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Novada
VēstisKOKNESE  BEBRI  IRŠI

kokneses

3. lpp.
2020./2021.mācību gads Kokneses 

novada izglītības iestādēs

5. lpp.
Erasmus+ jaunieši īsteno vietējai 
sabiedrībai noderīgu projektu

7. lpp.
Pagasta bibliotekāru misija – nest 

gara gaismu
11. lpp.

Patrīcijas vasara
15. lpp.

Piemin 1941. gada 14. jūniju 

Šajā numurā:

Esiet sveicināti Vasaras 
saulgriežu noskaņā Kokne-
ses novadā! Pavisam drīz – 1. 
jūlijā stāsies spēkā Adminis-
tratīvi teritoriālās reformas 
likums un darbu sāks jaun-
ievēlētā Aizkraukles novada 
dome.

Katrs līdzšinējais novads 
jaunajā Aizkraukles nova-
dā ienāk ar savu pievienoto 
vērtību – bagātu kultūrvēstu-
risko mantojumu, sasniegto 
infrastruktūras attīstībā, un 
pats svarīgākais – uzņēmī-
giem un darbīgiem cilvēkiem, 
kuri vēlas dzīvot pievilcīgā un 
sakārtotā vidē.

Senajai Hanzas pilsētai – 
Koknesei, kas 1. jūlijā iegūs 
pilsētas statusu, tāpat kā Beb-

ru un Iršu pagastiem būs sava 
vieta jaunajā Aizkraukles no-
vadā. 

No 2009. gada jūlija ceļu 
pie lasītājiem mēroja paš-
valdības izdevums Kokneses 
Novada Vēstis. Paldies vi-
siem, kuri šo gadu garumā 
palīdzēja izdevuma veidoša-
nā! Arī turpmāk mēs rakstī-
sim sava novada stāstu, bet 
tas jau būs cits izdevums.

Tuvojas Vasaras saulgrie-
ži. Smelsim spēku dabas zie-
došajā burvībā, latvju dainu 
gudrībā, mūsu senču latvis-
kajā dzīvesziņā! Jāņu rītā zelta 
rasa, tad saulīte rotājas!

Priecīgus Līgo svētkus un 
skaistu vasaru!

Sveicam Kokneses 
novada apbalvojumu 

saņēmējus!
Kokneses novada Apbalvojumu piešķiršanas komisija 

2021.gada 16.jūnijā (par 2020. gadu) nolēma piešķirt Kok-
neses novada apbalvojumus:

1. apbalvojumu “Kokneses novada Goda pilsonis” - sa-
draudzības pilsētu Kokneses - Vitingenas (Wittingen, Vā-
cija) sadarbības koordinatorei Laumai Ārei;

2. apbalvojumu “Gada koknesietis 2020” – pasākuma 
“Noskrien Ziemu 2020” Kokneses posma organizatoram 
Artim Zvejniekam; 

3. apbalvojumu “Gada bebrēnietis 2020” - uzņēmējam, 
ZS “Pilslejas” īpašniekam Uldim Krievāram;

4. apbalvojumu “Gada iršēnietis 2020” - kolekcijas dārza 
“Madaras” saimniekam Edgaram Bitem.

Sveicam apbalvojuma saņēmējus! Piešķirtie apbalvojumi 
tiks pasniegti 3. jūlijā Kokneses pilsētas svētku laikā.

Koknese svinēs pilsētas svētkus

1.jūlijā 
darbu 
sāks jaunā 
Aizkraukles 
novada 
dome

Aizvadītas Latvijas pašvaldību 
vēlēšanas, kurās Kokneses novada 
iedzīvotāji vēlēja jauno Aizkraukles 
novada vadību. 1. jūlijā stāsies spēkā 
Administratīvi teritoriālās reformas 
likums un jaunais Aizkraukles no-
vads uzsāks darbu jaunievēlēto de-
putātu vadībā.

Jaunajā novada domē ievēlētie 
deputāti ir Dainis Vingris, Leons Lī-
dums, Dāvis Kalniņš, Einārs Zēbergs, 
Anita Ostrovska, Andris Zālītis, Ar-
vis Upīts, Didzis Bērziņš, Uldis Dzēr-
ve, Zane Romanova, Guntis Libeks, 
Aivars Miezītis, Gatis Gūtmanis un 
Uģis Rubenis, Andris Ambainis, Jā-
nis Sarmis Bajinskis, Aigars Lukss, 
Mārtiņš Daģis, Evija Vectirāne. 

Atzīmējot faktu par Kokneses 
atgriešanos pilsētu saimē, 2. un 
3. jūlijā svinēsim pilsētas svētkus. 
Lai arī svinības nenotiks tradicio-
nālajā formā ar svētku gājienu, 
amatierkolektīvu koncertu, 
vietējo amatnieku tirdziņu, balli 
un salūtu, tomēr ir padomāts 
par svētku noskaņas radīšanu 
abās dienās ar saukli “KOKNESE. 
Pils un sēta”, jo svētku pasākumi 
notiks gan Kokneses viduslaiku 
pilsdrupās, gan estrādē. Aicinām 
koknesiešus svētku sajūtu radīt, 
pušķojot māju pagalmus un sē-
tas, paceļot mastā karogus, grez-
nojot daudzdzīvokļu māju logus 
un balkonus.

Kokneses novada domes
Tūrisma un sabiedrisko attiecību 
nodaļa

Pilsētas svētki 2. jūlijā pulksten 19 
Kokneses viduslaiku pilsdrupās (nelab-
vēlīgos laikapstākļos Kokneses kultūras 
namā) iesāksies ar muzikālās apvienī-
bas “RĀMI RITI” koncertu “ROTĀJIE-
SI, TU SAULĪTE”.

3. jūlijā no pulksten 13 līdz 15 Kok-
neses estrādē pašvaldības sarūpētas 
dāvaniņas varēs saņemt vecāki, kuru 

bērniņi dzimuši laikā no 2020. gada 1. 
jūnija līdz šī gada 1. jūnijam,  ir deklarēti 
Kokneses novadā, bet apsveikumu nav 
saņēmuši, jo dzimšana nav reģistrēta 
Kokneses novada dzimtsarakstu noda-
ļā. Pulksten 15 bērnus priecēs muzikāla 
izrāde “SALDI KRĀSAINS BRĪNUMS”. 
Uz izrādi bērniem līdz 12 gadu vecu-
mam ieeja bez QR sertifikātiem kopā ar 
vecākiem. Bērnu vecākiem un bērniem, 
kuri ir vecāki par 12 gadiem, ieeja izrā-
dē, uzrādot QR sertifikātu. Līdzi jābūt 
personu apliecinošiem dokumentiem. 

3. jūlija vakarā pulksten 20 Kokneses 
estrādē par godu pilsētas svētkiem no-
tiks populārās Latvijas popgrupas “BET 
BET” 30 gadu jubilejas  koncerts.

Vēršam uzmanību, ka svētku pasā-
kumus varēs apmeklēt tikai ar perso-
nalizētām ieejas kartēm, uzrādot QR 
sertifikātu. No 28. jūnija personali-
zētās ieejas kartes varēs izņemt Kok-
neses kultūras nama kasē: pirmdien, 
trešdien, piektdien no pulksten 10:00 
līdz 12:00, otrdien un ceturtdien no 
pulksten 17:00 līdz 19:00. Personas, 
kuras veiks Covid-19 ātro antigēna 
testu, kam rezultāts derīgs tikai sešas 
stundas, personalizētās ieejas kartes 
varēs saņemt pasākuma norises vietā.

Pasākumu apmeklētāju ievērībai: 
uzrādot digitālo Covid-19 sertifikātu, 

kultūras pasākumus var apmeklēt per-
sonas, kuras:

• ir vakcinējušās pret Covid-19;
• pēdējā pusgada laikā ir pārslimoju-

šas Covid-19;
• pēdējo 48 stundu laikā ir veikušas 

Covid-19 testu un tā rezultāts ir nega-
tīvs;

• pēdējo 6 stundu laikā ir veikušas 
Covid-19 ātro antigēna testu un tā re-
zultāts ir negatīvs.

Informācija par to, vai persona ir 
vakcinēta pret Covid-19, pēdējā pus-
gada laikā pārslimojusi Covid-19 vai ir 
veikta Covid-19 testēšana, tiek reģistrē-
ta digitālajā Covid-19 sertifikātā. Tas 
pasākuma apmeklētājiem jāuzrāda pie 
ieejas, savukārt organizators pārbauda 
vietnē www.Covid19sertifikats.lv, kā arī 
izmantojot speciālu viedtālruņu aplikā-
ciju.

Pasākumus kopā ar vecākiem varēs 
apmeklēt arī bērni līdz 12 gadu vecu-
mam, kas nav vakcinēti, pārslimoju-
ši, un kuriem nebūs jāveic Covid-19 
tests  (bērni no 12 gadu vecuma var 
vakcinēties, tāpēc viņiem jābūt vakci-
nētiem, pārslimojušiem vai jāveic Co-
vid-19 tests). Visiem pasākumu apmek-
lētājiem līdzi jābūt personu apliecino-
šam dokumentam.
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2021. gada 26. maijā Kokneses 
novada dome NOLĒMA:

1.. Kokneses pilsētas svētkus organi-
zēt  2021. gada  2. un 3. jūlijā.

2.1. Apstiprināt Kokneses nova-
da domes saistošos noteikumus Nr. 3 
/2021 “Par grozījumiem 2020. gada 21. 
decembra  saistošajos noteikumos  Nr. 
11/ 2020 “Par Kokneses novada pašval-
dības  budžetu 2021.gadam”  (informā-
cija mājas lapā www.koknese.lv ).

3. Apstiprināt nekustamo īpašumu 
izsoles rezultātus.

4.1. Apstiprināt aktualizēto Kok-
neses novada attīstības programmas 
2020. -2026.gadam investīciju plānu 
saskaņā ar pielikumu.

4.2. Aktualizēto Kokneses novada 
attīstības programmas 2014.-2020.
gadam investīciju plānu ievietot paš-
valdības mājaslapā un Teritorijas attīs-
tības plānošanas informācijas sistēmā 
(TAPIS).

4.3. Atbildīgā par lēmuma izpildi At-
tīstības nodaļas vadītāja Anda Mikāla.

5.1. Nodot bezatlīdzības lietošanā 
sabiedriskā labuma organizācijai bied-
rībai “Latvijas Sarkanais Krusts”, Reģ. 
Nr.40008002279, nekustamo īpašumu 
- Vecbebru tehnikuma kompleksu, 
Vecbebros, Bebru pagastā, Kokneses 
novadā, kas sastāv no zemes gabala ar 
kadastra apzīmējumu 324600601110 
ar platību 2,17 ha  un ēkas Dienes-
ta viesnīcu ar kadastra apzīmējumu 
324600601110 001 un Vecbebru tehni-
kuma ēkas ar kadastra apzīmējumu Nr. 
324600601110 002  kopā ar visām tajā 
esošajām mantām uz 10 gadiem, sākot 
ar 2022. gada 2. janvāri. (informācija 
mājas lapā www.koknese.lv )

5.2. Nodot sabiedriskā labuma orga-
nizācijai biedrībai “Latvijas Sarkanais 
Krusts”, Reģ.Nr.40008002279, pašval-
dības autonomo funkciju nodrošināt 
iedzīvotājiem sociālo palīdzību t.sk. 
sociālo aprūpi, saskaņā ar Likuma 15. 
panta ceturto daļu, kas nosaka, ka paš-
valdība var deleģēt citai publiskai per-
sonai pašvaldības autonomās funkcijas 
izrietošu pārvaldes uzdevumu, nodo-
dot Kokneses novada domes padotībā 
esošo iestādi Kokneses novada Ģime-
nes atbalsta centru “Dzeguzīte”, reģis-
trācijas kods 90000073412, un bezat-
līdzības lietošanā nekustamo īpašumu 
Iršu pagastā, Kokneses novadā, Dze-
guzīte ar ēkas kadastra apzīmējumu 
3254 003 0232 001 un zemes gabalu ar 
kadastra apzīmējumu   3254 003 0232 
ar platību 0,2087 ha un ēkas ar kadastra 
apzīmējumiem 3254 003 0235 001 un 
32540030235002 un zemes gabalu ar 
kadastra apzīmējumu   3254 003 0235 
ar platību 0,5263 ha, kopā ar visām tajā 
esošajām mantām, uz 10 gadiem, ar 
līguma noslēgšanas datumu viena mē-
neša laikā no Atzinuma saņemšanas no 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstī-
bas ministrijas. ( informācija mājaslapā 
www.koknese.lv )

6. Žoga uzstādīšanai, kas ierobežos 
Ģimenes atbalsta centra “Dzeguzīte” 
teritoriju,  no pašvaldības budžeta pie-
šķirt  2077,77 euro (divi tūkstoši sep-
tiņdesmit septiņi euro 77 centi).

7. Uzsākt projekta “Ielu apgaismo-
juma un sporta būvju apgaismojuma 
nomaiņu uz LED lampām Kokneses 
novadā” realizāciju.

 8.1. Apstiprināt investīciju projekta 
“Asfalta seguma izbūve ceļam Gaiļi – 
Atradze” īstenošanu par kopējo indi-
katīvo summu 400 000,00 euro (četri 
simti tūkstoši euro, 0 centi) apmērā.

8.2. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē ar 
Valsts Kases aktuālo aizdevumu gada 
procentu likmi un  ar fiksēšanas perio-
du ik pēc 12 mēnešiem investīciju pro-
jektam "Asfalta seguma izbūve ceļam 
Gaiļi – Atradze" līdz 340  000,00 euro 
(trīs simti četrdesmit tūkstoši euro 0 
centi).

8.3. Saskaņot  aizņēmuma izņem-

šanu un apgūšanu 2021. gadā  līdz 
102 000,00 euro (viens simts divi tūk-
stoši un 0 centi) apmērā un 2022. gadā 
līdz  238 000,00 euro (divi simti trīsdes-
mit astoņi tūkstoši un 0 centi) apmērā.

8.4. Aizņēmumu pamatsummu at-
maksu uzsākt ar 2023. gada jūniju Aiz-
ņēmumu atmaksu veikt 20 gadu laikā 
no aizņēmuma saņemšanas brīža.

8.5. Aizņēmuma atmaksu garantēt 
ar Kokneses novada pašvaldības bu-
džetu.

8.6. Aizņēmuma līdzfinansējumu 
līdz 60 000,00 euro  (sešdesmit tūkstoši 
euro 0 centi), kas ir 15% apmērā no ko-
pējām projekta izmaksām,  garantēt ar 
Kokneses novada pašvaldības budžetu. 

8.7. Piešķirt Kokneses novada do-
mes līdzfinansējumu 2021. gadā 18 
000,00 euro (astoņpadsmit tūksto-
ši euro un 0 centi) un 2022. gadā 42 
000,00 euro  (četrdesmit divi  tūkstoši 
euro, 0 centi) apmērā investīciju pro-
jekta “Asfalta seguma izbūve ceļam 
Gaiļi – Atradze” īstenošanai.

8.8. Apstiprināt grozījumu Kokne-
ses novada domes 2021. gada 27. aprīļa 
sēdes lēmumā Nr.3.5 (protokols Nr.4) 
“Par Kokneses novada domes Tūrisma 
un sabiedrisko attiecību nodaļas mak-
sas pakalpojumu cenrāža “Kokneses 
tūrisma informācijas centrā” apstipri-
nāšanu ( informācija mājaslapā www.
koknese.lv ).

9. Apstiprināt Kokneses pilsētas 
robežu (informācija mājas lapā www.
koknese.lv).

10.1. Piekrist, ka no 2021. gada 19. 
jūlija līdz 2021.gada 1. augustam  (ie-
skaitot) būs slēgta pirmsskolas izglītī-
bas iestāde “Bitīte”.

10.2. Iestādes darbību atsākt ar 2021. 
gada 2. augustu.

11.1. No 2021.gada pašvaldības bu-
džetā piešķirt 15 000,00 euro Kokneses 
pagasta  komunistiskā genocīda upuru 
piemiņai veltītā pieminekļa apkārtnes 
labiekārtošanai un apzaļumošanai.

11.2. Atbildīgais par lēmuma izpildi 
domes izpilddirektors

12. No 2021. gada pašvaldības bu-
džeta piešķirt 5000,00 euro (pieci tūk-
stoši euro) sportistei.

13. No 2021. gada budžetā līdzek-
ļiem piešķirt vienreizēju stipendiju 
500,00 euro  (pieci simti euro) apmē-
rā Ilmāra Gaiša Kokneses vidussko-
las absolventei par labiem un izciliem 
mācību sasniegumiem, aktīvu sabied-
risko darbu, iesaistīšanos un augstiem 
sasniegumiem sportā, kā arī par iegul-
dījumu izglītības iestādes attīstībā un 
atpazīstamībā valsts un ārpus valsts 
robežām.

14. No pašvaldības budžetā 2021. 
gadam Iršu pagasta pārvaldei piešķirt 
finansējumu 14 520 euro (četrpadsmit 
tūkstoši pieci simti divdesmit euro) 
apmērā kūtiņu “Silavas” un Dzintari”  
Iršu pagastā nojaukšanai.

15.1. Apstiprināt grozījumus Kok-
neses novada domes 2021. gada 27. 
aprīļa  lēmuma Nr.3.8 “Par aizņēmumu 
Valsts Kasē investīciju projektam „Iršu 
muižas klēts - magazīnas atjaunošana” 
5.punktā un izteikt to šādā redakcijā:

“5. Aizņēmuma līdzfinansējumu  
41540.88 euro  (četrdesmit viens tūk-
stoši pieci simti četrdesmit pieci euro 
un 25 centi), kas ir 20% apmērā no ko-
pējām projekta izmaksām,  garantēt ar 
Kokneses novada pašvaldības budžetu. 
Kopējās projekta izmaksas pēc iepirku-
ma ir  205034.98  euro (divi simti pieci 
tūkstoši trīsdesmit četri euro un  98 
centi).

15.2. Grozījumi stājas spēkā ar 2021. 
gada 26. maiju.

Sagatavoja novada domes sekretāre 
Dzintra Krišāne

Kokneses novada domes 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.2/2021

Kokneses novada Kokneses pagastā 

2021. gada 27. aprīlī 

APSTIPRINĀTI 
ar Kokneses novada domes 

2021.gada 27.aprīļa  sēdes 
lēmumu Nr.6.1 (prot.Nr.4) 

Grozījumi Kokneses 
novada domes 

2017.gada 25.oktobra 
saistošajos 
noteikumos 

Nr.12/2017„Par 
sociālās palīdzības 

pabalstiem Kokneses 
novadā”  

Izdoti saskaņā ar
likuma „Par pašvaldībām” 43.panta 

trešo daļu, 
Sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības likuma
36.panta piekto un sesto daļu,

likuma „Par palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā” 25.2 panta 

pirmo un piekto daļu, 
Ministru kabineta 2018.gada 26.jū-

nija noteikumu Nr.354
“Audžuģimenes noteikumi” 78.pun-

ktu
Ministru kabineta 2005.gada 

15.novembra noteikumu Nr.857
 „Noteikumi par sociālajām garan-

tijām bārenim un bez vecāku 
gādības palikušajam bērnam, kurš 
ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc
 ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 

27., 30., 31. un 31.1 punktu

1.Izdarīt Kokneses novada domes 
2017.gada 25.oktobra saistošajos no-
teikumos Nr.12/2017 „ Par sociālās 
palīdzības pabalstiem Kokneses no-
vadā  ” šādus grozījumus:

1.1. Papildināt saistošo noteikumu 
tiesisko pamatojumu ar šādu atsauci 
uz normatīviem aktiem:

„…Sociālo pakalpojumu un soci-

ālās palīdzības likuma 36.panta piek-
to daļu”

1.2.  Svītrot saistošo noteikumu 
6.punkta 6.2., 6.3. un 6.9. apakšpunk-
tus.

1.3.  Papildināt saistošo noteikumu 
6.punktu ar 6.10.apakšpunktu šādā 
redakcijā 

“6.10.mājokļa pabalsts”.
1.4.  Svītrot saistošo noteikumu III. 

nodaļu.
1.5.  Svītrot saistošo noteikumu IV. 

nodaļu
1.6.  Svītrot saistošo noteikumu 24. 

un 25.punktu. 
1.7.  Svītrot saistošo noteikumu X. 

nodaļu.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 

ar 2021.gada 1.jūliju.

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs D.Vingris

Paskaidrojuma raksts
Kokneses novada domes 2021.gada 27.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 2/2021 ’’Grozījumi  Kokneses novada 
domes 2017.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.12/2017„ Par sociālās palīdzības pabalstiem Kokneses novadā””

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pama-
tojums

Grozījumi Kokneses novada domes 2017.gada 25.oktobra saistošajos noteiku-
mos Nr.12/2017 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Kokneses novadā” izstrādāti 
saskaņā ar grozījumiem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, kas 
stājās spēkā 2021.gada 1.aprīlī.
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma Pārejas noteikumu 43.punkts 
nosaka:
 “Grozījums par šā likuma 3. panta 1.1 daļas izteikšanu jaunā redakcijā, 35. panta 
pirmās daļas 2. punkts, trešā un ceturtā daļa un 36. panta piektā daļa stājas spēkā 
2021. gada 1. jūlijā.” 
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta pirmās daļas 
2.punkts nosaka: 
“2) mājokļa pabalsts - materiāls atbalsts ar mājokļa lietošanu saistīto izdevumu 
segšanai”,
 trešā un ceturtā daļa nosaka: 
“(3) Mājokļa pabalsta apmēru aprēķina, ņemot vērā šādus izdevumus:
1) par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, izdevumi par obligāti veicamajām 
pārvaldīšanas darbībām);
2) par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (siltumenerģija 
apkures un karstā ūdens nodrošināšanai, elektroenerģija, ūdens, dabasgāze, 
kanalizācijas vai asenizācijas nodrošināšana, sadzīves atkritumu apsaimniekošana), 
ja tie nav ietverti īres maksā vai nepieciešamajos izdevumos par obligāti 
veicamajām pārvaldīšanas darbībām;
3) ar telekomunikāciju pakalpojumiem un internetu saistītos izdevumus, kā arī 
izdevumus par ūdens skaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju.
(4) Mājokļa pabalsta apmērs tiek aprēķināts kā starpība starp garantēto minimālo 
ienākumu sliekšņu summu mājsaimniecībai un normatīvajos aktos noteiktajiem 
izdevumiem par mājokli un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem.”
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 36.panta piektā daļa nosaka: 
“(5) Ministru kabinets nosaka mājokļa pabalsta aprēķināšanas, piešķiršanas un 
izmaksas kārtību un izdevumu pozīciju minimālās normas mājokļa pabalsta 
apmēra aprēķināšanai. Pašvaldība saistošajos noteikumos var noteikt labvēlīgākus 
nosacījumus izdevumu pozīciju normām mājokļa pabalsta apmēra aprēķināšanai.”
Šī iemesla dēļ ir jāparedz, ka grozījumi Kokneses novada domes 2017.gada 25.ok-
tobra saistošajos noteikumos Nr.12/2017 „Par sociālās palīdzības pabalstiem 
Kokneses novadā” ir jāpiemēro ar 2021.gada 1.jūliju, kad paredzēts noteikt valstī 
vienotu pieeju mājokļa pabalsta aprēķināšanai un atbalsta sniegšanai iedzīvotājiem 
visās pašvaldībās.

