piedāvā-
jumā sevi pieteica viesu nams “Divas 
Upes” Kokneses pagasta Bilstiņos. 
Priecājamies, ka jau pirmajā darbības 
gadā šeit uzņemti tūristi no vairāk kā 
30 dažādām pasaules valstīm. Tas lie-
cina, ka Kokneses novads ir pievilcīga 

vieta ceļotājiem, kuri labprāt ne tikai 
apskata krāšņo dabu ar kultūrvēstu-
riskajiem objektiem, bet arī nakšņo 
un vairākas ceļojuma dienas pavada 
mūsu novadā.

Tikšanās laikā par aizvadīto tūris-
ma sezonu un 2020. gada plāniem 
informēja  Likteņdārza administratī-
vā direktore Linda Galino, biedrības 
“Baltaine” valdes priekšsēdētāja In-
guna Žogota, zemnieku saimniecības 
“Janavas” saimniece Anta Kučere. Arī 
pārējie klātesošie sapulces dalībnie-
ki aktīvās sarunās pauda viedokli un 

dalījās pieredzē, diskutēja par kvali-
tātes un savstarpējās sadarbības jau-
tājumiem, sniedza priekšlikumus, kas 
uzlabotu turpmāko sadarbību un sav-
starpējo informācijas apmaiņu.

Jau pavisam drīz, no 24.-26. jan-
vārim tūrisma informācijas centra 
darbinieces dosies uz starptautisko 
tūrisma izstādi “Adventur” Viļņā, bet 
pēc tam no 31.janvāra līdz 2. febru-
ārim uz starptautisko tūrisma izstādi 
“Balttour” Rīgā, lai prezentētu Kok-
neses novada tūrisma piedāvājumus 
un reklamētu lielākos šī gada pasāku-

mus. Kā ierasts, jaunā tūrisma sezona 
Kokneses novadā simboliski tiks at-
klāta ar tradicionālajiem Sama modi-
nāšanas svētkiem. Tos svinēsim 2020. 
gada 16. maijā!

Paldies par sadarbību aizvadītajā 
gadā un kopīgi realizētajiem projek-
tiem visiem aktīvajiem uzņēmējiem, 
sabiedriskajām organizācijām un paš-
valdības speciālistiem! Veiksmi un ra-
došas idejas jaunajā 2020. gadā!

Tikšanās dalībnieki aktīvās sarunās dalījās savā pieredzē un izteica priekšlikumus, kas uzlabotu turpmāko 
sadarbību un savstarpējo informācijas apmaiņu.

Apstiprināts projekts “No varjagiem uz grieķiem”

Pagājušā gada nogale nāca ar 
priecīgu ziņu par to, ka apstip-
rināts Kokneses novada domes 
iesniegtais projekts “Senā tirdz-
niecības ceļa “No varjagiem uz 
grieķiem” iedzīvināšana mūs-
dienīgā un ilgtspējīgā tūrisma 
produktā”.  

Projekta galvenais mērķis ir atdzī-
vināt un attīstīt senā tirdzniecības ceļa 

“No Varjagiem uz Grieķiem” vēsturiskās 
liecības Latvijā un Baltkrievijā, veidojot 
unikālus tūrisma produktus ar atpazīs-
tamu zīmolu, kas balstās seno vikingu, 
tirgotāju un upju ceļotāju un amatnieku 
gaitu izzināšanā, vēstures un kultūras 
mantojuma izpētē un atstāto liecību un 
materiālu pārradīšanā mūsdienīgai iz-
mantošanai un popularizēšanai tūrisma 
un izglītojošām vajadzībām Latvijā un 

Baltkrievijā. Projektā paredzēti trīs sa-
darbības partneri – vadošais partneris 
- Kokneses novada dome, pārējie part-
neri – Polockas izpildkomitejas Sporta 
un tūrisma departaments un Baltkrievi-
jas nevalstiskā organizācija “Integration 
of Initiatives”. Projekta īstenošanas laiks 
paredzēts divi gadi no projekta finansē-
šanas līguma parakstīšanas brīža, taču 
līdz tam nepieciešams izpildīt uzstādītos 
nosacījumus, iesniegt pieprasītos doku-
mentus un veikt projekta akreditācijas 
procedūru Baltkrievijā. Paredzamais 
projekta īstenošanas laiks 01.01.2021.-
31.12.2022. Projektu finansēs Eiropas 
Savienība  Latvijas, Lietuvas un Baltkrie-
vijas pārrobežu sadarbības programmas 
Eiropas kaimiņattiecību instrumenta 
ietvaros 2014.-2020.

Visas projekta aktivitātes tiks īsteno-
tas projekta partneriem cieši sadarbojo-
ties un projekta sākumā veicot vēsturis-
ku izpēti, pētot savāktos materiālus un 
atlasot projekta ekspozīcijās  izmanto-
jamos materiālus, un sagatavojot infor-
matīvu materiālu skolām, konferencēm, 
ekspozīcijām.

Galvenās projekta aktivitātes Kokne-
sē:

1. Koka laivu kompleksa “No varja-
giem uz grieķiem” būvniecība Kokneses 
novadā teritorijā “Gundegas-1”, kas sa-
stāvēs no ekspozīcijas ēkas un ekspozī-
cijas izveidošanas par seno tirdzniecības 
ceļu, laivu nojumes un labiekārtošanas 
darbiem apkārt ēkai. Ēka projektēta stili-
zētas apgāztas laivas formā. Pašas ekspo-
zīcijas mērķis būs likt apmeklētājiem ar 
iztēles palīdzību atgriezties laikā un rau-
dzīties uz blakus aizvien plūstošo Dau-
gavu kā posmu no “Ceļa no varjagiem 
uz grieķiem”.  Ekspozīcijas koncepcija 

paredz dažādu līmeņu satura integrā-
ciju un iekļaujošu, iesaistošu un pieeja-
mu dizainu – jaunāko tehnoloģiju un 
multimediju izmantošanu ekspozīcijas 
radīšanā, seno Daugavas ainavu atdzīvi-
nāšanu, inovatīvu un mūsdienīgu dizai-
nu, arī vides pieejamības nodrošināšanu 
cilvēkiem ar kustību traucējumiem.  

2. Pirmā laivu parka eksponāta ra-
dīšanu – senās Daugavas buru laivas 
būvniecību uz vietas Daugavas krastā 
veidojot tiešraides par laivas būvnie-
cības procesu, piesaistot seno prasmju 
amatniekus un ļaujot laivas būvniecības 
procesā atklāt senās laivu būvniecības 
tradīcijas un rīkojot meistarklases amat-
niecības prasmju pārņemšanai.

3. Koka laivu festivāls Kokneses no-
vadā kā jaunuzceltā Koka laivu kom-
pleksa atklāšanas pasākums ar koka lai-
vu parādi, teatralizētiem uzvedumiem 
par senajiem tirdzniecības laikiem, eks-
pozīcijas un buru laivas apmeklējumu, 
amatnieku un tirgotāju piedalīšanos, 
projekta partneru iesaistīšanos u.c.

4. Dažādas jauno tūrisma produktu  
popularizēšanas un mārketinga aktivitā-
tes – žurnālistu vizītes, bukleti, suvenīru 
sērijas izstrāde, informācija masu me-
dijos, piedalīšanās tūrisma izstādēs un 
gadatirgos u.c.

Polockā:
1. Polockas tirdzniecības kameras 

renovācija un iekārtošana atbilstoši se-
najām tirdzniecības tradīcijām un mūs-
dienu vajadzībām ierīkojot izstāžu zāli, 
radošo darbnīcu zāli un konferenču zāli, 
kur projekta laikā notiks dažādas ar pro-
jekta mērķi saistītas aktivitātes.

2. Seno koka kuģu modeļu izgata-
vošana, izmantojot iegūtās prasmes 
meistarklasēs, Tirdzniecības kameras 
apmeklētāju iesaistīšana kuģu modeļu 
konstruēšanā, kopīgi radīto kuģu mode-
ļu izstādīšana Koknesē un Polockā; 

3. Virtuālās realitātes pastaigu veido-
šana pa senās Polockas ielām;

4. Seno amatnieku prasmju pārņem-
šana un pieredzes apmaiņa piedaloties 
Baltkrievijas un Latvijas amatniekiem, 
lekcijas un meistarklases par senajām 
amata prasmēm;

5. Tirgotāju svētku svinēšana seno 
laiku atmosfērā, teatralizētu uzvedumu 
demonstrēšana, kam projektā tiks īpa-
ši radīti vēsturiski tirgotāju tērpi, visu 
partneru pārstāvju, amatnieku un tirgo-
tāju, kā arī žurnālistu un tūroperatoru 
piedalīšanās svētkos;

6. Starptautiska tūrisma konference 
projekta noslēgumā par projektā sa-
sniegtajiem rezultātiem, veiktās vēstu-
riskās izpētes rezultātiem, jauno projek-
tu zīmola virzību un atpazīstamības vei-
cināšanas iespējām tūrisma tirgū utml.

Kopējās projekta izmaksas plānotas 
līdz 1  096 418,81 EUR, no kurām Ei-
ropas Savienības finansējums plānots 
986 776,92 EUR apmērā un Kokneses 
novada domes līdzfinansējums plānots 
38 881,42 EUR apmērā. 

 Latvijas, Lietuvas un Baltkrievi-
jas pārrobežu sadarbības programma 
Eiropas kaimiņattiecību instrumenta 
ietvaros 2014.-2020. gadam ar Eiropas 
Savienības finansiālo atbalstu veicina 
Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas or-
ganizāciju sinerģisku partnerību. Prog-
rammas stratēģiskais mērķis ir stiprināt 
attiecības, paaugstināt kapacitāti un da-
līties pieredzē starp cilvēkiem un orga-
nizācijām, īstenojot kopīgus projektus ar 
mērķi paaugstināt vispārējo dzīves kva-
litāti pierobežas reģionos. Programmai 
piešķirtais ES finansējums ir 74 miljoni 
eiro.

Informāciju sagatavoja:
Projektu vadītāja Sandija Svarupa

Kokneses novada domes 
Attīstības nodaļa

Koka laivu kompleksa vizualiācija.

Iecerētās izstādes telpas vizualizācija.
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SIA "Kokneses Komunālie 
pakalpojumi" informācija 
iedzīvotājiem

Saskaņā ar Ugunsdrošības noteikumiem no 2020. gada 1. janvāra visos mājokļos, dzīvokļos ir 
jābūt uzstādītiem autonomajiem ugunsgrēka detektoriem jeb dūmu detektoriem.

Ja kādam dzīvokļu īpašniekam pašam nav iespēju uzstādīt dzīvoklī dūmu detektoru, tad SIA 
"Kokneses Komunālie pakalpojumi" var nodrošināt dūmu detektora uzstādīšanu.  Tālrunis pakal-
pojuma pieteikšanai 65161838.

No 2020. gada 1. janvāra 
katrā dzīvoklī obligāti būs jā-
būt dūmu detektoram, bet pri-
vātmājās ne tikai tiem, bet arī 
ugunsdzēšamajam aparātam.

Jau patlaban dūmu detek-
torus par nelielu samaksu 
piedāvā daudzos plaša patē-
riņa preču veikalos, tāpēc, lai 
neiegādātos ko tādu, kas vēlāk 
izrādās nepiemērots, jāzina da-
žas vienkāršas lietas, ko iesaka 
ievērot Valsts ugunsdzēsības 
un glābšanas dienesta eksperti.

Kādu pirkt?
• Pērkot jebkura ražotāja 

vai modeļa detektoru, pirmām 
kārtām ir jāpievērš uzmanība 
tam, lai uz tā korpusa būtu 
„CE” marķējums un informā-
cija par detektora atbilstību 
Eiropas standartam EN 14604. 
Šāds apzīmējums apliecina 
konkrētā detektora atbilstību 
Eiropas Savienībā noteiktajām 
prasībām, kādas tiek izvirzītas 
šāda tipa ierīcēm.

• Nepieciešams pārlieci-
nāties, lai ierīces lietošanas 
instrukcijas teksts būtu valsts 
valodā.

• Ieteicams detektora mo-
delis ar korpusā iebūvētu spul-
dzīti, kas ieslēdzas vienlaikus 
ar brīdinošo skaņas signālu. 
Tas var būt noderīgi kaut nelie-
las redzamības nodrošināšanai 
naktī, ja aizdegšanās rezultātā 
tiek bojāts mājokļa elektroap-
gaismojums.

• Jāpievērš uzmanība arī 
tam, lai tas būtu īsts dūmu de-
tektors, nevis tikai dekoratīvu 
funkciju veicējs – uz tādām ie-
rīcēm tiek rakstīts, ka tās tikai 
imitē dūmu detektoru.

Kur un kā uzstādīt?
Cik ugunsgrēka autono-

mo detektoru nepieciešams 
dzīvoklī? Ideāli būtu pa vie-
nam katrā telpā, kurā uzturas 
mājokļa iemītnieki un kurā 
viņi veic kādus saimnieciskus 
darbus, proti, vietās, kur po-
tenciāli iespējama ugunsgrēka 
izcelšanās. Pati minimālākā 
prasība – viens ugunsgrēka 
autonomais detektors dzīvoklī. 

Virtuvē dūmu detektoru uzstā-
dīt nevajadzētu, jo aparāts rei-
zēm var jūsu meistarstiķus ar 
uguņojošo pannu vai vienkārši 
piededzinātas kotletes uztvert 
kā pamatu trauksmei.

Ugunsgrēka autonomā 
detektora uzstādīšana ir ļoti 
vienkārša. To var paveikt jeb-
kurš, kas prot sienā vai griestos 
izurbt pāris nelielu caurumu, 
iestiprināt tajos detektora kor-
pusu ar ierīces komplektā ie-
tilpstošo dībeļu un skrūvju pa-
līdzību. Lietošanas instrukcijā 
ražotājs visbiežāk norāda arī 
ieteicamās uzstādīšanas vietas.

Vispiemērotākā vieta de-
tektoram būtu guļamistabas 
vai gaiteņa griesti netālu no 
guļamistabas durvīm. Ja nevar 
detektoru uzstādīt griestos, tad 
to drīkst izvietot sienas augš-
daļā tuvu griestiem, bet ne-
drīkst detektorus izvietot tieši 
griestu un sienas dobumā. Tas 
tādēļ, lai izcēlušās ugunsnelai-
mes gadījumā būtu iespējams 
pamodināt guļošos mājokļa 
iemītniekus. Savukārt citās tel-
pās izvietotie detektori lieliski 
noderēs, lai brīdinātu mājinie-
kus par kādā konkrētā telpā 
sākušos aizdegšanos.

Uz skapja vai plaukta no-
vietots dūmu detektors savas 
funkcijas pildīs ierobežotā 
apjomā, jo dūmi ceļas augš-
up griestu virzienā, tur kon-
centrējas un tikai pēc tam sāk 
piepildīt telpu virzienā uz leju. 
Tāpēc šajā gadījumā detektors 
dūmus sajutīs kādu brīdi vēlāk 
nekā pie griestiem novietotais. 
Taču, kā zināms, uguns izpla-
tās ļoti ātri, un bieži vien pat 
šim īsajam novēlošanās brīdim 
var būt izšķiroša nozīme mā-
jokļa iemītnieku spējai apdzēst 
liesmas vai arī atstāt degošās 
telpas.

Viensētas dzīvojamā  mājā 
un atsevišķi izvietotās saim-
niecības ēkās uzstādāmajiem 
detektoriem jānodrošina, lai to 
ugunsgrēka trauksmes skaņas 
signāls būtu dzirdams tajās tel-
pās, kurās pārsvarā uzturas vai 

guļ mājas iemītnieki. Ar vien-
kāršiem veikalā nopērkamiem 
detektoriem vien šo uzdevumu 
neatrisināt. Vislabākais risinā-
jums būtu ierīkot  automātis-
ko ugunsgrēka atklāšanas un 
trauksmes signalizācijas sis-
tēmu. Tās konstruktīvā īpatnī-
ba ir tāda, ka, nostrādājot vie-
nam detektoram, automātiski 
tiek nodots signāls uz vadības 
pulti un tālāk signāls aktivizē 
trauksmes signāldevējus, kas 
uzstādīti kopā ar visiem detek-
toriem.

Svarīgi pārliecināties, vai 
detektors darbojas

Uzstādītā detektora tehniskā 
apkope ir vienkārša. Nepiecie-
šama vien savlaicīga barošanas 
elementa – baterijas – nomai-
ņa, detektoru darbības pārbau-
de un putekļu noslaucīšana lie-
tošanas instrukcijā norādītajā 
kārtībā. Šos darbus sekmīgi var 
paveikt jebkurš. Jauna baterija 
kalpo aptuveni divus gadus. 
Detektora korpusā ir baterijas 
jaudas automātiskā kontrole, 
kura laicīgi brīdinās ar skaņas 
signālu par baterijas nomaiņas 
nepieciešamību. Laiku pa lai-
kam detektors ir jāpārbauda. 
To dara instrukcijā noteiktajā 
kārtībā. Visbiežāk – nospiežot 
kontroles (testa) pogu, pēc kā 
jāatskan spalgam skaņas signā-
lam. Ja signāls skan – detektors 
ir darbspējīgs. Šādu pārbaudi 
ieteicams veikt reizi mēnesī. 
Cigareti vai kādu citu dūmu 
avotu pārbaudei gan nevaja-
dzētu izmantot tā iemesla dēļ, 
ka darbspējīgs detektors, at-
pazīstot dūmus, turpinās dot 
nepārtrauktu spalgu skaņas 
signālu aptuveni 30 minūtes, 
proti, tā konstrukcijā paredzē-
to brīdinošā signāla padošanas 
laiku. Ja tā ir noticis, tad detek-
toru var apklusināt, uz īsu brī-
di atvienojot bateriju.

 Valsts ugunsdzēsības 
un glābšanas dienesta 

informācija

Dūmu detektori – kas jāzina 
par to iegādi un uzstādīšanu

Suminās 2019. gada 
labākos sportistus

17. janvārī pulksten 20 Kok-
neses sporta centrā notiks jau 
piektais sportistu godināšanas 
pasākums “Sporta laureāts”. 

2019. gadā vairāk nekā 130 
Kokneses novada sportistu gu-
vuši panākumus 19 dažādos 

sporta veidos Latvijā, Eiropā un 
pasaulē. Pavisam iegūtas vairāk 
nekā 70 Latvijas čempionātu 
medaļas, septiņi sportisti startē-
juši Eiropas un pasaules čempio-
nātos.

Pēc oficiālās svinīgās da-

ļas būs balle, spēlēs duets 
“Marika&Druvis”. Uz šo pasā-
kumu gaidīti ne tikai sportisti, 
kas saņēmuši ielūgumus, bet arī 
pārējie Kokneses novada iedzī-
votāji  draugi un atbalstītāji, kas 
vēlas klātienē sveikt sportistus.

Izdod pastmarku ar Kokneses 
novada ģerboni

Kokneses novada ģerbonis 
un vēl četru novadu: Babītes, 
Durbes, Krimuldas un Viļā-
nu novadu ģerboņi attēloti 
Latvijas Pasta pirmajās 2020. 
gada izdotajās pastmarkās sē-
rijā Latvijas novadu un pilsētu 
ģerboņi.

Katrai jaunajai pastmarkai 
ir atšķirīga nominālvērtība, 
kas atbilst vēstuļu korespon-
dences sūtījumu apmaksai 
svara kategorijā līdz 20 gramu 
Latvijas teritorijā un uz četrām 
valstu ģeogrāfiskajām zonām 
saskaņā ar universālā pasta 
pakalpojuma (UPP) tarifu iz-
maiņām, kas stājas spēkā 2020.
gada 1.janvārī. 

Līdz ar jaunajām pastmar-

kām izdota arī pirmās dienas 
aploksne 1000 eksemplāru 
tirāžā, uz kuras, tāpat kā uz 
pastmarkām, redzami pieci 
novadu ģerboņi un attēlota 
novadu atrašanās vieta Latvijas 
kartē. Jauno filatēlijas izdevu-
mu dizaina autors ir māksli-
nieks Ģirts Grīva.

Katra jaunā pastmarka iz-
dota ar atšķirīgu nominālvērtī-
bu atbilstoši jaunajiem UPP ta-
rifiem, kas stāsies spēkā 2020.
gada 1.janvārī. 

Kokneses novada ģerbo-
nis redzams pastmarkā, ku-
ras nominālvērtība ir € 1,35. 
Pastmarkas nominālvērtība 
atbilst vēstuļu korespondences 
apmaksai svara kategorijā līdz 

20 gramu uz valstīm, kas atro-
das 2.zonā, bet tirāža sasniedz 
500 000 eksemplāru. Kokneses 
novada ģerbonī redzami vairā-
ki vēsturiski Kokneses simboli 
–  sudraba pusmēness, zelta at-
slēga un sudraba zizlis. 

Pastmarku sērija Latvijas 
novadu un pilsētu ģerboņi 
tiek izdota kopš 1994.gada, un 
tā regulāri tiek papildināta ar 
vairākām jaunām pastmarkām 
vienlaikus. Nākamais filatēlijas 
izdevums plānots 2020.gada 
10.janvārī.

Informāciju sagatavoja: 
VAS Latvijas Pasts

Vineta Danielsone, Vecākā 
sabiedrisko attiecību

 projektu vadītāja

Lai novērstu ceļa seguma 
klātnes bojāšanu, no 2019.
gada 18.decembra uzstādītas 
transportlīdzekļu braukšanas 
aizlieguma zīmes Nr. 312 
"Masas ierobežojums" uz 
Bebru pagasta pašvaldības 
ceļiem:

1. Ozoli – Lobes tilts - 

Jaunkalnieši 12,71 km; 
2. Tupiešēni – Kroglejas 

3,32 km; 
3. Blankas – Zemgaļi – 

Beņķi 3,12 km; 
4. Bebri – Stalidzēni – 

Spārniņi - Mirtes 5,54 km; 
5. Pērses tilts – Āpšukalns 

2,02 km. 

