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Novada
VēstisKOKNESE  BEBRI  IRŠI

kokneses

3. lpp.
Noslēdzies ikgadējais biznesa 

ideju konkurss "ESI UZŅĒMĒJS 
KOKNESES NOVADĀ!"

4. lpp.
5. jūnijā pašvaldību vēlēšanas

10. lpp.
Kuģītis “Gulbis” sāk pirmo sezonu 

labiekārtošanai 

12. lpp.
Ģimenes uzņēmums “Kūpiņsala” 

atvēris jaunu viesu namu 

Šajā numurā:

Stalti izslieties, sajust sevī lep-
numu, kā plīvo sarkanbaltsarkanā 
karoga krāsas, uzklāt baltu gald-
autu un apzināties savas dzimtas 
spēku, rotāties tautastērpā, pa-
sacīt paldies par brīvību – mūs 
rosināja Latvijas valstij nozīmīgi 
notikumi maija pirmajās dienās. 
Klusi un gaiši sagaidīti pavasara 
skaistākie svētki – Mātes diena.

“Laime ir ligzdā, kur skan prie-
cīgas bērnu čalas,” rakstījis Kārlis 
Skalbe. Stipras tautas pamats ir 
stipras un laimīgas ģimenes. Mai-
ja vidū svinam arī Ģimenes die-
nu. Aizvadītajā mēnesī Kokneses 
dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 
pieci bērniņi – sirsnīgi sveicam 
mūsu mazo novadnieku ģimenes!

Bez savulaik ierastiem plašiem 
svētku pasākumiem šobrīd svētku 
sajūta jāizlolo sevī kā maijā uz-
plaucis pirmais narcises zieds.

Maijā sākas aktīvā tūrisma se-
zona. Ievērojot valstī noteiktos 
ierobežojumus, pamazām rosī-
ba tūrisma jomā sākusies mūsu 
novadā,  tāpēc arī šajā izdevumā 
stāstām par jaunākajiem tūrisma 
piedāvājumiem.

Apmeklējot Kokneses viduslai-
ku pilsdrupas, iespējams izbaudīt 
virtuālu lidojumu, ko piedāvā 
pašvaldības organizētā biznesa 
ideju konkursa uzvarētāji Renārs, 
Rinalds un Rolands Lipenīši. No 
Likteņdārza piestātnes sācis kur-
sēt kuģītis “Gulbis”, ikvienam 
līdzbraucējam atklājot Kokneses 
un Likteņdārza rašanās vēsturi un 
Daugavas stāstus. Savukārt ģime-
nes uzņēmums “Kūpiņsala” Dau-
gavas krastā atvēris jaunu viesu 
namu. Kokneses senatnes manto-
jums un skaistie dabas skati aicina 
tūrisma uzņēmējus radīt arvien 
interesantākus atpūtas piedāvāju-
mus.

Tuvojas 5. jūnijs – pašvaldību 
vēlēšanas. Kokneses novads kļūs 
par daļiņu no Aizkraukles no-
vada. Jaunā novada pašvaldības 
dome darbosies 19 deputātu sa-
stāvā. Aicinām mūsu izdevuma 
lappusēs iepazīties ar 10 politisko 
partiju un partiju apvienību depu-
tātu kandidātu sarakstiem.

Veselīgu, darbīgu un priecīgu 
gada ziedošāko pavasara mēnesi!

Koknese pošas tūrisma sezonai
No maija vidus Koknesē sāksies 
lielāka rosība tūrisma jomā. Šo-
gad izpaliks ierastie Sama mo-
dināšanas svētki ar kuplu pulcē-
šanos svētku norises vietās, taču 
atbilstoši valstī esošajiem notei-
kumiem, 15. maijā norisināsies 
pavasara tirdziņš. 

Šoreiz tirgus apmeklētāji būs gaidīti 
divās vietās Kokneses parkā no pulk-
sten 9 līdz pulksten 14. Pie Ilmāra Gaiša 
Kokneses vidusskolas vārtiem ikviens 
varēs iegādāties dažādus stādus un citas 
dārzam aktuālas un noderīgas lietas, sa-
vukārt pa taku no estrādes laukuma līdz 
viduslaiku pilsdrupām apmeklētājus 
priecēs amatnieku tirdziņš. Apmeklējot 
tirdziņu, jāievēro noteiktā vienvirziena 
plūsma, jālieto sejas maskas un jāievēro 
2 metru distance.

Rosību 15. maijā uzsāks arī Kokneses 
novada tūrisma pakalpojumu sniedzēji. 
Atbilstoši epidemioloģiskajiem nosacī-
jumiem un ar iepriekšēju pieteikšanos, 
apmeklētāji tiek aicināti iepazīt šīs sezo-
nas aktualitātes.

* Kokneses viduslaiku pilsdrupās būs 
pieejami divi šīs sezonas  jaunumi: SIA 
"Jinns" ar virtuālās realitātes brillēm, kas 
ļauj pacelties debesīs, piedzīvojot aizrau-
jošu lidojumu virs Kokneses (1 minūte 
- 1.00 eiro) un "Olalā! Cafe" ar iespēju 
iegādāties un baudīt kafiju, kūkas un 
paipalu olu gardumus.