2. Īss projekta satura izklāsts Pašvaldība ar šiem noteikumiem paredz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzī-
bas likuma nosacījumu ievērošanu un vienotas pieejas mājokļa pabalsta nodroši-
nāšanā iedzīvotājiem piemērošanu, sniedzot atbalstu trūcīgām personām izdevu-
mu par mājokļa uzturēšanu segšanai.

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Pašvaldības izmaksājamo mājokļa pabalstu apjoms trūcīgām personām palielinā-
sies. 

4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms 

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām

Informāciju par saistošo noteikumu piemērošanu var saņemt Kokneses novada 
domes Sociālajā dienestā.
 

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

7. Cita informācija Nav

Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājs D.Vingris
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Uzsākts grants seguma 
ielu remonts

Lai uzlabotu grants seguma ielu un 
ceļu stāvokli, Kokneses pagastā bu-
džeta iespēju tiek veikts vairāku ielu 
un ceļu posmu remonts, pastiprinot 
ceļa klātni ar grants maisījumu. Auto-
ceļu būvniecības firma SIA PMCI veic 
remontdarbus Aveņu, Sporta, Ievu, 
Viršu, Mednieku, Bērzu, Ābeļu ielās 

un 1905. gada ielā uz Baznīcas ka-
piem. Vēl šogad paredzēts veikt div-
kārtas virsmas apstrādi L.Laicena un 
Meža ielās, šos darbus veiks SIA Im-
bertech. 1905. gada ielas asfaltseguma 
apstrādi ar bitumenu un šķembiņām 
plānots veikt jūlija mēnesī. 

Informācija iedzīvotājiem par 
sociālo atbalstu pārejas periodā

Līdz jaunapvienojamā Aizkraukles 
novada saistošo noteikumu apstip-
rināšanai iedzīvotāji, tāpat kā līdz 
šim, atbalstu varēs saņemt sociālajā 
dienestā pēc savas deklarētās dzīves 
vietas atbilstoši pašvaldības saistoša-
jiem noteikumiem, izņemot mājokļa 
pabalstu.*

 *No 1.jūlija tiek ieviests valstī vie-
nots mājokļa pabalsta aprēķins. Tā 
aprēķināšanas un samaksas kārtība 
tiek noteikta MK noteikumos Nr. 809

Vairāk informācijas:
Aizkraukles novada sociālais die-

nests: 64901038; 65133942
Kokneses novada sociālais die-

nests: 65161811 
Skrīveru novada sociālais dienests: 

65163703 
Pļaviņu novada sociālais dienests: 

65133864; 26132846 
Jaunjelgavas novada sociālais die-

nests: 65133653 
Neretas novada sociālais dienests: 

65176211; 22473442

Mēs strādājam, lai Jums palīdzētu!

Līdz gada beigām 
jāreģistrē decentralizētās 
kanalizācijas sistēmas

SIA "Kokneses Komunālie pakal-
pojumi" informē,  saskaņā ar Kokne-
ses novada domes saistošajiem notei-
kumiem Nr.7/2019, visiem Kokneses 
un Bormaņu ciema teritorijā eso-
šo   nekustamo īpašumu īpašniekiem 
vai valdītājiem (gan fiziskām, gan 
juridiskām personām) līdz 2021. gada 
31. decembrim  obligāti  jāiesniedz 
pirmreizējo decentralizētās kanalizā-
cijas sistēmas    (bioloģiskās, septiskās 

vai krātuves) reģistrācijas apliecināju-
mu  pēc vienotā parauga. Par šo no-
teikumu prasību neievērošanu   tiks 
piemērots administratīvais sods. 

Kokneses novada pašvaldības mā-
jaslapā www.koknese.lv  ir publicēta 
Apliecinājuma veidlapa.

Tālr. uzziņai 26950555 vai e-
pasts kkppp@inbox.lv

1. Apstiprināt Kokneses novada do-
mes Gada publisko pārskatu par 2020. 
gadu (informācija mājaslapā www.kok-
nese.lv ).

2. Pieņemt zināšanai Kokneses no-
vada Sociālā dienesta sagatavoto infor-
māciju par sociālajai palīdzībai plānoto 
līdzekļu izlietojumu Kokneses novadā 
līdz 2021.gada 31.maijam (informācija 
mājaslapā www.koknese.lv ).

3. Pieņemt zināšanai sagatavoto in-
formāciju par pašvaldības budžeta izpil-
des gaitu. (informācija mājaslapā www.
koknese.lv ).

4. Apstiprināt Kokneses novada do-
mes saistošos noteikumus Nr. 4 /2021 
“Par grozījumiem  2020.gada 21.de-
cembra  saistošajos noteikumos  Nr. 11/ 
2020 “Par Kokneses novada pašvaldības  
budžetu 2021.gadam”.

5.1. Veikt iepirkuma procedūru būv-
projekta “Virszemes nokrišņu un jumtu 
noteces ūdeņu savākšana un novadīšana 
daudzdzīvokļu mājām "Saules", "Avoti" 
un "Bebru pamatskola" Vecbebru cie-
matā, Bebru pagastā, Kokneses novadā” 
II kārtas realizācijai.

5.2. Slēgt būvdarbu un būvuzrau-
dzības līgumus par kopējo summu līdz 
40 000,00 euro (četrdesmit tūkstoši euro 
un 0 centi).

6.1. Apstiprināt Kokneses novada 
domei piederošā nekustamā īpašuma 
ar kadastra  Nr. 3254 003 0295 “Rogas 

pļavas”, Iršu pagastā, Kokneses nova-
dā, kurš sastāv no zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 3254 003 0183  
ar platību 0,46 ha,  mutiskās izsoles ar 
augšupejošu soli 2021. gada 15. maija 
rezultātus. 

6.2. Apstiprināt Kokneses novada 
domei piederošā nekustamā īpašuma ar 
kadastra  Nr. 3254 003 0075 “Mežvidi-
ņi”, Iršu pagastā, Kokneses novadā, kurš 
sastāv no zemes vienības ar kadastra ap-
zīmējumu 3254 003 0213  ar platību 1,72 
ha,  mutiskās izsoles ar augšupejošu soli 
2021.gada 15.maija rezultātus. 

7. Uzsākt iepirkuma procedūru lifta 
izbūves  projekta realizāciju, paredzot 
tam līdz 200 000,00 euro (divi simti tūk-
stoši euro).

8.1. Apstiprināt grozījumus Kokne-
ses novada domes 2021.gada 27. aprīļa 
lēmuma Nr.3.8 “Par aizņēmumu Valsts 
Kasē investīciju projektam „Iršu muižas 
klēts - magazīnas atjaunošana” papildi-
nāt lēmumu ar 6.punktu un izteikt to 
šādā redakcijā:

“6. Ņemt  vidēja termiņa aizņēmumu 
.Tas tiks izņemts 2021. gadā un 2022. 
gadā.”

8.2. Grozījumi stājas spēkā  2021.
gada 16.jūnijā.

Sagatavoja domes sekretāre 
Dz.Krišāne

2021.gada 16.jūnijā Kokneses 
novada dome NOLĒMA:

Kokneses novada domes  noslēgu-
mā domes priekšsēdētājs Dainis Vin-
gris pateicās deputātiem par paveikto 
četru gadu laikā, kopīgi pieņemot 
nozīmīgus lēmumus un īstenojot tos 
dzīvē, lai veicinātu Kokneses novada 
attīstību.

Šajā sasaukumā darbojās 15 depu-
tāti no piecu partiju sarakstiem:  Dai-
nis Vingris, Dāvis Kalniņš,  Pēteris 
Keišs, Jānis Miezītis, Henriks Loč-
melis, Ivars Māliņš, Aigars Kalniņš, 
Māris Reinbergs, Raina Līcīte, Edgars 
Mikāls, Jānis Krūmiņš, Ilgonis Grun-

šteins,  Ziedonis Vilde,  Rihards Kr-
auklis, Jānis Liepiņš. 

Domes priekšsēdētājs pateicās arī 
pašvaldības administrācijas darbinie-
kiem par sniegto atbalstu un profesio-
nālo darbu.

Amatierkolektīvu sveiciens 
Vasaras saulgriežos

Leģendārajām "Skroderdienām 
Silmačos" šogad aprit ievērības cienī-
gas jubilejas - 120 gadu kopš Rūdolfs 
Blaumanis lugu uzrakstīja, 100 gadu 
kopš tās pirmizrādes Nacionālajā te-
ātrī.

Lai arī šovasar nav iespējams jubi-
lejas atzīmēt ar plašu vērienu, Kokne-
ses novada amatierkolektīvi ir radījuši 
kopīgu sveicienu visiem "Skroderdie-
nu" mīļotājiem un Jāņu dienas gaidī-
tājiem, "bilžu rāmītī" ieliekot lustīgas 

ziņģes, dančus un fragmentus no le-
ģendārās izrādes.

Paldies Kokneses amatierteātra lie-
liskajiem aktieriem, Kokneses kultū-
ras nama pūtēju orķestra fanfāristiem, 
vidējās paaudzes deju kolektīviem 
"Liepavots", "Rats", "Irši" un Kokneses 
kultūras nama jauniešu deju kolektī-
vam, kapelai "Aizezeres muzikanti" 
par brīnišķīgo kopdarbu!

Pie Kokneses kultūras nama vare-
najiem ozoliem, Bilstiņu pļavās, tēl-

nieka Voldemāra Jākobsona memori-
ālajā mājā Bebru pagasta "Galdiņos", 
Magazina laukumā Iršu pagastā un 
vēl cituviet ir tapušas "Skroderdienu" 
bildes, kuras kopā salika koknesietis 
Ingus Pugačovs. Video uzvedumu 
“Skroderdienas bilžu rāmītī” aicinām 
noskatīties Kokneses novada pašval-
dības mājaslapā.

Priecīgu skatīšanos un skaistu līgo-
šanu!

Seniori tiekas ar pašvaldības vadītāju
Kokneses senioru klubiņa “Pīlā-
dzītis” dalībnieki, nebēdājot par 
saules tveici, 9. jūnija priekšpus-
dienā Kokneses estrādē orga-
nizēja kārtējo tikšanos, uz kuru 
bija uzaicināts Kokneses novada 
domes priekšsēdētājs Dainis 
Vingris.

Kokneses novada domes
Tūrisma un sabiedrisko attiecību 
nodaļa

Pēc tikko aizvadītajām pašvaldību vē-
lēšanām seniori sirsnīgi apsveica Daini 
Vingri ar ievēlēšanu par deputātu jau-
nā Aizkraukles novada domē. Klubiņa 
dalībnieki, kur ir aktīvi sabiedriskās 
dzīves vērotāji, vispirms vēlējās uzzi-
nāt, kā mainīsies dzīve jaunajā novadā. 
Kokneses novada domes priekšsēdētājs 
paskaidroja, ka 1. jūlijā tiks sasaukta 
jaunizveidotā Aizkraukles novada do-
mes deputātu pirmā sēde, kurā tiks ie-
vēlēts domes priekšsēdētājs un vietnieki. 
Pēc tam dome lems par turpmākā darba 
struktūru, par ko iedzīvotāji tiks infor-
mēti.

1. jūlijā  būs vēl kāds cits zīmīgs no-
tikums – Kokneses ciems iegūs pilsētas 
statusu. "Lai atzīmētu šo faktu, iecerēts 

rīkot pilsētas svētkus ar koncertiem 2. 
un 3. jūlijā, bet joprojām tiek lemts par 
drošības pasākumu ievērošanu koncer-
tu apmeklētājiem. Kā pilsētas statuss ie-
tekmēs turpmāko dzīvi, rādīs laiks, bet 
mums ir svarīgi atjaunot pilsētas vārdu 
Koknesei un popularizēt Koknesi kā 
Senās Hanzas savienības pilsētu," teica 
pašvaldības vadītājs.

Vairāki seniori vēlējās uzzināt, vai 
jaunajā novadā netiks slēgta kāda no 
esošajām novada bibliotēkām. "Bib-
liotēkas netiks slēgtas, bet tās varētu 
uzņemties klientu apkalpošanas centra 
funkcijas, kā tas notiek jau Kokneses 
pagasta bibliotēkā," šo iestāžu nākotnes 
skatījumu izteica domes priekšsēdētājs.

Senioriem bija svarīgi zināt, vai arī 
jaunajā novadā varēs saņemt finansiālu 
atbalstu pasākumu organizēšanai. "Tas 
noteikti būs viens no jautājumiem, par 
kuru deputāti lems, sastādot budžetu 
nākamajam gadam. Aizkraukles novada 
senioriem ir izveidota sava biedrība, kas 
saņem pašvaldības finansējumu, uzska-
tu, ka atbalsts ir jāsniedz gan biedrībām, 
nevalstiskām organizācijām, gan arī se-
nioriem, kuri apvienojušies klubiņos," 
savu pārliecību pauda priekšsēdētājs.

 Tikšanās noslēgumā seniori pateicās 
pašvaldības vadītājam par viņiem veltīto 
laiku un novēlēja veiksmi turpmākajā 
darbā.
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Folkloras kopas “Tīne” turpina veiksmīgi darboties!
Kāds tad ir bijis šis, tik ļoti ne-
parastais mācību gads?  Folklo-
ras kopa "Tīne" šogad virtuāli 
nosvinēja savu 30.dzimšanas 
dienu! Esmu par to ļoti gan-
darīta! Uztveru folkloras kopu 
"Tīne" nevis kā pašdarbības ko-
lektīvu, vai interešu izglītības 
pulciņu, bet kā folkloras pa-
rādību Koknesē vairāku gadu 
garumā. 

Inguna Žogota,
folkloras kopas "Tīne" vadītāja

No "Tīnes" pēc tam izauga pieau-
gušo folkloras kopa "Urgas". Esam 
patiešām no sirds nosvinējuši šos 
svētkus, varētu teikt, e-vidē! Bija 
prieks skatīties vecos video, vecās fo-
togrāfijas, veidot no tiem stāstus, da-
līties ar tiem sociālos tīklos... Bija arī 
divas dažādas publikācijas laikrakstos 
"Kokneses Novada Vēstis" un "Stabu-
rags", kurās apstiprinājās mana sajūta 
par "Tīni" kā parādību. 

Tur bija arī daudz interviju ar mūsu 
bijušajiem dalībniekiem. Tie ir daudzi 
bērni, kas pārvērtušies jauniešos un 
tagad viņiem pašiem ir ģimenes. Un 
folklora ir viņiem tuva un tīkama, pa-
zīstama un lielā vērtē! Ne vienmēr visi 
turpina darboties kādās folkloras ko-
pās... bet svarīgāka ir tā sakņu sajūta! 
Un viņiem tā ir!

"Tīne" šajā mācību gadā ir piedzī-
vojusi visādus laikus: klātieni, attā-
lināto mācību laiku, klātieni mazās 
grupās un ārtelpā... Un tas viss mums, 
manuprāt, nāca par labu, jo bija citā-
dāk un dažādāk, mēs pamanījāmies 
arī šo to ik pa laikam filmēt.

Liels gandarījums man ir par "Tī-
nes" lielajām meitenēm, divām de-
vītklasniecēm - Gundegu Beķeri un 
Meldru Eglīti, un vienu desmitās kla-
ses skolnieci - Kristu Strazdiņu, kura 
tagad mācās Āgenskalna Valsts ģim-
nāzijā. Mēs saņēmāmies un sagata-

vojām 4 konkursu priekšnesumus: 2 
dziedātāju solo, 1 muzikantu duetu, 1 
mazās grupas dziedātāju priekšnesu-
mu. Ir liels prieks par meiteņu darbu! 
Nu pienākusi ziņa, ka mums ir labi 
veicies! Dziedātāju konkursā, pus-
finālā, "Dziesmu dziedu, kāda bija" 
2.pakāpes: Gundegai Beķerei (solo), 
Mazajai dziedātāju grupai - Gunde-
gai Beķerei, Meldrai Eglītei un Kris-
tai Strazdiņai 2.pakāpe Dziedātāju 
konkursā "Dziesmu dziedu, kāda bija" 
mums ir arī  1.pakāpe!  Kristai Straz-
diņai  (solo). Muzicēšanas konkursā 

"Klaberjakte" 2.pakāpe Gundegai 
Beķerei un Meldrai Eglītei.  Esam arī 
sagatavojuši 3 min video, lai parādītu, 
kas labs un derīgs, interesants un ie-
vērības cienīgs "Tīnes" bišu kārē. Rotā 
saule, rotā bite! Un visi mēs arī!   Lai 
arī es domāju, tāpat kā daudzi citi, ka 

šie nav tie Dziesmu un deju svētki, kā-
dus esam gribējuši, strādāt tomēr var 
arī šādi! 

Visiem novēlu darīt to, ko nevar 
nedarīt! Un darīt to ar prieku! Tad arī 
būs gandarījums par paveikto! Un tas 
dos spēku un iedvesmu tālākajam!

"Tīnes" lielās meitenes -  Gundega Beķere, Meldra Eglīte un 
Krista Strazdiņa.

Rotā saule, rotā bite! Un mēs arī! 

Sveicam Kokneses 
Mūzikas skolas 
absolventus!

28. maijā Kokneses Mūzikas skolas 
11 absolventiem svinīgi tika izsnieg-
tas apliecības par skolas beigšanu. 
Skolas vēsturē šī bija ļoti netradicio-
nāla apliecību izsniegšanas diena, jo 
katrs absolvents skolā ieradās savā 
noteiktajā laikā kopā ar savu ģimeni. 
Pedagogi savus audzēkņus ļoti gaidī-
ja, skola bija uzposta, skolas stendos 
varēja aplūkot absolventu fotogrāfijas 
no koncertiem, kur audzēkņi vēl bija 
iesācēji mūzikā, līdz pat šodienai.

Saksofona spēli absolvēja Renāte 
Skābarniece, Rūta Dardzāne un   jau 
otro reizi apliecību  par mūzikas sko-
las absolvēšanu ieguva Anna Ziediņa.  

Anna pirmo reizi pabeidza flautas 
klasi un nu jau apgūta arī saksofona 
spēle, šo audzēkņu pedagogs ir Zie-
donis Puķītis. Flautas klasi absolvē-
ja Keita Apsāne un Kristija Rotkāja, 
pedagogs Gundega Ermiča. Vijoles 
klasi – Paula Vingre, Helēna Vilde, 
Monta Bergmane, pedagogs Rūdolfs 
Bahmanis un Annija Agne Strazdiņa, 
pedagogs Dace Rīdiņa. Akordeona 
klasi absolvēja Aleksis Krūmiņš un 
Edvards Mozga, pedagogs Karoline 
Vancāne.

Iveta Bērziņa,
Kokneses Mūzikas skolas direktore

Vijoles klases absolvente Monta Bergmane.

Svētku prieks Iršu 
pagasta bērniem

1.jūnijā visā pasaulē tiek atzīmē-
ta Starptautiskā bērnu aizsardzības 
diena. Šogad tā norisinājās savādāk 
kā citus gadus, tomēr, neraugoties 
uz ierobežojumiem, svētku sajūta 
bērniem tika radīta.

 Iršu pagastā šajā dienā ciemos 
pie bērniem devās krāšņais un ska-
nīgais svētku ekspresis. Par to pal-
dies jāteic Vairim Štālam. Košais, 
jautrais un pozitīvais klauniņš Leo 
kopā ar saviem draugiem - mikipe-

lēm Minniju un Mikiju, runci Leo-
poldu un tīģeri Šerhanu sarūpēja 
saldumus un mirdzošus pārsteigu-
mus: vēja dzirnaviņas un krāsainus 
balonus. Svētku dienā košais auto 
meta līkločus  pa pagasta ceļiem un 
taciņām.

Pļāpīgā žagata, ziņu nesējiņa, jau 
bērniem vēsti bija aiznesusi, ka līdz 
pusdienlaikam no gultas jāizraušas 
ārā un jāskatās pa logu, kad pagal-
mā ieradīsies pārsteigums. Bērnu 
un pieaugušo acis priekā mirdzēja 
par to, cik burvīgi sākusies vasa-
ra - ar saulīti, siltu laiku un svētku 
pārsteigumu pēc neparastā un sa-
springtā mācību gada. 

Svētku priekšvakarā tapa arī vi-
deo sveiciens sadarbībā ar saim-
niecību ''Karlīnas'', paldies saim-
niekam Silvaram Dumpim, jo ''mēs 
esam atbildīgi par tiem, kurus pie-
radinām'', arī dzīvniekiem un put-
niem ir bērni, un svētku jau nekad 
nav par daudz.