Par ceļa zīmju uzstādīšanu uz 
Bebru pagasta pašvaldības ceļiem Iedzīvotāju un uzņēmēju ievērībai!

Kokneses novada domes 
izrakstītos rēķinus un mak-
sāšanas paziņojumus, kuros 
būs iestrādāts svītru kods, 
no 2020.gada 2.janvāra būs 
iespējams apmaksāt MAXI-
MA ķēdes veikalos, ja mak-
sājamā summa nepārsniedz 

1000.00 euro.
Rēķina svītru kods ne-

drīkst būt bojāts, tam jābūt 
skaidri salasāmam.  Maksa 
par pakalpojumu 0.50 euro, 
t.sk.PVN.

SVARĪGI! 
Ja nevēlaties maksāt visu 

rēķinā vai nekustamā īpašu-
ma nodokļa maksāšanas pa-
ziņojumā norādīto summu, 
pirms maksāšanas brīdiniet 
kasieri, nosaucot summu, 
kādu vēlaties maksāt! Pie-
mēram, ja vēlaties maksāt 
nekustamā īpašuma nodokli 

par vienu ceturksni, brīdi-
niet kasieri, nosaucot sum-
mu, kuru maksāsiet! 

Kokneses novada domes 
grāmatvedība

!

Lai radošs un jaunām 
iecerēm bagāts gads!
Esam pavadījuši 2019. 
gadu un nokļuvuši 2020. 
gadā. Vēlam visiem dzīves-
prieku un veselību! 

Zenta Bērziņa,
senioru klubiņa “Pīlādzītis” 
vadītāja

Kokneses senioru klubiņā 
“Pīlādzītis” pastāvīgi darbojas 31 
dalībnieks, pārstāvot šādas vecu-
ma grupas: no 64 gadu vecuma 
līdz 70 gadiem mūsu vidū ir 10 
klubiņa biedri, no  71 gada līdz 
75 gadiem kopā ar mums darbo-
jas 7 seniori, no 76  līdz  80 ga-
diem “Pīlādzīša” pulkā ir 10 kok-
nesieši, no 81. dzīves gadskārtas 
līdz  85 gadu vecumam divi se-
niori, bet  vislielākā apbrīna un 
cieņa diviem mūsu biedriem, 
kuri ir vecumā no 86 gadiem līdz 
apaļajiem 90 gadiem.

Klubiņa biedri regulāri tiekas 
divas reizes mēnesī - trešdienās 
no plkst. 12:00 – 14:00 Vērenes 
ielā Nr.-1/4. Gada laikā notiek 

25 sanāksmes, kuru vidējais 
apmeklējums ir 23 interesenti. 
Esam klātesoši visos sabiedriska-
jos pasākumos Koknesē, aktīvā-
kie pasākumu apmeklētāji ir 16 
klubiņa biedri. 

Tāpat kā citus gadus, arī aiz-
vadītajā gadā seniori piedalījās 
vides sakopšanas un meža stā-
dīšanas talkās, brauca ciemos pie 
kaimiņiem, ekskursijās, uz kon-
certiem, sveica savus jubilārus 
un organizēja senioru vecgada 
balli “BRĪNUMU GAIDOT…”. 
Paldies visiem mūsu sadarbības 
partneriem: Kokneses novada 
domei, Kokneses kultūras na-
mam, Sociālajam dienestam, 
Kokneses pagasta bibliotēkai,  
“Kokneses miesnieka” meistaru 
kolektīvam, veikala “Sēnīte” ko-
lektīvam, jauktajam senioru ko-
rim “Alaine”, Kokneses kultūras 
nama līnijdejotājām un kapelai 
“Aizezeres muzikanti”. Paldies 
visiem atsaucīgajiem senioriem: 
Bebru pagasta pensionāru pa-
domei “Mārtiņroze”, Iršu pagasta 

pensionāru padomei “Vālodzīte”, 
organizācijas “Daugavas vanagi 
Latvijā” Kokneses nodaļai,  Kok-
neses novada represēto nodaļai, 
visiem balles dalībniekiem.

Laika rats bez mitas griežas, 
tas liek mums, senioriem, būt 
modriem, un tādi mēs esam.

UZMANĪBU!
7. februārī plkst. 19:00 Latvi-

jas Nacionālajā Operas un ba-
leta teātrī vērosim krāšņu bale-
ta izrādi “BAJADĒRA”. Biļetes 
uz izrādi nopirktas ar atlaidi – 
senioriem, senioru grupai. Par 
biļešu iegādi zvanīt Ilzei pa tel. 
26340442.

Izbraukšana uz baletu “BA-
JADĒRA” 7. februārī no Bebru 
pagasta centra plkst.15:30; no 
laukuma pie Kokneses kultūras 
nama plkst. 15:45; no autostāv-
vietas pie veikala “Elvi” plkst. 
15:55.

Senioru klubiņa “Pīlādzītis” 
sanāksmes būs 22. janvārī, 5. 
februārī,  19. februārī  Vērenes 
ielā 1/4.
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Biedrības "Baltaine" galvenie pasākumi 2020. gadā
Meteņi  -  ceturtdien, 6.feb-

ruārī, plkst.15:00, Kokneses 
"Būnīšos".

Pavasara Saulgrieži - piekt-
dien, 20.martā, plkst.6 no rīta 
Baznīcas kalnā, pēc tam Rado-
šajā mājā.

Satiec Savu Meistaru -  
sestdien, 4.aprīlī, plkst.12.00, 
Radošajā Mājā. 

Ūsiņu tirgus - sestdien, 
9.maijā, plkst. 9:00, Radošajā 
Mājā.

Jāņu mācības -  sestdien, 
13.jūnijā, plkst.12:00, Radošajā 

Mājā.
Kokneses Ziņģe -  sestdien, 

8.augustā, Kokneses parkā un 
estrādē.

Rudens Saulgrieži un Baltu 
vienības ugunskurs - otrdien, 
22.septembrī, plkst.18:00, Ra-
došajā Mājā.

Veļu vakars -  sestdien, 
17.oktobrī, plkst.18:00, Kokne-
ses pilsdrupās.

Mārtiņi - otrdien, 10.no-
vembrī, plkst.17.00, Radošajā 
Mājā

Bluķa vakars - svētdien, 

20.decembrī plkst.16:00, mas-
ku gājiens no Kokneses kultū-
ras nama līdz Radošajai Mājai.

 Par visiem pasākumiem un 
biedrības "Baltaine" aktivitā-
tēm interesēties: Inguna Žogo-
ta, tālr.26575499, ingunazogo-
ta@inbox.lv

Biedrība "Baltaine"
Radošā māja https://www.

facebook.com/radosamaja/
Kokneses kultūras nama 

folkloras kopa "URGAS"

Izmaiņas pacientu līdzmaksājumu apmēros, sākot no 2020. gada
Sākot ar 2020. gada 1. jan-

vāri spēkā stāsies grozījumi*, 
kas paredz izmaiņas pacien-
tu līdzmaksājumu apjomā, 
saņemot valsts apmaksātos 
veselības aprūpes pakalpo-
jumus. Visiem iedzīvotājiem 
līdzmaksājumu summas būs 
samazinātas, izņemot līdz-
maksājumu par ģimenes ārs-
ta apmeklējumu personām 
līdz 65 gadu vecumam. 

Pacientu līdzmaksājums 
pie ģimenes ārsta personām 
no 65 gadu vecuma līdzšinējo 
1,42 eiro vietā būs 1 eiro. Sa-
vukārt personām līdz 65 gadu 

vecumam, apmeklējot ģimenes 
ārstu būs jāmaksā 2 eiro par vi-
zīti. Pacienta līdzmaksājums 
par ģimenes ārsta mājas vizīti 
paliks nemainīgs – 2,85 eiro.

Visiem iedzīvotājiem būs 
samazināti līdzmaksājumi, vei-
cot izmeklējumus un apmeklē-
jot ārstu speciālistu. Ja iepriekš 
pacienta līdzmaksājums bija 
4,27 eiro, tad no nākamā gada 
– 4 eiro. Līdzīgi samazināsies 
arī līdzmaksājums par gultas 
vietu dienas stacionārā – no 
7,11 uz 7 eiro. Par ārstēšanos 
diennakts stacionārā, sākot ar 
otro dienu ārstniecības iestā-

dēs līdzmaksājums paliek ne-
mainīgs – 10 eiro, savukārt par 
ārstēšanos aprūpes nodaļās vai 
gultās un no onkoloģiskām vai 
onkohematoloģiskām saslim-
šanām, alkohola, narkotisko, 
psihotropo un toksisko vielu 
atkarības līdzšinējo 7,11 eiro 
vietā pacienta līdzmaksājums 
būs 7 eiro.

Pacienta līdzmaksājums 
datortomogrāfijas izmeklēju-
miem bez kontrastvielas, sā-
kot ar 1. janvāri būs 14 eiro, 
nevis 14, 23 eiro. Savukārt par 
izmeklējumu ar kontrastvielu 
21, 23 eiro vietā būs jāmaksā 

21 eiro. Par kodolmagnētiskās 
rezonanses izmeklējumu bez 
kontrastvielas līdzšinējo 28,46 
eiro vietā būs jāmaksā 28 eiro, 
bet par izmeklējumu ar kon-
trastvielu līdzšinējo 35, 57 eiro 
vietā, jāmaksā 35 eiro.

NVD atgādina, ka vairākas 
iedzīvotāju grupas no pacien-
tu līdzmaksājumiem ir atbrī-
votas, piemēram, bērni līdz 
18 gadu vecumam, politiski 
represētās personas, 1. grupas 
invalīdi, trūcīgas personas un 
citas. Plašāka informācija par 
pacientu līdzmaksājumiem, 
tostarp no pacientu līdzmak-

sājumiem atbrīvotajām iedzī-
votāju grupām, pieejama NVD 
mājas lapā www.vmnvd.gov.
lv sadaļā “Veselības aprūpes 
pakalpojumi”– “Pacienta līdz-
maksājumi”.

Līdz ar Latvijas pievienošanos 
Eirozonai 2014. gadā, pacien-
tu līdzmaksājumu summas no 
latiem tika konvertētas uz eiro. 
Tā rezultātā pacienta līdzmaksā-
jums 1 lata apmērā tika konver-
tēta uz  1, 42 eiro, bet 3 lati uz  4, 
27 eiro un līdzīgi ar citām līdz-
maksājumu likmēm. Tā kā norē-
ķini ar cipariem aiz komata nav 
ērti ne pacientiem, ne ārstiem, 

turklāt neveicina sabiedrības 
izpratni par veselības aprūpes 
pakalpojumu apmaksas kārtību, 
kā arī ir sarežģītas un grūti uz-
tveramas, tika pieņemts lēmums 
atgriezties pie apaļām summām, 
kā tas bija pirms eiro ieviešanas.

*Grozījumi Ministru kabineta 
2018. gada 28. augusta noteiku-
mos Nr. 555 "Veselības aprūpes 
pakalpojumu organizēšanas un 
samaksas kārtība”. 

Informāciju sagatavoja: 
Sintija Gulbe 

Nacionālā veselības dienesta 
Sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja 

Izmaiņas sociālajā jomā 2020. gadā
Šajā gadā vairākām ie-

dzīvotāju grupām būs lie-
lāks finansiālais atbalsts, arī 
cilvēkiem ar invaliditāti no 
bērnības. Pensiju 2. līmeņa 
uzkrājumu varēs atstāt man-
tojumā. Par šīm un citām 
izmaiņām sociālajā jomā – 
Labklājības ministrijas apko-
potā informācija.

No 2020. gada 1. janvāra:
• Tiesības uz valsts vecuma 

pensiju 2020. gadā būs per-
sonām, kuras sasniegušas 63 
gadu un 9 mēnešu vecumu, ja 
apdrošināšanas stāžs nav ma-
zāks par 15 gadiem. Personām, 
kuru apdrošināšanas stāžs nav 
mazāks par 30 gadiem, būs 
tiesības pensionēties priekš-
laicīgi, t. i., divus gadus pirms 
vispārējā pensionēšanās vecu-
ma sasniegšanas. 2020. gadā 
pensionēties priekšlaicīgi varēs 
personas, kuras sasniegušas 
61 gada un 9 mēnešu vecumu. 
(No 2014. gada pensionēšanās 
vecums pakāpeniski palielinās, 
t. i., ik gadu par trijiem mēne-
šiem, līdz 2025. gadā tiks sa-
sniegts 65 gadu vecums).

• Noteikti jauni minimālie 
vecuma pensijas apmēri, kas 
būs atkarīgi no minimālās ve-
cuma pensijas aprēķina bāzes 
80 eiro (personām ar invalidi-
tāti no bērnības –122,69 eiro). 
Šai bāzei atkarībā no personas 
apdrošināšanas stāža piemēros 
noteiktu koeficientu. Tādējādi 
personām ar apdrošināšanas 
stāžu no 15 līdz 20 gadiem mi-
nimālais vecuma pensijas ap-
mērs būs 88 eiro, bet personām 
ar invaliditāti kopš bērnības – 
134,96 eiro. Personām ar ap-
drošināšanas stāžu no 21 līdz 
30 gadiem minimālās vecuma 

pensijas apmērs būs 104 eiro, 
bet personām ar invaliditāti 
kopš bērnības – 159,50 eiro. Ja 
apdrošināšanas stāžs ir no 31 
līdz 40 gadiem, tad minimālās 
vecuma pensijas apmērs būs 
120 eiro, bet personām ar inva-
liditāti kopš bērnības – 184,04 
eiro. Savukārt, ja apdrošināša-
nas stāžs ir 41 gads un vairāk 
gadu, tad minimālās vecuma 
pensijas apmērs būs 136 eiro, 
bet personām ar invaliditāti 
kopš bērnības – 208,57 eiro.

• Valsts sociālā nodrošinā-
juma pabalsta paaugstināšanas 
dēļ personām ar invaliditāti no 
64 eiro līdz 80 eiro (personām 
ar invaliditāti no bērnības – no 
106,72 eiro līdz 122,69 eiro) 
palielināsies minimālā invali-
ditātes pensija. I invaliditātes 
grupas gadījumā minimālā 
invaliditātes pensija būs 128 
eiro (personai ar invaliditāti 
no bērnības – 196,30 eiro), II 
invaliditātes grupas gadījumā 
– 112 eiro (personai ar inva-
liditāti no bērnības – 171,77 
eiro), III invaliditātes grupas 
gadījumā – 80 eiro (personai 
ar invaliditāti no bērnības – 
122,69 eiro).

• Personai būs tiesības izvē-
lēties, kuram novirzīt pensiju 
2. līmenī uzkrāto kapitālu, ja 
viņa nomirst līdz vecuma pen-
sijas piešķiršanai, t. i.: 

· ieskaitīt valsts pensiju spe-
ciālajā budžetā (tad kapitāls 
tiks ņemts vērā, aprēķinot ap-
gādnieka zaudējuma pensiju);

· pievienot citas personas 
pensiju 2. līmenī uzkrātajam 
kapitālam;

· atstāt mantošanai Civilli-
kumā noteiktajā kārtībā.

Lai izdarītu savu izvēli, jā-

iesniedz iesniegums Valsts 
sociālās apdrošināšanas aģen-
tūrā. Pensiju 2. līmeņa dalīb-
nieks savu izvēli var mainīt. Ja 
pensiju 2. līmeņa dalībnieks 
nebūs izdarījis izvēli, pensijas 
kapitālu ieskaitīs valsts pensi-
ju speciālajā budžetā. Mantot 
varēs 80% no pensiju 2. līmenī 
uzkrātā pensijas kapitāla, kas 
uzkrāts līdz 2019. gada 31. de-
cembrim, bet 20% pensiju 2. 
līmenī uzkrātā pensijas kapi-
tāla tiks ieskaitīti valsts pensiju 
speciālajā budžetā. Mantot ne-
varēs pensijas kapitālu, kas ir 
mazāks par 35% no valsts so-
ciālā nodrošinājuma pabalsta.

• Pieprasot vecuma pensiju, 
pensiju 2. līmeņa dalībniekam 
būs jāizdara izvēle – vai pen-
siju 2. līmenī uzkrāto pensijas 
kapitālu apvienot ar pensiju 
1. līmeņa kapitālu un saņemt 
vienu pensiju vai arī iegādāties 
mūža pensijas apdrošināšanas 
polisi paša izvēlētajā dzīvības 
apdrošināšanas sabiedrībā.

• Ja vienlaikus ir tiesības uz 
invaliditātes pensiju un atlīdzī-
bu par darbspēju zaudējumu 
sakarā ar nelaimes gadījumu 
darbā vai iegūto arodslimību, 
tiks piešķirts viens pakalpo-
jums – personai izdevīgākais. 
Personām, kuras šobrīd saņem 
gan atlīdzību, gan invaliditātes 
pensiju, piešķirto atlīdzību un 
invaliditātes pensiju turpinās 
izmaksāt līdz lēmumā par pa-
kalpojuma piešķiršanu, pārrē-
ķināšanu vai izmaksas termi-
ņa pagarināšanu noteiktajam 
laikam.

• Harmonizējot tiesību 
normas, slimības pabalstu 
sakarā ar nelaimes gadījumu 
darbā vai iegūto arodslimību 

izmaksās visā darbnespējas 
periodā, ievērojot noteiktos 
izmaksas ierobežojumus, arī 
tad, ja personai tiks noteikts 
darbspēju zaudējums un pie-
šķirta atlīdzība par darbspēju 
zaudējumu.

• Ņemot vērā, ka tiek pie-
šķirts invalīda kopšanas pa-
balsts, ja personai ar invalidi-
tāti vajadzīga īpaša kopšana, 
īpašas kopšanas nepieciešamī-
ba nevarēs būt pamats, kura 
dēļ paaugstināt atlīdzību par 
darbspēju zaudējumu.

• Tā kā atlīdzība par darb-
spēju zaudējumu, kas piešķirta 
sakarā ar nelaimes gadījumu 
darbā vai iegūto arodslimību, 
nedrīkst būt mazāka par attie-
cīgajai invaliditātes grupai no-
teikto minimālo invaliditātes 
pensijas apmēru, tad, paaugsti-
noties minimālajai invaliditā-
tes pensijai, paaugstināsies arī 
minimālā atlīdzība par darb-
spēju zaudējumu.

• Bezdarbnieka pabalsta 
izmaksas ilgums būs astoņi 
kalendārie mēneši no pabalsta 
piešķiršanas dienas. Atkarībā 
no bezdarba ilguma bezdarb-
nieka pabalstu izmaksās šādā 
kārtībā: par pirmajiem diviem 
mēnešiem – pilnā (100%) ap-
mērā no pabalsta piešķirtā ap-
mēra, par trešo un ceturto mē-
nesi – 75% apmērā, par piekto 
un sesto mēnesi – 50%, par 
septīto un astoto mēnesi – 45% 
apmērā.

• Vienam no bērna vecā-
kiem, vienam no adoptētājiem, 
kura aprūpē un uzraudzībā 
pirms adopcijas apstiprinā-
šanas tiesā ar bāriņtiesas lē-
mumu nodots adoptējamais 
bērns, audžuģimenes locek-

lim, kurš noslēdzis līgumu 
ar pašvaldību, aizbildnim vai 
citai personai, kura saskaņā 
ar bāriņtiesas lēmumu bēr-
nu faktiski kopj un audzina 
(turpmāk kopā – vecākiem), 
kā arī personai, kuras bērnam 
ir smaga slimība vai piešķirts 
kopšanas pabalsts bērnam ar 
invaliditāti, slimības pabalstu 
sakarā ar slima bērna kopšanu 
izmaksās līdz bērna 18 gadu 
vecuma sasniegšanai un par il-
gāku nepārtrauktu darbnespē-
jas periodu.

• Sievietei, kurai ir tiesības 
uz vecāku pabalstu un kurai 
nākamais bērns dzimis, pirms 
iepriekšējais bērns sasniedzis 
trīs gadu vecumu, vecāku pa-
balsta apmērs nedrīkstēs būt 
mazāks par vecāku pabalstu, 
kāds piešķirts par iepriekšējo 
bērnu.

• Tiesības uz maternitātes 
un vecāku pabalstu būs sie-
vietēm, kuras darba attiecības 
izbeigušas (zaudējušas darba 
ņēmēja statusu) ne ātrāk kā 60 
dienas pirms grūtniecības at-
vaļinājuma iestāšanās.

• Sociālās apdrošināšanas 
pabalstus piešķirs 10 darba 
dienu laikā pēc visas informā-
cijas saņemšanas. Tos pārskai-
tīs pabalsta saņēmēja Latvijas 
Republikas kredītiestādes vai 
pasta norēķinu sistēmas (PNS) 
kontā.

• Garantētais minimālais 
ienākumu līmenis (GMI) tiks 
paaugstināts no līdzšinējiem 
53 eiro līdz 64 eiro mēnesī uz 
vienu personu mājsaimniecī-
bā.

No 2020. gada 1. jūlija:
• Stāsies spēkā grozījumi 

Darba aizsardzības likumā, 

kas paredz konkrētākas prasī-
bas nodarbināto aizsardzībai, 
veicot attālināto darbu, kā arī 
pašnodarbināto personu dro-
šībai un veselības aizsardzībai 
darbā. Vienlaikus modernizēta 
darba aizsardzības dokumen-
tācijas izstrādes kārtība, kā 
arī precizētas prasības darba 
devēju savstarpējai sadarbībai 
darba aizsardzības jautājumos. 
Precizētas arī prasības darba 
aizsardzības organizatoriskās 
struktūras izveidei, paredzot, 
ka lielajiem uzņēmumiem (ar 
vairāk nekā 250 nodarbināta-
jiem), kas darbojas bīstamās 
nozarēs, būs nepieciešams 
nodarbināt vismaz divus dar-
ba aizsardzības speciālistus, 
ja šajā uzņēmumā nebūs pie-
saistīta kompetenta institūcija 
darba aizsardzības jautājumos 
(ārpakalpojuma sniedzējs).

No 2020. gada 1. septem-
bra:

• Kvalifikācijas periods būs 
arī maternitātes, paternitātes 
un vecāku pabalstam.

• Remigrējošam diasporas 
loceklim, nosakot tiesības uz 
pabalstu, ņems vērā attiecīgos 
apdrošināšanas periodus Ei-
ropas Savienības dalībvalstī, 
Šveices Konfederācijā, Eiropas 
Ekonomikas zonas dalībvalstī, 
un lēmumu pieņems 10 darba 
dienu laikā pēc informācijas 
saņemšanas no ārvalsts kom-
petentās iestādes. Pabalsta ap-
mērs tiks aprēķināts vispārējā 
kārtībā, ņemot vērā Latvijas 
Republikas normatīvajos aktos 
noteikto.

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

Kokneses novada 
domes darba laiks
Pirmdien: 
8.00 – 13.00; 14.00 – 
18.00
Otrdien, trešdien, 
ceturtdien: 8.00 – 13.00; 
14.00 – 17.00
Piektdien: 
8.00 – 15.00
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Informācija par dabasgāzes pārvades sistēmas gāzapgādes 
objektu un inženierkomunikāciju aizsargjoslām

Informācija iedzīvotājiem 
par akciju sabiedrības “Cone-
xus Baltic Grid” dabasgāzes 
pārvades sistēmas gāzapgādes 
objektu, inženierbūvju un in-
ženierkomunikāciju aizsarg-
joslām, saimnieciskās darbības 
ierobežojumiem šajās aizsarg-
joslās, bīstamību un drošības 
pasākumiem.

I.  Vispārīgā informācija 
par aprobežojumiem

Akciju sabiedrības “Co-
nexus Baltic Grid” (turpmāk 
– Sabiedrība) dabasgāzes pār-
vades sistēmas gāzapgādes 
objektiem, inženierbūvēm un 
inženierkomunikācijām (turp-
māk visi kopā saukti – Objekti) 
saskaņā ar Aizsargjoslu likumu 
ir noteiktas ekspluatācijas un 
drošības aizsargjoslas. Eks-
pluatācijas aizsargjoslu galve-
nais uzdevums ir nodrošināt 
dabasgāzes pārvades sistēmas 
gāzesvada efektīvu un drošu 
ekspluatāciju un attīstības ie-
spējas. Savukārt drošības aiz-
sargjoslu galvenais uzdevums 
ir nodrošināt vides un cilvēku 
drošību šo objektu ekspluatā-
cijas laikā un iespējamo avāriju 
gadījumā, kā arī pašu objektu 
un to tuvumā esošo objektu 
drošību.

1. Ekspluatācijas aizsarg-
joslas

1.1. gar gāzesvadiem ar 
spiedienu vairāk par 1,6 mega-
paskāliem ekspluatācijas aiz-
sargjoslas veido zemes gabals 
un gaisa telpa, ko norobežo 
nosacītas vertikālas virsmas 
katrā pusē no gāzesvada ass - 
15 metru attālumā no gāzesva-
da ass;

1.2. ap gāzes regulēšanas 
stacijām ekspluatācijas aiz-
sargjoslas veido zemes gabals 
un gaisa telpa, ko norobežo 
nosacītas vertikālas virsmas 
ārpus šo objektu būvju ārsie-
nām, iežogojuma vai noro-
bežojošām konstrukcijām - 6 
metru attālumā;

1.3. pretkorozijas elektro-
ķīmiskās aizsardzības iekārtu 
anodu zemējumiem – 4 metru 
attālumā zemējuma kontūras;

2. Drošības aizsargjoslas
Drošības aizsargjoslu galve-

nais uzdevums ir nodrošināt 
vides un cilvēku drošību Ob-
jektu ekspluatācijas laikā un 
iespējamo avāriju gadījumā, kā 
arī pašu objektu un to tuvumā 
esošo objektu drošību. Ap gā-
zesvadiem, gāzes regulēšanas 
stacijām un gāzes mērīšanas 
stacijām – drošības aizsargjos-
las veido zemes gabals un gaisa 
telpa, ko norobežo nosacītas 
vertikālas virsmas katrā pusē 
no gāzesvada ass vai nosacītas 
vertikālas virsmas ārpus šo 
objektu būvju ārsienām, ie-
žogojuma vai norobežojošām 

konstrukcijām.
Saskaņā ar Aizsargjoslu li-

kuma 322. pantu Objektiem 
ir noteiktas šādas drošības aiz-
sargjoslas:

2.1. gāzesvadam un gāzes 
regulēšanas stacijām ar darba 
spiedienu virs 1.6 megapaskā-
liem un ar gāzesvada diamet-
ru: 

2.1.1. līdz 300 mm – 75 met-
ru attālumā;

2.1.2. 300 mm līdz 600 mm 
– 125 metru attālumā;

2.1.3.  600 mm līdz 800 mm 
– 150 metru attālumā.

2.2. ap gāzesvadiem ar spie-
dienu virs 1,6 megpaskāliem 
un gāzes regulēšanas un mē-
rīšanas stacijām, ja šie gāzes-
vadi un šīs stacijas izbūvētas 
vai pārbūvētas pēc 2002.gada 
1.septembra, tiek noteikta ar 
būvprojekta aprēķinu, bet ne 
mazāk kā:

2.2.1.   25 metri no gāzes-
vada ass – ap gāzesvadiem ar 
spiedienu virs 1,6 megapaskā-
liem; 

2.2.2.   100 metri – ap gāzes 
regulēšanas un mērīšanas sta-
cijām.

3.   Aprobežojumi aizsarg-
joslās 

3.1. Vispārīgie aprobežoju-
mi aizsargjoslās atbilstoši Aiz-
sargjoslu likuma 35.pantam: 

3.1.1.     vispārīgos aprobe-
žojumus aizsargjoslās nosaka 
likumi un Ministru kabineta 
noteikumi, tos var noteikt arī 
ar pašvaldību saistošajiem no-
teikumiem, kas izdoti to kom-
petences ietvaros; 

3.1.2.   ja objektam ir noteik-
ta aizsargjosla, tā īpašniekam 
vai valdītājam ir atļauts aiz-
sargjoslā veikt attiecīgā objekta 
ekspluatācijai, remontam, at-
jaunošanai, pārbūvei nepiecie-
šamos darbus. Par to rakstvei-
dā brīdināms zemes īpašnieks 
vai tiesiskais valdītājs vismaz 
divas nedēļas pirms darbu 
uzsākšanas, izņemot avāriju 
novēršanas vai to seku likvidē-
šanas darbus, kurus var veikt 
jebkurā laikā bez brīdinājuma; 

3.1.3.     aizsargjoslās, kas ir 
lauksaimniecības zemēs, plā-
notie ekspluatācijas, remon-
ta, atjaunošanas un pārbūves 
darbi veicami laikposmā, kad 
šīs platības neaizņem lauk-
saimniecības kultūras vai kad 
ir iespējama lauksaimniecības 
kultūru saglabāšana, izņemot 
avāriju novēršanas vai to seku 
likvidācijas darbus, kurus var 
veikt jebkurā laikā; 

3.1.4.    pēc darbu veikšanas 
objekta īpašnieks vai valdītājs 
sakārto zemes platības, lai tās 
būtu derīgas izmantošanai pa-
redzētajām vajadzībām, kā arī 
atlīdzina zemes īpašniekam vai 
tiesiskajam valdītājam darbu 

izpildes gaitā nodarītos zau-
dējumus. Zaudējumu apmēru 
nosaka un zaudējumus atlīdzi-
na likumos noteiktajā kārtībā 
vai pēc savstarpējas vienoša-
nās; 

3.1.5.    ja aizsargjoslas sa-
krīt vai krustojas, ar attiecīgo 
objektu ekspluatāciju un re-
montu saistītos darbus kopīga-
jos aizsargjoslu iecirkņos veic 
attiecīgo objektu īpašnieki vai 
valdītāji pēc savstarpējas vie-
nošanās; 

3.1.6.   juridiskās un fiziskās 
personas, veicot aizsargjoslās 
darbus, kuru dēļ ir nepiecie-
šams objektus aizsargāt no 
bojājumiem, pārbūvēt vai pār-
vietot, aizsardzības, pārbūves 
vai pārvietošanas darbus veic 
pēc saskaņošanas ar attiecīgā 
objekta īpašnieku vai valdītāju. 
Ar minētajām darbībām saistī-
tās izmaksas sedz attiecīgā ju-
ridiskā vai fiziskā persona vai 
- pēc savstarpējas vienošanās - 
objekta īpašnieks vai valdītājs; 

3.1.7.   juridiskajām un fizis-
kajām personām aizsargjoslās 
jāizpilda attiecīgā objekta īpaš-
nieka vai valdītāja likumīgās 
prasības; 

3.1.8.    pašvaldību un atbil-
dīgo valsts institūciju dienes-
tiem kontroles un uzraudzī-
bas nolūkos atļauts apmeklēt 
aizsargjoslu teritorijas jebkurā 
laikā saskaņā ar normatīvajos 
aktos noteikto kontroles veik-
šanas kārtību. Objektu īpaš-
nieku vai valdītāju dienestiem 
kontroles un uzraudzības no-
lūkos atļauts apmeklēt aizsarg-
joslu teritorijas jebkurā laikā, 
iepriekš par to brīdinot zemes 
īpašnieku, bet, ja tiesības lietot 
zemi nodotas citai personai, - 
zemes lietotāju; 

3.1.9.     tāda objekta īpaš-
nieks vai valdītājs, kuram no-
teikta aizsargjosla, izmanto šo 
aizsargjoslu, nemaksājot atlī-
dzību par nekustamā īpašuma 
lietošanas tiesību aprobežoju-
mu. Šis nosacījums neierobežo 
nekustamā īpašuma īpašnieka, 
valdītāja vai lietotāja tiesības 
prasīt viņam radīto tiešo zau-
dējumu atlīdzību. 

 3.2. Speciālie aprobežojumi 
ekspluatācijas aizsargjoslās sa-
skaņā ar Aizsargjoslu 56.pantu:

3.2.1.  aizliegts ierīkot atkri-
tumu apglabāšanas poligonus; 

3.2.2.   aizliegts nomest sma-
gumus, izmest vai izliet zemē 
kodīgas vai koroziju izraisošas 
vielas, degvielu vai eļļošanas 
materiālus; 

3.2.3.   aizliegts veikt darbus, 
kas saistīti ar spridzināšanu un 
derīgo izrakteņu ieguvi; 

3.2.4.    aizliegts aizkraut un 
norobežot ar žogiem pieved-
ceļus un pieejas gāzesvadiem, 
gāzapgādes iekārtām un bū-
vēm, gāzes noliktavām un krā-
tuvēm; 

3.2.5.    aizliegts staigāt pa 
virsūdens gāzesvadu pārejām; 

3.2.6.   aizliegts veikt darbus, 
kas saistīti ar zemes applūdinā-

šanu; 
3.2.7.  aizliegts aizsargjoslās 

gar zemūdens gāzesvadiem 
braukt ar izmestu enkuru vai 
tīkliem, ierādīt zvejas vietas un 
zvejot, ķert ūdens dzīvniekus 
un iegūt ūdensaugus ar dziļ-
ūdens rīkiem; 

3.2.8. aizliegts audzēt kokus 
un krūmus platībās, kuras no-
rādītas aizsargjoslu noteikša-
nas metodikā; 

3.2.9.   aizliegts būvēt jebku-
ras ēkas; 

3.2.10. aizliegts izvietot lop-
barības, minerālmēslu, bīsta-
mu ķīmisko vielu un produktu, 
kokmateriālu, uzliesmojošu, 
viegli un īpaši viegli uzliesmo-
jošu vielu, produktu un mate-
riālu glabātavas; 

3.2.11. aizliegts izvietot deg-
vielas uzpildes stacijas; 

3.2.12. aizliegts ierīkot 
kuģu, liellaivu un peldošu celt-
ņu piestātnes, kā arī veikt gult-
nes padziļināšanas un zemes 
smelšanas darbus; 

3.2.13. aizliegts ar jebkādām 
darbībām traucēt gāzapgādes 
uzņēmuma darbiniekus, kuri 
aizsargjoslā veic ekspluatācijas, 
remonta, pārbūves, avāriju no-
vēršanas vai to seku likvidēša-
nas darbus; 

3.2.14. ja nav noslēgta rakst-
veida vienošanas ar gāzesvadu, 
gāzapgades iekārtu un būvju, 
gāzes noliktavu un krātuvju 
īpašnieku, aizliegts: 

veikt darbus ar uguni un 
liesmu, dzīt pāļus, lietot trie-
cienmehānismus ar jaudu, kas 
lielāka par 100 kilovatiem, 

veikt zemes darbus dziļāk 
par 0,3 metriem, bet aramze-
mēs - dziļāk par 0,45 metriem, 
kā arī meliorācijas un grunts 
planēšanas darbus, 

veikt ģeoloģiskos, ģeodē-
ziskos un citus pētniecības 
darbus, kas saistīti ar urbumu 
veidošanu un grunts paraugu 
ņemšanu (izņemot augsnes 
paraugus), 

būvēt, atjaunot vai pārbūvēt 
inženierbūves; 

ierīkot brauktuves un 
brauktuvju šķērsojumus, 

veikt citus darbus, kas trau-
cē gāzesvadu, gāzapgādes ie-
kārtu un būvju, gāzes nolik-
tavu un krātuvju apkalpošanu 
vai var bojāt šos objektus. 

3.3. Speciālie aprobežojumi 
drošības aizsargjoslās saskaņā 
ar Aizsargjoslu likuma 58.2 
pantu: 

3.3.1.   aizliegts būvēt jaunas 
ēkas vai pārbūvēt nedzīvojamās 
ēkas par dzīvojamām ēkām, 
kā arī – ja nav noslēgta rakst-
veida vienošanās ar gāzesvadu, 
gāzapgādes iekārtu un būvju, 
gāzes noliktavu un krātuvju 
īpašnieku – pārbūvēt esošās 
ēkas; 

3.3.2.    aizliegts būvēt vai 
atvērt jaunas sporta, izglītības 
un atpūtas būves vai iestādes 
vai esošās ēkas pārbūvēt par 
sporta, izglītības un atpūtas 
būvēm vai iestādēm; 

3.3.3.   aizliegts ierīkot spēļu 
laukumus un atpūtas zonas; 

3.3.4.    aizliegts rīkot pub-
liskus pasākumus; 

3.3.5.    aizliegts izvietot de-
gvielas uzpildes stacijas; 

3.3.6.    aizliegts veikt ci-
tus darbus (vai darbības), kas 
traucē nodrošināt vides un 
cilvēku drošību gāzesvadu, 
gāzes regulēšanas staciju, 
gāzes regulēšanas punktu, 
dabasgāzes kompresoru staci-
ju, gāzes krātuvju, šķidrinātās 
ogļūdeņražu gāzes noliktavu, 
krātuvju un uzpildes staciju, 
sašķidrinātā ogļūdeņražu 
gāzes balonu noliktavu un 
tirdzniecības punktu vai 
automobiļu gāzes uzpildes 
staciju ekspluatācijas laikā un 
iespējamo avāriju gadījumā; 

3.3.7.    gāzesvada īpašnieks 
kopā ar autoceļa pārvaldītāju 
nodrošina transportlīdzekļu 
apstāšanās aizliegumu 
drošības aizsargjoslās gar 
gāzesvadu ar spiedienu virs 1,6 
megapaskāliem. 

4. Papildinformācija
4.1. Ievērojot Aizsargjo-

slu likuma 35.panta sestās 
daļas noteikumus, Sabiedrība 
norāda, ka jebkurai fiziskai un 
juridiskai personai, veicot dar-
bus aizsargjoslā, ir pienākums 
saskaņot ar Sabiedrību 
jebkurus darbus Objektu 
aizsargjoslā, tajā skaitā: 

4.1.1. pirms projekta 
dokumentācijas izstrādes 
uzsākšanas, jebkāda vei-
da būviecerei, saņemt no 
Sabiedrības tehniskos notei-
kumus, sūtot iesniegumu pa 
pastu uz Sabiedrības juridisko 
adresi Rīgā, Stigu ielā 14, LV-
1021, vai elektroniski uz e-pas-
tu: info@conexus.lv;

4.1.2. pirms jebkādu 
būvdarbu uzsākšanas vai citu 
darbu veikšanas, kas saistīts 
ar zemes rakšanas darbiem 
(noslēgt vienošanos par zemes 
darbu veikšanu Objekta 
aizsargjoslā. Par vienošanās 
slēgšanas kārtību informācija 
saņemama Sabiedrības 
Saimnieciskā nodrošinājuma 
Tehnisko noteikumu un 
aizsargjoslu uzraudzības 
daļā uz tālruņiem: 67819027; 
67443808 un 67819033. Iesn-
iegums par rakšanas darbu 
saņemšanu jāsūta pa pastu uz 
Sabiedrības juridisko adresi 
Rīgā, Stigu ielā 14, LV-1021, 
vai elektroniski uz e-pastu: 
info@conexus.lv.

4.2. Aizsargjoslu liku-
ma 61.panta vienpadsmitā 
daļa nosaka, ka nekustamā 
īpašuma īpašnieks vai valdītājs 
nodrošina objekta īpašniekam 
vai valdītājam piekļuvi ob-
jektam un tā aizsargjoslai, lai 
varētu nodrošināt aizsargjoslas 
uzturēšanu un veikt attiecīgā 
objekta ekspluatācijai, remon-
tam, atjaunošanai un pārbūvei 
nepieciešamos darbus.

4.3. Aizsargjoslu likuma 
prasību neievērošana var 

radīt pārvades gāzesvada 
avārijas stāvokli, kura sekas 
var būt materiālo vērtību un 
cilvēku bojāeja, kā arī ilgstošs 
gāzes piegādes pārtraukums 
patērētājiem, tādējādi fiziskās 
un juridiskās personas, kas 
pārkāpj iepriekš minētās 
prasības, var saukt pie 
atbildības normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā.

  II. Informatīvais 
materiāls sabiedrībai par 
rīcību dabasgāzes pārvades 
sistēmas gāzapgādes ob-
jektu, inženierbūvju un 
i n ž e n i e r k o m u n i k ā c i j u 
avārijas gadījumā un vei-
camajiem aizsardzības 
pasākumiem

5.  Dabasgāzes bīstamības 
raksturojums

Dabasgāze zemes dzīļu 
iegulu produkts, kuras pamat-
komponents ir metāns (≥ 90 
%) , kas ir divas reizes vieglāks 
par gaisu, bez smaržas, bez 
garšas, bez krāsas. Klasificēta 
kā 1.kategorijas uzliesmojoša 
gāze   (H220 - īpaši vieg-
li uzliesmojoša gāze) un 
sprādzienbīstamā noteiktā 
koncentrācijā ar gaisu (5-15 % 
no telpas tilpuma).   Sakarā ar 
to, ka gāzes pārvades sistēma 
dabasgāze ir bez smaržas, 
lai dabasgāze būtu sajūtama 
cilvēkiem, pārvades sistēmas 
operators veic tās odorizāciju, 
pievienojot etilmerkaptānu. 
Rezultātā dabasgāze iegūst 
specifisku smaržu pirms 
padeves patērētājiem. 

Ietekme uz 
veselību   Sprādzienbīstams 
un ugunsbīstams gāzes gai-
sa maisījums var veidoties 
dabasgāzes noplūdes gadījumā. 
Dabasgāze organismā var 
nokļūt caur elpošanas ceļiem. 

Ieelpošana   Gāzei augstā 
koncentrācijā ir smacējoša 
iedarbība, jo tādejādi tiek 
samazināts ieelpojamā 
skābekļa daudzums. Gāzes un 
gaisa maisījuma ar skābekļa 
saturu <18% ieelpošana 
var izraisīt centrālās ner-
vu sistēmas traucējumus, 
galvassāpes, vājumu, līdzsvara 
traucējumus un vemšanu. Pie 
minimāla skābekļa daudzuma 
gaisā, iespējama bezsamaņa un 
letāli iznākumi. 

Saskare ar ādu     Kontakts 
ar koncentrētu gāzes strūklu 
var izraisīt ādas kairinājumu 
un atsevišķos gadījumos ādas 
apsaldējumu. 

Saskare ar acīm  Kontakts ar 
koncentrētu gāzes strūklu var 
izraisīt gļotādas kairinājumu 
un atsevišķos gadījumos arī 
gļotādas apsaldējumu. 

Pirmās palīdzības 
pasākumi 

Nokļūstot acīs  Lēni iz-
platoties normālā atmosfēras 
spiedienā un temperatūrā, 
gāzei nav kaitīga iedarbība. 
Ja acīs nokļūst koncentrēta 
gāzes strūkla, tā var izraisīt 
apsaldējumus, nekavējoties 
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skalot acis ar tīru ūdeni vismaz 
15 min. Meklēt medicīnisku 
palīdzību. 

Nokļūstot uz ādas  Lēni iz-
platoties normālā atmosfēras 
spiedienā un temperatūrā, 
gāzei nav kaitīga iedarbība. Ja 
uz ādas nokļūst koncentrēta 
gāzes strūkla, tā var izraisīt 
apsaldējumus, nekavējoties 
skalot ādu ar lielu daudzumu 
tīra ūdens vairākas minūtes. 
Apsaldējuma gadījumā meklēt 
medicīnisko palīdzību. 