Paldies par atsaucību, sadarbību 
un līdzdarbošanos, kā arī tērpiem 
Daigai Andersonei, paldies bēr-
niem un jauniešiem, kuri piedalī-
jās video tapšanā un pārsteigumu 
gatavošanā - Valteram un Esterei 
Riekstiņiem, Danielam un Adri-
jai Rutkovskiem, Līgai Riekstiņai, 
Beātei Freidenfeldei un Adrianam 
Sogomonjanam, paldies par video 
montāžu Ivetai Rutkovskai!

 
Ineta Riekstiņa, kultūras
 pasākumu organizatore

Lāsma Rutkovska, sporta
 dzīves organizatore

Lai saulaina vasara un mutuļojošs dzīvesprieks! Rūpēsimies viens par 
otru, mīlēsim, sargāsim un būsim visi vienoti domās un darbos! 
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Erasmus+ jaunieši īsteno vietējai sabiedrībai noderīgu projektu

Šis gads ieviesis dažādas pār-
maiņas, kurām jāspēj pielā-
goties. Vairāku gadu garumā 
Ilmāra Gaiša Kokneses vidus-
skola iesaistās starptautiska-
jos Erasmus+ projektos. Lai 
gan šogad situācija neļāva tik-
ties ar ārzemju draugiem, Kok-
neses jaunieši atrada veidu, kā 
pašiem skicēt, radīt un īstenot 
projektu vietējā mērogā. No 
2019. līdz 2022. gadam tiek 
īstenots projekts "SE.LE.N.E." 
("SErvice LEarning Network in 
Europe" (Project 2019-1-IT02-
KA229-062172_3); projekta 
koordinatores Inguna Kalniņa, 
Lelde Āre). 

Erasmus+ komanda

Projekts vērsts uz pakalpojumu 
apguvi (service learning; no angļu 
val.) kā jaunu un radošu pieeju iz-
glītībai, mācīšanās procesam un 
pilsoniskuma audzināšanai. Kā zi-
nāms, mācīšanās mūža garumā, ne 
tikai skolas telpās, paliek arvien 
aktuālāka, mācību procesu īsteno-
jot pilsētvidē, sociālajā sabiedrībā, 
apkārtējā teritorijā. Projekta mērķis 
ir saskatīt saikni ar reālām vaja-
dzībām, kas būtu noderīgas vietējā 
sabiedrībā. Starptautiskais mērķis – 
skaidri parādīt Eiropā aktīvas, mo-
tivējošas un uz skolēniem vērstas 
izglītības pieejas potenciālu.

Kokneses jaunieši rudenī aktīvi 
iesaistījās dažādās projekta aktivi-
tātēs, gaidīja pavasari, kad ar prie-
ku varētu uzņemt ārzemju draugus, 
taču pandēmijas dēļ ārzemju draugi 
ierasties nevarēja. Projektā iesais-
tītajām skolām tika sūtīti sveicieni 
no Kokneses gan rudenī, iesaisto-
ties Erasmus dienās, gan uz Zie-
massvētkiem, sagatavojot virtuālo 
Ziemassvētku sveicienu. Tad nāca 
pavasaris – ik nedēļu projekta jau-
nieši tikās tiešsaistē, lai organizētu 
un īstenotu projektu, kas būtu no-
derīgs vietējai sabiedrībai. Tika do-
māti dažādi varianti, līdz jaunieši 
nonāca pie tā, ka izveidos pārtikas 
kastītes bērniem. Šo kastīšu nosau-
kums ir "bento", to dzimtene ir tālā 
Japāna. Ēdiens izvietots kastītē tā, 
lai tas būtu baudāms arī ar acīm – 
viss sagatavots un skaisti noformēts 
sātīgai maltītei.

Jauniešu veidotās kastītes tika 
nogādātas pirmsskolas izglītības 
iestādes "Gundega" sagatavošanas 
grupiņas bērniem, kas rudenī uz-
sāks mācības skolā, kā sveiciens no 
vidusskolēniem. Maltīte bija pie-
mērots un sātīgs launags bērniem. 
Šo ideju palīdzēja īstenot Baibai 
un Bruno Cīruļi, uzņemot projekta 
jauniešus Bilstiņos, "Olalā!" pasa-
kainajā oranžērijā, kur Erasmus+ 
projekta jaunieši jau rīta agrumā 
sāka gatavot sastāvdaļas savām 
bento kastītēm. Vienlaikus do-
mājot, kā prezentēs savu veikumu 
bērniem. Projektu īstenot palīdzēja 
Gita Tenisa, iesakot labākos varian-
tus ēdiena, papīra kastīšu izvēlē un 
noformēšanā. Rūpējoties par vidi, 
jaunieši iepriekš sagatavoja karto-
na kastītes, paši tās locīja, gatavoja 

skaistas uzlīmes katrai kastītei. Pē-
tījuma nolūkos jaunieši vēroja, kas 
bērniem garšo, kuras kastītes bērni 
izvēlas, kas paliek pāri, lai noskaid-
rotu, vai šāds kastīšu sastāvs apmie-
rina bērnu garšas kārpiņas. Projek-
ta mērķis ir vērsts uz noderīgumu 
vietējā sabiedrības mērogā. Bento 
kastīšu izveide, iespējams, dos jau-
nu ierosmi "Olalā!" un varbūt pēc 
kāda laika jauniešu kastīšu idejas 
realizāciju redzēsim pilsdrupu ka-
fejnīcā.

Darbojoties grupās, tika izvei-
dotas četras dažādas bento kastītes 
– sātīgās kastītes "Maķītis mājas 
gaumē", "Makaronu piedzīvojums", 
vegānā "Viltotais zaķis", jūras vel-
šu kastīte "Meklējot Nemo". Katra 
grupa ieguldīja lielu darbu sākot 
no idejas, līdz pat īstenošanai un 
projekta izvērtējumam. Ko jaunieši 
domā par īstenoto projektu?

• Mūsu grupai bija jāpagatavo sā-
tīga bento kastīte, kura, mūsuprāt, 
bērniem ietu pie sirds. Mūsu grupai 
bija daudz ideju, bet rezultātā nonā-
cām pie šāda kastītes sastāva - dār-
zeņu vrapa jeb tortiljas (izmantojām 
pilngraudu pamatni, salātlapas, to-
mātus, gurķus, vārītas paipalu olas 
un ķiploku mērcīti), vistas nagetiem, 
ceptiem rīvmaizē un paipalu oliņās, 
un mellenēm. Iedvesmu smēlāmies 
no ātrās ēdināšanas piedāvājumiem 
un pielāgojām tos mūsu vajadzībām, 
izmantojot veselīgākas alternatīvas. 
Nebijām pārsteigti, ka bērni vislabāk 
izvēlējās tieši mūsu grupas izveidotās 
kastītes. Gatavošanas procesā daudz 
iemācījāmies. Nekad nebijām gata-
vojušas tortiljas. Ar katru nākamo 
tīšanu mums izdevās arvien labāk. 
Daudz uzzinājām arī par paipalu 
olām, pateicoties Baibai un Bruno. 
No bērniem dzirdējām dažādas at-
sauksmes. Visiem ļoti garšoja nageti 
un mellenes. Par dārzeņu tortiljām 
bija dalīti viedokļi bērnu vidū – ci-

tiem garšoja, citiem nepatika, ka tor-
tiljā ir vārītas oliņas. Kopumā esam 
ļoti apmierinātas ar rezultātu un no-
teikti atkārtotu to vēl kādu reizi. 

Una un Līva
• Kopumā mūsu grupai patika šis 

īstenotais projekts. Bija jauki atkal 
satikties un darboties kopā ar pārē-
jiem projekta dalībniekiem. Tā kā 
bērniem garšo makaroni, mūsu gru-
pa nolēma taisīt kastīti, kur galvenā 
sastāvdaļa bija makaroni. Kastīti 
prezentējām kā “Makaronu piedzī-
vojumu”, kas bērnus aizvedīs intere-
santā, jaukā garšu piedzīvojumā. Lai 
gan mūsu kastīte beigās nebija tik 
veiksmīga, guvām labu pieredzi to 
veidojot.

Megija, Evelīna, Paula
• Mūsu grupai bija jāgatavo vegā-

nā bento kastīte. Mēs izvēlējāmies 
gatavot ko tādu, kas vizuāli piesaistī-
tu gan mūs, gan bērnudārza bērnus. 
Izdomājām mūsu kastītē izveidot 
kāda dzīvnieka motīvu – izvēlējā-
mies zaķi! No tā arī mūsu kastītes 
nosaukums – “Viltotais zaķis”. Tās 
sastāvā bija rīsi, kuri veidoja zaķa 
seju, tofu, kas veidots no sojas pu-
piņām, un dārzeņiem, kuri sagriezti 
interesantās formās – zvaigznītēs, 
smaidiņos, ģeometriskajās figūrās. 
Bērniem ieinteresēja kastītes izskats. 
Bija liels prieks gatavot tik skaistā 
vietā un beidzot satikt sen neredzē-
tos draugus! Mums pašiem ļoti pati-
ka, ceram, ka mūsu veikumu izbau-
dīja arī topošie skolēni! 

Estere, Dana, Paula, Meldra
• Mūsu grupa gatavoja jūras velšu 

bento kastītes. Kastīšu nosaukumu 
izvēlējāmies "Meklējot Nemo" pēc 
populārās multfilmas, kuru arī ir ie-
cienījuši bērnudārza bērni. Kastītes 
veidojām, pieturoties pie okeāna tē-
mas. No maizes, laša, gurķiem, bur-
kāniem un paipalu olām veidojām 
zivs formu un to dekorējām. Svarīgi 
bija, lai kastīte būtu krāsaina, tāpēc 

iekļāvām dažāda veida salātus un no 
burkāniem veidojām jūras zvaigznes 
un mazākas zivtiņas. Protams, ne 
vienmēr viss iet kā iecerēts, bet ir 
svarīgi atrast alternatīvus variantus. 
Iecerētās vīnogas mēs iemainījām 
pret apelsīniem, jo veikalā vīnogas 
diemžēl nebija, bet apelsīni lieliski 
iederējās mūsu kastītē un deva tai 
svaigumu. Mūsu grupa noteikti ie-
guva jaunu pieredzi gan strādājot 
kopā, gan ēdiena pagatavošanā, gan 

noformēšanā. Mums patika mierīgā 
un draudzīgā gaisotne, kas bija vi-
sas dienas laikā. Bija prieks redzēt, 
ka bērniem un skolotājām arī patika 
mūsu veikums. 
Kristela, Daniels

Paldies iesaistītajiem jauniešiem, 
viņu vecākiem, Gitai Tenisai, Baibai 
un Bruno Cīruļiem, "Olalā!" koman-
dai, PII "Gundega" kolektīvam!

Kokneses pamatskola - 
attīstības centrs

2021./2022.m.g. piedāvā apgūt speciālās pirmsskolas un pamatizglītības 
programmas izglītojamiem:

• ar garīgās attīstības traucējumiem, programmu kodi 01015811 un 21015811,
• ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem, programmu kodi 01015911 un 

2101591,
• pirmsskolas izglītības programmu bērniem ar jauktiem attīstības traucējumiem, 

programmas kods 01015611.
Profesionālās pamatizglītības programmas (uzņemšana ar speciālo pamatiz-

glītību):
• iegūstamā kvalifikācija – koksnes materiālu apstrādātājs,
• iegūstamā kvalifikācija – virtuves darbinieks.
Piedāvājam: bezmaksas dzīvošanu internātā un četrreizēju ēdināšanu, logopēda 

un ārstnieciskās vingrošanas nodarbības, smilšu terapiju un psihologa konsultācijas, 
interešu izglītību.

Informācija par uzņemšanu – m.t. 26382177

 Jauniešu veidotās kastītes aizceļoja pie pirmsskolas izglītības iestādes 
"Gundega" sagatavošanas grupiņas bērniem.

Projekta dalībnieki Bilstiņos, "Olalā!" pasakainajā oranžērijā.
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Lai krāsaina vasara 
un veiksmīgas pirmās 
skolas gaitas!

Aizritējis mācību gads – nepie-
rasts un neparasts ar valstī no-
teiktajiem ierobežojumiem un 
tomēr daudziem notikumiem 
bagāts un piepildīts.
PII "Bitīte" informācija un foto

Pirmsskolas izglītības iestādē "Bi-
tīte" 28. maijā savu pirmo izglītības 
dokumentu saņēma 10 izglītojamie. 
Svētku sajūtu radīja izrotātās telpas, 
smaržojošās meijas, apsveikumi un 
laba vēlējumi jaunam dzīves posmam 
– ceļam uz skolu.

Bērnības laiks mirdz un zied dau-
dzās krāsās. Katra diena slēpj sevī 
iespējas, pārsteigumus un jautāju-
mus, kurus izdodas atklāt, izzināt un 
izmantot.  Izlaidums pirmsskolā ir 
pirmais  pieturas punkts bērnu dzīvē, 

viens ceļa pagrieziens, kurš ved tālāk 
uz skolu.

Izlaiduma gaitā skolotāja Vineta 
pārtapa par kuģa kapteini un devās 
cauri bērnības jūrai, kur vienmēr 
paliks pavadītais laiks bērnudārzā 
"Bitīte". Skolotāja Lauma kopā ar ab-
solventiem radoši izspēlēja katra gada 
laikā apgūto.

Iestādes vadītājas Justīnes Miezītes 
uzrunā izskanēja vēlējumi: lai skolā 
vienmēr labi klātos, lai paši būtu ve-
seli un gudri, lai būtu daudz draugu 
un katru dienu kaut kas jauns, ko uz-
zināt.

Paldies vecākiem par atsaucību, 
sapratni un sadarbību, jo šis laiks arī 
viņiem bija spēļu, rotaļu un mācību 
laiks kopā ar saviem bērniem. 

Ai, brīnumu – brīnumu  pasaulē daudz,
Bet lielākais brīnums ir tas, kā tu, bērniņ, audz!

Pirmsskolas izglītības iestādē “Gundega” 31. maijā sirs-
nīgā gaisotnē savu pirmo izglītības dokumentu  -  apliecību 
par pirmsskolas izglītības iegūšanu saņēma 35 izglītojamie: 
23 bērni grupiņā “Kamenīte” un 12 bērni  grupiņā “Zva-
niņš”.

PII “Gundega” vadītāja Rita Gabaliņa stāsta, ka svētku 

diena sākās ar Rotaļu rītu “dārziņa” pagalmā, kur gudrās 
Pūces aģenti pārliecinājās, kā bērni apguvuši ābeces zinī-
bas, lai varētu sākt ceļu uz skolu.  Pēc svētku pusdienām 
katrai grupai atsevišķi un bez vecāku klātbūtnes notika svi-
nīga apliecību saņemšana kopā ar Pūcīti un viņas palīgiem. 

Aicinām jaunus skolēnus! 
Bebru pamatskola aicina vecākus pieteikt 1. klases 

skolēnus 2021./2022. mācību gadam, kā arī tiek gaidīti 
jauni skolēni 2. – 9. klasēs. Dokumentus jāiesniedz 
līdz 25. augustam. Pirmklasniekiem nepieciešamie 

dokumenti: 1) izziņa no ģimenes ārsta par medicīnisko 
pārbaudi; 2) jāuzrāda bērna dzimšanas apliecība; 3) 
fotogrāfi ja 3x4; 4) izziņa no pirmsskolas izglītības 
iestādes.

Par bērnudārzu darbu vasarā
Pirmsskolas izglītības iestādes “Gundega” un “Bitīte” 

turpina darbu arī vasaras sezonā, izņemot laiku, kad 
iestāžu darbinieki dosies atvaļinājumos. 

No 5. jūlija līdz 16. jūlijam būs slēgts bērnudārzs 
“Gundega”, bet no 19. jūlija līdz 1. augustam ieskaitot 
nestrādās bērnudārzs “Bitīte”.

PII “Gundega” bērnu vecāki tika savlaicīgi informēti 
par iespēju laikā, kad iestāde būs slēgta, pieteikt bērnus 
apmeklējumam Bebru pagasta bērnudārzā “Bitīte”, kā 
arī PII “Bitīte” bērnu vecākiem tika sniegta informācija 
par iespēju bērniem apmeklēt bērnudārzu “Gundega”.

Saņemts pirmais izglītības 
dokuments

Biedrībai "Pērses krasts" va-
sara ir sākusies darbīgi, jo ir 
apstiprināts projekts "SOLIS 
AUGŠUP!", kas februārī tika 
iesniegts Aktīvo iedzīvotāju 
fondā.

Māra Bitāne,
Projekta komunikācijas spe-
ciāliste,
Biedrība "Pērses krasts"

Viena no projekta aktivitātēm ir 
Kokneses dzelzceļa stacijas vēstu-
riskās ēkas maketa izgatavošana, 
ko veiks uzņēmums SIA "Collezio-
ne". Makets būs mērogā 1:25 (ēkas 
izskats atbilstoši 20.gs. 30tiem ga-
diem) un tas tiks veidots kā daļa no 
nākotnē iecerētā miniatūru dārza 
ekspozīcijas Koknesē.  

Aicinām vietējos iedzīvotājus 
un citus interesentus iesaistīties un 
iesūtīt biedrībai Kokneses stacijas 
ēkas dažādu periodu fotogrāfijas un 
citu vēsturisko informāciju par sta-
cijas ēku un notikumiem, kas ar to 
saistīti. Šos materiālus publicēsim 
gan digitālajos medijos, gan izman-
tosim maketa atklāšanas pasākuma 
organizēšanā.  

Informāciju par Kokneses dzelz-
ceļa stacijas ēku lūdzam sūtīt pro-
jekta aktivitāšu koordinatorei Elīnai 
Māliņai,  malina.elina@gmail.com, 
mob.26123944.

Projekta "SOLIS AUGŠUP!" ak-
tivitātes īstenosim no šī gada jūnija 
līdz 2022.gada maija beigām. Strā-
dāsim pie jauna tūrisma piedāvā-
juma izveides  -   izzinoša piedzīvo-
jumu maršruta ar iespēju atraktīvā 
veidā un ar līdzdarbošanos apmek-

lēt Koknesē esošos kultūras un da-
bas objektus, sākot ar 2022. gada 
tūrisma sezonu.

Visa projekta īstenošanas gaitā 
biedrībai tiks piesaistīts konsultants 
kā atbalsts biedrības vadītājam fi-
nanšu plānošanas, cilvēkresursu 
vadības un mūsdienīgu vadības 
metožu ieviešanas jautājumos.   Lai 
biedrība spētu veiksmīgi un lietde-
rīgi funkcionēt un tās darbība veici-

nātu vietējās kopienas attīstību, iz-
strādāsim jaunu biedrības darbības 
plānu un stratēģiju  nākamajiem trīs 
gadiem.

Lai uzturētu "dzīvu" biedrības 
mājaslapu un regulāri informētu sa-
biedrību par savu darbību, uzrunātu 
iedzīvotājus iesaistīties, veiktu ak-
tīvu izstrādāto pakalpojumu virzī-
šanu tirgū, nepieciešams personāls 
ar digitālā mārketinga prasmēm un 
uz datu analīzi balstīts digitālā mār-
ketinga plāns. Ar profesionāla kon-

sultanta - praktiķa palīdzību tiks 
apmācīti visi projekta realizācijā ie-
saistītie darbinieki un interesenti no 
biedru vidus, projekta nobeigumā 
izveidosim digitālā mārketinga plā-
nu, lai ar tā palīdzību sekmīgi ko-
municētu ar sabiedrību un veidotu 
biedrības vizuālo un saturisko tēlu.

Projekta mērķis ir stiprināt bied-
rības kapacitāti attīstot saimniecis-
ko darbību, lai popularizētu Kokne-
ses unikālo kultūras mantojumu kā 
platformu pilsoniskās sabiedrības 
aktivizēšanai un iedzīvotāju līdzda-
lībai.

Projekta finansējumu 19 994,37 
EUR apmērā nodrošina Islande, Li-

htenšteina un Norvēģija caur EEZ 
un Norvēģijas grantu programmu 
"Aktīvo iedzīvotāju fonds". Aicinām 
sekot līdzi jaunumiem biedrības 
sociālajos tīklos: "Facebook" lapā 
https://www.facebook.com/Biedri-
baPersesKrasts/un Instagram kontā 
https://www.instagram.com/biedri-
baperseskrasts/.

Foto no www.zudusilatvija.lv.

Aicinām iesūtīt vēsturiskās 
Kokneses dzelzceļa stacijas 
ēkas fotogrāfijas

Kokneses bagātās vēstures lap-
puses liecina, ka piecu gadsimtu ga-
rumā tā nesusi pilsētas vārdu. Sākot 
ar 1209. gadu, Koknese veidojās par 
vienu no svarīgākajiem Rīgas arhibīs-
kapijas centriem, kur aktīvi noritēja 
amatniecība un tirdzniecība. 1277. 
gada 13. jūlijā Rīgas arhibīskaps Joha-
nes fon Lūne Koknesei piešķīra pilsē-
tas tiesības un izveidoja par juridiski 
nostiprinātu apdzīvoto vietu - tipisku 
Livonijas mazpilsētu. No 14. līdz 17. 
gadsimtam Koknese ietilpa Hanzas 
savienībā, kas bija uzplaukuma laiks 
Kokneses saimnieciskajā un kultūras 
dzīvē. Lai gan viduslaikus nereti uz-
tver kā laiku, kad attīstība nenotika, 
tomēr Kokneses pilsētas vēsturē šis 
bija, iespējams, visbagātākais laiks 
ar dažāda rakstura notikumiem, kas 
katrs savā veidā nodrošināja Kokne-
ses pilsētas izaugsmi un šo vietu pie-
saistīja Eiropas tirdzniecības sistēmai.  

Pilsētas statusu Koknese zaudē-

ja 1721. gadā pēc Ziemeļu kara, bet 
par senās Hanzas pilsētas varenību 
mums atgādina Kokneses viduslaiku 
pils mūri – iecienīts tūristu apskates 
objekts. 