Ieelpojot   Nogādāt cietušo 
svaigā gaisā (nepiesārņotā 
vietā). Nodrošināt siltumu un 
miera stāvokli. Ja elpošana 
apstājusies, veikt mākslīgo 
elpināšanu. Nekavējoties 
meklēt medicīnisko palīdzību. 

6.  Iespējamās avārijas 
Dabasgāze ir vieglāka 

par gaisu, tāpēc noplūdes 
gadījumā, ja nav 
aizdedzināšanas ierosinātāju, 
tā samērā strauji celsies uz 
augšu un sajauksies ar tīrām 
gaisa masām. Tomēr lielā 
dabasgāzes spiediena dēļ 
pārvades gāzesvadā pastāv 
iespēja, ka tehnoloģisko 
iekārtu avārijas gadījumā 
veidosies mehāniskas dabas 

dzirksteles, kas izplūstošo gāzi 
var aizdedzināt. 

Ņemot vērā dabasgāzes 
īpašības, iespējamas šādas 
iespējamās avārijas izpausmes 
un to iedarbības izplatība: 

Dabasgāzes noplūde bez 
aizdegšanās; 

Dabasgāzes noplūde ar aiz-
degšanos: 

Strūklas ugunsgrēks; 
Gāzes mākoņa ugunsgrēks; 
Gāzes mākoņa sprādziens. 
             Dabasgāzes noplūdes 

bez aizdegšanas gadījumā, 
izplūstot dabasgāzei ar lielu 
spiedienu radīsies ļoti skaļš 
troksnis (līdzīgs reaktīvai lid-
mašīnai), kas būs dzirdams 
lielā attālumā un var rasties arī 
neatgriezeniski bojājumi gā-
zesvadam, to objektiem un ap-
kārtējai videi. Tāpat izveidojas 
sprādzienbīstama un uguns-
bīstama koncentrācijas zona, 
kur jebkurš neliels enerģijas 
avots (piemēram, dzirkstele) 
šajā zonā var izraisīt sprādzie-
nu. 

       Dabasgāzes noplūdes ar 
aizdegšanos gadījumā sagai-
dāma siltumstarojuma, sadeg-
šanas produktu un dūmu iz-
platība ugunsgrēka avota tuvu-

mā. Gāzes mākoņa sprādziena 
gadījumā izplatās pārspiediena 
vilnis, kas var sagraut ēkas, kā 
arī apdraudēt cilvēka dzīvību 
un apkārtējo vidi. Sprādziena 
radītais iedarbības attālums 
un radītās sekas atkarīgas no 
dabasgāzes daudzuma, kas 
iesaistīts sprādzienā. Cilvēki 
var ciest no sprādziena viļņa 
izraisītas lidojošu priekšmetu 
iedarbības, kas var izraisīt bo-
jāeju vai rādīt smagus miesas 
bojājumus. Dabasgāzes pārva-
des sistēmas gāzesvadam radī-
sies neatgriezeniski bojājumi. 

Konstatējot šādas avārijas, 
Sabiedrība nekavējoties atslēgs 
bojāto gāzesvada posmu, no 
cauruļvada izplūdīs vai sadegs 
tajā atlikušais dabasgāzes dau-
dzums un nekavējoties uzsāks 
avārijas likvidēšanas darbus. 

Uzmanību!  Gāzesvada bo-
jājuma gadījumā ar tam seko-
jošu gāzes degšanu apmēram 
280 m zonā var veidoties liels 
siltumstarojums, tādēļ stei-
dzami jādodas prom no šīs 
zonas. 

7.  Iedzīvotāju rīcība avāri-
jas gadījumā 

Dzirdot sprādzienu vai da-
basgāzes noplūdei ar lielu spie-

dienu raksturīgo lielo troksni 
un/vai sajūtot dabasgāzes spe-
cifisko smaržu, kas liecina par 
augstu dabasgāzes koncentrā-
ciju, nepieciešams nekavējo-
ties: 

7.1. pārtraukt jebkādu saim-
niecisko un citu darbību, kā 
rezultātā var rasties dzirksteles, 
nelietot atklātu liesmu, atvie-
not no tīkla visas elektroierī-
ces, izslēgt automobiļu un me-
hānismu darbojošos dzinējus; 

7.2. rīcība atrodoties ārpus 
telpām - steidzami dodieties 
projām no bīstamās zonas per-
pendikulāri vēja virzienam (tā, 
lai vējš Jums pūstu no sāniem).  
Ja tas nav iespējams, meklējiet 
patvērumu tuvākajā ēkā. Rīcī-
ba atrodoties telpās - aizveriet 
un noblīvējiet logus, durvis, 
ventilācijas lūkas, dūmvadus 
un izslēdziet kondicionierus. 
Noblīvēt spraugas logos, dur-
vīs, ventilācijas lūkās ar ūdenī 
samērcētu audumu vai citu 
materiālu; 

7.3. ziņot par dabasgāzes 
noplūdi Valsts ugunsdzēsības 
un glābšanas dienestam pa 
tālruni 112, nosaucot atraša-
nās vietu (adresi), dabasgāzes 
noplūdes iespējamo vietu, 

savu vārdu, uzvārdu un tāl-
ruņa numuru. Ja iespējams, 
pārliecinieties, ka apkārtējiem 
ir zināms par avāriju un vai ir 
skaidrs kā rīkoties; 

7.4. nelietot elektroslēdžus 
un aizsardzībai no dabasgāzes 
kaitīgās iedarbības lietot mar-
les - vates apsējus, vairākkārt 
salocītus dvieļus, audumus vai 
citus gaisa caurlaidīgus ma-
teriālus, samērcējot tos ūdenī 
(ja ir apgrūtināta elpošana un 
nav pieejami minētie elpoša-
nas ceļu aizsardzības materiā-
li - centieties aizturēt elpu un 
veikt īsas seklas ieelpas); 

7.5. ieklausīties ugunsdzē-
sības un glābšanas dienesta, 
policijas un AS „Conexus Bal-
tic Grid” personāla sniegtajos 
paziņojumos pa skaļruņiem 
un izpildīt tos (lai brīdinātu 
iedzīvotājus par avāriju vai tās 
draudiem, tiks iedarbinātas 
trauksmes sirēnas); 

7.6. sagatavoties iespējamai 
īslaicīgai pārvietošanai drošā 
attālumā no bīstamās zonas 
vai, īpašos gadījumos - eva-
kuācijai, līdzi ņemot personu 
apliecinošus dokumentus, zā-
les, pirmās nepieciešamības 
preces, naudu u.c.; 

7.7.   nepieciešamības ga-
dījumā evakuāciju, pagaidu 
izmitināšanu, aprūpi un īpa-
šumu apsardzi veiks atbildīgās 
institūcijas (attiecīgā pašvaldī-
ba, Valsts un pašvaldības poli-
cija, Nacionālie bruņotie spēki, 
Labklājības ministrijas iestā-
des) saskaņā ar teritoriālajiem 
civilās aizsardzības plāniem; 

7.8.   veselības stāvokļa pa-
sliktināšanās gadījumā (gal-
vassāpes, vājums, līdzsvara 
traucējumi un vemšana) vēr-
sties tuvākajā medicīnas ies-
tādē vai izsaukt neatliekamo 
medicīnisko palīdzību pa tāl-
runi 113; 

7.9.   atstāt telpas tikai pēc 
atbildīgo valsts institūciju pa-
ziņojuma saņemšanas. 

 Informācijas sagatavota 
pamatojoties uz Ministru 

kabineta 2006.gada 
5.decembra noteikumu 

“Enerģētikas infrastruktūras 
objektu aizsargjoslu 

noteikšanas metodika” 
41.punktu 

 

Eņģeļa pieskāriens"Dzeguzītē"

Aizvadītā gada nogalē Ģime-
nes atbalsta centra "Dzeguzīte" 
pansijā ieradās mazi un lieli Rū-

ķīši no Kokneses un Aizkraukles. 
Pasākuma pirmajā daļā Zie-

massvētku koncertu   sniedza 

muzikālā apvienība "Projekts 5 
Jāņi". Viesi, seniori un darbinie-
ki vienojās kopīgās dziesmās. Ar 
skaļiem aplausiem, smaidu sejā 
un ovācijām skatītāji apliecināja 
prieku un pateicību. 

Pasākuma otrajā daļā senio-
ri saņēma dāvanas, kuras sa-
gādājuši ļaudis no tuvākas un 
tālākas apkārtnes. Mazie rūķīši 
pasniedza dāvaniņas ik katram. 
Aizkustinoši, sirsnīgi un mīļuma 
pilni mirkļi. Paldies ikvienam 
labajam eņģelim, kurš piedalījās 
šajā projektā un sagādāja prieku 
arī veciem cilvēkiem. 

Paldies Valijai par iniciatīvu, 
kura jau trešo gadu organizē, vada 
un īsteno šo labdarības projektu.  

Cik skaista un brīnišķa lieta! 
 Uz pasaules - cilvēka sirds! 
 Cik labi, ka ikvienā vietā 
 Tā pāri ļaunumam mirdz! 
 Cik jauki, ka cilvēkos labos 
 Var sirsnību smelties un spēku! 
 Reizēm netici acīm savām, 
 Var paņemt pat gribasspēku! 
 Cik skaisti, ka cilvēkos šajos 
 Tā sirds tik devīgi mirdz, 
 Kuri nežēlo mīļuma sava, 
 Kas nāk no īsti mīlošas sirds! 

No sirds PALDIES!!! 
ĢAC "Dzeguzīte" senioru vār-

dā Inita Bērzkalna 
Foto no ĢAC 

“Dzeguzīte” arhīva

Prieks svētku radītājiem un 
pārsteiguma saņēmējiem.

Katra klase pastāsta par savu sapni
2019./ 2020. mācību 
gada 1. semestris Bebru 
pamatskolā pabeigts, 
ieskatoties bērnu iz-
stāstītajos sapņos. Pēc 
kā tad ilgojas mūsdienu 
bērni? Pēc miera, mī-
lestības, krāsainības un 
kopā būšanas. To izteica 
katras klases iestudē-
tais priekšnesums, kuru 
noskatīties bija ieradies 
arī Ziemassvētku ve-
cītis. Viņš bija atvedis 
deviņus lielus dāvanu 
maisus.

Bebru pamatskolas in-
formācija
Dz. Sniedzes foto 

Dāvanas ir patiesi nopel-
nītas, jo augstākie vidējie 
mācību sasniegumi skolā ir 
9, 28 un 9,20. Vidējā balle 5. 
– 9. klasei 6,65. Daudz uzva-
ru gūtas sportā un pirmajās 

mācību priekšmetu olimpi-
ādēs un konkursos. Patei-
cības, Atzinības un Goda 
raksti bērnu rokās gandarī 
vecākus, kuri cieši saistīti ar 
savu bērnu skolas gaitām un 
ir klātesoši ne tikai sapulcēs, 
bet arī sporta sacensībās, 
teātra izrādēs, koncertos un 
tirdziņos. Šogad Ziemas-
svētku tirdziņš apliecināja 
to pašu, ko iepriekš – esam 
saimnieciski, ražot un patī-
kami pārsteigt protam. Tir-
gus piedāvājumu nespēja 
ietekmēt iepriekšējā vakarā 
lielā vēja dēļ pārtrauktā elek-
trības padeve. Galdi no pre-
cēm lūza, bijusi tikai atbils-
toša pirktspēja!

Aizkustinošus mirkļus 19. 
decembrī sagādāja skolas 
tautisko deju dejotāji, rotā-
jot kopā ar šoziem tik reto 
viešņu saulīti. Pat eņģelīši 
griestos griezās līdzi Renā-
tes Jaudzemas iemācītajiem 

deju rakstiem. Tikpat sirsnī-
gi savu veikumu rādīja sko-
las teātra pulciņa (vadītāja 
Dzintra Sniedze) dalībnieki, 
palīdzot zvēru policistam 
pieņemt pareizo spriedumu 
par Ievas Samauskas literāro 
varoņu izdarītajiem pārkā-
pumiem.

Visa pasaule šķita esam 
kopā, kad Ziemassvētku ko-
ris mīļi dzied. Liānas Hari-
tonovas vadītajam vokāla-
jam ansamblim tradicionāli 
pievienojās dziedošie skolo-
tāji. Šogad kora sapnis – lai 
mums būtu siltāk, mīļāk, un 
lai acis gaišāk redz.

Kur svētki, tur Ziemassvētku vecītis!

Jaunā gadu 
desmitā iekāpjot
Gadumijas slieksnis jau ir 
vēris durvis jaunam laika 
ritējumam. 2019.gads sevi 
apgriezis uz riņķi nemanot. 
Kā jau tas iederas, gads 
mums ir devis visu - gan 
veiksmīgākas, gan ne tik 
veiksmīgas dienas. 

Santa Kalniņa,
Pērses sākumskolas direk-
tores p.i. 
Foto no Pērses sākumsko-
las arhīva

Atskatoties uz paveikto, ir 
gandarījums, ka mēs kā īsti lat-
vieši, spītīgi virzāmies uz priek-
šu. Ka, realizējot projektus, esam 
soli tuvāk savas, mazās, bet mī-
ļās skoliņas sakārtošanai. Tas ir 
mūsu pašmērķis – veidot to par 
tīkamāku dzīves vidi savai šodie-
nai un nākotnei.

Mūsu nākotne nenoliedzami 
ir mūsu bērni. Pērses sākum-
skolā mācās radoši, talantīgi un 
zinātkāri skolēni.   Pirmā mācī-
bu semestra garumā bez aktīvas 
dalības mācību stundās, izglī-
tojamie   piedalījušies dažādās 
ārpusklases aktivitātēs - interešu 
izglītības nodarbībās, konkursos, 
Erasmus+ projekta aktivitātēs, 
kā arī eTwinning projektos. 

Semestra izskaņā teicām pal-

dies tiem skolēniem, kuri 1.mā-
cību semestri noslēguši ar labām 
un teicamām sekmēm.   2019. 
/2020. mācību gada 1.semes-
trī  augstākais vidējais vērtējums 
skolēnam ir 8,85.   2.- 6. klašu 
skolēnu vidējais vērtējums skolā 
ir 6,49.  Pateicības saņēma arī tie, 
kas aktīvi iesaistās skolas interešu 
izglītības nodarbībās, sevi radoši 
izpauž skolas rīkotajos pasāku-
mos.

Semestri noslēdzām ar skolē-
nu un skolotāju priekšnesumu 
"Mēnestiņa stāsti". Tajā satikām 
dažādus pasaku tēlus un aiz loga 
tika izdzīvoti dažādi mēnestiņa 
stāsti.

Paldies visiem skolotājiem 
par ieguldīto darbu skolēnu iz-
glītošanā un ārpusklases aktivi-
tāšu iesaistīšanā. Paldies skolotā-
jai Vitai Zariņai, kura skolas tel-
pās un logos uzbūra brīnišķīgu 
svētku noskaņu. Paldies Madarai 
Jankalānei par skaistajām dzies-
mām,   Dacei Dombrovskai par 
tērpu darināšanu priekšnesu-
mam un Adventa noskaņas ra-
dīšanu.   Paldies Andrim Dom-
brovskim, jo katru garāmgājēju 
pie skolas sagaida 3 rūķi.  Paldies 
par sadarbību un atsaucību vēlos 
teikt arī skolēnu vecākiem. 

Lai ikvienam ticība labajam, 
sev un saviem darbiem 2020.
gadā !

Mirklis no “Mēnestiņa 
stāstiem”.

Brīnišķīga svētku noskaņa, 
čaklu roku uzburta.
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Ziemassvētku apsveikumi partnervalstīm
Erasmus+ skolu apmaiņas partnerības projek-

tā "Little gazes at great artwork" viena no projekta 
aktivitātēm bija Ziemassvētku apsveikumu gata-
vošana partnervalstīm. Katram Pērses sākumsko-
las skolēnam un pirmsskolas grupas bērnam bija 
jāizgatavo viena apsveikumu kartiņa, kas līdzīga 
izvēlētās mākslinieces Elitas Patmalnieces mākslas 
darbiem. Savukārt mēs saņēmām apsveikumus 
no partnervalstīm, kas veidoti līdzīgi viņu izvēlētā 

mākslinieka darbiem.
Turpmākās aktivitātes plānotas jau janvāra mē-

nesī, kad  skolēniem būs iespēja veidot prezentāciju 
par Latviju, kā arī jānofilmē 5 minūšu ilga filmiņa 
par skolas apkārtni.   

Santa Kalniņa,
Pērses sākumskolas direktores p.i.

Foto no Pērses sākumskolas arhīva

Apsveikuma kartiņas, kas līdzīgas Elitas Patmalnieces mākslas darbiem.

Brīvprātīgais iRobots IRSIS
Aizvadītā gada novembra beigās por-
tāls MansRobots izsludināja vēstuļu 
konkursu ar devīzi: ''Uzraksti vēstuli, 
jo Tu esi labs!'' Galvenais uzdevums 
bija palīdzēt atrast sabiedrībai nozī-
mīgas vietas un labus darbus darošus 
cilvēkus, kuriem noderētu palīdzība 
telpu uzkopšanā, saņemot palīgu 
- Brīvprātīgo iRobotu. Palīdzēt cilvē-
kiem, kuri paši veic brīvprātīgu darbu, 
un/vai uzkopt telpas, kurās tiek veikts 
brīvprātīgais darbs, bija šī konkursa 
prioritāte.

Daiga Andersone,
Pērses sākumskolas pirmsskolas gru-
pas skolotāja
Foto no Pērses sākumskolas arhīva

Arī Pērses sākumskolas pirmsskolas gru-
pas skolotāja Daiga Andersone nolēma ķer-
ties pie darba un uzrakstīt vēstuli, jo ''brīnu-
mi notiek, ja vien tiem tic.''

Uzdevums gana vienkāršs, tomēr reizē 
arī sarežģīts, jo to publicēja Facebook lapā 
un notika balsošana. Balsot varēja visi Face-
book reģistrētie lietotāji, uzspiežot "Like" uz 

attiecīgās vēstules fotogrāfijas. Vienai vēstu-
lei katrs balsotājs varēja uzspiest tikai vie-
nu "Like". Balsošana notika līdz 8.decembra 
plkst. 23.59.

Nākamajā dienā mēs jau uzzinājām rezul-
tātus. Lai gan neguvām vislielāko sabiedrības 
atbalstu, palikām 2.vietā, tomēr MansRobots 
komanda nolēma arī mums sarūpēt brīnišķī-
go dāvanu.

Vairāk nekā desmit gadus Latvijā darbojas 
Brīvprātīgie iRoboti — roboti-putekļsūcēji, 
kuri brīvprātīgi palīdz cilvēkiem. Lielākā daļa 
Brīvprātīgo iRobotu uzkopj grīdas iestādēs, 
kas saistītas ar izglītību, atbalstu līdzcilvē-
kiem un/vai brīvprātīgo darbu. Ir arī Brīvprā-
tīgie, kas strādā ģimenēs.

Kā rodas Brīvprātīgie iRoboti? Atsaucīgi 
cilvēki uzraksta vēstuli, iesakot vietu, kur do-
ties palīgā. Vēstule iegūst sabiedrības atbal-
stu, publiskā balsojumā.

18.decembrī arī mēs sagaidījām Brīvprātī-
go iRobotu Iršos - Pērses sākumskolā. Bērni 
ar lielu interesi aplūkoja jauno draugu - pa-
līgu, jau nākošajā dienā to izmēģinājām gan 
klasē, gan skolas zālē, gatavojoties Ziemas-
svētku pasākumiem. ''Jo vairāk tic, jo biežāk 
brīnumi notiek!''   

Brīdī, kad brīnums piepildās.

PII "Gundega" svētku rotā
No pagājušā gada nogales pirmsskolas izglī-

tības iestādes "Gundega" teritorijā ikvienu prie-
cē daudzveidīgi svētku rotājumi. Par teritorijas 
noformēšanu rūpējas gan izglītības iestāde, gan 
bērnu vecāki.

Tautastērpa simboliskā 
nozīme cilvēka mūža gājumā
Daugavas saimes ikmēneša tikšanās no-
tiks 2020.gada 25.janvārī plkst. 13.00 Kok-
nesē, Radošajā mājā (Melioratoru ielā 1a). 
Tikšanās tēma – STĀSTS par mums pašiem 
pētot un vērojot tautastērpu. Tautastērpa 
detaļu simboliskā nozīme cilvēka mūža 
gājumā.

Bērziņ, tavu kuplumiņu,
Līdz zemei žagariņi,
Māsiņ, tavu daiļu rotu,
Zemīt’ slauka staigājot(i)

Pasākumā savu tautastērpa stāstu atklās piecu 
tautastērpu īpašniece Ingrīda Kaže. Tie ir dažādu 
Latvijas novadu tautastērpi, kuru gatavošanā In-
grīda ielikusi daudz darba, laika, pūļu, zināšanu, 
prasmju. Daudzas tērpu detaļas ir pašas Ingrīdas 
darinātas. Vairākkārt Ingrīda guvusi atzinību Tra-
dicionālajās, Dziesmu svētku laikā norisējušajās 
tautastērpu skatēs.

  Līdztekus vissmalkākajai praktiskajai precizi-
tātei un rūpībai, kas nepieciešama Latvijas dažādo 
novadu tērpus darinot un nēsājot, līdztekus īpašās 
tautastērpa estētikas izzināšanai Ingrīda iedziļinā-
jusies arī tautastērpa smalkajā, varbūt neredzamajā 

satvarā – enerģētiskajā laukā. Tas ir lauks, strāvo-
jums, virmojums, neredzamie viļņi un atskārstās 
sajūtas, ko tērps izraisa un ar ko ietekmē un iespai-
do gan nēsātāju, gan apkārtējo vidi.