1932. gadā Koknesei piešķīra biezi 
apdzīvotas vietas (ciema) statusu. No 
1958. līdz 1990. gadam Koknese bija 
pilsētciemats, pēc tam Kokneses pa-
gasta centrs Aizkraukles rajonā. 

Pēc administratīvi teritoriālās re-
formas 2009. gadā Koknese kļuva par 
Kokneses novada centru. 2009. gada 
8. oktobrī apstiprinātajā Kokneses 
novada ģerbonī redzami vēsturiskie 
Kokneses pilsētas simboli. Koknesei 
ir arī sava himna, kuras vārdu un mū-
zikas autors ir Jānis Lazda.

2020. gada 10. jūnijā Saeima pie-
ņēma Administratīvo teritoriju un 
apdzīvoto vietu likumu, kas paredz, 
ka no 2021. gada 1. jūlija Kokneses 
ciems iegūs pilsētas statusu.

Nozīmīgākie pieturas punkti ceļā 
uz Kokneses pilsētas statusu
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Pagasta bibliotekāru misija – nest gara gaismu
"Mūsu Latvijas bibliotēkas ir 
kultūras un izglītības centri, ku-
riem ir neatsverama loma savu 
kopienu dzīvē," – šī bija viena no 
daudzajām atziņām, kas izskanē-
ja Latvijas pagastu bibliotekāru 
6. kongresā "Pagasta bibliotē-
ka – vieta kopienas attīstībai", 
kas tiešsaistē noritēja 27. maijā. 
Kongresu organizēja Latvijas 
Nacionālā bibliotēka (LNB) un 
Latvijas Bibliotekāru biedrība 
(LBB) ar mērķi aktualizēt pagastu 
bibliotēku nozīmi valsts un paš-
valdību infrastruktūrā, vietējo 
kopienu izaugsmē un ilgtspējīgas 
sabiedrības veicināšanā.

Kokneses novada domes
Tūrisma un sabiedrisko attiecību 
nodaļa

Daudzveidīgajā kongresa program-
mā savā pieredzē dalīties bija uzaicinātas 
14 pagastu bibliotēku vadītājas no dažā-
diem Latvijas novadiem. Viņu vidū bija 
arī Iršu pagasta bibliotēkas vadītāja Dace 
Grele. Arī par Daci viennozīmīgi var sa-
cīt: viņa ir cilvēks – orķestris, jo tāpat kā 
citi mazo pagastu bibliotēku vadītāji ar 
lielu entuziasmu dara savu sirds darbu: 
rīko izstādes un pasākumus, veido no-
vadpētniecības krājumu, dara krāsainā-
ku pagasta kultūras dzīvi, sadarbojas ar 
Pērses sākumskolu un Ģimenes atbalsta 
centru "Dzeguzīte". 

 Lai rosinātu vietējos iedzīvotājus iz-
zināt Iršu pagasta unikālo vēsturi, ma-
zās gaismas pils saimniece kopā ar Iršu 
pagasta vēstures pētnieci Valdu Kalniņu 
pirms sešiem gadiem aicināja gan skolas 
bērnus, gan pieaugušos doties velobrau-
cienos, veicinot interesi par dzimtās vie-
tas pagātnes lappusēm. Tieši šī aktivitāte 
bija ieinteresējusi kongresa satura veido-
tājus. Savā prezentācijā Iršu pagasta bib-
liotēkas vadītāja kongresa dalībniekus 
aizveda ceļojumā uz vācbaltu koloniju 
Hiršenhofu, parādot, kā mūsdienās tiek 
saglabāts sendienu mantojums.

Katrai bibliotēkai savs 
veiksmes stāsts

"Laikā, kad tuvojas pašvaldību vē-
lēšanas un administratīvi teritoriālā 
reforma, tikko aizvadītais kongress 
vēlreiz apliecināja pagastu bibliotekāru 
nozīmīgumu vietējās kopienas dzīvē. 
Viens no pasākuma nolūkiem bija celt 
pagasta bibliotekāru pašapziņu, uzsvērt, 
ka ikvienai pagasta bibliotēkai ir būtiska 
loma vietējās kopienas izaugsmē. Katrai 
bibliotēkai ir savs veiksmes stāsts, ar ko 
dalīties. Piedalīšanās kongresā ar savu 
stāstu man bija liels pagodinājums un 
atbildība. Lepojos ar atsaucīgajiem iršē-
niešiem, jo viņiem ir svarīgi apzināties 
savas vietas nozīmīgumu. Pateicoties 
kopīgajiem veloceļojumiem, ir izdevies 
gan papildināt novadpētniecības krāju-
mu, gan saliedēt vietējos iedzīvotājus. 
Bibliotēka ir vieta, kur var ļoti labi saska-
tīt pagasta resursus un sadarbības iespē-
jas. Ar ikdienas gaitām uz zemes, bet ar 
skatienu debesīs," teic Dace Grele.

Latvijas pagastu bibliotekāru kon-
gresus LBB sadarbībā ar LNB organizē 
jau kopš 1997. gada. Līdz šim notiku-
ši pieci Latvijas pagastu bibliotekāru 
kongresi, katrā no tiem uzsverot citu 
bibliotēku darbības aktualitāti, un tie 
izpelnījušies  nozīmīgu rezonansi sa-
biedrībā. 2021. gada kongresa tradīcijas 
atjaunošanas idejas autors ir LNB direk-
tors Andris Vilks.

Atklājot kongresu un sveicot vi-
sus dalībniekus nozīmīgajā notikumā, 
LNB direktors Andris Vilks sacīja: "Šis 
ir daudzu izaicinājumu laiks. Pagastu 
bibliotēku saimes (lasītāji, darbinieki, 
atbalstītāji, partneri un vadītāji) sasto-
pas ar izaicinājumiem, kuri ir saistīti ar 
jauno administratīvi teritoriālo reformu, 
komunikāciju un tehnoloģiju dinami-
ku un demogrāfisko situāciju. Mēs vēl 
neapzināmies visas pandēmijas iespēja-
mās ietekmes. Tieši tāpēc es uzskatu, ka 
bibliotēku sistēmas piramīdas pamats 
– pagastu bibliotēkas – ir tā infrastruk-
tūra, kura sasniedz ikvienu novadu, ap-
dzīvotu vietu un tās iedzīvotāju, savieno 
ar globālo uzticamu zinību un rakstītā 
vārda pasauli."

Iedvesmojošus ceļa vārdus klātesoša-
jiem veltīja Latvijas Bibliotekāru bied-
rības valdes priekšsēdētāja Māra Jēkab-
sone un Latvijas Pašvaldību savienības 
priekšsēdis Gints Kaminskis.

Par to, ka pagasta bibliotēkas ir ilgt-
spējīgas valsts un pašvaldību stratēģijas 
sastāvdaļa savās uzrunās uzsvēra Valsts 
sekretāres vietnieks kultūrpolitikas jau-
tājumos Uldis Zariņš un vairāki pašval-
dību vadītāji.

Bibliotekārs – 
sabiedrības dvēsele

Kongresu tiešsaistē lieliski vadīja 
un diskutēt aicināja Latvijas Radio un 
TV24 žurnālists Ansis Bogustovs. "Šo-
brīd Latvijā ir 627 pagastu bibliotēkas, 
kurās strādā 737 bibliotekāri. Pagastu 
bibliotēkas ir Latvijas bibliotēku sistē-
mas pamats:  tās ir kopienu centri un 
sniedz daudzveidīgus pakalpojumus 
iedzīvotājiem visā Latvijā –  no Nīcas 
līdz Pasienei un no Ipiķiem līdz De-
menei. Svarīgi, ka šie pakalpojumi tiek 
nodrošināti tuvu iedzīvotāju dzīves-
vietai. Daudzviet pagasta bibliotēka ir 
vienīgā publiskā iestāde un tuvākais 
punkts, kur piekļūt valsts, pašvaldību 
un komerciestāžu pakalpojumiem, t. sk. 
e-pakalpojumiem. Pagastu bibliotēkas 
ir būtisks instruments valsts un pašval-
dību ilgtspējīgas attīstības mērķu sa-
sniegšanā,  nodrošinot informācijas un 
zināšanu pieejamību, sekmējot kultūras 
un mūžizglītības iespēju attīstību visiem 
sabiedrības locekļiem," pagasta biblio-
tēkas lomu raksturoja Ansis Bogustovs.

Viena no būtiskākajām kongresā iz-
teiktajām atziņām bija: "Bibliotēkas dara 
ļoti daudz, taču nevajag pārvērtēt to 
kapacitāti, veidojot par vienotiem apkal-
pošanas centriem, līdz ar to bibliotēka 
var zaudēt savu identitāti kā kultūras un 

izglītības iestādes." Kā atzina LU Sociālo 
zinātņu fakultātes lektors, kopienu attīs-
tības plānotājs Jonas Bihels, bibliotēkas 
ir telpas pieredzei, zināšanām, caurska-
tāmībai, estētikai, mantojumam, ko-
pābūšanai un sabiedrības saliedēšanai. 
Bibliotekārs ir arī vietējās sabiedrības 
dvēsele, kultūras un sociālais darbinieks, 
bet nevajadzētu visu "salikt" vienā cilvē-
kā.

Arī Dace Grele uzskata, ka bibliotēka 
nedrīkst zaudēt savu galveno funkciju, 
lai arī ikdienā ir jāpalīdz apmeklētājiem 
saņemt arī citus dažādus pakalpojumus.

Karina Pētersone,  LNB Atbalsta 
biedrības direktore, atgādināja, ka līdz 
šī gada 31. augustam bibliotēkas var ie-
sniegt pieteikumus projektu konkursam 
"Iedvesmas bibliotēka". Idejai jābūt par 
mūsdienīgām pārvērtībām vietējās bib-
liotēkas saturā, dizainā vai arhitektūrā. 
Biedrība izraudzīsies labākās idejas un 
ar ziedotāju atbalstu palīdzēs tās īstenot. 

Kongresa izskaņā tiks pieņemts Pa-
gastu bibliotēku memorands, ko savā 
darbā varēs izmantot gan bibliotēkas un 
pašvaldības, gan par bibliotēku nozari 
atbildīgās valsts iestādes.

Latvijas pagastu bibliotekāru 6. 
kongresu “Pagasta bibliotēka – vie-
ta kopienas attīstībai” var noskatīties 
tiešsaistes sociālā tīkla tīmekļa vietnē 
"YouTube":  https://www.youtube.com/
watch?v=olls2WOHiTI, savukārt Da-
ces Greles prezentācija "Ceļojums pa 
Hiršenhofu" būs skatāma LNB tīmekļa 
vietnē, sadaļā Konferenču, semināru un 
sanāksmju materiāli.

Lai pārmaiņām bagātajā laikā pagas-
tu bibliotēkas mainās laikam līdzi, bet 
nezaudē savu galveno misiju – nest gara 
gaismu.

 Iršu pagasta mazās gaismas pils saimniece Dace Grele.

"Pīlādzītis" talko Likteņdārzā
Senioru klubiņš "Pīlādzītis" kopā ar domubiedriem, turpinot labi iesākto tra-

dīciju, saulainajā 2. jūnija dienā čakli rosījās Likteņdārzā.

Aktīvā tūrisma sezona 
ir sākusies!

Kad Daugavas dziļajos ūdeņos 
mostas Lielais Sams, koknesieši zina 
- tūlīt sāksies aktīvā tūrisma sezo-
na!  15. maija saulainajā dienā dižais 
Daugavas iemītnieks, kurš kļuvis par 
tūrisma svētku simbolu, pārliecinājās, 
ka tūrisma pakalpojumu sniedzēji, 
ievērojot šī brīža noteiktos ierobežo-
jumus, ir apņēmības pilni darboties, 
viesmīlīgi sagaidīt un iepriecināt ik-
vienu, kurš vēlas izbaudīt lielisku at-
pūtu mūsu skaistajā Koknesē.

Ik vietā, kur dienas garumā parā-

dījās Lielais Sams – Kokneses vidus-
laiku pilsdrupās, omulīgajos stādu un 
amatnieku tirdziņos ziedošajā Kok-
neses parkā, Likteņdārzā, viesojoties 
pie uzņēmējiem, sparīgais ceļotājs 
dāvāja pozitīvisma un laba noskaņo-
juma dvesmu.

Kokneses novada pašvaldības mā-
jaslapā ir ievietots Ingus Pugačova 
veidotais video par Lielā Sama ceļoju-
mu, iepazīstot šī gada aktuālos tūris-
ma jomas piedāvājumus Koknesē.

Lielo Samu viesmīlīgi uzņēma Radošās mājas saimniece Inguna Žogota.

7. jūlijā no pulksten 10 līdz pulk-
sten 13 Kokneses kultūras namā, 
Hanzas ielā 2, norisināsies Valsts 
asinsdonoru centra (VADC) organi-
zētā donoru diena. 

Šajā dienā no pulksten 9:30 līdz 

13:30 Kokneses kultūras namā LSK 
Viduslatvijas komitejas Kokneses 
novada nodaļa organizē bezmaksas 
holesterīna un cukura līmeņa noteik-
šanu asinīs. Rezultātus varēs saņemt 
uzreiz pēc to veikšanas.”

Projekta "Brīvprātīgā darba vei-
cināšana senioru dzīves kvalitātes 
paaugstināšanai" - sabiedrības integ-
rācijas fonda finansiāls atbalsts no 
Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Donoru diena Koknesē
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20. maijs - pasaules bišu diena
Kas var būt garšīgāks par medu. 
Tā dzidrajos dzintarkrāsas pi-
lienos ir pļavu ziedu un liepu 
ziedu smaržas, un vēl tajos ir 
brīnišķo medus nesēju bišu mil-
zīgais darbs.
 Daudzas dienvidu tautas bites 
sauc par saules cilti. Un tiešām, 
tās taču lido tikai tad, kad de-
besis ir gaišas, kad nav lietus. 
Un pašas izskatās kā mirdzošas 
dzirkstis. Un to vākums- vai 
tas nav līdzīgs kārēs salijušiem 
saulstariem? 

Anita Svoka,
Ogres tehnikuma muzeja peda-
goģe

Bišu dzīve ir tik interesanta, tajā vēl 
ir tik daudz neatklāta un neizpētīta, ka 
cilvēks, kurš patiesi mīl dabu, nevar 
palikt vienaldzīgs pret bitēm. 

Taču, lai kļūtu par biškopi ir labi 
jāizprot bišu dzīve. Tomēr ar to vien 
nepietiek. Nepieciešama vēl prasme 
strādāt dravā. Patiesības labad jāteic, 
ka biškopība nav tikai patīkama atpūta 
vai laika kavēklis vien. Tā vispirms ir 
darbs, dažkārt pat smags darbs. Taču 
šis darbs ir aizraujošs, prieka pilns. 
Tas bagātīgi atmaksājas, ja biškopis 
labi zina biškopības teoriju un prot to 
izmantot praksē.   

 
Tālmācībā nepastāv vecuma 
ierobežojumi

Dravniekam ir iespēja rūpīgi novē-
rot dabu, ir labi apstākļi veselības uz-
turēšanai, darbā drīz vien aizmirstas 
ikdienas rūpes, bet viņam jāiepazīst 
arī bišu īpatnības, labi jāzina botānika, 
jo no auga ziediem bites savāc barī-
bu: medu un ziedputekšņus. Iesācēji 
sākumā var izmantot pieredzējušu 
dravnieku palīdzību, kamēr apgūst 
iemaņas strādāt patstāvīgi. Iespējams 
mācīties biškopību tālmācības prog-
ramma PIKC Ogres tehnikums, lasīt 
par biškopību periodikā un  speciālajā 
literatūrā, praktizēties pie profesionā-
liem dravniekiem.

Tālmācībā nepastāv vecuma ie-
robežojumi, mācību gads nesākas 
pirmajā septembrī. Tā ir pieejama 
jebkurā Latvijas novadā, kur ir inter-
nets. Lai kļūtu par audzēkni tālmācī-
bas programmā Biškopība vajadzīgs 
vien dators, interneta pieslēgums, 
vidusskolas izglītība un mērķis apgūt 
pamatzināšanas, prasme un iemaņas 

izraudzītajā arodā. Pēdējos desmit ga-
dos šo iespēju izmanto arvien vairāk 
cilvēku pēc vidējās speciālās, augstā-
kās izglītības ieguves, kuri vairs visu 
laiku nevar veltīt mācībām, jo ir darbs, 
ģimene. Tad labs risinājums ir mācī-
bas e-izglītības versijā jeb tālmācībā. 
Iestājoties tālmācības grupā,  ikviens 
iegūst pieeju speciālai e-platformai, 
kas nodrošina saskarsmi ar skolotā-
jiem un kursabiedriem, piekļuvi mā-
cību materiāliem, iespēju pārbaudes 
darbus pildīt elektroniski . Reizi mē-
nesī notiek kontaktstundas, speciāla-
jos biškopības mācību priekšmetos, 
piemēram, bišu saimes bioloģijā, bišu 
slimībās un kaitēkļos. Šajā mācību 
gadā 83 interesenti no dažādām Lat-
vijas pilsētām, novadiem  apgūst senā 
aroda noslēpumus un tādas novitātes 
kā BeeKing dravas pierakstus. Vasarā 
notiek praktiskās mācības tehnikuma 
mācību dravā vai pie profesionāliem 
dravniekiem, audzēkņi apgūst iema-
ņas veidot jaunas bišu saimes, paplaši-
nāt bišu saimju ligzdas, audzēt jaunas 
bišu mātes, ražot biškopības produk-
ciju: medu, ziedputekšņus, bišu vasku, 
propolisu, bišu maizi.  Ikviens au-
dzēknis, pēc mācību kursa beigšanas, 
kārto kvalifikācijas eksāmenu un ie-
gūst profesionālās izglītības 3. līmeņa 
kvalifikācijas apliecību. Šāda apliecība 
ir garants tam, ka biškopis var piedalī-
ties ES atbalsta pieejamības projektos, 
viņam ir speciālā lauksaimniecības 
izglītība.

Latvijas Biškopības vēstures 
muzejs Ogres tehnikuma pa-
spārnē

PIKC Ogres tehnikums pārrau-
dzībā ir Latvijas Biškopības vēstures 
muzejs Vecbebros. Muzejā var satikt 
ne tikai bites stropos, bet arī uzzināt 
informāciju par kukaiņu klases pār-
stāvi, par dzīvi bišu saimē, saprast, ko 
bite ēd, kur dzīvo, kā uztver apkārtējo 
pasauli. Muzejs izveidots 1984. gadā 
kādreizējās Biškopības izmēģinājumu 
stacijas ēkas otrajā  stāvā, bet pirma-
jā stāvā ir skolas mācību dravas dar-
ba telpas. Muzejs atrodas vēsturiski 
senākajā ar racionālo biškopību sais-
tītajā vietā, proti, blakus 1922. gadā 
atklātajai Biškopības un dārzkopības 
skolai Vecbebru muižā. Tāpēc biško-
pības vēstures muzejs ir nesaraujami 
saistīts ar izglītības iestādes vēsturi. 
Kad 20.gs astoņdesmitajos gados tika 
nolemts, ka jāveido muzejs, tas tapa, 
pateicoties Lauksaimniecības minis-
trijas Biškopības pārvaldei, skolotāju 
un biškopju atbalstam. Pagājušajā 
vasarā ar Kokneses novada un Bebru 
pagasta pašvaldības atbalstu ēkai no-
mainīja jumtu, logus, nokrāsoja sie-
nas. Biškopības biedrība palīdz atjau-
not ekspozīcijas noformējumu, jaunas 
ilustrācijas  un informatīvais materiāls 
stāsta par stropa vēsturi, bišu saimes 
īpatņu bioloģiju.

 Dravas dārzā var redzēt dažādus 
pagātnē un šodien izmantoto stropu 
veidus. Kaut arī joprojām nerimst bi-

tenieku radošā izdoma un centieni uz-
labot stropus, nekas būtisks to dizainā 
nemainās. Uzlabojumi visbiežāk ir sa-
protami tikai pašam konstruktoram. 
Parasti dravnieku centieni pilnveidot 
stropus aprobežojas ar kādas jaunas 
konstrukcijas aizgūšanu no citas valsts 
biškopjiem un pieskaņošanu vietējai 
praksei. Tas redzama muzeja āra eks-
pozīcijā.

Ceļvedis bišu neparastajā dzīvē
Ir zināms, ka biškopības pastā-

vēšana ir atkarīga no medus cenas, 
taču galvenais ieguvums no bitēm 
ir augu apputeksnēšana. Bites izlido 
7,5 km attālumā no dravas, tādējādi 
tās spēj apputeksnēt 20  000 ha lielu 
platību. Bites ir visefektīvākās augu 
apputeksnētājas. Ja to kādā teritorijā 
nebūtu, tad piemēram, ābolu raža lī-
dzinātos  nullei, krietni saruktu arī 50 
citu galveno lauksaimniecības kultūru 

ražas. Lai gan medusbites ir nepārspē-
jamas lauksaimniecības kultūru appu-
teksnētājas, tomēr dažos gadījumos 
tās nespēj apputeksnēt konkrētas augu 
sugas ziedus. Piemēram, medusbites 
nevar apputeksnēt tomātus. Tomā-
tu ziedus vajag spēcīgi sakustināt, lai 
sakratot atbrīvotu cieši sablīvētos pu-
tekšņus. Te nu palīgā nāk kamenes, 
kuras ar saviem spēcīgajiem ķerme-
ņiem „apputeksnē dūcot””.

Ikviens var paveikt kaut ko noderī-
gu, lai palīdzētu bitēm. Hilarija Kērni-
ja grāmatā ”Ceļvedis bišu neparastajā 
dzīvē” nosauc vairākas vienkāršas 
darbības, kas palīdzētu bites nodro-
šināt ar barību , piemēram, audzēt 
bitēm piemērotas puķes, stādīt  vie-
tējos kokus un krūmus- nektāra un 
ziedputekšņu devējus, ļaut dārzam būt 
nekārtīgam un ziedēt nezālēm, nelie-
tot pesticīdus, bišu produktus pirkt no 
vietējiem dravniekiem.

Biškopības inventārs goda vietā muzeja ekspozīcijā.

Eksponāts ar bagātu dzīvesstāstu – vissenākais strops.

Muzejs izveidots 1984. gadā kādreizējās Biškopības izmēģinājumu stacijas 
ēkas otrajā  stāvā, bet pirmajā stāvā ir skolas mācību dravas darba telpas.

Ģimenes ārstu praksēs turpinās vakcinācija
Kokneses novada ģimenes ār-
stu praksēs turpinās pacien-
tu vakcinācija. Arī ģimenes 
ārstes Dainas Eglītes praksē 
norit aktīvs darbs.

Kokneses novada domes
Tūrisma un sabiedrisko attie-
cību nodaļa

“Daudziem pacientiem veicam 
otro vakcināciju, kā arī pieņemam 
pieteikumus pirmajai potei. Pēc 
pieteikšanās ir jāgaida apmēram 
nedēļa, jo tiek apkopots vakcinē-
jamo skaits un pasūtītas vakcīnas. 
Pašreiz notiek otrreizējā vakcinēša-
nās ar vakcīnu “Moderna”, bet pir-
majai potei saņemam vakcīnu “Pfi-

zer”, kā arī ir pieejama vienreizējā 
vakcīna "Johnson&Johnson". No 2. 
jūnija ir uzsākta 12-15 gadus vecu 
pusaudžu vakcinācija ar Pfizer-Bio-
NTech vakcīnu Comirnaty.“ stāsta 
ģimenes ārste Daina Eglīte. 

Jāievēro, ka 12-13 gadu vecus 
pusaudžus vakcinācijai var pieteikt 
vecāki vai citi likumiskie pārstāvji 
ārstniecības iestādē, pie ģimenes 
ārsta vai pa tālruni 8989. Vakcinā-
cijas laikā nepieciešama mātes vai 
tēva (vai cita likumiskā pārstāvja) 
klātbūtne, kā arī šādi dokumenti: 
likumiskajam pārstāvim - pase vai 
personas apliecība, kā arī aplieci-
nošs dokuments par bērnu (ieraksts 
par bērnu pasē vai dzimšanas aplie-
cība, vai nepieciešamības gadījumā 

notariāli apstiprināta pilnvara).
Savukārt pusaudži no 14 gadu 

vecuma, atbilstoši Pacientu tiesību 
likuma 13. pantam, var paši pie-
ņemt lēmumu vakcinēties  un nav 
nepieciešama vecāku vai aizbildņu 
atļauja vakcīnas saņemšanai. Vakci-
nācijai pusaudzis  pats var pieraks-
tīties  vietnē  www.manavakcina.lv, 
kur autentificēšanās notiek caur 
latvija.lv. ja ir pieejama pilnā inter-
netbankas vai Smart-ID versija, vai 
zvanot pa tālruni 8989, kā arī zva-
not savam ģimenes ārstam.

Daktere Eglīte atgādina par bēr-
nu drošību vasarā - vecākiem jābūt 
ļoti tālredzīgiem, lai izvairītos no 
bērnu traumatismu, kuru cēlonis ir 
skrituļošana, braukšana ar velosi-

pēdu, atpūta uz batuta un piepūša-
majās atrakcijās, šūpošanās. kā arī 
palīdzot dārza darbos – darbojoties 
ar zāles pļāvēju.  

Pieaugušajiem vienmēr ir jābūt 
blakus un jāuzrauga bērnu peldes. 
Pirmkārt, jāiemāca pareizi peldēt, 
jāpastāsta, ka ūdenī nevar iet sakar-
sis, tas var izraisīt krampjus, jāie-
vēro princips, jo mazāks bērns, jo 
seklākā ūdenī labāk peldēties. 

Ģimenes ārste Daina Eglīte 
mums novēl: “Latvijas vasaras  nav 
garas, tāpēc jāsteidz baudīt ne vien 
saulainās dienas, bet arī svaigie za-
ļumi, augļi, ogas un dārzeņi, kas 
mūs nodrošinās ar vajadzīgajiem 
vitamīniem.”

* Reģistrētas 4 laulības
* Reģistrēti 5 jaundzimušie: 
Kaspars, Kristofers, Rūta, 
Oto, Arvis
* Sastādīti 8 miršanas reģistri

Mūžībā pavadīti:
Alfons Liopa (1935.)
Guntis Paško (1956.)
Aina Skaidrīte Svilpe (1937.)
Marija Balanda (1936.)
Valdis Apkalns (1953.)
Aldis Dambītis (1947.)
Andris Lutinskis (1976.)
Kārlis Baltruks (1931.)

Kokneses novada 
Dzimtsarakstu 
nodaļā 2021.gada 
maijā:
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Šķēpmetēja Lazdiņa ar 
personīgo rekordu atklāj 
sezonu Tartu
Beidzot jauno vieglatlētikas 
sezonu uzsākuši arī Kokneses 
vieglatlēti. Kā pirmā to izdarīja 
U16 grupas šķēpmetēja Elza 
Lazdiņa, kas sacensībās Igauni-
jas pilsētā Tartu izcīnīja 4.vietu, 
uzstādot arī jaunu personīgo 
rekordu – 41.27 metri.

Kokneses sporta centrs

Tā kā Latvijā pagaidām vieglat-
lētikas sacensības notiek tikai daļai 
sportistu, tad vieglatlēti meklē sacen-
sību iespējas kaimiņu valstīs Igaunijā 
un Lietuvā, lai gūtu vērtīgo sacensību 
pieredzi. 28.maijā Igaunijas pilsētā 
Tartu notika Jauno metēju sacensību 
trešais posms, uz kuru devās arī Aiz-
kraukles novada sporta skolas Kok-
neses nodaļas audzēkne Elza Lazdiņa. 
Elza ir valsts izlases dalībniece savā 
vecumā grupā un apzinīgi trenējoties 
bija nopelnījusi startu ārpus valsts ro-
bežām, lai labāk sagatavotos sezonas 
lielākajiem mačiem, kuri, cerams, va-
sarā notiks.

Sacensībās Igaunijā Elzai padevās 
stabili seši metieni rezultāta ziņā, 

bet ne tik stabili tehniskā izpildīju-
ma ziņā. Labākajā mēģinājumā šķēps 
piezemējās 41.27 metru attālumā, bet 
visi pārējie metieni tika ieskaitīti un 
šķēps visas reizes lidoja tālāk par 39 
metriem. Sacensību kopvērtējumā 
Elzai 4.vieta, zaudējot divām vienau-
dzēm no Igaunijas (Heti Vaat 49.54 
metri, Marta Rundva 41.33 metri) un 
U18 grupas igaunietei Anfisai Karja-
ginai (43.58 metri). No trešās vietas 
Elzu šķīra nieka 6 centimetri. Kā at-
zina pati Elza, tad gribējās uzmest 
vairāk, bet uztraukums pēc tik lielas 
sacensību pauzes darīja savu un ne-
izdevās atrast labāko metienu ritmu. 
Elzu sacensībām gatavoja treneris 
Dāvis Kalniņš.

Bez Elzas Jauno metēju sacensībās 
startēja arī citi Latvijas jaunie vieglat-
lēti – U20 grupas vesermetējs Makars 
Korotkovs izcīnīja 1.vietu (67.56 m), 
U16 diska metējs Raits Markus bija 
otrais ar 49.53m, U20 šķēpmetējs 
Dāvis Krauklis ierindojās 3.vietā ar 
56.88m. Kristiāns Markss U16 grupā 
sasniedza rezultātu 45.04m, bet U18 
šķēpmetēja Hanna Gabriela Ziemiņa 
šoreiz palika bez rezultāta.

Apsveicam Elzu Lazdiņu ar veiksmīgi uzsākto sezonu! 

Lācītis un Ozoliņš uzstāda 
personīgos rekordus Jelgavā
5.jūnijā Jelgavā norisinājās 
Latvijas vieglatlētikas savienī-
bas organizētais SPORTLAND 
kauss, kurā piedalījās arī trīs 
Kokneses vieglatlēti, kas ikdie-
nā trenējas Aizkraukles novada 
sporta skolas treniņu grupās 
– U18 grupas diska metējs 
Ričards Rolfs Lācītis, U20 gru-
pas sprinteris Gustavs Alfrēds 
Ozoliņš un pieaugušo grupas 
trīssoļlēcējs Dāvis Kalniņš.

Kokneses sporta centrs 

Šīs bija pirmās viegatlētikas sacen-
sības Latvijā šajā sezonā, kur sportis-
tiem tika piedāvāta tik plaša disciplīnu 
programma. Lai gan sacensības noti-
ka bez skatītājiem, jo stadionā drīk-
stēja atrasties vien sportisti, treneri 
un apkalpojošais personāls, tomēr 
sacensību gaisotne bija ļoti patīkama 
un sacensības praktiski neatšķīrās no 
tā, kādas tās būtu ierastos apstākļos.

Ričards U18 grupas diska mešanas 
sacensībās izcīnīja 5.vietu, labākajā 
mēģinājumā 1.5kg smago disku rai-
dot 34.92 metru tālumā. Ričards U18 
grupā startē vien pirmo gadu un šīs 
bija viņa pirmās sacensības šajā sezo-
nā. Pats sportists ar startu bija visno-
taļ apmierināts, bet saskatīja vēl lietas, 

pie kurām var piestrādāt treniņos, lai 
rezultātu uzlabotu.

Gustavs Alfrēds Ozoliņš vispirms 
skrēja 200 metru distanci, kurā uz-
rādīja rezultātu 24,27 sekundes, kas 
ir jauns Gustava personīgais rekords. 
Šis rezultāts Gustavam deva 12.vietu. 
Savukārt 100 metru distancē Gustavs 
uzrādīja laiku 11.96 sekundes, kas arī 
ir jauns Gustava personīgais rekords. 
Pats sportists gan atzina, ka nelielais 
pirmsstarta uztraukums neesot ļāvis 
parādīt labāko iespējamo sniegumu, 
bet tā kā līdz valsts U18 un U20 čem-
pionātam ir vēl gandrīz mēnesis, tad 

ir laiks piestrādāt pie tām lietām, kas 
tik labi neizdevās šajā reizē.

Dāvis Kalniņš šoreiz bija plānojis 
startēt abās horizontālajās lekšanās, 
kas gan šoreiz līdz galam neizdevās. 
Jau tāllēkšanas sektorā sacensības 
beidzās sportistam priekšlaicīgi, jo 
otrajā mēģinājumā tika sastiepts krei-
sās kājas hamstrings, kas sportošanu 
turpināt neļāva. Līdz ar to gāja secen 
arī starts trīssoļlēkšanā. Sportists cer 
savest kāju kārtībā līdz valsts pieau-
gušo čempionātam, kurš notiks jau 
26.jūnijā turpat Jelgavā.

Gustavs Alfrēds Ozoliņš 100m distancē, foto: Jana Leite. 

Igaune ar 68.90 metriem izcīna 
sezonas sesto uzvaru

Maija vidū ASV pilsētā Mauntolivā 
notika kārtējās sacensības vieglatlēti-
kā, kurās piedalījās arī Latvijas labākā 
vesera metēja Laura Igaune. Laura iz-
cīnīja sezonas sesto uzvaru.

Kokneses sporta centrs
Laurai padevās stabila metienu 

sērija – 66.15m, 68.41m, 68.41m, 
68.90m, 68.31m, 66.85m. Otrās vietas 
ieguvēju Laura apsteidza par gandrīz 
sešiem metriem. Šīs Igaunei bija sep-
tītās sacensības šajā sezonā un viņa ir 
uzvarējusi sešās no tām. Sezonas la-
bākais rezultāts sasniegts pirmajās sa-
censībās 13.martā Vilmingtonā, kad 
veseris tika mests 70.64 metru tālu-
mā. Lauras Igaunes galvenais sezonas 
starts būs šogad gaidāmās olimpiskās 
spēles Tokijā, kas norisināsies jūlija 
beigās un augusta sākumā.

Lauras Igaunes galvenais sezonas starts būs šogad gaidāmās olimpiskās 
spēles Tokijā, kas norisināsies jūlija beigās un augusta sākumā.

Sadraudzības garša 25 gadu garumā

Šogad aprit 25 gadi kopš no-
slēgta vienošanās par sadarbību 
starp Koknesi un Vitingenas 
pilsētu Vācijā. Ilgo gadu laikā 
ir izveidojusies draudzība,  kas 
balstās uz savstarpēju sapratni, 
kultūru daudzveidības iepazīša-
nu un privātu draudzīgu kontak-
tu dibināšanu. Ir notikušas dau-
dzas tikšanās, kurās piedalījušies 
abu pilsētu iedzīvotāji, ir realizēti 
kopīgi projekti. Kā skaista tra-

dīciju izveidojies, ka abu pilsētu 
delegācijas tiekas sadraudzības 
un pieredzes apmaiņas vizītēs. 

Kokneses novada domes
Tūrisma un sabiedrisko attiecību 
nodaļa

Pēdējā tikšanās notika pirms trīs ga-
diem, kad Kokneses novada svētku lai-
kā  viesojās Vitingenas pilsētas delegā-
cija. Pērn bija paredzēts  koknesiešiem 
doties iepazīt Vitingenas jaunumus. 
Diemžēl visā pasaulē plosījās pandēmi-
ja, un iecerei tikties sadraudzības pil-
sētā tika pārvilkta svītra. Esam cerību 
pilni, ka šogad paredzētā sadraudzības 
tikšanās Koknesē notiks, lai gan ne tik 
kuplā skaitā kā ierasts. Laikā, kad Rīgā 

norisināsies 41. Starptautiskās Hanzas 
dienas (19.-22.augusts), ir plānots, ka 
Koknesē ieradīsies Vitingenas delegā-
cija četru cilvēku sastāvā: Vitingenas 
pilsētas mērs Andreas Riters, bijušais 
pilsētas galva Karls Riders, Vitingenas 
pilsētas mēra vietnieks Haincs Ulrihs 
Kabrodts un žurnālists Rīdigers Lange. 
Lai tiktos sadraudzības 25. gadadienā,  
iepazītu Koknesi, pārrunātu sadarbības 
nākotni un iepazītos ar jaunveidojamo 
Aizkraukles novadu. 

Sadraudzības 25. jubilejas gads ir 
īpašs arī ar to, ka ir uzsākta jauna sa-
darbība starp abu pilsētu uzņēmējiem. 
Viesu mājas “Divas upes” saimnieks To-
mass Cīrulis ir realizējis savu ilgi loloto 
ieceri, ka kādreiz Koknesē būs baudāms 
Vitingenas alus darītavā radīts alus. Nu 

tas ir noticis un Tomass 
ar gandarījumu teic:

 “Par Kokneses un 
Vitingenas ilgo sadrau-
dzību var runāt dažādi. 
Mēs to darīsim ar alus 
palīdzību! “Divās Upēs” 
ir baudāms (un arī līdzi 
ņemšanai nopērkams) 
Hansestaedter alus no 
Privatbrauerei Wittin-
gen! Lai šis apiņu pie-
sātinātais Vitingenas 
lāgeralus veldzē karstajā 
vasarā un koknesiešiem 
atgādina par draudzības 
vizītēm, lauksaimniecības praksēm, 
kultūras apmaiņas braucieniem, un 
dod iedvesmu draudzības stiprināšanai 

un attīstībai. Priekā, draugi! Lai mums 
visiem priecīga un lustīga līgošana!”
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Autokrosa sezonu bija paredzēts 
uzsākt jau 23. maijā ar Latvijas 
autokrosa čempionāta 1.posmu 
Brenguļu autotrasē, taču valstī 
noteikto ierobežojumu dēļ to 
nācās pārcelt uz vēlāku. Sacīts – 
darīts, kalendārā tika atzīmēts 
12/13. jūnijs, kad varētu startēt 
Latvijas autokrosa čempionāts 
un Folkreisa Vasaras kausa 
posms Brenguļos, bet tomēr at-
kal nācās apstāties pie sarkanās 
gaismas. Neraugoties uz situāci-
ju, autosportisti un viņu koman-
das pozitīvisma un cerību pilni 
turpina darbu pie spēkratu uzla-
bošanas un treniņbraucieniem.

Kokneses sporta centrs

Sākot ar Latvijas autokrosa čempio-
nāta braucējiem, rādās, ka šosezon mini 
bagiju klasē uz starta stāsies vismaz des-
mit mazie sportisti no Latvijas. Tā kā 
valdības lēmumi par dažādiem ierobe-
žojumu atvieglojumiem sacensību nori-
sē vēl īsti nav precizēti un ne līdz galam 
izprotami, šobrīd grūti spriest, vai šim 
pulkam pievienosies arī autobraucēji 
no Lietuvas. Pirmo startu ar nepacietī-
bu gaida pērnā gada Latvijas čempions 
un Lietuvas vicečempions Emīls Mi-
rošņiks, kuram šī sezona būs noslēdzo-

šā  mini  klasē. Sezonas gaidās Emīls ir 
aizvadījis vairākus individuālos treni-
ņus,  kā arī piedalījies LAF organizētajos 
treniņos Mūsas trasē. Arī brāļi Klāvs un 
Markuss Žvagini no Iršu pagasta aktīvi 
gatavojas jaunajai sezonai. Klāvs pagāju-
šo sezonu Latvijas čempionātā noslēdza 
augstajā 4.vietā kopvērtējumā, bet Mar-
kusam šī būs debija mini bagijos, lai gan 
mazais censonis Mūsas treniņos sevi 
pierādīja kā nopietnu konkurentu jau 
pieredzējušākiem braucējiem. Savu de-
biju mini klasē gaida arī Emīlija Ūtēna. 
Emīlija nupat aizvadīja savu pirmo tre-
niņu Brenguļu autotrasē, demonstrējot, 
ka ir apņēmības pilna cīnīties par savu 
pozīciju trasē, nebaidoties no kontaktcī-

ņas ar citu braucēju.
Latvijas kausā Junior Xtreme klasē uz 

starta stāsies Markuss Ūtēns. Markuss 
2018. gadā mini bagiju klasē izcīnīja 
Lietuvas vicečempiona titulu un Latvi-
jas čempionāta kopvērtējumā ieņēma 
augsto 5.vietu. Lai gan ir pagājis diezgan 
ilgs laika posms, līdz atkal ir iespēja sēs-
ties pie nu jau jaudīgāka spēkrata stūres, 
Markuss treniņbraucienos ir demons-
trējis teicamas braukšanas prasmes un 
spēju vadīt auto pareizās trajektorijās, 
kas nebūt nav viegli paveicams.

Latvijas komisijas kausa amatieru 
2000 klasē par uzvaru cīnīsies Ingus 
Lazdāns. Aizvadītā sezona viņam sagā-
dāja gana daudz pārbaudījumu tehnis-
kajā lauciņā, taču ziemas periods nav iz-
niekots un auto ir pārtapis par pavisam 
citu jaudas krātuvi, kā arī mainījis vizuā-
lo noformējumu. Pašam sportistam gan 
vēl nav sanācis spēkratu notestēt trasē, 
jo šobrīd vēl notiek cīņa ar elektrību un 
dzinēja noregulēšanu, taču viss ir virzī-
bā uz to, lai uz pirmo posmu gan sporta 
auto, gan braucējs būtu kaujas gatavībā. 
Šajā pašā klasē uz starta līnijas stāsies arī 
Dainis Žvagins no Iršu pagasta. Dainis 
braukšanas ziņā ir krietni pieredzēju-
šāks dažādās trasēs, kā arī ir izmantojis 
iespējas dalībai treniņbraucienos.

Vecbebros dzīvojošie autobraucēji 
Māris Riekstiņš un Kristaps Lapiņš ziņo, 
ka šo sezonu visticamāk nāksies izlaist. 

Riekstiņa  Murenai  vēl jāiegulda liels 
darbs un līdzekļi, lai uzlabotu dzinēju 
un amortizāciju, bet Lapiņš iegādājies 
jaunu sporta auto, kas visticamāk visu 
sezonu pavadīs garāžā, lai tam veiktu 
nepieciešamos uzlabojumus.

Pārejot pie Folkreisa Vasaras kausa 
sadaļas, jāsaka, ka šo disciplīnu mūsu 
novadnieki vēl nav īsti izbaudījuši. 
Folkreiss tulkojumā no angļu valodas 
nozīmē  tautas sacensības. Tā ir auto-
sporta disciplīna, kas iekļaujas zemo 
izmaksu autosporta kategorijā. Būtība 

slēpjas tajā, ka braucējiem jārēķinās ar 
faktu, ka auto par 950 eiro jebkurā brī-
dī var nopirkt cits. Pagājušo sezon sešos 
posmos kopā startēja 101 dalībnieks. 
Šajā disciplīnā šosezon savus spēkus 
nolēmušas pārbaudīt trīs novadnieces – 
Vecbebros dzīvojošā Dace Rozenštama, 
Baiba Beržuka no Iršiem un koknesiete 
Sanita Mirošņika.

Folkreisa Vasaras kausa 1.posms pa-
redzēts 4.jūlijā Priekulē, bet Latvijas au-
tokrosa čempionāta 1.posms paredzēts 
18.jūlijā Pilskalnu autotrasē.

Kokneses novada autosportisti joprojām gaida sezonas sākumu

Vecbebros cieņā foto orientēšanās

Foto orientēšanās 3. posma uzvarētāji un pasākuma organizētājs 
Artis Zvejnieks.

No 15. jūnija iedzīvotājiem pieejams 
peldbaseins un trenažieru zāle

Pamatojoties uz Ministru kabineta 
10. jūnija pieņemto lēmumu veikt iz-
maiņas, kas atvieglo sporta, kultūras un 
citu pasākumu un treniņu norisi, infor-
mējam, ka no 15. jūnija Kokneses spor-
ta centru drīkstēs apmeklēt personas, 
kuras varēs uzrādīt derīgu sadarbspējī-
gu Covid 19 vakcinācijas, pārslimoša-
nas vai testēšanas sertifikātu (kas veikts 
ne ilgāk kā 48 h pirms apmeklējuma).