 Šī tikšanās īpaši svarīga un izzinoša būs tiem, 
kuri paši darina sev goda un ikdienas tērpus, tiem, 
kuri domā un vēlas gādāt par mūsu, latviešu tautas 
senās un mūžīgās daiļuma izpratnes saglabāšanu 
ne tikai pūra lādēs, bet arī iziet ar tiem tautā, svēt-
kos, godos, ikdienā.

 Mūsdienās daudziem tautastērps ir tikai arha-
iska parādība, bet arvien vairojas to ļaužu skaits, 
kuriem tas ir ne tikai sena un glabājama tradīcija, 
ne tikai skatuves kostīms, bet arī tērps, kas tiek 
uzvilkts svētkos un godos. Jā, tas arī ir mainīgs, 
jo dzīva tradīcija ir tā, kas mainās un attīstās. Kas 
tautastērpā drīkst būt maināms, kam jāsaglabājas 
cauri laikiem, kas ir tā svarīgais kodols... Sarunā arī 
par šo.

Laipni aicināti it visi interesenti, bet jo īpaši šis 
var noderēt deju ansambļu, koru, folkloras kopu 
dalībniekiem, amatniekiem, tiem, kuriem svarī-
gi apzināt, ko vilkt mugurā un kādēļ. Kā tērpu 
uzvilkt tā, lai tas nenomoka un negurdina, bet 
stiprina un iedvesmo.

Katram uzdāvina dzejoli
Aizvadītā gada noskaņā Kokneses pagasta 

bibliotēkā uz sirsnīgu Ziemassvētku sagaidī-
šanu aicināja biedrības “Mazā taka” autores. 
Gluži kā sendienās, vakarējot pie uzklāta 
saimes galda, skanot dzejai, talantīgās mū-
ziķes un dziesmu izpildītājas Montas Skujas 
muzikālajiem priekšnesumiem, tika radīta 
gada baltāko svētku sajūta. Paldies pasākuma 
apmeklētājiem, kuri labprāt atsaucās rosinā-
jumam izstāstīt savu Ziemassvētku stāstu. 
Ikviens kā mazu sveicienu svētkos varēja iz-
vēlēties atklātnīti ar Maijas Stepēnas, Ārijas 

Āres, Dzidras Čumakevičas, Olgas Kļaviņas 
vai Sarmītes Rodes dzejas rindām. Biedrības 
vadītājai Maijai Stepēnai jau par tradīciju 
kļuvis uz Ziemassvētkiem izdot jaunu grā-
matu. Tikšanās reizē ceļu pie lasītājiem sāka 
viņas jaunā dzejas grāmata “Klātesība”. 

Paldies par viesmīlību jaukajam bibliotē-
kas kolektīvam, jo mazās gaismas pils durvis 
vienmēr laipni atvērtas “Mazās takas” radoša-
jām aktivitātēm un pasākumiem. Uz veiksmī-
gu sadarbību arī šajā gadā!

“Vesterna nakts” Koknesē
Kokneses novada dome ir atbalstījusi bied-

rības “Latvijai” lūgumu šī gada 30. maijā 
Koknesē rīkot kantri mūzikas stila festivālu 
“Vesterna nakts”, ļaujot pasākuma organiza-
toriem bez maksas izmantot Kokneses es-
trādi. Decembrī pašvaldība saņēma nākamo 
biedrības “Latvijai” iesniegumu ar lūgumu 
šo pasākumu atbalstīt finansiāli. Izskatījuši 
šo jautājumu finanšu un attīstības komitejā, 

domes sēdē deputāti nolēma biedrību ne tikai 
atbrīvot no estrādes nomas maksas, bet arī 
apmaksāt tehniskos izdevumus 3000 apmērā. 

Iecerēts, ka “Vesterna naktī” piedalīsies 
Latvijā pazīstamas grupas: “Dakota”, “Klaido-
nis”, “Apvedceļš”, “Zelta kniede”, būs arī īpašie 
viesi no Lietuvas. Balli spēlēs grupa “Lauku 
muzikanti”. 

Informāciju sagatavoja Gunta Saule
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Riekstiņciema rūķi nes prieku un dāvanas
Kad Ziemassvētku vakars 
Pie loga klauvēt sāk, 
Tad rūķis klusiem soļiem 
Kā prieks pie Tevis nāk.

Tā arī gada nogalē Riekstiņciema rūķi 
un Ziemassvētku vecītis devās no mā-
jas uz māju Iršu un Bebru pagastā, lai 
iepriecinātu jaunus un vecus svētkos, 
sarūpējot gan pārtikas pakas, gan 
400 Ziemassvētku saldumu paciņas. 
Prieks ir gadu no gada iepriecināt sa-
vējos un apkārtējos, jo zinām, ka mūs 
gaida.

Daiga Andersone,
Riekstiņciema rūķu saimes pārstāve
Foto no Daigas Andersones arhīva

Ziemassvētku vecītis - tas ir Ziemassvētku 
un bērnības brīnums. Prieka asaras acīs, ve-
cīša bārdas pārbaude, vēlme uzzināt, no ku-
rienes vecītis ieradies, daudz un dažādi jau-
tājumi. Kad un cikos mēs būsim? Tad, kad iz-
brīvējam savu saspringto laiku! Tas ir pārstei-
gums un brīnums, kuram konkrēta laika nav, 
ir tikai iespējamie minējumi -kad, kur, cikos, 
pie kā, no kurienes, uz kurieni, cik ilgi u.tml. 
Mums tāpat kā pastniekiem pensiju dienās 
jāsteidzas no mājas uz māju, lai paspētu pēc 
iespējas vairāk apciemot, iepriecināt un pār-

steigt. Jā, laiks paskrien vēja spārniem, tāpēc 
bieži atsakāmies no tējas un kafijas, no sēša-
nās pie galdiem, tāpēc, mīļie, neņemiet ļaunā, 
ka ātri steidzamies projām. Gribam paspēt 
izdarīt daudz un ar katru gadu to paveicam 
vairāk un vairāk. Paldies katram, kas ir mūsu 
pulkā un  atbalsta! Mūsu sapnis un iecere - 
ja spētu, apciemotu visus, kuri mūs gaida! 
      Cik daudzās mājās vecītis atstāj tikai savu 
maisu, pilnu ar dāvanām, to sapratām arī šo-
reiz, kad bērni, piespieduši deguntiņus pie 
loga rūts, sētās ierauga vecīti, kurš ienāk vi-
ņus apciemot. Daži pabrīnās,  ka arī vecvecāki 
prot dziedāt un dejot, spēlēt mūzikas instru-
mentus, pārsteigt vecīti ar senām, nedzirdē-
tām dzejas rindām. Ak,jā, un arī suņi, tie kat-
ru gadu nebeidz pārsteigt, kurš sētā neielaiž, 
kurš ļauj ieiet verandā, bet ārā neatļauj iet! 
           Mēs ticam, ka ''labestība piemīt vi-
siem sirdsgudriem cilvēkiem, un de-
vēja dāsnums tiek atalgots dubultīgi''! 
Milzīgs PALDIES Riekstiņciema rū-
ķiem, viņu ģimenēm, atbalstītājiem, San-
dim Liepiņam ar ģimeni, ZS''Dūjas'', 
ZS''Pumpuri'', SIA''Rieksti JR'', SIA''Pangus'', 
SIA''Ziedi'', ''Volta'', LSK Viduslatvi-
jas komiteja, ''Paēdušai Latvijai'', Beb-
ru rūķiem (Lībai, Zinaidai, Līgai, Ingai). 
  Ziemassvētku brīnums mīt katra sirdī, ir ti-
kai jāprot to sajust sevī un dalīties tajā!

Prieks dāvināt un pretī saņemt smaidu!

13. februārī donoru 
diena Koknesē

2020.gada 13.februārī Kokneses kultūras 
namā no plkst. 10:00 līdz 14:00 notiks Donoru 
diena, kuras laikā ikvienam būs iespēja izdarīt 
labu darbu - ziedot asinis.

VADC lūdz donoriem pirms asins ziedošanas 
pievērst uzmanību saviem ēšanas paradumiem, 
kas ir ļoti svarīgi, lai asinis nebūtu hilozas (trek-
nas) un varētu tikt izmantotas smagi slimu pa-
cientu ārstēšanai. Vismaz iepriekšējā dienā un 
dienā, kad ziedo asinis ir jāēd bez pārmērībām. 
Nedrīkst uzturā lietot treknus un neveselīgus 
produktus! No ēdienreizes līdz asins ziedoša-
nai ir jāpaiet vismaz trīs stundām. Pirms asins 
ziedošanas 24 stundu laikā jāuzņem daudz šķid-
ruma: ūdeni, nesaldinātas augļu un dārzeņu 
sulas. Nedrīkst lietot enerģijas un alkoholiskos 

dzērienus. Ēdot veselīgi, asinīs ievērojami mazi-
nās hilozes varbūtība, kas sekmē arī paša donora 
veselības stāvokļa uzlabošanos.

 
Par asins donoru var kļūt personas vecumā 

no 18 – 65 gadiem. Ķermeņa svaram ir jābūt 
virs 50kg. Asins nodošana nav vēlama pēc nakts 
maiņas, saspringta darba vai emocionāla pār-
dzīvojuma. Izsmeļošāku informāciju par asins 
ziedošanu var uzzināt, zvanot pa bezmaksas 
informatīvo tālruni 8000 0003 un mājas lapā 
www.donors.lv.

Atgādinām, ka ziedojot asinis, nepieciešama 
pase vai ID karte un bankas konta numurs!

Dod iespēju dzīvot citam un iedvesmo labam 
darbam!

Asinis ziedot vari, ja:

• Esi 18 - 65 gadus jauns
• Sver ne mazāk par 50 kg
• Dienā pirms asins nodošanas neesi lietojis alkoholu
• Esi paēdis, izgulējies, atpūties, jūties labi
• Esi vesels un pēdējā laikā neesi slimojis
 • Pirms tam esi lietojis veselīgu uzturu un daudz šķidruma
• Neesi nodevis asinis vismaz 9 nedēļas, un 12 mēnešu periodā to jau neesi darījis 

4 reizes (attiecas uz sievietēm) vai 6 reizes (attiecas uz vīriešiem, pie kam pēc 6. reizes 
vīriešiem jāievēro 3 mēnešu pārtraukums).

Patrīcija Eiduka "Tour de 
ski" tuvu trīsdesmitniekam 
un sasniegusi Latvijas 
slēpošanai ļoti augstvērtīgus 
rezultātus

Latvijas labākā distanču slēpotāja Patrīcija 
Eiduka "Tour de ski" trijos posmos, kuros viņa 
piedalījās šīs sezonas prestižajā slēpošanas vai-
rāku posmu seriālā, sasniegusi kārtējos labākos 
rezultātus Latvijas sieviešu slēpotāju vidū, kā arī 
vienus no pašiem augstvērtīgākajiem rezultā-
tiem, ko jebkāds no mūsu slēpotājiem, arī vīrie-
šu, jebkad ir paveicis. Kokneses novada pārstāve 
10 kilometru distancē brīvajā stilā ar intervāla 
startu bija tikai 12 sekunžu attālumā no trīs-
desmitnieka, izcīnot 60 dalībnieču konkurencē 
37.vietu, kas ir pārliecinoši labākais rezultāts 
mūsu sieviešu vidū un otrs labākais Latvijas 
slēpošanas vēsturē aiz Induļa Bikšes 2017.gada 
janvārī iegūtās 27.vietas "Tour de ski" pēdējā 
posmā, informē slēpotājas pārstāvis Ivars Bācis.

Latvijas vadošā distanču slēpotāja Patrīcija 

Eiduka, kas uz Šveici devās pateicoties, galveno-
kārt, Latvijas Olimpiskās vienības, SIA "Merks", 
Kokneses novada domes un "Skandi motors" at-
balstam, bija plānojusi veikt tikai pusi no "Tour 
de ski", t.i., piedalīties pirmajos trijos posmos. 
Šajos trijos startos Ingus un Anitas Eiduku otra 
jaunākā atvase no kopumā septiņām uzrādīja 
priekš Latvijas slēpošanas teicamus rezultātus.

  Nopelnītais 61 FIS punkts ir viņas augst-
vērtīgākais rezultāts šāda līmeņa sacensībās. 
Turklāt no ieskaites punktiem pasaules kausa 
kopvērtējumā šķīra tikai 12 sekundes. Tik tuvu 
trīsdesmitniekam pasaules kausa posmos, ku-
rus var pielīdzināt tādiem klasiskiem pasaules 
kausa posmiem, nav bijis neviens no mūsu slē-
potājiem. 

Informāciju sagatavoja: Ivars Bācis

Patrīcija Eiduka – labākā Latvijas distanču slēpotāja.
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Kokneses junioru komandai 
3.vieta "Kausa izcīņas" 
sacensībās volejbolā

Kokneses junioru volejbola ko-
manda izcīnīja trešo vietu LVF rī-
kotajās "Kausa izcīņas" volejbola 
sacensībās.  Šajā turnīrā piedalījās 
11 jauniešu komandas no dažādiem 
Latvijas novadiem un pilsētām.

U-19 Kokneses volejbola koman-
das treneris Ivars Māliņš informē: 
“Turnīrs notika Rīgā, Krišjāņa Ba-

rona ielā "Daugavas" sporta namā 
21. - 22. decembrī. Pirmajā pusfināla 
spēlē Kokneses komanda tikās ar Rī-
gas volejbola skolas junioru koman-
du. Spēle beidzās ar rezultātu 3:1 rī-
dzinieku labā. Otrajā pusfināla spēlē   
Daugavpils BJSS uzvarēja Jēkabpils 
sporta skolas komandu ar rezultātu 
3:0. Galvenajā finālā tikās Rīgas un 

Daugavpils komandas - 3:1 uzvarēja 
rīdzinieki. Spēlē par trešo vietu kok-
nesieši guva pārliecinošu uzvaru 3:0 
pār Jēkabpils SS komandu. Koman-
dā spēlēja Kristers Dardzāns, Matīss 
Petjukēvics, Raivis Pālēns, Aldis Spro-
ģis, Kristers Leķis, Matīss Zaļais, Ma-
tīss Šumskis, Edgars Kalnozols, Atis 
Blaus un Mikus Gabranovs.”

Kokneses junioru volejbola komanda

Datums un laiks Pasākums Norises vieta

Līdz 8.februārim Initas Briģes svečturu kolekcijas izstāde.
Kokneses pagasta 

bibliotēka

Līdz 31. janvārim
Haralda Mārcēna-Ancāna māla trauku un kaklarotu 

izstāde.
Kokneses tūrisma 

informācijas centrs

17.janvāris 
plkst.17:00

Multfilma “Auniņš Šoniņš”. Ieeja brīva.
Kokneses kultūras 

nams

24.janvāris 
plkst.19:00

Stand-Up komiķa Maksima Trivaškeviča soloprogramma 
"Latviešu komiķis". Ieejas maksa: 2.50 eiro.

Kokneses kultūras 
nams

25. janvāris 
plkst.13:00

Krustvārdu mīklu minētāju tikšanās.
Kokneses pagasta 

bibliotēka

25.janvāris 
plkst.13:00

Ingrīda Kaže stāstīs par tautastērpa detaļu simbolisko 
nozīmi cilvēka mūža gājumā.

Radošā Māja

1.februāris 
plkst.12:00

Tēlnieka, skolotāja un sportista Voldemāra Jākobsona 121. 
dzimšanas dienai veltīts pasākums "Visi uz slēpēm!". 

Vecbebru 
Mežaparks

7.februāris 
plkst.17:00

Ginta Zilbaloža animācijas filma visai 
ģimenei "PROJĀM". Ieeja: 2 eiro.

Kokneses kultūras 
nams

21.februāris 
plkst.19:00

Aizkraukles Tautas teātra izrāde: Voldemārs Sauleskalns 
"SKAISTUMA KARALIENE", kapelas "Karikste" muzikālais 

pavadījums. Ieeja: 2 eiro.

Kokneses kultūras 
nams

25.janvāris 
plkst.17:00

Cirka šovs Koknesē. 
Biļetes bērniem: 5 eiro, pieaugušajiem 8 eiro. 

Biļetes varēs iegādāties Kokneses kultūras namā 25. janvārī no 
plkst. 16:00. Informācija pa tālruni: 20274276.

Kokneses kultūras 
nams

28.februāris 
plkst.18:00

Neona šovs visai ģimenei “ATPAKAĻ NĀKOTNĒ”. Kokneses kultūras 
nams

6.marts 
plkst.19:00

Grupas "RUMBAS KVARTETS" koncerts 
"7 PAVASARA MIRKĻI".

Ieeja: līdz 9.februārim - 6 eiro, no 10.februāra - 8 eiro. 
Biļešu iepriekšpārdošana kultūras nama kasē no 14. janvāra.

Kokneses kultūras 
nams

Kultūras pasākumu kalendārs Atbalstīsim 
Brīvības pieminekļa 
izgaismošanu ar 
ziedojumu!

Brīvības piemineklis ir tautas brī-
vības simbols. Tas reiz celts un atjau-
nots par tautas ziedojumiem, un tiks 
gaismā celts par tautas līdzekļiem. 
Diennakts tumšajā laikā Brīvības pie-
mineklim jātop gaišam! Brīvības pie-
minekļa izgaismošanas fonds organi-
zē Brīvības pieminekļa izgaismošanu 
- projekta izstrādi, projektēšanu un 
līdzekļu vākšanu izgaismošanai. 

Latvijas Sarkanā Krusta (LSK) 
Viduslatvijas komitejas Kokneses 

novada nodaļa sadarbībā ar Kokne-
ses novada senioriem un represēto 
nodaļas biedriem rīko akciju  "At-
balstīsim  Brīvības pieminekļa iz-
gaismošanu".  Akcija noritēs no 11. 
janvāra līdz 24. martam. Ziedojumu 
kastīte atrodas veikalā "Ataudze" 
Koknesē. 

LSK Viduslatvijas komitejas 
Kokneses novada nodaļas 

informācija

No 2020. gada 16. janvāra līdz 14. 
februārim  notiks parakstu vākšana 
tautas nobalsošanas ierosināšanai par 
Valsts prezidenta apturētajiem liku-
miem “Grozījumi Republikas pilsētas 
domes un novada domes vēlēšanu 
likumā”  un  “Grozījums likumā «Par 
pašvaldībām”. 

Parakstīties par apturēto likumu 
nodošanu tautas nobalsošanai varēs 
klātienē, parakstu vākšanas vietā Lat-
vijā un ārvalstīs.

Kokneses novada administratīvajā 
teritorijā vēlētāju parakstu vākšanas 
vieta noteikta domes ēkā Meliorato-
ru ielā 1, Koknesē, Kokneses pagastā, 
Kokneses novadā.

Parakstu vācēju darba laiki:
16.01., 18.01., 21.01., 23.01., 

25.01.,28.01., 30.01., 01.02., 04.02., 
06.02., 08.02., 11.02., 13.02. – plkst. 
15:00-19:00;

17.01., 19.01., 20.01., 22.01., 
24.01., 26.01., 27.01., 29.01., 31.01., 
02.02., 03.02., 05.02., 07.02., 09.02., 
10.02., 12.02., 14.02. – plkst. 9:00-
13:00.

Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa 
dēļ nevar nokļūt parakstu vākšanas 
vietā, tiks nodrošināta iespēja paraks-
tīties savā atrašanās vietā. Parakstu 
vākšana vēlētāja atrašanās vietā tiks 
organizēta saskaņā ar šā vēlētāja vai 
viņa pilnvarotas personas rakstveida 
iesniegumu, kas nododams parakstu 
vācējam vai novada vēlēšanu komisi-
jai līdz 13. februāra plkst.19.00.

Tiesības piedalīties parakstu vāk-
šanā  ir visiem  balsstiesīgajiem Lat-
vijas pilsoņiem, kuri parakstīšanās 
brīdī  būs sasnieguši vismaz 18 gadu 
vecumu. Lai piedalītos parakstu 
vākšanā, vēlētājam nepieciešams 
derīgs personas apliecinošais doku-
ments  (Latvijas pilsoņa pase vai per-

sonu apliecība).

Parakstu vākšana jārīko, jo pēc 41 
Saeimas deputātu ierosinājuma Valsts 
prezidents E. Levits apturēja liku-
mu   “Grozījumi Republikas pilsētas 
domes un novada domes vēlēšanu 
likumā”  un  “Grozījums likumā «Par 
pašvaldībām”  publicēšanu uz diviem 
mēnešiem. 

Grozījumi paredz mainīt domes 
pilnvaru termiņu ārkārtas vēlēšanu sa-
rīkošanas gadījumā, proti, noteikt, ja 
līdz kārtējām vēlēšanām ir vairāk nekā 
24 mēneši, ārkārtas vēlēšanās jauno 
domi ievēl uz atlaistās domes pilnva-
ru termiņu. Savukārt, ja līdz kārtē-
jām vēlēšanām palikuši no deviņiem 
līdz 24 mēnešiem, jauno domi ievēl 
uz atlaistās domes atlikušo pilnvaru 
termiņu un vēl uz četru gadu pilnva-
ru termiņu. Tāpat izmaiņas paredz, ja 
līdz kārtējām domes vēlēšanām ir pa-
likuši mazāk nekā deviņi mēneši, jau-
nas domes vēlēšanas nenotiek un līdz 
kārtējām domes vēlēšanām darbojas 
pagaidu administrācija. 

Saskaņā ar likumu “Par tautas no-
balsošanu un likumu ierosināšanu” 
šajā laikā  jānotiek trīsdesmit dienu 
parakstu vākšanai, kurā noskaidro, 
vai tautas nobalsošanas sarīkošanu 
par  apturēto likumu atcelšanu atbal-
sta ne mazāk kā viena desmitā daļā no 
pēdējās Saeimas vēlēšanās balsstiesī-
go pilsoņu skaita jeb vismaz 154 868 
vēlētāji.

! Parakstoties par apturētajiem 
likumprojektiem, vēlētājs nevēlas 
šādu grozījumu pieņemšanu.

Kokneses novada vēlēšanu komisijas 
priekšsēdētāja 

G. Majore tālr. 22304936

Parakstu 
vākšana tautas 
nobalsošanas 
ierosināšanai 
par apturētajiem 
likumiem
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No 31. janvāra līdz 2. februārim 
notiks 27. starptautiskā tūrisma 
izstāde-gadatirgus “Balttour 2020”, 
kur par sezonas jaunumiem un 
iespējām apceļot Latviju stāstīs 
dalībnieki no visiem novadiem. 
Turklāt, viesojoties tieši reģionos, 
top visskaistākās fotogrāfijas!

Vides objekts “Rožu aleja”
Krāšņi rožu dekori uz Bauskas 

vecpilsētas koka un mūra namiem 
ir iedzīvotāju sarūpēts vides objekts 
Latvijas simtgades noskaņās. Foto 
ar vairāku desmitu kvadrātmetru 
lielumā izšūtajiem rožu dekoriem uz 
namu fona noteikti iederēsies ne ti-
kai tavā “Instagram” profilā! Skaisto 
pilsētas rotu var aplūkot Rīgas ielas 
posmā no Bauskas muzeja līdz Svētā 
Gara baznīcai, bet plašāk par tūrisma 
iespējām Bauskā un citviet Latvijā 
uzzini jau 31. janvārī Ķīpsalā!

Ekspozīcija “Padomju gadi”
Kafijas dzirnaviņas un iepirkumu 

tīkliņi, veļas mašīna “Rīga” un pirmo 
izlaidumu televizori, automašīnas un 

apģērbi – kā tas izskatījās padom-
ju laikos? To un daudz ko citu var 
aplūkot un iemūžināt Aizkraukles 
Vēstures un mākslas muzeja “Kalna 
ziedi” pastāvīgajā ekspozīcijā “Pa-
domju gadi”, kas veltīta dzīvei Latvijā 
padomju laikā. 

Moku kambaris
Fotogrāfijas, kas uzņemtas šajā 

tūrisma objektā, noteikti pievērsīs 
tavu sekotāju uzmanību! Viesojoties 
Kokneses viduslaiku pilsdrupās, vari 
ne tikai iepazīt to vēsturi un vērot 
brīnumaino Daugavas ainavu, bet 
arī apmeklēt viduslaiku moku kam-
bari. Uzzini vairāk par viduslaiku 
spīdzināšanas metodēm un moku 
rīkiem izstādē, bet nofotografēties 
kopā ar “bendi” dodies uz Koknesi! 

Trapenes lapegļu gatve
Kur ir viena no garākajām lapeg-

ļu gatvēm Latvijā? Dodies uz Apes 
novadu un nofotografējies pie kādas 
no vairāk nekā 630 lapeglēm, kā arī 
purva bērziem un liepām! Piecus ki-
lometrus garā Trapenes lapegļu gatve 

no Vidzemes šosejas ved uz Borma-
ņiem, izlokas cauri Trapenes centram 
līdz pat “Skoliņām”.

Stāmerienas pils
19. gadsimta 20. gados celtā Stā-

merienas pils, ko ieskauj ainavu stila 
parks, pēc divu gadu ilgiem restaurā-
cijas darbiem atkal ir atvērta apmek-
lētājiem. Dodies uz Gulbenes novadu 
un iemūžini atjaunoto pili skaistos 
fotokadros! Savulaik tur dzīvojis pat 
pasaulslavenā romāna “Gepards” au-
tors Džuzepe Tomazi di Lampedūza, 
kas bija precējies ar baronesi Alek-
sandru fon Volfu. Šobrīd pilī apska-
tāma multimediāla ekspozīcija par 
Volfu dzimtu un lielformāta izstāde 
par pils vēsturi.

Ķeipenes kinostacija
Nostājies tuneļa vidū un izveido 

teju vai sirreālu fotogrāfiju! Ķeipenes 
kinostacijas tunelis, kas veidots no 
24 kinokadriem, ir veltījums pirma-
jai kinolentei. Kinostacija izveidota 
Ķeipenes kādreizējās dzelzceļa stacijas 
telpās, un tajā apskatāma kinomākslas 
dižgaram Sergejam Eizenšteinam 
veltīta ekspozīcija.

Uldevena pils
Apmeklē Uldevena koka pili 

Lielvārdē un jūties kā 11.–12. gadsim-
ta iedzīvotājs! Pils rekonstruēta pēc 
arheoloģisko izrakumu materiāliem 
no dažādām Latvijas vietām. Tolaik 
cilvēki bija mazāki augumā, tāpēc, 
apskatot pili, apmeklētājiem jāsarga 
sava galva. Ēku durvis vairāk līdzinās 
nelieliem caurumiem sienā, turklāt 
tam esot praktiski apsvērumi. Kādi 
tie ir? Nāc uz “Balttour 2020” un 
uzzini pie atsaucīgajiem dalībniekiem 
Lielvārdes ekspozīcijā!

Gaiziņkalns
Ja vēlies uzņemt fotogrāfiju 311,94 

metrus virs jūras līmeņa, tad dodies 

uz Gaiziņkalnu, no kura paveras 
brīnišķīgs skats uz Viešūra ezeru. 
Turklāt tieši Gaiziņkalnā var paredzēt 
laiku – ja tas tinas miglā vai no tā 
ceļas miglaina dūmaka, tad ne vēlāk 
kā trešajā dienā gaidāmi nokrišņi.

Pāvilostas moli
Dodies skaistā pastaigā un iemūžini 

mirkli Pāvilostas molā! Kopš to 
pagarināšanas Pāvilostas moli ir vi-
ena populārākajām vietām, kur 
nofotografēties. Saullēkti un saulrieti 
tevi jau gaida! 

Raunas viduslaiku drupas
Raunas viduslaiku pilsdrupas ar skatu 

torni ir vieta, kur sajust vēstures elpu un 
uzņemt ainaviskus foto visos gadalaikos. 
Uzkāpjot skatu tornī, var ieraudzīt Rau-
nas ciema centra panorāmu no putna 
lidojuma. Rudens krāšņums, ziemas 
baltums, vasaras saulriets – šeit skati 
vienmēr ir skaisti! 

Ozolnieku ezers
Uzņem īpašas fotogrāfijas pie 

Ozolnieku ezera fotorāmja, kas rotāts 
ar latviskām zīmēm! Ozolnieku ezers ir 
iecienīta atpūtas un peldēšanas vieta, ap 
kuru izveidots pastaigu celiņš. Turklāt 
pastaigu pie ezera vari apvienot ar vēl 
citu tūrisma objektu apskatīšanu Jelga-
vas reģionā un tuvākajā apkārtnē, par 
ko plašāk varēsi iztaujāt tūrisma centru 
darbiniekus “Balttour 2020” no 31. 
janvāra līdz 2. februārim Ķīpsalā!

Nikolaja vārti
Daugavpilī vispopulārākā vieta 

skaistu fotogrāfiju uzņemšanai ir cietok-
snis – koka tilts pretī Nikolaja vārtiem. 
Nikolaja vārti, kas celti no 1824. līdz 
1827. gadam neogotikas stilā un no-
saukti par godu Krievijas imperatoram 
Nikolajam I, 2014. gadā atzīti par labāko 
restaurācijas darbu Latvijā. Dodies uz 
Daugavpili un apskati tos dzīvē!

No 31. janvāra līdz 2. februārim 

Ķīpsalā notiks 27. starptautiskā 
tūrisma izstāde-gadatirgus “Balt-
tour 2020”, kur sezonas jaunumus, 
populārākās ceļošanas iespējas, īpašos 
piedāvājumus un izdevīgus pirku-
mus Latvijas apceļošanai un pasaules 
atklāšanai piedāvās vairāk nekā 860 
tūrisma uzņēmumu! Seko līdzi jaun-
umiem: www.balttour.lv un www.
facebook.com/balttour 

Izstādi-gadatirgu “Balttour” rīko 
Latvijas Tūrisma aģentu un op-
eratoru asociācija (ALTA) un norisi 
nodrošina Starptautisko izstāžu 
rīkotājsabiedrība BT 1.

Biļešu cenas:
Ieejas biļete – 6 EUR
Skolēniem, pensionāriem, 

invalīdiem (uzrādot apliecību) – 4 
EUR

Ģimenes biļete (2 pieaugušie un 1 
bērns vai 1 pieaugušais un 2 bērni) – 
12 EUR, vairāk bērnu – 2 EUR par 
katru

Bērniem līdz 7 gadu vecumam – 
bez maksas!

Autostāvvieta – 5 EUR
Nestāvi rindā, pērc biļeti internetā: 

http://balttour.lv/?link=00400000

Darbalaiks:
31. janvārī 10.00–13.00 

(Profesionāļu laiks)
31. janvārī 13.00–18.00
1. februārī 10.00–18.00
2. februārī 10.00–17.00

Informāciju sagatavoja:
Lauma Abramoviča, BT 1 

sabiedrisko attiecību projektu 
vadītāja

Kur Latvijā top skaistākās Instagram bildes – 
uzzini “Balttour 2020”!

Būsim veseli!
Ģimenes ārsts ir vienīgais spe-
ciālists, kas aprūpē pacientus 
no dzimšanas līdz sirmam vecu-
mam, un tas parasti ir pirmais 
ārsts, pie kura dodamies, lai sāk-
tu ārstēšanos.

Sarmīte RodeTūrisma un sabied-
risko attiecību nodaļa

Aizvadītā gada decembrī Kokneses 
novada domes Sociālo jautājumu un 
veselības aprūpes pastāvīgās komitejas 
sēdē Kokneses novada administratīva-
jā teritorijā praktizējošie ģimenes ārsti 
Anda Elste, Daina Eglīte, Ziedonis Mau-
liņš un Dace Grauda sniedza informā-
ciju par veselības aprūpes pakalpojumu 
nodrošināšanu 2019. gadā. 

Ģimenes ārste Daina Eglīte teic, ka 
aizvadītais gads visās četrās ģimenes ār-
stu praksēs bijis ļoti darbīgs, rūpējoties 

par pacientu veselību.
“Lai pēc iespējas vairāk palīdzē-

tu pacientiem, kuri slimo ar sirds un 
asinsvadu, plaušu slimībām, aizvadītajā 
gadā Koknesē tika nodrošinātas valsts 
apmaksātas speciālistu – pulmonologa 
un kardiologa konsultācijas, kā arī or-
ganizējām MFD Mobilās diagnostikas 
vienības ierašanos Kokneses novadā, 
piedāvājot iedzīvotājiem iespēju saņemt 
rentgena un mamogrāfijas izmeklēju-
mus. Šī sadarbība turpināsies arī šajā 
gadā, tāpēc aicinām novada iedzīvotājus 
būt atsaucīgiem, izmantot šo piedāvāju-
mu,” uzsver Daina Eglīte.

Pagājušā gada novembrī un decem-
brī arī Kokneses novadu skāra gripas 
epidēmija, pārsvarā pacientiem tika 
noteikts B tipa gripas vīruss ar izteikti 
augstu temperatūru, sliktu pašsajūtu, 
stiprām galvas un kakla sāpēm, balss 
aizsmakumu un rejošu klepu.  “Lielākā 

daļa gripas slimnieku bija pavisam mazi 
bērniņi un skolas vecuma bērni. Jāteic, 
ka iedzīvotāji, kuri bija laicīgi vakcinēju-
šies, no gripas tika pasargāti. Vairākām 
iedzīvotāju grupām valsts nodrošina 
bezmaksas vakcināciju. Pirmo reizi 
bezmaksas vakcināciju pret gripu varē-
ja saņemt bērniņi vecumā no 6 līdz 23 
mēnešiem. Pacientiem nemitīgi atgādi-
nām par profilaktiskajām apskatēm un 
to nozīmi savlaicīgā slimību novēršanā. 
Joprojām valsts nodrošina ievērojamu 
kompensāciju cilvēkiem, kuri pārsniedz 
65 gadu vecumu un kuri slimo ar sirds 
un endokrīnām slimībām. Šajā sezonā 
cilvēki bija aktīvi un labprāt šo iespē-
ju izmantoja. Gribu vēlreiz uzsvērt, ka, 
neskatoties uz to, ka ģimenes ārsti ir ļoti 
noslogoti un pacientu ir daudz, mēs ai-
cinām veikt profilaktiskās apskates,” teic 
ģimenes ārste ar lielu pieredzi.

Gan pasaulē, gan arī Latvijā īpaši 

strauji pieaug cukura diabēta pacien-
tu skaits. Sākumā cukura diabēts ne-
liek par sevi manīt, tāpēc ļoti svarīga ir 
savlaicīga tā diagnostika jeb skrīnings, 
pauž Daina Eglīte.

Ar 2020. gada 1. janvāri ir izsludi-
nātas skrīninga programmas sirds un 
asinsvadu slimību diagnostikai, kā arī 
jaunums ir cukura diabēta un pretdia-
bēta diagnostika, lai savlaicīgi atklātu 
iespējamos cukura diabēta pacientus.

Ģimenes ārstes Dainas Eglītes vēlē-
jums novada iedzīvotājiem 2020. gadā: 
“Novēlu veselību un vēlreiz veselību! Bet 
to, kā mēs to varam saglabāt, ir atkarīgs 
arī no mums pašiem. Paldies Kokneses 
novada pašvaldībai par īstenoto veselī-
bas projektu ar daudzajām aktivitātēm! 
Priecājos redzēt, ka cilvēki apmeklē 
vingrošanas nodarbības, veselības stip-
rināšanai izmanto Kokneses sporta 
centra baseinu. Arī mēs, ģimenes ārsti, 

vecākiem stāstām, cik svarīga nozīme 
bērna veselības veicināšanā ir peldēša-
nai. Gada nogalē, apmeklējot Kokneses 
sporta centra baseinu, biju patīkami 
pārsteigta ieraugot tik daudz bērnu!  Tā 
turpināsim arī šajā gadā!”

Ģimenes ārste Daina Eglīte novēl 
šajā gadā ikvienam vēl vairāk 

rūpēties par savu veselību.

Moku kambaris Kokneses viduslaiku pilsdrupās.
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2019. gads Kokneses novada 
dzīvē bijis īstenotiem projek-
tiem, daudzveidīgiem notiku-
miem, krāšņiem svētkiem un 
jauniem atklājumiem bagāts. 
Piedāvājam nelielu foto ieskatu 
aizvadītā gada ritējumā, aptve-
rot tikai mazu daļu no paveikto 
darbu, kultūras un sporta noti-
kumu klāsta. 
Plašāk par aizvadītā gada no-
tikumiem sportā un pasākumu 
“Sporta laureāts 2019” infor-
mēsim nākamajā pašvaldības 
izdevumā.

Foto no Tūrisma un sabiedrisko 
attiecību nodaļas arhīva.

  Gada grāmata. Mazajam Iršu 
pagastam 2019. gads iesākās ar prie-
cīgu notikumu: izdevniecībā "Latvijas 
Mediji" klajā nāca Lindas Šmites ro-
māns "Aizved mani uz Hiršenhofu!", 
kas ir veltījums Iršu vācbaltu koloni-
jai (1766-1939). Grāmatas atvēršanas 
svētki omulīgajā Iršu pagasta pārval-
des zālē izvērtās kā sirsnīga pastaiga 
pa seno Hiršenhofu.

Linda Šmite

Gada spožums. Koknesieši un cie-
miņi atzinīgi novērtējuši novada pašval-
dības īstenoto projektu par apgaismoju-
ma ierīkošanu Kokneses parkā. Tumša-
jās vakara stundās izgaismotie parka ce-
liņi aicina doties romantiskās pastaigās, 
lai kā no jauna iepazītu jau labi zināmas 
un iemīļotas vietas.  No koka skulptūras 
„Mūžībai” spožas gaismiņas senatnīga-
jās lampās izgaismo ceļu līdz estrādei un 
tuvējām Kokneses viduslaiku pilsdru-
pām, aicina pakavēties un sajust ziemas 
burvību Tējas namiņā.

Latvijas labākā slēpotāja. Kok-
neses novada pārstāve Patrīcija Ei-
duka Somijas galvenajā slēpošanas 
centrā Lahti notiekošajā pasaules 
junioru čempionātā 5km distancē 
brīvajā stilā ar izcīnīto 11.vietu sa-
sniedza mūs valsts visu laiku otro 
labāko rezultātu šāda mēroga sa-
censībās. 3.martā Austrijas pilsētā 
Zēfeldē noslēdzās pasaules čempio-
nāts slēpošanā, kur piedalījās arī 
četri Latvijas labākie distanču slē-
potāji. Vislabākos rezultātus ieguva 
Patrīcija Eiduka, kura ar 36.vietu 
un 75 FIS punktiem sprintā brīva-
jā stilā sasniedza Latvijas augstāko 
vietu un arī augstvērtīgāko rezultā-
tu pasaules čempionātos.

Tūrisma vēstnesis. Kokneses 
tūrisma informācijas centrs no 1. 
līdz 3. februārim tūrisma nozarē 
paveikto  prezentēja 26. starptau-
tiskajā tūrisma izstādē – gadatirgū 
"Balttour 2019" Ķīpsalā, rosinot 
ceļotājus savos maršrutos iekļaut 
mūsu novadu, kur senatnes man-
tojums un senās Hanzas vārds tiek 
atklāts mūsdienīgā skatījumā.

Gada volejbolisti. Iršu pagasts 
var lepoties ne tikai ar savu unikālo 
vēsturi, bet arī ar stiprām un notu-
rīgām sporta dzīves tradīcijām. Iršu 
volejbola komandas 35 gadu jubile-
jas svinības 16. martā apliecināja, 
ka volejbola gēns ir nezūdošs, un 
tas vieno jau vairākas paaudzes!

Tikšanās Rīgas pilī. 25. martā, ko-
munistiskā genocīda upuru piemiņas 
70. gadskārtā, Valsts prezidents Rai-
monds Vējonis svinīgā pieņemšanā 
tikās ar Latvijas politiski represēto 
nodaļu biedriem. Rīgas pilī viesojās 
arī Koknese novada politiski repre-
sēto nodaļas pārstāves: Monika Dze-
ne, Ērika Gailāne, Antoņina Midega, 
Maija Pumpuce un Lība Zukule.

“Kokneses Ziņģes” valdzinājums. 
6. aprīlī Kokneses kultūras namā jau 
astoto pavasari izskanēja "Kokne-
ses ziņģe" – folkloras kopas "Urgas" 
vadītājas Ingunas Žogotas un viņas 
domubiedru izlolots pasākums, kopā 
sasaucot ziņģētājus no Latvijas malu 
malām un Lietuvas. 

Gada salidojums. 27.aprīlī Iršos 
bija īpaša diena. Skolas bērzs ar pa-
tiesu saviļņojumu zemu klanījās ik-
vienam, kas ieradās skolā, lai kopā ar 
saviem bijušajiem skolotājiem, klases 
un skolas biedriem svinētu Pērses 
skolas 5.salidojumu jeb skolas 80 
gadu jubileju. 

Gada lepnums. Kokneses novada 
pašvaldība sirsnīgi sveica mūsu no-
vadnieci Sarmīti Plūmi, saņemot aug-
sto valsts apbalvojumu - Triju Zvaig-
žņu piektās šķiras ordeni! 30. aprīlī 
Rīgas pilī Latvijas Televīzijas Raidīju-
mu daļas redaktorei Sarmītei Plūmei 
par sevišķiem nopelniem Latvijas 
valsts labā apbalvojumu svinīgi pa-
sniedza Valsts prezidents Raimonds 
Vējonis. Skaistajā brīdī kopā ar Sar-
mīti Plūmi bija viņas ģimene - bērni 
un mazmeita, kuri arī ļoti lepojas ar 
viņas darba novērtējumu.

Gada jaunais talants. Kokneses 
amatierteātris ar Ingunas Strazdiņas 
režisēto P.U.Enkvista izrādi “Vectēva 
māja” Latvijas amatierteātru iestudē-

jumu skatē ieguva laureāta diplomu 
"Gada izrāde 2018", bet galvenās lo-
mas atveidotājs Reinholds Sprukulis 
tika sumināts kā “Gada jaunais skatu-
ves mākslinieks”!

Dāvana novadniekiem. 27. aprīlī 
Kokneses novada iedzīvotājiem bija 
sarūpēta īpaša dāvana – komponis-
tam, ērģelniekam, gleznotājam un 
rakstniekam Kārlim Martinovskim 
veltītais piemiņas koncerts, kas tika 
sarīkots pateicoties novadpētnieka 
Jāņa Ivara Padedža un diriģentes Ai-
ras Birziņas entuziasmam celt godā 
mūsu novadnieka vārdu.

Gada talcinieki. Kokneses senioru 
klubiņa dalībnieki “Pīlādzītis” godam 
pelnījuši šo titulu, jo gads pagājis ak-
tīvi darbojoties. Jau vairākus gadus 
seniori gan Lielās talkas laikā, gan 
arī citās talkas reizēs Kokneses par-
kā sakopa Otrā pasaules karā kritušo 
karavīru atdusas vietu. Aizvadītajā 
gadā čakli talkots arī Likteņdārzā, bet 
“Meža dienu” pasākumā Kokneses 
parkā iestādīts liepas dižstāds. Savu-
kārt Paugu silā tagad aug brašo talci-
nieku stādītās priedītes.