Mazajā peldbaseinā šajos laikos 
vienlaikus drīkstēs atrasties ne vairāk 
kā 3 personas (izņemot gadījumus, ja 
visi ir no vienas mājsaimniecības).

SPA zonā šobrīd būs pieejama tikai 
tvaika pirts!

Tā kā apmeklētāju skaits ir ierobe-
žots, aicinām pieteikties apmeklēju-
mam zvanot: 29935266 (līdz plkst. 
16:00) 65161790 (pēc plkst. 16:00)

Iedzīvotājiem joprojām būs pieeja-

ma bezmaksas āra trenažieru zāle, bet, 
lai apmeklētu iekštelpu trenažieru zāli, 
nepieciešams uzrādīt derīgu Covid 19 
sertifikātu, kā arī ieteicams pieteikties 
apmeklējumam zvanot uz iepriekš mi-
nētajiem numuriem. Sporta halle ap-
meklētājiem nebūs pieejama.

Jebkuru citu jautājumu gadījumā 
zvaniet 29360940. Lūdzam būt saproto-
šiem un sekot līdzi izmaiņām.

Kokneses sporta centrs

Vasaras periodā Kokneses sporta centrs uzņem sporta nometnes, līdz ar to 
peldbaseins iedzīvotājiem būs pieejams šādos laikos (par tālākiem datumiem 
informācija tiks periodiski atjaunota):

Aktīvā dzīvesveida cienītāji aizva-
dītajā mēnesī piedalījās Vecbebru foto 
orientēšanās - rogaininga trīs posmos. 
20. maija veiksmīgi noritēja 1. posms 
"AR KĀJĀM", ar intervālu startu (ik 
pēc 5 minūtēm). Apvidū pēc kartes un 

nosaukuma bija jāmeklē 52 punkti līdz 
1.4 km attālumā no starta vietas, tur-
klāt punktiem bija dažādas vērtības. Lai 
uzvarētu, divu stundu kontrollaikā bija 
iegūst vislielāko punktu summu, savu 
maršrutu fiksējot telefona aplikācijā 

Strava. Pasākumā piedalījās 4 koman-
das.   1.vietu ieguva komanda "Maize"- 
Deivids Dzerkalis, Rūdolfs Emīls Zvej-
nieks.  

27. maijā notika foto orientēšanās  - 
rogaininga "Ar VELO" kārta. Kartes 
teritorija bija paplašināta līdz 2.5 kilo-
metriem no starta vietas un meklējami 
bija 45 foto punkti.  Pasākumā pieda-
lījās 4 komandas, pirmo vietu ieguva 
komandai "Labāk vēlāk nekā nekad!" 
- Dārta Ungure, Renāte Jaudzema. 3. 
jūnijā tika aizvadīts foto orientēšanās 3. 
posms "Pārbaudījumi", kurā piedalījās 
sešas komandas. 1.vietu ieguva koman-
da "Robis" - Roberts un Maija Zeilāni. 

 
Artis Zvejnieks,

Bebru pagasta sporta pasākumu 
organizators
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Mūsu novadniecei Patrīcijai 
Eidukai šī vasara paies krājot 
spēkus nākamajai olimpiskajai 
sezonai – Ziemas olimpiskajām 
spēlēm  un Pasaules U23 čem-
pionātam. Šobrīd, kad mēs bau-
dām Latvijas vasaras tveici un 
ziedēšanas burvību, Patrīcija ir 
sniegotajos kalnos Austrijā, kur 
arī sagaidīs Jāņus.

Kokneses novada domes
Tūrisma un sabiedrisko attiecību 
nodaļa

Kokneses novada domes deputāti 
26. maija sēdē piešķīra finansējumu, 
lai atbalstītu jaunietes gatavošanos no-
zīmīgajiem startiem jaunajā distanču 
slēpošanas sezonā.

Eiduku ģimene sirsnīgi pateicas 
Kokneses novada domei par sapratni 
un sadarbību vairāku gadu garumā, 
sniedzot atbalstu Patrīcijas sportiskajā 
izaugsmē. 

Aizvadītajā slēpošanas sezonā spor-
tiste 12 reizes iekļuva trīsdesmitniekā 
Pasaules kausa posmos, ieguva 8. vietu 
Pasaules kausa posmā Davosā, 10. vie-
tu “Tour de ski” seriāla pēdējā posmā, 
U23 grupā Pasaules čempionātā izcīnī-
ta 7. un 9. vieta. 2020./2021. gada sezo-
nā Pasaules kausa kopvērtējumā Patrī-
cija ierindojas 37. vietā. Pagājušais gads 
atnesis arī 2020. gada Latvijas labākās 
sportistes titulu un “Trīs zvaigžņu bal-
vu 2020”. 

7. jūnijā Patrīcija no Vecbebriem 
devās uz treniņnometni Austrijā, bet 
dažas dienas iepriekš noritēja mūsu 
saruna par jauniem izaicinājumiem, 
nākotnes iecerēm un Jāņu svinēšanas 
tradīcijām ģimenē.

Ar velosipēdu vairāk 
nekā 100 kilometru 
dienā

Tātad šobrīd norit aktīva gatavoša-
nās jaunajai olimpiskajai sezonai? 

Patrīcija: Jā, no 1. maija pilnā re-
žīmā ir atsācies treniņprocess. Aprīlis 
bija pauzes mēnesis, kad varēju gan at-
pūsties, gan trenēties. Maijā treniņi aiz-
ritēja braucot ar rollerslēpēm un velosi-
pēdu,  trenažieru zālē Kokneses sporta 
centrā. Liels paldies par atsaucību un 
pozitīvo attieksmi Kokneses sporta 
centra vadībai. Esmu olimpiskās vienī-
bas sportiste, tāpēc drīkstēju apmeklēt 
sporta zāli arī šajā ierobežojumu laikā. 
Nesen atgriezos no treniņnometnes 
Polijā, Zakopanē. 

Uz mūsu sarunu ieradies ar velo-
sipēdu. Cik kilometrus garu distanci 
dienā tu parasti nobrauc?

No 100  līdz 140 kilometriem, tās ir 
apmēram sešas stundas. Viens no ma-
niem mīļākajiem maršrutiem ir līdz 
Aizkrauklei, pāri HES, tad uz Jaunjel-
gavu un Ķegumu. Braucu arī uz Jēkab-
pili un Ērgļu pusi.

Noturēt sasniegto 
līmeni

Kā tu raksturotu jauno sezonu, ar 
ko tā atšķirsies no iepriekšējām?

Nākamā sezona būs ļoti saspring-
ta, jo Olimpiskās spēles Pekinā notiks 
nākamā gada februārī, pēc kurām gan-
drīz uzreiz būs jāstartē  Pasaules U23 
čempionātā. Nebūs daudz laika, lai 
atjaunotu spēkus. 

Aizvadītajā sezonā izdarīju visu, 
kas bija manos spēkos. Esmu sev 
uzstādījusi augstu latiņu un centīšos, 
lai nākamajā sezonā noturētos ar 
stabiliem rezultātiem. Sezona sāksies 
15. novembrī un noslēgsies nākamā 
gada marta vidū. 

Vai tavs tētis un treneris ir līdzās 
visās treniņnometnēs?

Ir treniņnometnes, kurās man ir cits 
treneris, bet vislabākās nometnes ir tās, 
kurās mani trenē tētis, jo viņš vislabāk 
zina nianses, kas man ir jāuzlabo 

un jānoslīpē. Savukārt nometnes 
meitenēm patīk, kad mums pievienojas 
mans jaunākais brālis Edijs, jo tad 
treniņos izveidojas laba konkurence. 
Edijam arī ir daudz jātrenējas, jo viņš 
pārstāvēs Latviju 2021. gada Eiropas 
ziemas olimpiskajā festivālā Somijā, 
slēpošanas centrā Vuokatti.

Vismīļākā – “Trīs 
zvaigžņu balva”

Saņemot “Trīs zvaigžņu balvu 
2020”, tu veltīji siltus pateicības vār-
dus saviem atbalstītājiem un līdzju-
tējiem.

Mani saviļņo tā fantastiskā sajūta, ka 
tik daudzi cilvēki par mani ir balsojuši 
un jutuši līdzi, veltījuši labus vārdus. 
Ieejot kopā ar tēti veikalā vai kaut kur 
citur, cilvēki pienāk parunāties un jop-
rojām apsveic, saka, ka ir balsojuši un 
novēl veiksmi. Vēlreiz liels un sirsnīgs 
paldies visiem, visiem! Kopā ar savu 
ģimeni esmu ļoti pateicīga Kokneses 
novada domes deputātiem par pašval-
dības atbalstu vairāku gadu garumā. 
Vieni no maniem pirmajiem atbals-
tītājiem Kokneses novadā, kuri mani 
turpina atbalstīt ir “Ievas siers”, ar kuru 
izveidojusies ļoti jauka sadarbība.  

Vai nākotne sevi redzi kā studenti 
kādā no augstskolām? 

Es noteikti pievērsīšos studijām, bet 
apzinos, ka pašreiz aktīvas sportistes 
gaitas nevaru apvienot ar nopietnu mā-
cību darbu. Ir jāizšķiras par vienu, kas 
ir labi jāizdara, tad var domāt par nā-
kamo. Šobrīd mana prioritāte ir sports. 
Nākotnē noteikti studēšu.  Viena no 
nozarēm, kas mani interesē, ir medi-
cīna. 

Tu lieliski turpini savas ģimenes 
sportisko tradīciju. Savulaik tētis ir 
uzvarējis Latvijas junioru čempio-
nātā, viens no vecākajiem brāļiem 
Valts ir piedalījies 2006. gada Turīnas 
olimpiskajās spēlēs, ar labiem rezul-
tātiem slēpojuši pārējie brāļi, tagad 

aktīvi trenējas jaunākais brālis Edijs.
No divu gadu vecuma esmu uz slē-

pēm. Augot sportiskā ģimenē, savādāk 
savu dzīvi nevaru iedomāties. Brāļi ar 
savu ieguldīto milzīgo darbu un centī-
bu varēja tālu tikt, bet viņi izvēlējās stu-
dēt, bet slēpošanai aizvien viņu dzīvē ir 
liela nozīme. 

Līgo vakarā būs 
domās ar savējiem

Vai piekrīti, ka vasarai ir zemeņu 
smarža?

Manai vasarai noteikti! Mūsu ģime-
ne jau vairāk nekā 10 gadus nodarbo-
jas ar zemeņu audzēšanu. Tas ir mūsu 
ģimenes mazais bizness, kas prasa lielu 
darbu, bet ko darām ar prieku. Šovasar 
mainīgo laikapstākļu dēļ ogas krāsojās 
lēnām, bet nu jau klāt ir īstais zemeņu 
laiks. 

Vai tev ir kāds vaļasprieks, kam 
atliek laiks arī pēc treniņiem un do-
mām par sportu?

Mana aizraušanās ir mūzika – esmu 
mācījusies klavierspēli, retajos atpū-

tas brīžos mācos spēlēt ģitāru. Man ir 
uzdāvināta ukulele, ko arī ļoti gribas 
uzspēlēt.  

Klāt Vasaras Saulgrieži. Vai tavā 
ģimenē ir savas Jāņu svinēšanas tra-
dīcijas?

Jāņi mūsu ģimenē ir tikpat gaidī-
ti svētki kā Ziemassvētki, kad mūsu 
kuplā ģimene pulcējas vecāku mājās 
“Gundegas” Bebru pagastā. Gaidot 
svētkus, sakopjam un ar meijām puš-
ķojam pagalmu, dodamies pļavā un pi-
nam vainagus. Līgo vakarā tiek iekurts 
ugunskurs un uzklāts svētku galds. Tā 
ir jauka kopā būšana ar saviem tuva-
jiem. Tētim brālis ir vārdā Jānis, kuru 
sveicam Jāņu dienā. Šoreiz Jāņos mājās 
nebūšu, no nometnes Austrijā atgriezī-
šos 27. jūnijā. Bet savējie mani noteikti 
iepriecinās atsūtot Līgo vakara foto.

Novēlu visiem priecīgu līgošanu un 
skaistiem notikumiem bagātu vasaru!

Līgosvētkos pirms pāris vasarām.

Patrīcijas vasara 

Ceļo ar garšu mājas kafejnīcu dienās Vidusdaugavā 24. un 25.jūlijā
Lai garšām pildīts ceļojums Tevi 
atved uz Vidusdaugavu – te lik-
teņupes Daugavas vidusposmā, 
gluži kā plūstoši ūdeņi, kopā 
savijušies seši novadi, veidojot 
jaunu, vienotu Aizkraukles no-
vadu. No senās Hanzas pilsētas 
Kokneses, līdz vietai, kur gaisma 
Daugavā dzimst – Aizkrauklei. No 
Pļaviņu novada - vietas, kur savu 
mūža rakstu ierakstīt, līdz Zaļās 
zemes novadam – Skrīveriem. No 
teiksmainiem mežiem ieskautās 
Jaunjelgavas, līdz Mūsmājām 
Sēlijā – Neretas novadam.

Lauma Āre,
Kokneses tūrisma
 informācijas centrs

Viesoties un izbaudīt garšīgu, daudz-
veidīgu piedāvājumu aicinās  divdesmit 
deviņas mājas kafejnīcas.

Senajā Hanzas pilsētā Koknesē garšu 
kārpiņas iepriecinās piecas mājas kafej-
nīcas. Abās pasākuma dienās paipalu 
delikateses piedāvās Olalā!CAFE, savu-
kārt “Mežsaimniecības kantora” pagal-
mā saimniece galdā liks saldus našķus 
un atspirdzinošus dzērienus.

Akcijas pirmajā dienā izzināt un de-
gustēt garšaugus un to sāļus dažādos 
ēdienos aicinās mājas kafejnīca viensēta 
"Ausmas", kā arī "Rijnieku" sētā varēs 
nogaršot grilētu kazas piena sieru ar ogu 
mērci. Dūmoto ēdienu cienītāji "Kūpiņ-
salā" varēs baudīt kūpinātas zivtiņas un 
uz grila gatavotas maltītes.

Trīs mājas kafejnīcas savus apmeklē-
tājus gaidīs vietā, kur gaisma Daugavā 
dzimst – Aizkrauklē. 24. jūlijā Balkānu 
tradicionālos ēdienus iepazīt aicinās 
"Balkānu garšas", piedāvājot nogaršot 
un uzzināt, kas ir  jufka  un  pilaf. "AK 
gardumi vēstniecība" vasaras garšas 
maltīte Aizkraukles sirdī viesiem at-
gādinās, cik svarīga un neaizstājama ir 
latviešu virtuves klasika, no aukstās zu-
pas līdz grūbām un pat ribiņām. Savus 
spēkus ielu ēdiena cienītāji varēs izmē-
ģināt "KWB street food restaurant", jo 
tur, abās pasākuma dienās, iepriekš pie-
sakoties, būs iespējams pagatavot lielo 
3kg burgeru.

Mājas kafejnīcas darbosies arī Pļavi-
ņu pusē – ainaviskās vietās un gleznai-
nās lauku mājās, kuru saimnieki ir īsti 
savas dzimtās vietas patrioti. 24. jūlijā 
“Vistu gailenēs Vizbuļu pagalmā” varēs 
nogaršot Klintaines pagasta "Vizbuļos". 
24.un 25.jūlijā ciemos gaidīs mini ZOO 
"Karlīnas" un "Karlīnas virtuve", kas lie-
liem un maziem piedāvās gan iepazīt 
eksotiskus dzīvniekus un putnus, gan 
baudīt gardu maltīti. Vietalvas puses 
"Kadiķīša" māju pagalms būs atvērts ik-
vienam, kurš vēlēsies degustēt "kupuša 
pienu" un "vasaras dzirkstošo zupu".

Zaļās zemes novadā  Skrīveros  mā-
jas kafejnīcu durvis vērs astoņās vietās. 
Abās pasākuma dienās piedalīsies piecas 
kafejnīcas. "Ziedu ielas namiņā" intere-
senti varēs izgaršot medus produkciju 
un iepazīties ar seno amatu mākslu, 
savukārt "Vasarā laukos" būs divu vei-
du zupas, kas vārītas uz dzīvās uguns, 

kā arī pašcepta maizīte un citi gardumi. 
"RADADA Lāčplēsis grilē" viesus cienās 
ar grilētu jēra vai vistas gaļas šašliku un 
ļaus izmēģināt apdrukas prasmes. "Skrī-
veru mājas saldējuma" kafejnīca pie-
dāvās atveldzēties vasaras karstumā ar 
firmas saldējumu ēdieniem un pašu ga-
tavotiem dzērieniem. "Emociju fabrikas 
Raudas krogs" aicinās emocionālā garšu 
kārpiņu ceļojumā, izbaudot gotiņu kūku 
un skrīveru zefīru. 24.jūlijā apmeklē-
tājus gaidīs trīs kafejnīcās. "Sulu mājā" 
būs iespēja nogaršot ābolu pankūkas ar 
dažādu ogu ievārījumiem, kā arī pašro-
cīgi izveidot ābolu virtuli un to degustēt. 
"Armadillo dārzā" notiekošajos dārza 
svētkos būs iespējams iekost kādu kūpi-
nātu uzkodu, vai iestiprināties kārtīgāk 
ar zivtiņu un cūkgaļu zaļumu marinādē. 
Viesus laipni sagaidīs “Ciema slotā” pie 
Jēpapa – šeit būs īstens Vidzemes ēdiens 
gan sievu, gan vīru gaumē, kuru recep-
tes lolotas no vecmāmiņas pūra lādes.

Teiksmainajos mežos ieskauta-
jā Jaunjelgavas pusē viesus sagaidīs sep-
tiņās mājas kafejnīcās. Gan 24., gan 25. 
jūlijā ciemiņus gaidīs trijās vietās - pašā 
meža vidiņā itāļu virtuves garšas un no-
slēpumus aicinās izbaudīt kafejnīca "IN 
THE WOODS", savukārt "Jaunupītēs" 
apmeklētāji uzzinās, kas ir bišu gultiņas, 
paralēli baudot medus kvasu un jēra 
zupu. "Garšu bankā" viesus sagaidīs ar 
krāsainu ēdienkarti – šeit varēs nogaršot 
piparmētru auksto zupu un pat sama 
fileju. 24.jūlijā apmeklēt tiek aicinātas 
četras kafejnīcas. "Pie Daugavas" tālo 
zemju ceļotājus un to atklājējus sagaidīs 

ar īpašu, uz ugunskura vārītu zupu, lai 
ar jauniem spēkiem varētu doties tālāk, 
savukārt "Jaunjelgavas stacijas bufetē" 
vēsturisko vērtību cienītājiem galdā liks 
kotletes ar kartupeļu biezeni un padom-
ju ēdnīcas klasiku – kafijas krēmu ar 
ogu ķīseli. "Baltās baznīcas Zaļumbārā" 
būs iespēja baudīt slaveno sadraudzības 
zupu un citus draudzes ļaužu gatavotus 
gardumus, piemēram, plātsmaizi un 
"Serenādi". Vasarīgajā kafejnīcā "Pie la-
penītes" viesus cienās ar   Anitas gardo 
ugunskura pupiņu zupu un lauku kū-
ciņām.

Lai ikviens justos kā Mūsmājās Sē-
lijā,  Neretā  mājas kafejnīcas apmek-
lētājiem durvis vērs trīs vietās. Abās 
pasākuma dienās senajā Gricgales kro-
gā mājas kafejnīcā "Pie Medņa" varēs 
izjust vēsturisko elpu un iestiprināties 
ar seno sēļu ēdienu - batviņu zupu tieši 

no ugunskura. 24.jūlijā Pilkalnes muižā 
apmeklētājus sagaidīs ar lielā katla jēra 
gardumiem un dažādiem Irmas saldu-
miem, savukārt mājas kafejnīcā "Siera 
bize" saimniece aicinās nogaršot mājās 
gatavotas pusdienas ar dažādiem piena 
produktiem, kā arī degustēt dažādu vei-
du sierus.

Mājas kafejnīcu dienas   rīko Latvi-
jas Investīciju un attīstības aģentūras 
Tūrisma departaments un Latvijas 
Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļo-
tājs” (vairāk informācijas:  www.latvia.
travel  un  www.celotajs.lv/majaskafejni-
cas un sociālo tīklu kontos).

Gaidīsim ciemos Vidusdaugavā – 
aizraujošā garšu, ainavu un stāstu ceļo-
jumā, ievērojot valstī noteiktos epide-
mioloģiskos nosacījumus!

Lai nodrošinātu pakalpojuma pieeja-
mību, vēlama iepriekšēja pieteikšanās.

Patrīcija sūta sveicienus no 
sniegotās Austrijas! 
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Aizritējis 2020./2021.mācību gads Kokneses novada izglītības iestādēs
Ar rudens ziediem rokās, ar bēr-

nu un jauniešu čalām, ar pārmaiņām 
izglītības darba  pārraudzībā un vie-
nas izglītības iestādes vadībā, iesākās 
2020./2021. mācību gads Kokneses 
novada izglītības iestādēs. Uz pirms-
skolas izglītības iestādēm “Gundega”, 
“Bitīte”, pirmsskolas grupiņu Pērses 
sākumskolā devās 269 mazie Kokne-
sieši. Bebru pamatskolā mācības uzsā-
ka 96 izglītojamie, Pērses sākumskolā 
– 28, Ilmāra Gaiša vidusskolā 391 iz-
glītojamais, bet Kokneses pamatskolā 
– attīstības centrā 115 audzēkņi.