No pagātnes uz šodienu. 15. maijā 
Kokneses tūrisma informācijas centrā 
biedrība "Pērses krasts" aicināja iedzī-
votājus uz tikšanos, lai iepazīstinātu ar 
paveikto – "Koknese - Daugavas senleja 
un Pērses grava 20.gs. 30. gadi" vēsturis-
ka maketa un interaktīva informācijas 
stenda prezentāciju. Izveidotais vēstu-
riskais makets un interaktīvais infor-
mācijas stends ir  apskatāmi Kokneses 
tūrisma informācijas centrā, radot lielu 
apmeklētāju interesi. Fotogrāfijā ir fik-
sēts mirklis no prezentācijas pasākuma, 
kurā uzņēmuma “MikroKods” pārstāvis 
Ints Lukss stāsta par interaktīvā stenda 
veidošanu.

Gada atklājums. Kokneses parkā 
par iecienītu atpūtas vietu kļuvis Pērses 
ūdenskrituma atveids. Sama modināša-
nas svētkos - tūrisma sezonas atklāšanas 
dienā notika simboliska jaunā tūrisma 
objekta atklāšana. Pirms desmit gadiem 
ideju par ūdenskrituma atdzimšanu bija 
izlolojis nu jau mūžībā aizgājušais Kok-
neses novada saimnieks Viesturs Cīru-
lis un toreizējais domes izpilddirektors 
Jāzeps Baltmanis. Atklāšanas brīdī ska-
nēja pateicības vārdi idejas autoriem un 
tās īstenotājiem. Piemiņas vieta Pērses 
ūdenskritumam vienā no parka dīķiem 
izveidota, īstenojot Latvijas-Lietuvas 
pārrobežu sadarbības programmas 
projektu Nr. LLI-313 "Aizraujošais ce-
ļojums muižu parkos četros gadalaikos". 
Svētku brīdi paldies tika sacīts SIA "VV 
Būvnieks" pārstāvjiem Vilnim Dancim 
un Valdim Biķerniekam.

Sama modināšanas tradīcija. Tradi-
cionālajā Tvīda braucienā šoreiz piedalī-
jās 92 dalībnieki. Kā vienmēr pārsteidza 
Tvīda dalībnieku radošā izdoma, savos 
tērpus atklājot pagājušā gadsimta 20. 
– 30. gadu šarmu. Aug nākamā Tvīda 
paaudze, jo kopā ar vecākiem braucienā 
devās pavisam mazi ķipari.

Gada jubilārs. 25. maijā Kokneses 
luterāņu baznīcā Kokneses kultūras 
namā senioru jauktais koris “Alaine” svi-
nēja 25. dzimšanas dienu. Sirsnīgi gai-
dīts ciemiņš bija dziesmu autors Andris 
Kristons no Liepājas un senioru kori no 
Skrīveriem, Lielvārdes, Ogres, Bauskas, 
Vecumniekiem un Madonas.

Čempionāts veterāniem. 1.jūnijā 
Kokneses stadionā norisinājās tradi-
cionālās sacensības vieglatlētikā vete-
rāniem “Viestura kauss”, kurās pieda-
lījās sportisti no visas Latvijas. Kopš 
2016.gada Kokneses novada atklātais 
čempionāts vieglatlētikā veterāniem 
nosaukts kādreizējā sporta trenera un 
ilggadēja Kokneses pagasta pārvaldes 
priekšsēdētāja Viestura Cīruļa vārdā 
kā pateicība par ieguldījumu Kokneses 
sporta attīstībā.

 

Kokneses novads 2019. gadā
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Skan Senās Hanzas pilsētas vārds. 
No 27. līdz 30. jūnijam koknesieši 
bija gaidīti viesi 39. Starptautiskajās 
Hanzas dienās Pleskavā, Krievijas 
Federācijā, kur starp citām pilsētām, 
svētku dalībniecēm, izskanēja arī Se-
nās Hanzas pilsētas Kokneses vārds. 
Šogad delegācijas sastāvā bija Kokne-
ses novada domes, tūrisma informā-
cijas centra pārstāvji un deputāti. Ar 
vienotu kultūras programmu svētku 
skatītājus devās priecēt vidējās paau-
dzes deju kolektīvs "Rats" un folkloras 
kopa "Urgas". 

Kokneses viduslaiku pilsdrupās 
jauns tūrisma piedāvājums. Vērie-
nīgi konservācijas darbi norisinājās 
pilsdrupu mūra sienām Pērses upes 
pusē. Ziemeļu korpusa austrumu stū-
ra telpā izbūvēta ekspozīcijas telpa 
– moku kambaris, kas ir aprīkots ar 
moku rīkiem. Pagalma centrā atbil-
stoši izpētes rezultātiem un vēsturis-
kajiem aprakstiem atsegta vēsturiskā 
akas vieta. Darbi Kokneses pilsdrupās 
norisinās projekta "Kultūras mantoju-
ma saglabāšana un attīstība Daugavas 
ceļā" ietvaros.  Moku kambari atklāja 
Sama modināšanas svētku dienā un 
tajā galvenais stāstnieks ir Pēteris Ki-
rilovs.

Svētki “Galdiņos”. 29. jūnijā, Pē-
terdienā, Bebru pagasta "Galdiņos" 
svinēja tēlnieka un skolotāja Volde-
māra Jākobsona 120. dzimšanas die-
nu. Mākslinieka domu un darbu pa-
radīzē sirsnīgi gaidīti bija viņa bijušie 
skolnieki, kuri visai dzīvei paņēmuši 
līdzi sava skolotāja dzīves dotās atzi-
ņas, kā arī daudzi citi pagasta iedzīvo-
tāji, kuriem ir svarīgi atcerēties mūsu 
dižā novadnieka vārdu.

Gada sirsniņu svētki. Kokne-
ses novada svētki jau sesto vasaru 
iesākās ar sirsnīgu sarīkojumu – 
jaundzimušo novadnieku suminā-
šanas pasākumu "Man blakus tava 
sirsniņa". Kokneses novada domes 
priekšsēdētājs Dainis Vingris no-
vēlēja vecākiem un vecvecākiem 
daudz mīlestības, sirds gudrības 
un pacietības, audzinot savus bēr-
niņus, kas ir mūsu visskaistākā nā-
kotne.

Gada parāde. Kokneses novada 
svētki iesākās ar vienmēr gaidīto 
svētku gājienu. Svinot Kokneses 
novada desmitgadi, lepojoties ar 
Senās Hanzas pilsētas Kokneses 
ziedu laikiem, Kokneses novada 
domes dāmas greznojās viduslaiku 
tērpos, bet domes priekšsēdētājs 
Dainis Vingris un domes izpilddi-
rektors Ilmārs Klaužs bija kļuvuši 
par dižciltīgiem Hanzas laika kun-
giem, braši nesot Kokenhusenas ka-
rogu un pilsētas simbolu - atslēgu.

Jauni soliņi Kokneses parkā. 
Ar biedrības "Daugavas Savienī-
ba" finansiālu atbalstu tika īstenots 
projekts "Apaļkoku soliņi Kokne-
ses parkā". Projekta ietvaros tika 
izgatavota apaļkoku soliņu rinda 
apmēram 20 metru garumā blakus 
vienam no lielākajiem un nozīmī-
gākajiem parka apskates objektiem 
koka skulptūrai "Mūžībai". Soliņu 
izveidē tika izmantoti parka terito-
rijā kritušie un nozāģētie bīstamie 
masīvkoki, tādējādi nodrošinot 
tiem iespēju atgriezties parka aina-
vā jau citā veidolā.

Valsts prezidents viesojas Vec-
bebros. No 22. jūlija līdz 28. Jūli-
jam Vecbebru tehnikuma komplek-
sa dienesta viesnīcā mājvieta bija 
Valsts aizsardzības un patriotisma 
fonda "Namejs" un biedrības "Lat-
vijas skautu un gaidu centrālā orga-
nizācijas" rīkotajai nometnei starp-
tautisko militāro misiju veterānu 
bērniem "Mazais Namejs 2019". Pie 
nometnes dalībniekiem viesojās un 
ar novada pašvaldības pārstāvjiem 
tikās Valsts prezidents Egils Levits.

Tradīcija turpinās. 20. jūli-
jā Vecbebros norisinājās 6. Jāņa 
Krievāra piemiņas kausa volejbola 
sacensības. Pateicoties sporta aktī-
vistes Lības Zukules ierosmei, Jāņa 
Krievāra dēla Ulda Krievāra ziedo-
tajai 300 eiro naudas balvai un Beb-
ru pagasta pārvaldes līdzdalībai, 
turpinās iesāktā tradīcija vasaras 
vidū ar piemiņas kausa sacensībām 
pieminēt izcilo Bebru pagasta lauk-
saimnieku un sporta dzīves entuzi-
astu Jāni Krievāru.

Baltijas ceļa 30. gadadiena Lik-
teņdārzā. 24. augustā Likteņdārzā uz 
koncertu “Saule. Pērkons. Daugava” 
pulcējās ap 3000 cilvēku, no kuriem 
ļoti daudzi ir bijuši daļiņa no Balti-
jas ceļa, un šajā reizē  varēja sadoties 
rokās kopā ar Kokneses novada paš-
darbniekiem – dziedātājiem un dejo-
tājiem. Kopā ar koncerta skatītājiem 
bija Valsts prezidents Egils Levits, Sa-
eimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, 
"Kokneses fonda" padomes priekšsē-
dētāja Sandra Kalniete, atmodas lī-
deris Dainis Īvāns un citas sabiedrībā 
zināmas personības.

Svētki medniekiem. 17. augustā 
mednieku kluba “Ķepainis” šautuvē 
“Ozolkalni” norisinājās Kokneses no-
vada mednieku sporta svētki “Kokne-
ses kauss 2019"  Šie mednieku svētki 
tiek rīkoti katru gadu un ir kļuvuši 
populāri, jo katru gadu tos apmeklē 
ap simts dalībnieki.

Parkā jaunas norādes. Kokneses 
parkā 2019. gada vasarā uzstādīja 12 

jaunas virzienu norādes, 7 informā-
cijas stendus pie dažādiem apska-
tes objektiem, t.sk., pie jaunā Pērses 
ūdenskrituma atveida, Kokneses mui-
žas jaunajām pils drupām un koka 
skulptūras "Mūžībai", Jāņa vārtiem, 
piemiņas akmens "Pērses meitene", 
Tējas namiņa – lapenes, Jāņa kapiem 
(zviedru kapiem) un Brāļu kapiem, 
kā arī uzstādītas 3 parka shēmas par-
ka teritorijā. Parka infrastruktūra tika 
pilnveidota Interreg V-A Latvijas – 
Lietuvas programmas 2014.-2020.ga-
dam projekta Nr.LLI-313 "Aizraujošs 
ceļojums muižu parkos četros gada-
laikos" /4SeasonsParks ietvaros. 

Klientu apkalpošanas centrs Kok-
nesē. No 1.oktobra Kokneses pagasta 
bibliotēkas telpās atvērts Valsts un 
pašvaldības vienotais klientu apkal-
pošanas centrs, kurā var saņemt No-
darbinātības valsts aģentūras, Pilso-
nības un migrācijas lietu pārvaldes, 
Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts 
sociālās apdrošināšanas aģentūras, 
Lauksaimniecības datu centra, Valsts 
Darba inspekcijas un Valsts zemes 
dienesta noteiktos pakalpojumus.

Mākslas darbs dabā. Jau septīto rei-
zi Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas 
audzēkņi un pedagogi darbojās starp-
tautiskā, ar mākslu saistītā projektā, ko 
līdzfinansē Eiropas Savienība. 2019. 
gadā ERASMUS+ projektā SELENE 
piedalījās skolēni un skolotāji no da-
žādām Eiropas valstīm. Šis projekts 
norisināsies līdz 2021. gadam, un tā 
galvenā tēma ir brīvprātīgais darbs. Il-
māra Gaiša Kokneses vidusskolas sko-
lēni – projekta dalībnieki sadarbībā ar 
Kokneses pagasta Komunālo nodaļu 
izveidoja dekoratīvu rāmi – interesan-
tu apskates objektu Daugavas krastā.

Atpūtai un skaistumam. Kokne-
ses novada pašvaldība “Meža dienās 
2019” piedalījās ar koka objektu – oša 
un skujkoka kāpņu izgatavošanu un 
uzstādīšanu Kokneses parka un vi-
duslaiku pilsdrupu teritorijā. Jaunās 
koka kāpnes atrodas pretī Ilmāra Gai-
ša Kokneses vidusskolai, Kokneses 
viduslaiku pilsdrupās pretī lielgaba-
lam un priekšpils daļā uz laivu pie-
stātni. Kopā izgatavotas un uzstādītas 
trīs koka kāpnes, papildinot Kokneses 
parka ainavu ar praktiskiem un vizuā-
li pievilcīgiem vides elementiem.

Apbalvojumi medniekiem. Piek-
to reizi Jaunmoku pilī notika Latvi-
jas Mednieku savienības un žurnāla 
MMD („Medības. Makšķerēšana.
Daba”) rīkotā apbalvojuma “Gada 
balva medniecībā” pasniegšanas ce-
remonija. Par nozīmīgu ieguldījumu 
medniecībā Sēlijas reģionā apbalvoju-
mu saņēma Kokneses mednieku klu-
ba “Ķepainis” vadītājs Jānis Bērziņš, 
bet par mūža ieguldījumu medniecī-
bā balvu pasniedza ilggadējam kluba 
“Ķepainis” dalībniekam Guntim Up-
malim.

Atpūtas stūrītis pie Daugavas. 
Daugavas krastā Kokneses pagasta 
Komunālā nodaļa ir izveidojusi glītu 
atpūtas vietu. Kokneses novada paš-
valdība pateicas Gaidai Skraucei par 
iespēju viņai piederošajā īpašumā 
„Skoliņas” izveidot jauno atpūtas vie-
tu novada iedzīvotājiem un tūristiem. 
Komunālās nodaļas pārziņa Alda Ne-
ijas vadībā ir izgatavotas un uzstādī-
tas divas ģērbtuves, kā arī komunālās 
nodaļas strādnieki ir uzbūvējuši skatu 
terasi, no kuras pa kāpnēm var nokāpt 
uz laipas, kas uzstādīta uz pontoniem.

Tuvāk tūristiem. 19. augustā Kok-
nesē 1905. gada ielā 7 SIA „Kāpiņa” 
atklāja modes uzņēmumu ar skanīgu 
nosaukumu „Dunense”. Lakstīgalu 
ielā 4 turpina darboties viesu nams, 
notiek ekskursijas un radošās darb-
nīcas, bet jaunajā mājvietā notiek ra-
žošanas process un tiek gaidīti ciemos 
gan koknesieši, gan tūristi.

Raksta turpinājums 14.lpp »»»
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«««Raksta sākums 12.lpp 

Atjaunota iela. Veikta Blaumaņa 
un Indrānu ielas pārbūve posmā līdz 
Lāčplēša ielai Koknesē. Pārbūves laikā 
veikti ielas, nobrauktuves un stāvlau-
kumu segas izbūves darbi. 

Prieks sportot! Pateicoties bied-
rības “Bites” īstenotajam projektam 
“Laukiem būt – dzīvojam aktīvi” un 
pašvaldības līdzfinansējumam, Beb-

ru pagastā renovēta stadiona māja. 
Vēl 2019.gadā Bebru pagastā veikta 
logu un durvju nomaiņa „Pagastmā-
jā”. Bebru pamatskolā veikts 1. klases 
kabineta remonts, PII „Bitīte” veikts 
sporta kabineta remonts, septiņu logu 
nomaiņa,  taciņu bruģēšana un jum-
ta notekūdeņu sistēmas sakārtošana. 
Komunālā nodaļa veikusi Vecbebru 
tehnikuma katlu mājas jumta atjau-
nošanu, uzstādīti jauni soliņi Meža-
parka estrādē, izbūvēta taciņa „Bērzi” 
– „Zālītes”.

Aug laimes koki un priecē pa-
veiktais. 20. septembrī   biedrība "Ir-
sis" kopā ar Iršu pagasta pārvaldi un 
Iršu iedzīvotājiem, Lielās Talkas “Lai-
mes koki 2019” iedvesmoti,  iestādīja 
dažādus Laimes kokus. 2019. gadā 
nozīmīgāko darbu skaitā ir jumta se-
guma nomaiņa daudzdzīvokļu mājai 
“Dimanti”, logu nomaiņa pasākumu 
zālei pagasta pārvaldes ēkā un ielas 
apgaismojuma sakārtošana pie “līvā-
nu” mājām.

Veselīgākā vieta visiem! Lielu at-
saucību 2019. gadā ir guvis pašvaldī-
bas īstenotais veselības veicināšanas 
projekts, jo projekta aktivitātēs ir ie-
saistījušies 3499 novada iedzīvotāji.

Labāks ceļš. 2019. gada jūnijā Kok-
nesē tika veikta ielu un ceļu apstrāde 
ar bitumena emulsiju un šķembām 
tām ielām, kurām 2018. gadā uzklāja 
frēzēto asfaltu, lai tādējādi nodrošinā-
tu ilglaicīgāku seguma lietošanu. Ielas 
seguma uzlabošana noritēja Hanzas, 
Dārza, Draudzības, Līgo, Lakstīgalas, 
Raudupes, Upes, Pērses, L.Laicena ie-
lās, kā arī laukumā Melioratoru ielā 1, 
Bormaņos - Līvānu māju ceļa posmā. 

Kokneses novada domes deputāti 
2019. gada 27. novembra sēdē  pieņē-
ma lēmumu par laikraksta “Kokneses 
Novada Vēstis” izslēgšanu no Latvijas 
Republikas Uzņēmumu reģistra masu 
informācijas līdzekļu reģistra, kurā  
bija reģistrēts no 1996. gada 12. de-
cembra sākotnēji kā “Kokneses Vēs-
tis”.

 Lēmums tika pieņemts pamato-
joties uz 2017. gada 15. jūnija Gro-
zījumiem likuma “Par presi un ci-
tiem masu informācijas līdzekļiem” 
2. pantā noteikto, ka uz pašvaldības 

informatīvajiem izdevumiem vairs 
neattiecas minētā likuma normas un 
pašvaldību informatīvie izdevumi 
nav reģistrējami Uzņēmumu reģistra 
vestajā masu informācijas līdzekļu 
reģistrā.

Ar 2020.gada 3. janvāra Latvijas 
Republikas Uzņēmumu reģistra lē-
mumu laikraksts “Kokneses Novada 
Vēstis” izslēgts no masu informācijas 
līdzekļu reģistra. Turpmāk reizi mē-
nesī tiks izdots pašvaldības bezmak-
sas informatīvais izdevums “Kokne-
ses Novada Vēstis”.

“Kokneses Novada Vēstis” 
iznāks arī turpmāk

Pasaki ''PALDIES''
ikvienam
'PALDIES' 'ir vienīgā valūta 
pasaulē, kas vēl nav mainījusi 
kursu'', teicis J.Jaunsudrabiņš. 
Starptautiskā ''PALDIES'' die-
na tiek atzīmēta 11.janvārī, 
kad ikviens tiek aicināts pie-
vērst uzmanību labajam un 
pateikties ikvienam - tuvinie-
kiem, draugiem, kolēģiem vai 
nejauši sastaptiem cilvēkiem. 

Daiga Andersone, 
Pērses sākumskolas skolotāja

 
Vārdi taču neko nemaksā, cik 

maz tomēr vajag, lai kādam šo 
dienu padarītu kaut par kripatiņu 
patīkamāku. Tāpēc arī mēs, Pērses 
sākumskolas pirmsskolas grupas 
kolektīvs, nolēmām pirmdienu,13.
janvāri,padarīt brīnumaināku, ne-
žēlot labos vārdus un pateikties 
ikvienam sastaptajam skolas un 
grupas biedram, skolas  un pagas-
ta darbiniekam, kā arī sastaptajam 
pretimnācējam, sakot vienkāršu 
PALDIES par ''lielo sirdi, čaklo 
strādāšanu un dzīvošanu pagastā, 
ārstēšanu, kurināšanu, pārdošanu, 
ēst gatavošanu, skološanu, dejošanu 
un dziedāšanu, matu pīšanu ,kurp-
ju siešanu, zvana spiešanu, bulciņu 
cepšanu, algu rēķināšanu, doku-
mentu rakstīšanu, veco ļaužu aprū-
pēšanu, apciemošanu, konfekšu da-

līšanu, burvīgo smaidu, rūpēšanos 
par bērniem un skolu, ekskursiju 
un pasākumu rīkošanu''. PALDIES 
teikšana šodien mūspusē nerimās, 
saule spīdēja spožāk un ļaudis smai-
dīja sirsnīgāk! Ik pa laimes asarai 
uz vaiga arī neizpalika.  Neaizmir-
sām pateikt ''paldies'' arī paši sev. 
  Cik bieži katrs no mums pasaka 
šo mazo vārdu'' paldies''? Cik bieži 
mēs pateicamies par to, kas mums 
jau ir? PALDIES - tas ir vispieklā-
jīgākais vārds ikvienā pasaules va-
lodā. Mēs visi taču esam par kaut 
ko pateicīgi, tomēr ikdienas steigā 
par to aizmirstam, noslēdzamies, 
rīkojamies automātiski, aizmirs-
tot šo burvju vārdiņu'' paldies''. 
  Pamanīt, piefiksēt un izjust patei-
cību par to, kas dots ikdienas skrē-
jienā, sākot ar siltu smaidu vai līdz-
cilvēka pieskārienu un apskāvienu, 
beidzot ar lielajiem, skaistajiem no-
tikumiem, galu galā tik pašsapro-
tamu spēju redzēt un dzirdēt, lasīt, 
sajust un izgaršot, saost un būt-tas 
viss paver durvis uz daudz laimīgā-
ku, veselīgāku un brīnišķīgāku dzīvi. 
  Mācīsimies teikt šo burvju vār-
du PALDIES   sev, tuvajiem, 
svešajiem un dzīvei kopumā! 
  Piedzīvosim šo brīnumaino patei-
cības sajūtu arvien biežāk un bie-
žāk!

Viens mazs vārdiņš iepriecināt prot! 

Aicinām uzņēmējus izmantot 
iespēju un pieteikties Zemgales re-
ģiona lielākajam uzņēmējdarbības 
pasākumam Iespēju festivāls “Uz-
ņēmēju dienas Zemgalē 2020”, kas 
notiks šā gada 24. un 25. aprīlī Jel-
gavā, Zemgales Olimpiskajā centrā. 
Līdz 2020. gada 15. februārim pie-
dāvājam īpašus Agrās pieteikšanās 
nosacījumus dalībniekiem. 

Jelgavas pilsētai 2020. gads ir zī-
mīgs kā 755. gadadiena, tādēļ pasā-
kums plānots īpaši vērienīgs, pul-
cējot aptuveni 200 dalībnieku, plaši 
pārstāvot Zemgales reģionu. Festi-
vāla ietvaros tiks piedāvāta daudz-
pusīga programma, lai interesanti 
būtu kā dalībniekiem, tā apmeklē-
tājiem. “Uzņēmēju dienas Zemgalē 
2020” rīko Latvijas lielākā uzņēmē-
ju biedrība Latvijas Tirdzniecības 
un rūpniecības kamera, Jelgavas 
pilsēta un Jelgavas Ražotāju un tir-
gotāju asociācija.

Uzņēmējiem pasākuma ietvaros 
būs iespēja piedāvāt apmeklētājiem 
savas preces un pakalpojumus, ik-
vienu interesentu aicinām uzzināt 
arī par profesionālās izglītības ie-
spējām reģionā, kā arī darba tirgus 
aktualitātēm, karjeras iespējām un 
citām tēmām. Pasākumu iecerēju-
šas apmeklēt arī uzņēmēju delegā-

cijas no citām Eiropas Savienības 
un NVS valstīm.

“Uzņēmēju dienas Zemgalē 
2020” pirmā diena būs veltīta uzņē-
mumu savstarpējās sadarbības vei-
cināšanai jeb B2B aktivitātēm. No-
tiks arī biznesa forums un diskusi-
jas ar augsta līmeņa ekspertu pieda-
līšanos par tādām tēmām kā darba 
tirgus nākotnes tendences un citām 
aktualitātēm Latvijā. Dienas otrajā 
daļā norisināsies Zemgales tūrisma 
konference, kurā gan tūrisma noza-
res profesionāļi, gan citi interesenti 
varēs gūt iedvesmu jaunajai tūrisma 
sezonai, pieredzes stāstu un paneļ-
diskusijas formā, izzinot reģiona 
izaicinājumus tūristu piesaistīšanai 
ar iespēju uzdot jautājumus. 

Iespēju festivāla “Uzņēmēju die-
nas Zemgalē 2020” otrās dienas 
programmu veidos plaša kultūras 
programma, kulinārijas meistarkla-
ses un degustācijas, kā arī dažādas 
izklaides, apgūstot jaunākās tehno-
loģijas un inovācijas. Plānotas arī 
dažādas loterijas ar vērtīgām bal-
vām un pārsteigumiem. 

Papildu informāciju par dalības 
noteikumiem un izmaksām aici-
nām meklēt www.uznemejudienas.
lv. Vēršam uzmanību, ka reģistrējot 
savu dalību pasākumā līdz 2020. 

gada 15. februārim, iespējams sa-
ņemt īpašo piedāvājumu dalības 
maksai.  

Iespēju festivāla “Uzņēmēju die-
nas Zemgalē 2020” sadarbības part-
neri ir   Jelgavas pilsētas pašvaldība, 
Zemgales Olimpiskais centrs, Jel-
gavas pilsētas pašvaldības iestāde 
“Kultūra” un AS “Citadele banka”. 
Informatīvais atbalstītājs “Kurze-
mes Radio”.

“Uzņēmēju dienas Zemgalē 
2020” būs jau septītais šāds ikga-
dējs pasākums Zemgales reģionā, 
kur otro gadu pēc kārtas pasākums 
tiks veidots kā Iespēju festivāls. Pa-
gājušogad “Uzņēmēju dienas Zem-
galē” notika Zemgales Olimpiskajā 
centrā, pulcējot 160 dažādu nozaru 
dalībniekus. Pasākumu apmeklēja 
vairāki tūkstoši apmeklētāju.  LTRK 
rīko Uzņēmēju dienas katru gadu 
visos Latvijas reģionos – Kurzemē, 
Zemgalē, Vidzemē un Latgalē.  

Rūta Grikmane
Mārketinga un sabiedrisko 

attiecību daļas vadītāja
Latvijas Tirdzniecības un 

rūpniecības kamera

Aicinām uzņēmējus izmantot 
īpašos noteikumus, reģistrējoties
 dalībai “Uzņēmēju dienas 
Zemgalē 2020” Jelgavā
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Līnijdejotāju sacensības Vecbebros
Amerikā dzimušās līnijdejas jau 

labi sen ir ieguvušas popularitāti Lat-
vijā. Kokneses kultūras namā vairā-
kus gadus darbojas Ingunas Ozoliņas 
vadītais līnijdeju kolektīvs „Crystal 
line” dažādām vecuma grupām. Pir-
mo reizi līnijdejas kopā sasauca tik 
daudz savējo tieši Vecbebros!

11. janvārī Vecbebru tehnikuma 
zāle bija kā radīta satikšanās vietai se-
nioriem veltītās starptautiskajās līnij-
deju sacensībās “Senioru kauss 2020”. 
Jau astoto reizi Latvijā šīs sacensības 
rīkoja Līnijdejotāju klubs „Jautrie zā-
baciņi” sadarbībā ar citiem Latvijas 

un Lietuvas līnijdeju instruktoriem. 
Līnijdejotāju klubs "Jautrie zāba-

ciņi" ir lielākais līnijdejotāju klubs 
Latvijā, kurā aktīvi dejo vairāk nekā 
100 dejotāju no dažādiem Latvijas 
nostūriem - Rīgas, Baložiem, Aiz-
putes, Gaiķiem, Ventspils, Turlavas, 
Kokneses, Aizkraukles, Kazdangas un 
Kuldīgas. 

Vērienīgajās sacensībās piedalījās 
līnijdejotāju kolektīvi no Latvijas, kā 
arī no viesu kolektīvi no Lietuvas un 
Igaunijas. Šajās sacensībās var pieda-
līties līnijdejotājs, kas sasniedzis 30 
gadu vecumu un vēlas sevi apliecināt, 

dejojot individuāli vai komandā. 
Bebru pagasta pārvaldes vadītāja 

Ilze Pabērza novēlēja pasākuma da-
lībniekiem gūt panākumus un lielisku 
noskaņojumu, bet pasākumu ieskan-
dināja un līnijdejotājus ar ierašanos 
sveica Kokneses kultūras nama līnij-
deju kolektīva "Crystal line" jaunākās 
grupas dejotājas. 

Pasākumu finansiāli atbalstīja Kok-
neses novada dome. “Senioru kausa 
2020” organizētāji pateicas pašvaldī-
bai par viesmīlību un atsaucību pasā-
kuma veiksmīgajā norisē. 

Mazās jaunkundzes jau
 prot līnijdeju soļus.

Smaids, degsme, temperaments  - tās ir līnijdejas!

Kokneses novada rokdarbnieces aicinātas 
iesaistīties Hanzas telšu tapšanā

2020.gadā no 4.-7.jūnijam Brilo-
nā (Vācijā) notiks starptautiskās 
Hanzas dienas. To laikā pilsētā tiks 
uzstādītas īpašas “Sanāksmju tel-
tis” („Zelte der Begegnung“) kuras 
darinātas no adītiem un tamborē-
tiem kvadrātiem. To diametrs būs 
apmēram 4,5 metri un augstumā ap 
5 metriem, katras telts tapšanai plā-
nots izmantot ap 1200 kvadrātiņu. 
Projekta ideja pieder vācu māksli-
niekam Utem Lenardam-Lembe-
kam (Ute Lennartz-Lembeck). Bri-
lonieši paši vienu telti jau ir sarūpē-
juši, un tagad aicina Hanzas savie-
nības pilsētu iedzīvotājus palīgā, lai 
varētu izveidot pārējās, kurās svēt-
ku laikā tiks uzņemti viesi, notiks 
viedokļu apmaiņas un diskusijas. 
Telts tapšanā ir aicinātas iesaistīties 
arī Kokneses novada rokdarbnieces 
- darināt kvadrātiņus - sveicienus, 
kuri tiks nosūtīti uz Brilonu. 

Tehniskā informācija:  
1. Krāsa un tehnika: jebkādā krāsā 
un jebkādā rakstā adīti vai tambo-
rēti, 
2. Izmērs: 15*15cm lieli; 
3. Materiāls: no 100% akrila dzijas, 
lai varētu izturēt gan lietu, gan kar-
stu sauli; 
4. Apdare: dzijas galiem jābūt no-
stiprinātiem un ieslēptiem adījum

Gatavos kvadrātiņus līdz 14.feb-
ruārim aicinām nogādāt uz Kok-
neses tūrisma informācijas centru, 
1905. gada ielā 7, Koknesē, darba 
laiks no pirmdienas līdz piektdie-
nai plkst. 9:00-17:00, sestdienās no 

Informācijai:
13.gadsimtā Vācijā tika izveidota 

Hanzas pilsētu savienība. Kokne-
se bija viena no Rīgas arhibīskapa 
rezidencēm, kas 14. gs. kļuva par 
Hanzas savienības locekli. Ar laiku 
organizācija izjuka, taču, turpinot 
iesāktās tradīcijas, 1980.gadā tika 
nodibināta Atjaunotā Hanzas pilsē-
tu savienība, un šobrīd tajā ir 195 
pilsētas no 16 valstīm. Koknese ir 
viena no Latvijas 8 Hanzas pilsētām. 
Savienības galvenais uzdevums ir 
saglabāt dzīvu senās Hanzas garu, 
veicināt kultūras un ekonomiski sa-
darbību starp Hanzas pilsētu kopie-
nām un celt iedzīvotāju piederības 
sajūtu savai pilsētai. Paralēli dau-
dzajiem savienības projektiem, kat-
ru gadu vienā no Hanzas savienības 
pilsētām tiek rīkoti lielie Hanzas 
svētki, kuros sapulcējas gandrīz vi-
sas Hanzas pilsētas, lai prezentētu 
sevi un parādītu pašu labāko. Pa-
sākuma ietvaros tradicionāli notiek 
Hanzas tirgus, Ekonomikas forums, 
darbojas Mākslinieku telpa un 
Amatnieku iela, taču ir arī mainīgās 
aktivitātes, ar kurām pasākuma rī-
kotāji vēlas atšķirties starp pārējiem 
Hanzas dienu rīkotājiem.

Informācija: Hanzas pilsēta 
Brilona (Vācija), Kokneses tūrisma 

informācijas centrs

10:00-14:00. Tālrunis: 651612 96/ 
29275412

Bebru pagasta pārvaldes ēkā 
“Papardes” jau ilgstoši darbojas so-
ciālās palīdzības istaba, kur pagas-
ta iedzīvotāji var atnest apģērbus, 
apavus, sadzīves priekšmetus, kas 
pašiem vairs nav nepieciešami, bet 
var noderēt kādam citam. Sociālās 
palīdzības istabas izveidotāja un at-
bildīgā Lība Zukule informē, ka 24. 
janvārī no pulksten 9 līdz 13 iedzī-
votāji tiek aicināti uz kārtējo Drēb-
ju dienu.

Lība Zukule pateicas Bebru pa-
gasta iedzīvotājiem un koknesie-
šiem, kuri daudzu gadu garumā 

ziedo apģērbu un sadzīves priekš-
metus. Viņa teic: “Paldies par ak-
tīvu darbošanos maniem palīgiem 
Zinaidai Anspokai, Ingai Kabelei, 
Līgai Rozenblatai, Līvijai Āriņai, 
Inārai Rutkovskai, Inesei Skujai, 
kas velta savu brīvo laiku darbam 
sociālās palīdzības istabā, kā arī 
palīdzēja Ziemassvētku paciņu sa-
gatavošanā vientuļajiem pensionā-
riem un citiem iedzīvotājiem, kurus 
iepriecinājām aizvadītā gada noga-
lē. Darbošanās ir brīvprātīgs darbs 
bez atalgojuma. Ikviens ir aicināts 
mums piebiedroties! Sociālās palī-
dzības istaba ir atvērta otrdienās un 
piektdienās.”

Vairākus gadus bebrēniešiem 
palīdzēja labdarības organizācija 
“Eurika”, bet šajā gadā uzsākta sa-
darbība ar SIS “LSC” (iepriekš zi-
nāms kā A/S “Latvijas kuģniecība” 
meitas uzņēmums “LSC Shipmana-
gement”). SIA “LSC” pārstāvji Ģirts 
Apsītis un Agris Graudiņš janvāra 
otrajā nedēļā atveda ziedojumu – 
mīkstās rotaļlietas bērniem, saldu-
mus un citas noderīgas lietas ģime-
nei. Esiet gaidīti sociālās palīdzības 
istabā, kurai dots nosaukums “Palī-
dzēsim viens otram!” 

24. janvārī Drēbju diena 
sociālās palīdzības istabā

Lība Zukule un SIA “LSC” 
pārstāvis ziedojuma saņemšanas 

dienā.
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Mīlestības solījumu teic 
Kokneses skaistākajās vietās
Kokneses novada Dzimtsarakstu nodaļā 
2019. gads pagājis mīlestības zīmē, jo, 
salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, pie-
audzis noslēgto laulību un pasaulē nāku-
šo bērniņu skaits.  
  
Sarmīte Rode,
Tūrisma un sabiedrisko attiecību nodaļa
Foto no Likteņdārza arhīva.

Kokneses novada Dzimtsarakstu nodaļas 
vadītāja Anita Ozola teic, ka aizvadītais gads 
pagājis spraigā darbā, bet ar prieka sajūtu, 
ka daudzās novadnieku ģimenēs tas vienmēr 
paliks atmiņā ar visskaistākajiem dzīves no-
tikumiem.  

“Pagājušajā gadā dzimtsarakstu nodaļā sa-
stādīti 57 laulību reģistri. Ja laulība ir noslēg-
ta baznīcā, mācītājs iesniedz paziņojumu par 
laulību noslēgšanu dzimtsarakstu nodaļai, lai 
tiktu sastādīts laulību reģistrs Civilstāvokļa 
aktu reģistrācijas vienotā informācijas sistē-
mā CARIS un DZIMTS. 2019. gadā 13 laulī-
bu ceremonijas noslēgtas katoļu vai luterāņu 
draudzēs, bet 44 laulību ceremonijas dzimt-
sarakstu nodaļā. Savukārt 2018. gadā baznīcā 
tika salaulāti 6 pāri, bet dzimtsarakstu noda-
ļā 37 pāri. Aizvadītais gads ir bijis laulībām 
bagātāks. Ļoti daudzi pāri – gan koknesieši, 
gan kopīgā dzīves ceļa sācēji no citiem Lat-
vijas novadiem par laulību ceremonijas vietu 
izvēlējās Likteņdārzu ( sirds akmens vietu, 
skatu terasi) un Kokneses pilsdrupas. Vairā-
kiem pāriem laulību ceremonijas notika vie-
su namā “Orinoko”, Blaumaņa pagalmā, skatu 
terasē (tējas namiņā) Kokneses parkā. Mīles-
tības solījums tika sacīts arī pie šalcošā Pērses 
ūdenskrituma atveida. Par iecienītu laulību 
ceremonijas vietu ir kļuvusi Kokneses novada 
domes renovētā zāle, tāpēc vēl būtu jāiegul-
da līdzekļi zāles iekārtošanai, lai ceremonija 
būtu pēc iespējas svinīgāka. Diemžēl sakarā 
ar to, ka nepieteicās neviens pāris, nenotika 
Kokneses novada goda ģimeņu sumināšanas 
pasākums, kurā 2018.gadā sveicām tos pārus, 
kuri laulībā pavadījuši 50 un vairāk gadus. 
Taču ceram, ka šogad laulāto godināšanas pa-
sākumu izdosies noorganizēt,” stāsta nodaļas 
vadītāja Anita Ozola.

Par tradīciju ir kļuvis Kokneses novada 
svētku laikā dzimtsarakstu nodaļas un paš-
valdības rīkotais jaundzimušo novadnieku 
sumināšanas pasākums “Man blakus tava 
sirsniņa”. “Pagājušajā vasarā jau sesto reizi 
sveicām mūsu mazos novadniekus un viņu 
vecākus. Uz pasākumu tika aicināti bērniņi, 
kuri dzimuši laikā no 2018. gada 1. jūlija līdz 
2019. gada 31. maijam. Pirmo pašvaldības 
sveicienu vecāki jau saņem jaundzimušā re-
ģistrācijas brīdī – grāmatiņu “Mūsu bērns”, 
dzimšanas apliecības vāciņus, kā arī tiek iz-
maksāts vienreizējs pabalsts 140 eiro,” stāsta 
Anita Ozola.

2019. gadā dzimtsarakstu nodaļā reģistrē-
ti 43 jaundzimušie: 25 zēni un 18 meitenes. 
Iepriecina fakts, ka aizvadītajā gadā piedzi-
mis par diviem bērniņiem vairāk nekā 2018. 
gadā. Kokneses pagastā piedzimuši 28 bērni: 
17 zēni un 11 meitenes, Bebru pagastā aug 
11 mazie novadnieki: 7 zēni un 4 meitenes, 
bet Iršu pagastā pasaulē nākuši 4 bērniņi: 1 
zēns un 3 meitenes. Dzimtsarakstu nodaļas 
vadītāja teic: “Ielūkojoties dzimšanas reģis-
tros redzams, ka 25 jaundzimušajiem vecāki 
laulībā nesastāv, bet ir noteikta paternitāte, 
viens bērns reģistrēts bez ziņu aizpildīšanas 
par bērna tēvu, 17 bērni ir dzimuši vecākiem, 
kuriem ir reģistrēta laulība.”

Vecāki savām atvasītēm izvēlējušies gan 
latviskus, gan pasaulē populārus vārdus. No 
43 mazajiem novadniekiem diviem zēniem 
dots vārds Rodrigo, viens no viņiem aug 
Koknesē, otrs – Bebros, arī vārdā Raivis no-
saukts viens zēns Koknesē un vēl viens Bebru 
pagastā. Pārējiem zēniem tikpat stipri vārdi. 
Koknesē: Dominiks, Linards, Niklāvs, Māris, 
Ģirts, Valters, Oskars, Toms, Matīss, Gustavs, 
Eduards, Olivers, Mikus un Tālis; Bebros: 
Miks, Patriks, Dilans, Teadors un Aleksis; 
Iršos: Markuss. Skaistos un skanīgos vārdos 
nosauktas mazās novadnieces. Koknesē: Emī-
lija, Laura, Elza Elizabete, Amanda, Ieva, Eva, 
Elīza, Melānija, Dārta, Sofija, Ambera; Bebru 
pagastā: Alise, Grācija, Katrīna un Kadrija; 
Iršos: Enija, Patrīcija un Daniela.

Dzimtsarakstu nodaļā nākas saskarties ne 
tikai ar priecīgiem notikumiem, bet arī ar 
skumjiem brīžiem, kad cilvēki zaudē savus 
tuviniekus un ir jāizsniedz miršanas apliecī-
ba. Salīdzinot ar 2018. gadu, kad reģistrēti 52 
mirušie, aizvadītajā gadā miršanas gadījumu 
ir bijis krietni mazāk – sastādīti 32 miršanas 
reģistri. Taču šis nav faktiskais mūžībā pava-
dīto Kokneses novada iedzīvotāju skaits, jo 
mirušo personu, tāpat kā jebkuru citu reģis-
trāciju, var reģistrēt jebkurā Latvijas dzimtsa-
rakstu nodaļā.

Par aizvadīto gadu Anita Ozola teic: “2019. 
gadā Dzimtsarakstu nodaļa turpināja strādāt 
saskaņā ar “Civilstāvokļa aktu reģistrācijas li-
kumu”, visas reģistrējamās ziņas iekļaujot, ak-
tualizējot un atjaunojot Civilstāvokļa aktu re-
ģistrācijas vienotā informācijas sistēmā CA-
RIS un DZIMTS. Izsniegtas izziņas par lau-
lības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu 
pārbaudi, kā arī izsniegtas izziņas un izraksti 
no dzimšanas, laulību un miršanu reģistriem 
gan privātpersonām, gan bāriņtiesai, tiesu 
izpildītājiem, policijas pārvaldei un citām 
valsts institūcijām. Pilsonības un migrācijas 
lietu pārvaldei un Ārlietu ministrijai sniegta 
likumā paredzētā informācija par reģistru sa-
stādīšanu un papildinājumiem reģistros.”

Ar pozitīvu skatījumu nākotnē noslēdzās 
2019. gads, jo decembrī dzimtsarakstu nodaļā 
tika reģistrēti četri jaundzimušie. 

Lai 2020. gadā Kokneses novada ģimenēs 
daudz mīlestības un laimīgu notikumu!

Kokneses tūrisma centrā skatāma arī foto izstāde 
"Koknese ar dzirksteli"!

Kokneses tūrisma informācijas centrs, 1905. gada iela 7
turisms@koknese.lv
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Kokneses novada Dzimtsarakstu nodaļā
 

2019. gada decembrī:

• reģistrētas 2 laulības (dzimtsarakstu nodaļā – 1; ev. 
    lut. draudzē – 1)

• reģistrēti 4 jaundzimušie: Dārta, Tālis, Sofija, Ambera

• sastādīti 2 miršanas reģistri, mūžībā pavadīti:
   Anita Zandberga (1949.)
   Ilga Leimane (1928.)

Laulību ceremonija Likteņdārzā.