Iepriekšējā  mācību gada noslē-
gums aizritēja, kā jauns izaicinājums 
Covid-19 infekcijas izplatības dēļ. 
Valstī tika noteikti ierobežojumi, kuri 
skāra arī izglītības jomu. 2020./2021.
mācību gadu uzsākām ar cerību mācī-
ties un strādāt klātienē. Taču Covid-19 
infekcijas izplatības dēļ, oktobrī nācās 
pāriet uz attālinātu mācību procesu, 
valstī izsludināja ārkārtas situāciju.
Jaunu izaicinājumu 
un pārbaudījumu 
laiks

Ārkārtējās situācijas laikā pirms-
skolas izglītības iestādēm un iestādēm, 
kas nodrošina bērnu uzraudzības pa-
kalpojumu, bija jānodrošina grupu 
darbība, lai nodrošinātu pirmsskolas 
pakalpojumu sniegšanu vecākiem, kas 
paši nevar nodrošināt bērnu pieskatī-
šanu.  Klātienē darbojās visas pirms-
skolas izglītības iestādes un arī Kok-
neses pamatskola- attīstības centrs. 

Izglītojamajiem skolās tika sniegts 
atbalsts – apzināti skolēni, kuriem ne-
pieciešama viedierīce mācību procesa 
nodrošināšanai attālināti. Izglītojamie 
saņēma iepriekšējā mācību gadā izglī-
tības iestādēm piegādātos datorus un 
telefonus no Izglītības un Zinātnes 
ministrijas. Arī šajā mācību gadā Kok-
neses novada skolām no Izglītības un 
zinātnes ministrijas  piegādāja  dato-
rus pedagogu un izglītojamo mācību 
procesa nodrošināšanai attālināti.

Sniedzot atbalstu izglītības iestā-
dēm no valsts budžeta programmas 
02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem ga-
dījumiem” katrai vispārējās (izņemot 
neklātienes, vakara, sociālās korek-
cijas) izglītības iestādei  un speciālās 
izglītības iestādei paredzētā portatīvo 
datoru skaita noteikšanā tika ņemts 
vērā izglītības iestādē esošais izglīto-
jamo skaits (uz 2020.gada 1.septembri 
7.-12.klašu grupā).  Kokneses novadā 
datorus saņēma Ilmāra Gaiša Kokne-
ses vidusskola – 17, Bebru pamatsko-
la – 7, Kokneses pamatskola-attīstības 
centrs – 8.
No klātienes uz 
attālināto mācību 
darbu

Mazinoties Covid -19 saslimstības 
rādītājiem, darbs Kokneses novada 
izglītības iestādēs varēja uz neilgu lai-
ku atsākties klātienē 1.- 6.klašu skolē-
niem, 7.- 12.klašu skolēniem rotācijas 
kārtībā. Varēja organizēt āra nodarbī-
bas, ievērojot drošības pasākumus. 

Izglītības un zinātnes ministrija sa-
darbībā ar Slimību profilakses un kon-
troles centru, Veselības inspekciju iz-
strādāja “Drošības protokolu (pamat-
principus) izglītībā”, nosakot kā droši 
nokļūt uz izglītības iestādi un mājām, 
pamatprincipus pirmsskolas izglītības 
iestāžu darbībai, individuālo konsul-
tāciju īstenošanai, klātienes mācību 
īstenošanai, ārtelpu nodarbību orga-
nizēšanai un īstenošanai, drošības no-

teikumu ievērošanu izglītības iestādē. 
Neskatoties uz ļoti stingriem drošī-

bas noteikumiem, mācību gada laikā 
uz laiku nācās slēgt pirmsskolas izglī-
tības iestādes  “Gundega” un “Bitīte”, 
pirmsskolas grupiņu Pērses sākum-
skolā.

Pieaugot Covid-19 izplatībai mūsu 
novadā, pavasara pēdējo mēnesi attā-
lināts mācību process tika organizēts 
arī Kokneses pamatskolā-attīstības 
centrā.

Ar bažām uz mācību gada noslēgu-
mu raudzījās 9. un 12.klašu absolven-
ti. 9.klašu beidzējiem eksāmeni par 
pamatizglītības iegūšanu tika aizstāti 
ar diagnostikas darbiem.

12. klašu absolventi gatavojās cen-
tralizētajiem eksāmeniem. Šajā mācī-
bu gadā tika noteikti 3 obligātie ek-
sāmeni, kuri jākārto klātienē. Pirms 
eksāmeniem gan skolēni, gan pedago-
gi veica Covid testus, ievērojot drošī-
bas pasākumus un inficēšanās riskus. 
Eksāmenu sesija sākās 11.maijā ar 
centralizēto eksāmenu svešvalodās, 
18.maijā – latviešu valodā, bet 21.mai-
jā matemātikā. Šajā mācību gadā 
eksāmenus Ilmāra Gaiša vidusskolā 
kārtoja 26 izglītojamie. Daži skolēni 
izvēlējās kārtot arī izvēles eksāmenus: 
ķīmijā, bioloģijā un fizikā.

30. jūnijā absolventi uzzinās savu 
sasniegumu rezultātus, saņems serti-
fikātus.
Atzinīgi novērtēts 
radošais darbs

Aizvadītajā mācību gadā skolēniem 
bija iespēja piedalīties 2.posma mācī-
bu priekšmetu olimpiādēs (tiešsaistē). 
Ilmāra Gaiša vidusskolas audzēkņi 
aktīvi šo iespēju izmantoja. Mācību 
gada laikā notika 13 mācību priekš-
metu olimpiādes, kurās piedalījās 100 
Kokneses novada izglītojamie. Par 
sasniegumiem mācību priekšmetu 
olimpiādēs skolēni saņēma Kokneses 
novada pašvaldības diplomus mācību 
gada noslēgumā. Īpaši lepojamies ar 4 
audzēkņu sasniegumiem. Viņi pieda-
lījās 3.posma Valsts olimpiādēs; latvie-
šu valodā un literatūrā – 2; ekonomikā 
– 1; ģeogrāfijā – 1.

Skolēni vidusskolā iesaistās Zināt-
niski pētniecisko darbu izstrādē un 
aizstāvēšanā. No Ilmāra Gaiša vidus-
skolas 2 audzēkņu darbi tika izvirzīti 
Valsts zinātniski pētniecisko darbu 
konferencei. Arī tās šogad notika tieš-
saistē. 

1 sākumskolas audzēkne piedalījās 
XXIV stāstnieku konkursā "Teci, teci 
valodiņa 2020" un ieguva II pakāpi 
valstī.

Maija izskaņā Rīgas tradicionālajā 
dziedāšanas konkursā “Dziesmu dzie-
du, kāda bija” piedalījās Ilmāra Gaiša 
vidusskolas folkloras kopa “Tīne”. In-
dividuāli un grupā tika iegūtas viena 
I pakāpe un divas II pakāpes, kā arī 
muzicēšanas konkursā “Klaberjakte” 
II pakāpe.
Veiksmīgs akreditētas 
mācību iestādes

2021.gada pavasarī Ilmāra Gaiša 
vidusskolai un Kokneses pamatskolai 
– attīstības centram bija akreditācija. 
Akreditācijas process abās izglītības 
iestādēs aizritējis ļoti veiksmīgi. Ilmā-
ra Gaiša Kokneses vidusskolai akredi-
tācijas termiņš ir 2027.gada 19.aprīlis, 
bet Kokneses pamatskolas- attīstības 
centra akreditācijas termiņš ir 2027.
gada 9.maijs. Vienlaikus ar izglītības 
iestāžu akreditāciju, norisinājās arī iz-

glītības iestāžu vadītāju vērtēšana.
Akreditācija ir process, kura ie-

tvaros vērtē izglītības iestādes un/vai 
izglītības programmas īstenošanas 
kvalitāti.

Izglītības iestādes un izglītības 
programmas akreditācija dod tiesības 
izglītības iestādei izsniegt valsts atzītu 
izglītības dokumentu par konkrētai 
izglītības programmai atbilstošas iz-
glītības ieguvi.

Izglītības programmu vai izglītības 

iestādi profesionālās ievirzes vai pro-
fesionālās pilnveides izglītības prog-
rammas īstenošanā akreditē:

uz sešiem gadiem, ja visi kritēriji 
novērtēti ar kvalitātes vērtējuma lī-
meni "labi" vai augstāku. Akreditāciju 
īsteno Izglītības kvalitātes valsts die-
nests.
Paldies par ieguldīto 
darbu!

2020./2021.mācību gads ir bijis 
grūts visiem izglītības procesa norisē 

un organizēšanā iesaistītajiem. Cienī-
jamie, skolu vadītāji un pedagogi! Jūsu 
ieguldītais darbs šajā gadā ir nenovēr-
tējams. Paldies par prasmi pielāgoties 
pārmaiņām, nekavējoties uz tām re-
aģēt un organizēt darbu atbilstoši aps-
tākļiem, nezaudējot sevī spēku sniegt 
zināšanas skolēniem. Izglītības iestāžu 
vadītāji – amata “virtuozi”, kuri spēja 
vadīt izglītības iestādes, atbilstoši pra-
sībām, ievērojot nosacījumus gan iz-
glītības jomā, gan infekcijas izplatības 

Mirkļi no svētku brīžiem. Kokneses pamatskolas – attīstības centrā 3. jūnijā pēc veiksmīgi nokārtota kvalifikācijas 
eksāmena profesionālajā pamatizglītības programmā “Kokizstrādājumu izgatavošana” apliecību par 

profesionālās kvalifikācijas “Koksnes materiālu apstrādātājs” ieguva trīs audzēkņi. Turpinot skolas tradīcijas, 
godalgu ar nomināciju “Jaunais amatnieks 2021” svinīgi pasniedza otrā kursa audzēknim, šī gada absolventam 

Kristapam Danielam Kriņģelim.
11. jūnijā apliecību par vispārējo pamatizglītību un sekmju izrakstu saņēma 7 devīto klašu skolēni.

Saulainais 12. jūnijs bija izlaiduma diena 12 Bebru pamatskolas 9. klases skolēniem un viņu audzinātājai Annai 
Romanovskai, kura viņus audzināja no 5. klases.

11. jūnijā ceļa vārdus turpmākajām skolas gaitām Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas 9. a klases 17 absolventiem 
veltīja klases audzinātāja Dace Skopāne. 
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Kokneses luterāņu baznīcā 
Alda Dobenberga gleznu 
izstāde 

Pirmo reizi "Baznīcu nakts" pasākumā 29. maijā  piedalījās Kokneses evaņ-
ģēliski luteriskā baznīca. Jauks pārsteigums apmeklētājiem bija iespēja apska-
tīt Alda Dobenberga gleznu izstādi, kas dievnamā būs aplūkojama visu jūnija 
mēnesi. 

“Laika zaglis” Kokneses 
tūrisma informācijas centrā

Kokneses tūrisma centra izstāžu zālē izstāde skatāma līdz  jūlijam.

“Galdiņos” izstāde par 
Bebru pagasta vēsturi

No 8. jūnija Bebru pagasta “Gal-
diņos” atvērta tēlnieka Voldemāra 
Jākobsona memoriālā māja “Galdiņi”. 
Apmeklētājiem tiek piedāvāta izstāde 
“Bebru pagasts laiku lokos”. Memori-

ālās mājas darbalaiks vasaras sezonā: 
otrdienās no pulksten 10 līdz 14, treš-
dienās no pulksten 11 līdz 17, piekt-
dienās no pulksten 11 līdz 15, sestdie-
nās no pulksten 10 līdz 14.

ierobežošanai.
Cienījamie Kokneses novada izglī-

tības iestāžu audzēkņi! Arī jums šis 
gads ir bijis neparasti grūts, jo mācī-
ties attālināti, apgūt patstāvīgā darba 
iemaņas bez skolotāja palīdzības un 
sasniegt labus rezultātus, ir liels izai-
cinājums.

Izglītības process nevar būt piln-
vērtīgs bez vecāku līdzdalības. Mīļie 
vecāki! Šajā mācību gadā Jūs bijāt at-

balsts savam bērnam. Jūs bijāt ne tikai 
mamma vai tētis, bet brīžam arī skolo-
tājs. Jūsu bērna sasniegumu panāku-
mu daļa, esiet Jūs. Paldies!

Ar kreimenīšu, ceriņu un pujeņu 
smaržu, ar smaidiem  un atmiņām, 
kādu asaru uz vaiga aizrit izlaidu-
mu laiks. Šajā gadā šis laiks ir īpašs. 
Pirmsskolas izglītības iestādēs tas jau 
aizvadīts bez vecāku līdzdalības Arī 
Kokneses mūzikas skolas audzēkņi 

saņēmuši apliecību par profesionālās 
ievirzes izglītības iegūšanu. Jūnija sā-
kumā no savas skolas atvadījās arī 9., 
12.klašu absolventi.

Mūs visus gaida jauni izaicinājumi, 
jaunas cerības, jaunas pārmaiņas, silta 
un jauka vasara.  

Ilona Lazda, 
Izglītības darba speciāliste

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas 9. b klasi absolvēja 17 skolēni, kuriem klases audzinātāja bija skolotāja 
Sandra Māliņa.

11. jūnijā Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā sveica 12. klases absolventus un klases audzinātāju Ingūnu Ozoliņu. 
Lai skolas beidzējiem – 26 jauniešiem veiksmīgs turpmākais ceļš!

Pirmajā izlaidumā 
burbuļu ballīte

8. jūnijā Pērses sākumskolas 
pirmsskolas grupas 3 absolventes 
saņēma savu pirmo izglītības doku-
mentu. Izrotātās skolas telpas un zāle, 
krāšņie baloni, smaržīgās meijas, 
ceriņi un peonijas, margrietiņas un 
kalmes, viss liecināja par to, ka svētki 
klāt. 

Skolotāja Daiga Andersone teic: 
“Paldies skolas vadībai par sarūpē-
tajiem pārsteigumiem visas dienas 
garumā! Paldies vecākiem un vec-
vecākiem par izturību, sadarbību, 
sapratni, atsaucību un iejūtību, rado-
šumu un spēju pielāgoties jebkuriem 
apstākļiem! 

Pēc svinīgā pasākuma skolas zālē svētku pārsteigumi  turpinājās burbuļu 
ballītē Magazina laukumā. 

Tuvojoties Jāņiem, Kokneses Rado-
šajā mājā biedrības “Baltaine” darbīgie 
ļaudis organizēja Jāņu mācības. Tā ir 
folkloras kopas “Urgas” 2005. gadā ie-
sākta tradīcija – dalīties savā latviskajā 
dzīvesziņā un aicināt ikvienu uz skais-
tu un latvisku līgošanu.

“Cilvēkus visvairāk interesē vainagu 
pīšana, lāpu gatavošana un siera sieša-
na, jo tās ir būtiskākās iemaņas svētku 
svinēšanai un visvairāk saistās ar Jāņu 

nakts burvību,” stāsta folkloras kopas 
“Urgas” un biedrības “Baltaine” vadī-
tāja Inguna Žogota.

Nākot uz pasākumu, meitas un sie-
vas bija salasījušas lauku puķes un zā-
lītes. Pinot vainagu, var pilnībā iztikt 
bez diega, ja vainagu pin kā bizi.  Šo 
seno prasmi mācīja Natālija Miķelso-
ne, folkloras kopas “Urgas” dalībniece 
un prasmīga vainagu pinēja.

Katru gadu uz Jāņu mācībām tiek 

aicināts lāpu meistars, šoreiz lāpu ga-
tavošanu mācīja Andris Žogots. Līgo-
svētki nav iedomājami bez Jāņu siera. 
Dina Jansone dalījās siera siešanas pie-
redzē un aicināja nobaudīt jau mājas 
sasieto sieru, bet Līvija Briede Radošās 
mājas pagalmā mācīja Jāņu sieru gata-
vot uz dzīvās uguns.

Vasaras saulgrieži tika ieskandināti 
ar kopīgi dziedātām līgodziesmām un 
Jāņu rotaļām.

Lai piedzīvotu Jāņu burvību, Inguna 
Žogota novēl kaut vienu no svētku tra-
dīcijām iemācīties un izdarīt pašiem!

Mācāmies svinēt Jāņus!
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Bērnība bez Latvijas saules
Koknesietis Kārlis Krūmiņš ir 
viens no Sibīrijas bērniem, ku-
ram bērnība aizritējusi tālumā 
no Latvijas. 1941. gada 14. jū-
nijā viņa ģimenei no Odzienas 
pagasta “Strautmaļu” mājām 
sākās ceļš uz tālo Sibīriju.
 
Kokneses novada domes
Tūrisma un sabiedrisko attiecī-
bu nodaļa

Kārlim Krūmiņam mūža lielākā 
daļa pagājusi Koknesē, bet par seš-
padsmit pavadītiem gadiem tālumā 
no Latvijas, viņš teic: “Man izdzīvot 
palīdzēja mātes apbrīnojamais spēks 
un stiprais gars.”

Pirmās skolas gaitas 
Sibīrijā

1941. gada 14. jūnijā Kārļa Krū-
miņa ģimeni no Madonas apriņķa 
Odzienas pagasta “Strautmaļiem” 
aizveda uz Madonas dzelzceļa staci-
ju. Skaudri skan viņa bērnības stāsts: 
“Esmu dzimis 1937. gada 5. novem-
brī. Izsūtīšanas dienā biju nepilnus 
četrus gadus vecs, vecaimātei bija 86 
gadi, jaunākajam brālītim tikai astoņi 
mēneši. Manu tēvu Eduardu Krūmi-
ņu Madonā no ģimenes nošķīra, par 
viņa turpmāko likteni neko nezinā-
jām līdz Atmodas laikam. Manām 
divām vecākajām māsiņām, brālītim 
un vecaimātei laimējās palikt Latvijā, 
par viņiem parūpējās mūsu radinieki. 
Mums abiem ar mammu no Mado-
nas stacijas lopu vagona sākās ceļš uz 
Sibīriju. Neatceros, cik ilgi braucām, 
bet tās bija vairākas nedēļas. Atminos 
no mātes stāstītā, ka esmu ļoti slimo-
jis, bet viņai izdevās mani izglābt no 
nāves. Tos, kuri vagonā nomira, kādā 
nomaļā vietā no vagona vienkārši iz-
meta. Mēs nokļuvām Krasnojarskas 
apgabalā, Krutojarskas Zerno sovho-
zā. Mana māte bija stipra sieviete, ar 

mazu bērnu svešumā spēja izdzīvot 
badā un aukstumā. Sibīrijā sākās ma-
nas pirmās skolas gaitas. Uz tuvējo 
skolu bija jāiet apmēram seši kilomet-
ri. Rudenī vēl varēju aiziet, bet, kad 
iestājās ziema ar mīnus 40 grādiem, 
nebija piemērota apģērba un apavu, 
skolu nācās pamest. Tomēr 1955. 
gadā pabeidzu pamatskolu. Māte 
vienmēr teica  - drīz brauksim uz 
dzimteni, un es nekur tālāk mācības 
neturpināju. Divus gadus nostrādāju 
sovhozā. 1957. gadā māte saņēma at-
ļauju atgriezties Latvijā.” 

Kārlis Krūmiņš atceras, kā 1957. 
gada 17. aprīlī iebraukuši Kokneses 
dzelzceļa stacijā ar vilcienu Maskava 
– Rīga. Māte uztraukusies, vai varēs 
pēc sešpadsmit gadiem pazīt savu 
meitu Ainu, kas bija atbraukusi pretī 
no Meņģeles ar zirga pajūgu.

“Tēva mājās atgriezties nevarējām, 
tur bija ierīkota valsts iestāde. Kādu 
laiku dzīvoju pie māsas Meņģelē, bet 
1957. gada rudenī devos mācīties uz 
Latgali, Maltas zooveterināro tehni-
kumu. Par mācību gadiem Lūznavas 
muižā, kurā bija izvietots tehnikums, 

man palikušas visskaistākās atmiņas 
-  tur pagāja mana jaunība, labākie 
gadi,“ ar sirsnību teic tehnikuma ab-
solvents. Mācoties tehnikumā, pirmā 
darba prakse pagājusi Ogres rajona 
kolhozā “Uzvara” pie izcila darba sko-
lotāja Magnusa Andersona, bet otrās 
prakses laiks pavadīts Koknesē Āda-
ma Gavrovska vadībā.

  
Lāčplēša Kara ordeņa 
kavaliera dēls

Ar lepnumu Kārlis Krūmiņš pie-
min savu tēvu, kurš ir piedalījies Lat-
vijas Neatkarības cīņās un par veikto 
varoņdarbu 1920. gada jūnijā Latgales 
frontē, dodoties izlūku gājienā un sa-
ņemot gūstā pretinieka novērošanas 

posteni,  1932. gada 31. oktobrī tika 
apbalvots ar  Lāčplēša Kara ordeni 
Nr. 1352. “Pirmās brīvvalsts laikā tēvs 
darbojās Aizsargu organizācijā un 
čakli saimniekoja savā lauku sētā – 
pietiekami daudz iemeslu, lai padom-
ju vara sagrautu viņa dzīvi. Atmodas 
gados mums izdevās noskaidrot, ka 
tēva dzīvība izdzisusi 1942. gada 19. 
janvārī, viņš ir nošauts Sevurallagā, 
Krievijas ziemeļos, “ par tēva traģisko 
likteni teic Kārlis Krūmiņš.

Pēc tehnikuma beigšanas, lai arī 
ticis nosūtīts darbā uz Cēsīm, ar kol-
hoza priekšsēdētāja Gavrovska palī-
dzību izdevies sākt darba gaitas Kok-
nesē, jo jau prakses laikā šī vieta ļoti 
iepatikusies. Kolhozā “Koknese”, strā-
dājot par zootehniķi, aizvadīti bagāti 
darba gadi. 60. gados zināšanas papil-
dinātas kursos Jelgavas Lauksaimnie-
cības akadēmijā, kā arī jaunības die-
nās dziedāts Kokneses jauktajā korī 
un piedzīvoti skaisti dziesmoti brīži 
koncertos. Te, Koknesē, izveidota ģi-
mene, izauguši trīs bērni, sirdi priecē 
divi mazbērni.

90. gados, kad beidza pastāvēt kol-
hozs, savs laika posms pagājis strā-
dājot Gunāra Svētiņa vadītajā piena 
pārstrādes uzņēmumā “Skalbus” par 
laboratorijas vadītāju. 

14. jūnijs Kārlim Krūmiņam vien-
mēr uzjundī atmiņas un liek domāt 
par savu dzimtu un tuvo cilvēku iz-
postītajām dzīvēm. 

Viņš atbalsta Kokneses novada po-
litiski represēto nodaļas rīkotos atce-
res pasākumos, jo staltajam vīram ir 
svarīgi būt kopā ar likteņa biedriem 
un pieminēt tos, kam nebija lemts 
atgriezties tēvu zemē. Šoreiz 14. jū-
nijā Kārlis Krūmiņš devās uz piemi-
ņas pasākumu Pļavinās, kur  izsūtīto 
vārdu lasījumā izskanēja arī viņa un 
aizsaulē aizsaukto vecāku vārdi.

Jaunības dienās. 1965. gads.  2010. gada vasarā.

Kārlis Krūmiņš kopā ar uzņēmuma “Skalbus” kolēģiem.

Lauku romantika “Rijnieku” upes namiņā
Tūrisma nozare Koknesē arvien 
vairāk attīstās pateicoties darbī-
giem un uzņēmīgiem cilvēkiem. 
Šovasar Kokneses pagasta 
“Rijniekos”, gleznainā Dauga-
vas krastā, atpūtniekiem, kuri 
vēlas izbaudīt lauku romantiku, 
atvērts namiņš tūristiem. Tā ir 
mājas saimnieces Ilonas Liepiņas 
jau ilgāku lolota iecere, kura 
piepildīta kopā ar savu uzticamo 
komandu – vecāko dēlu Mārtiņu 
un viņa sievu Ievu, jaunāko dēlu 
Tomasu, meitu Laini un viņas 
draugu Pēteri. 

Kokneses novada domes
Tūrisma un sabiedrisko attiecību 
nodaļa
Ingus Pugačova foto

“Rijniekus” viegli atrast, braucot pa 
autoceļu A6Rīga – Daugavpils, garām 
Likteņdārzam un “Kūpiņsalai”, kur lau-
ku ceļš aizvedīs uz skaistu vietu pie Dau-
gavas.

Jūnija sākumā Kokneses tūrisma in-
formācijas centra pārstāvji ciemojās šajā 
klusajā dabas stūrītī, kur dzīve rit bez 
steigas un pilsētas kņadas. 

Senatne savijas ar šodienu
Ienākot “Rijnieku” sētā, upes namiņš 

nav uzreiz pamanāms, bet skatienu pie-
saista veci mūri mājas pagalmā, par ku-

riem saimniece Ilona Liepiņa zina stās-
tīt, ka tie saglabājušies no Pastamuižas 
laikiem, kura atradusies pavisam netālu.

 “Mūsu namiņš būs lieliska atpūta 
dabas mīļotājiem, kuri nebaidās rasā 
samērcēt kājas, jo tikai tā var nokļūt 
līdz galamērķim,” stāsta Ilona un aicina 
doties pāri ziedošai pļavai uz Daugavas 
pusi un kā zinoša gide ar lepnumu rāda, 
ka viņa dzīvo īpaša vietā, jo tepat garām 
ved vecā Maskavas šoseja, kuru šķērso-
jot nonākam burvīgā dižu koku ielokā, 
kur pavasarī zied anemones un ar roku 
aizsniedzama Daugava. 

Ilona smaidot atklāj: “Te ir tik skaisti, 
ka sākumā šķita – es nevēlos ar šo vietu 
dalīties ne ar vienu citu, te ir mūsu mazā 
paradīze, bet, gadiem ejot, apjautu, ka 

šajā skaistajā dabas idillē vajag dalīties. 
Pateicoties saviem lielajiem bērniem un 
viņu draugiem, kopīgiem spēkiem esam 
uzcēluši šo namiņu, kurā var nakšņot no 
viens līdz četri cilvēki, kurus nebaida āra 
duša un tualete. Ir iekārtota ugunskura 
vieta un pieejams grils. Pats galvenais – 
te var sajust visas četras dabas stihijas!” 

Vērties zvaigznēs un klausīties dabas 
mūziku

Nakšņošana iespējama ne tikai omu-
līgajā namiņā, bet starp lielajiem ko-
kiem iekārtajos guļamtīklos. Piedaloties 
pagājušajā gadā izsludinātajā Kokneses 
novada domes biznesa ideju konkur-
sā, Ilonas biznesa ideja par atpūtas un 
nakšņošanas iespējām brīvā dabā gu-
ļamtīklos ieguva trešo vietu. Par piešķir-

to finansējumu – 400 eiro ir iegādāti divi 
guļamtīkli.

Tūristi var izvēlēties nakšņošanas 
vietu – omulīgajā namiņā vai guļam-
tīklā, kurā guļot vislabāk var ieklausīties 
nakts dabas mūzikā un vērties zvaigžņo-
tās debesīs. “Ja cilvēks grib paslēpties no 
ārpasaules un baudīt atpūtu pie ūdens, 
ar viesmīlību gaidīsim mūsu namiņā!”- 
teic Ilona.

Informācija par pieteikšanos atroda-
ma Rijnieku upes namiņā ”Facebook” 
lapā un www.visitkoknese.lv

Dodoties uz upes namiņu, lauku 
miera mīļotāji var pamanīt ganāmies 
gan zirgus, gan kaziņu saimi, jo Ilonas 
ģimene jau ilgstoši nodarbojas ar šo 

dzīvnieku audzēšanu. “Pilsētniekiem tā 
ir eksotika!” – smejas saimniece, kurai 
ikdienas gaitas paiet agronomes darbā, 
un savu dzīvi nespēj iedomāties nekur 
citur, lai arī darāmā lauku sētā vasarā 
vienmēr ir daudz. 

Atsaucoties Kokneses tūrisma infor-
mācijas centra aicinājumam un atbals-
tot mājas kafejnīcas ideju, arī “Rijnieku” 
saimniece 24. un 25. jūlijā piedalīsies 
Mājas kafejnīcas dienās Vidusdaugavā 
un uzņems viesus savā lauku sētā un 
noteikti piedāvās pašas sieto gardo un 
veselīgo kazas sieru. Bet Vasaras Saul-
griežos, 21. jūnijā, pār pļaviņu pārieda-
ma, ievīs vainagā trejdeviņas jāņu zāles. 

Vislabākā atpūta guļamtīklos.“Rijnieku” upes namiņš gaida lauku romantikas baudītājus!



15 Nr. 131 (418) 2021. gada 21. maijs      KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Dvēseļu sasaukšanās mūžībā. Kokneses novadā piemin 
1941. gada 14. jūnija deportāciju upurus
14. jūnijā kā dvēseļu sasauk-
šanās mūžībā izskanēja sve-
šumā aizvesto vārdi. Apritot 
80 gadiem kopš pirmās masu 
deportācijas, kad 1941. gadā 
padomju režīms izsūtīja vai-
rāk nekā 15 tūkstošus Latvijas 
iedzīvotāju, pirmo reizi visā 
Latvijā vienlaicīgi notika pasā-
kums "Aizvestie. Neaizmirstie. 
80 gadi kopš 14. jūnija depor-
tācijām", kurā vienlaikus tika 
lasīti 1941. gadā izsūtīto 15 443 
iedzīvotāju vārdi.

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

Arī Koknesē, Stacijas laukumā, pie 
represijās cietušajiem veltītā piemi-
nekļa cieņpilni skanēja cilvēku vārdi, 
kuriem pirms 80 gadiem sākās moku 
ceļš uz Sibīriju.

Tiešsaistē izsūtīto vārdu lasījumu 
varēja vērot Kokneses novada domes 
"Facebook" lapā. Vārdu lasīšanas ce-
remonijai vienlaikus notiekot visos 
Latvijas novados un pagastos un pie-
miņas brīžus saslēdzot vienotā Latvi-
jas tīmeklī, tika dota iespēja piemiņas 
pasākumā piedalīties kā Latvijā, tā 
visā pasaulē mītošajiem tautiešiem.

Vārds nozīmē vienu 
dzīvību, vienu mūžu

Pasākums pulksten 10:50 iesā-
kās ar Valsts prezidenta Egila Levita 
uzrunu.  "Mēs nesam sevī gan savu 
priekšteču traģēdiju, gan viņu spēku. 
Ikvienam cilvēkam pieder viņa vārds. 
Vārds iemieso mūsu katra vienvērtī-
bu un neatkārtojamību. Vārds nozī-
mē vienu dzīvību, vienu mūžu," sacīja 
Valsts prezidents. Viņš turpināja ar 

jautājumiem: kā tālāk būtu dzīvojis 
cilvēks no mana pagasta vai pretējās 
mājas, ja nebūtu aizrauts svešumā? 
Ko viņš savas dzīves laikā pagūtu iz-
darīt? Kāds izaugtu deportāciju vago-
nā nomirušais bērns, kāds veidotos 
viņa mātes mūžs? Prezidents aicināja 
– šodien, lasot 1941. gadā izsūtīto cil-
vēku vārdus, uz laiku laikiem iekļaut 
viņus tautas kopējā atmiņu laukā.

Kokneses kultūras nama direkto-
res Ingunas Strazdiņas lasījumā katrs 
nosauktais vārds bija cieņas aplieci-
nājums, ka tautas atmiņa ir dzīva un 
nemirstīga.

No Kokneses pagasta 1941. gada 
14. jūnijā tika izvestas trīs ģimenes, 
kopumā 13 cilvēki, bet no Bebru pa-
gasta viens cilvēks. Tālais ceļš uz Si-
bīriju aizveda gan trīsgadīgu bērniņu, 
gan 70 gadus vecu māmuļu.

Spoži sildīja saule, pie piemiņas 
akmens plīvoja sveču liesmiņas un 
skanēja vārdi:

Bebru pagasts, "Vijas" – Alfrēds 
Preiss (41 gads);

Kokneses pagasts, "Krieviņi" – Še-
vicu ģimene: Made (70 gadi), Marija 
(46 gadi), Otto (44 gadi), Elza Marija 
(39 gadi), Juris (16 gadi), Pēteris (14 

gadi);
"Līči", Matuļu ģimene: Pēteris (64 

gadi), Jete (58 gadi), Maiga (23 gadi);
"Sausnoras" – Stauņu ģimene: 

Alfrēds (61 gads), Lilija Elfrīda (36 
gadi), Anita (6 gadi), Jēkabs (3 gadi).

Emocionāls un saviļņojošs šis brī-
dis bija Kokneses novada politiski re-
presēto nodaļas biedriem, jo arī viņu 
vidū ir tie, kuri piedzīvojuši izsūtī-
šanu pirms 80 gadiem no citām Lat-
vijas vietām. Kopā ar savas nodaļas 
biedriem bija Leonards Grundmanis, 
kurš tika izsūtīts no Rīgas, bet domās 
ar savējiem bija Kārlis Krūmiņš un 
Aina Blūzmane, kuriem arī laimīgu 
bērnību atņēma 1941. gada 14. jūnijs. 
Pārējie Kokneses novada politiski re-
presēto nodaļas biedri svešumā tika 
aizvesti 1949. gada 25. martā, bet vi-
ņus visus vieno kopīgas atmiņas par 
laiku, kas atstājis sāpīgas brūces tautas 
dzīvības kokā.
Atklāj piemiņas 
plāksnes ar izsūtīto 
vārdiem

Kokneses novada domes priekš-
sēdētājs Dainis Vingris, uzrunājot 
klātesošos, uzsvēra:  "Mēs dzīvojam 
neatkarīgā un brīvā valstī. Ar cieņu 

pieminot mūsu tautas smagās likte-
ņgaitas, mēs varam novērtēt to, kas 
mums pieder šodien. Atcerēties un 
nosaukt vārdā."

Šī diena Kokneses novada iedzīvo-
tāju atmiņās paliks ar vēl kādu zīmīgu 
brīdi – līdzās piemineklim tika atklā-
tas piemiņas plāksnes, kurās iegravēti 
1941. gada 14. jūnijā un 1949. gada 
25. martā izsūtīto Kokneses pagasta 
iedzīvotāju vārdi.

Lība Zukule, kura ieguldījusi lielu 
darbu šīs ieceres īstenošanā, sacīja: 
"Uzstādītās metāla plāksnes ir Kok-
neses novada represēto nodaļas pie-
pildīts sapnis, lai iemūžinātu svešumā 
aizvesto koknesiešu piemiņu. Noda-
ļas biedri ir pateicīgi Latvijas Politis-
ki represēto apvienībai par piešķirto 
finansējumu plākšņu izgatavošanai, 
arhitektei Agrai Bērziņai par plākšņu 
skici izveidi un par paveikto darbu 
metālmāksliniekam Antam Brimer-
bergam. Paldies par atsaucību novada 
iedzīvotājiem, kuri atsaucās mūsu ai-
cinājumam ziedot pieminekļa apkārt-
nes labiekārtošanai. Pirmajā ziedoša-
nas akcijas posmā tika saziedoti 680 
eiro, bet šobrīd savāktā ziedojumu 
summa ir papildinājusies vēl par 175 
eiro. Mūsu vissirsnīgākā pateicība 
Kokneses novada domei par piešķirto 
finansējumu – 15 tūkstošiem eiro pie-
minekļa apkārtnes labiekārtošanai. 
Pirmais posms būs projekta izstrāde, 
ko veiks arhitekte Agra Bērziņa."

Ar kopīgi nodziedātu tautas lūg-
šanu "Dievs, svētī Latviju", klusuma 
brīdi, Kokneses Mūzikas skolas ab-
solventes Paulas Vingres uz vijoles 
spēlētām melodijām, ziedu pušķīšiem 
pie pieminekļa  un piemiņas plāk-
snēm tika godināta svešumā aizvesto 
Latvijas iedzīvotāju mūžīgā piemiņa. 
Arī Bebru pagastā šajā dienā pie ko-
munistiskā genocīda upuru piemiņas 

akmens bebrēnieši nolika ziedus un 
iededza svecītes.
Atmiņām nav 
noilguma

Kokneses novada politiski represēto 
nodaļas biedri pateicas par atsaucību 
pasākuma norisē Kokneses kultūras 
nama kolektīvam un kafejnīcai "Rū-
dolfs" par sarūpēto cienastu, kā arī teic 
sirsnīgu paldies par aktīvu darbošanos 
Lībai Zukulei.

Veroties jaunajās piemiņas plāksnēs, 
kurās ikviens tagad varēs izlasīt aizves-
to vārdus, rodas jautājums, cik daudz 
mums ir zināms par mūsu novada ie-
dzīvotājiem, kuri 1941. gada 14. jūnijā 
cieta represiju vējos? Vēstures liecībās 
atrodamas ziņas: "1941. gada 14. jūnijā 
no Kokneses pagasta izveda trīs ģime-
nes, kopskaitā 13 cilvēku. No "Krieviņu" 
mājām tika deportēta Ševicu dzim-
ta. Ģimenes galva Otto miris Vjatlagā 
1941. gadā: Otto māsa Marija nomirusi 
nometinājumā Krasnojarskas novada 
Nazarovas rajonā 1942. gadā; Made – 
turpat 1944. gadā, bet divdesmitgadīgais 
dēls Juris – 1945. gadā. Izdzīvoja tikai 
Elza un Pēteris Ševici. No "Sausnorām" 
izsūtīja 1880. gadā dzimušā Kokneses 
virsmežziņa Alfrēda Staunes ģimeni. 
Alfrēds Staune aizgāja bojā Vjatlagā. 
Viņa sieva, skolotāja Lilija Staune un 
bērni Anita un Jēkabs 15 gadu pavadī-
ja nometinājumā Nazarovas rajonā. No 
"Līču" mājām izveda Matuļu ģimeni. 
Pēteris Matulis nomiris Vjatlagā 1942. 
gadā, viņa sieva Jete 1947. gadā, no izsū-
tījuma atgriezās meita Maiga. No Bebru 
pagasta "Vijām" izsūtīja Alfrēdu Preisu, 
kurš   no 1934. gada līdz 1940. gadam 
bija Bebru pagasta vecākais un pagasta 
aizsargu rotas komandieris. Miris izsū-
tījumā."

Ir pagājuši 80 gadi. Svešumā aizsauk-
to dvēseles ir atgriezušās mājās.

Atceres brīdī  muzicēja Kokneses Mūzikas skolas absolvente Paula Vingre.

KAPUSVĒTKI KOKNESES NOVADA 
KAPSĒTĀS 2021. GADĀ 

Kapsēta Katoļu Luterāņu

Baznīcas kapi Kokneses pagastā 3. jūlijs plkst.14:00

Ūsiņu kapi Kokneses pagastā
7. augusts plkst. 12:00

(aizlūgums, bez sv. Mises) 7. augusts plkst. 14:00

Atradzes kapi Kokneses pagastā
7. augusts plkst. 14:00

(ar sv. Misi pie kapličas) 14. augusts plkst. 14:00

Kaplavas kapi Kokneses pagastā 21. augusts plkst. 12:00 21. augusts plkst. 12:00
Iršu kapi Iršu pagastā 21.augusts plkst. 14:00 21. augusts plkst. 14:00

Zutēnu kapi Bebru pagastā 21. augusts plkst. 16:00 14. augusts plkst. 11:00

Vairākās novada kapsētās šogad ir izmaiņas kapusvētku laikos un datumos.

Kokneses pagasta Ūsiņu un At-
radzes kapos par tradīciju kļuvuši 
ekumeniskie kapusvētki. Kokneses 
Romas - katoļu draudzes priesteris 
Elvis Rudovičs informē, ka draudze 
pieņēmusi lēmumu kapusvētkus rī-
kot atsevišķi no luterāņu draudzes 
kapusvētkiem. 7. augustā pulksten 12 
Ūsiņu kapos notiks katoļu kapusvēt-
ki, bet pulksten 12 kapusvētkus vadīs 
luterāņu mācītājs. Tradicionāli au-
gusta otrajā sestdienā, šogad 14. au-
gustā, pulksten 14 Atradzes kapsētā 
notiks luterāņu kapusvētki, bet kato-
ļu draudze tos rīkos augusta pirmajā 

sestdienā – 7. augustā pulksten 14.
No šī gada janvāra Kokneses lute-

rāņu draudzi vada mācītājs Haralds 
Biete, kurš vairāk nekā desmit gadus 
kalpo Pļaviņu Sv. Pētera ev. lut. drau-
dzē un Gostiņu ev. lut. draudzē. Sa-
karā ar kalpošanu vairākās draudzēs, 
kurās arī jāvada kapusvētki, ir veiktas 
izmaiņas luterāņu kapusvētku laikos 
mūsu novada kapsētās. Baznīcas ka-
pos kapusvētki tika rīkoti jūlija otrajā 
sestdienā, bet šogad tie notiks jūlija 
pirmajā sestdienā – 3. jūlijā pulk-
sten 14. Izmaiņas ir arī Kaplavas ka-
pusvētku norises laikā. Kā ierasts tie 

notiks augusta trešajā sestdienā, bet 
nevis pulksten 14, bet pulksten 12.

Bebru pagasta Zutēnu kapos tu-
vinieki uz luterāņu kapusvētkiem 
vairāku gadu desmitu garumā pulcē-
jās augusta trešajā svētdienā. Šogad 
kapusvētki Zutēnu kapos notiks au-
gusta trešajā sestdienā – 14. augustā 
pulksten 11.

Savukārt Iršu pagasta kapos ka-
pusvētki notiks kā parasti – augusta 
trešajā sestdienā, šogad 21. augustā, 
bet nevis pulksten 17, bet pulksten 
14. 

Pērses grava digitāli – 
TOREIZ un TAGAD

Biedrības "Pērses krasts" šo-
gad uzsākusi darbu pie jauna 
projekta "Pērses grava digitāli 
– TOREIZ un TAGAD", kas tiek 
ieviests Latvijas valsts budžeta 
finansētās programmas "NVO 
fonds" ietvaros.

Ita Lejiņa,
Projekta un biedrības "Pērses 
krasts" vadītāja

Projektā tiks izstrādāta, uzstādīta 
un uzturēta tīmekļa vietne – digitāla 
datu krātuve, kā rezultātā būs publiski 
pieejama biedrības apkopotā vēsturis-
kā un mūsdienu kultūrvides informā-
cija par Daugavas posmu pie Kokneses 
un Pērses upes (3D modeļi, fotogale-
rijas, aculiecinieku stāstījumi, apraksti 
u.c. ), radīti mūsdienīgi/digitāli instru-
menti sabiedrības aktīvai līdzdalībai 
un organizācijas mērķu sasniegšanai, 
stiprināta biedru un vietējās kopienas 

pašapziņa.
Pēc tīmekļa vietnes 

izstrādes plānojam 
organizēt tās atklā-
šanas aktivitāti - foto 
konkursu "Divu upju 

skatu punkti" ar rezultātu apkopojumu 
projekta noslēguma pasākumā, kura 
laikā prezentēsim projektā sasniegto, 
plānosim turpmāko darbību un sa-
biedrības aktīvu iesaisti.

Aicinām būt aktīviem un sekot līdzi 
jaunumiem biedrības sociālajos tīklos 
"Facebook" lapā  https://www.face-
book.com/BiedribaPersesKrasts/  un 
Instagram kontā  https://www.in-
stagram.com/biedribaperseskrasts/.

Pasākumu finansiāli atbalsta  Sa-
biedrības integrācijas fonds no Kultū-
ras ministrijas piešķirtajiem Latvijas 
valsts budžeta līdzekļiem. Projekta 
mērķis ir nodrošināt biedrības pa-
matdarbību un ilgtspējīgu attīstību 
Covid 19 krīzes apstākļos, populari-
zējot Pērses gravas dabas un kultūras 
mantojumu kā platformu pilsoniskai 
līdzdalībai, veicinot vietējās kopienas 
lokālpatriotismu un savstarpēju sadar-
bību, paaugstinot iedzīvotāju piederī-
bas sajūtu Latvijai.
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Īsa, īsa Jāņu 
nakts

Par visām 
naksniņām:

Te satumsa, te 
uzausa

Pie Jānīša 
uguntiņas.

Ar skanīgām Līgo dzies-
mām pavadīt visgarāko 
dienu un, spožām Jāņu-
gunīm degot, sagaidīt 

visīsāko nakti!

Kokneses novada dome