* Likteņdārzā šajā dienā personali-
zēto bruģakmeni varēs iegādāties par 
īpašu cenu – desmit eiro. Tāpat apmek-
lētāji varēs iegādāties dažādus suvenīrus 
par izpārdošanas cenām. Likteņdārzā 
aktīvās atpūtas cienītāji varēs izmēģināt 
jaunu orientēšanās spēli, kas aizraus un 
asinās prātu. (Tālrunis +371 25495544)

* Biedrība "Baltaine" Radošās mājas 
āra teritorijā no pulksten 13 līdz pulk-
sten 16 piedāvās radošas aktivitātes. (Ie-
priekšējā pieteikšanās zvanot pa tālruni 
+371 26575499)

* Bioloģiskā saimniecība "Janavas" 
no pulksten 10 līdz pulksten 18 aicinās 
izmēģināt unikālo un ekoloģisko pro-
dukciju, kā arī izstaigāt dabas taku, kurā 
iepazīt nupat pavasara saulītē dīgušos 
savvaļas un ārstniecības augus. (Iepriek-
šējā pieteikšanās zvanot pa tālruni +371 
25994160)

* Viesu nams "Divas Upes" atklās jau-
no vasaras terasi  un piedāvās Leone de 
Castris vīnus un unikālo Vitingenas alu. 
Viesu nams organizēs Kokneses un Vi-
tingenas sadraudzības faktu viktorīnu, 
kuras uzvarētājs saņems balvas no viesu 
nama "Divas Upes" un "Wittingen" alus 

ražotnes. (Tālrunis +371 29578899)
* Tūrisma sezonu uzsāks biedrība 

"Pērses krasts", piedāvājot iznomāt SUP 
dēļus, airu laivas "Pērsejās". (Iepriekšē-
jā pieteikšanās zvanot pa tālruni +371 
29119882)

* Dienas gaitā būs iespēja doties iz-
braucienos ar jauno kuģīti "Gulbis". 
Paredzēti trīs reisi, katrs stundas garu-
mā. Rīta reiss sāksies pulksten 9, otrais 
reiss pulksten 17, savukārt pulksten 19 

izbrauks saulrieta reiss, aicinot izbaudīt 
vakara saules staru rotaļas gleznainajos 
upes viļņos. Šiem trim reisiem biļete būs 
īpaši izdevīga – četri eiro no personas. 
Kuģītis braucienu uzsāks un pabeigs 
Likteņdārzā, ceļā apskatot viduslaiku 
pilsdrupas, luterāņu baznīcu un Pērses 
līkločus. (Iepriekšējā pieteikšanās zva-
not pa tālruni +371 29999436)

* Kuģītis "Vīgante" piedāvās brau-
cienu un kapteiņa stāstījumu maršrutā 

Kokneses viduslaiku pilsdrupas – Pērses 
upe – Likteņdārzs – Kokneses viduslai-
ku pilsdrupas. (Iepriekšējā pieteikšanās 
zvanot pa tālruni +371 28490667)

Apmeklējot norises vietas, lūdzam 
ievērot valstī noteiktos ierobežojumus 
un drošības pasākumus!

Kokneses novada domes
Tūrisma un sabiedrisko 

attiecību nodaļa
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2021.gada 27.aprīlī Kokneses novada dome NOLĒMA:
1.1. Apstiprināt  Kokneses  novada 

domes 2020. gada  pārskatu.
1.2. Apstiprināt  Kokneses  novada 

domes  konsolidēto 2020.  gada  pār-
skatu,  kurā konsolidēti:

- Kokneses novada domes kopsa-
vilkuma pārskats;

- pašvaldības aģentūras ”Kokneses 
Sporta centrs” pārskats;

- Kokneses   pamatskolas - attīstī-
bas centra pārskats;

- ģimenes atbalsta  centra „Dzegu-
zīte” pārskats. (ar Gada pārskatu var 
iepazīties  Valsts Kases mājas lapā 
www.kase.gov.lv)

2. Pieņemt zināšanai Kokneses no-
vada Sociālā dienesta vadītājas Baibas 
Tālmanes sagatavoto informāciju par 
sociālajai palīdzībai plānoto līdzekļu 
izlietojumu Kokneses novadā 2021. 
gada 1. ceturksnī (informācija pašval-
dības mājaslapā www.koknese.lv ).

3.1. Lūgt Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijai no 
valsts budžeta programmas “Līdzekļi 
neparedzētiem gadījumiem” piešķirt  
70% jeb 36 457,86 euro t.sk. PVN 21% 
dzīvokļu Nr.2 un Nr.4 kāpņu telpas un 
fasādes remontdarbiem  1905. gada 
ielā Nr.64, Koknesē, Kokneses pagas-
tā Kokneses novadā .  

3.2. No Kokneses novada pašvaldī-
bas budžeta nodrošināt līdzfinansē-
jumu lēmumā minētajam  objektam 
radīto zaudējumu novēršanai 30% 
apmērā jeb 15 624,80 euro t.sk. PVN 
21% no objektam radīto zaudējumu 
apmēra.

4. No pašvaldības budžeta iedalīt 
1558,69 euro (viens tūkstotis pieci 
simti piecdesmit astoņi tūkstoši  69 
centi) t.sk. PVN 21%  dzīvokļa Nr.13 
Tilta ielā Nr.1, Koknesē, Kokneses 
pagastā Kokneses novadā dzīvojamās 
telpas un virtuves remontam.

 5.1. Apstiprināt Kokneses novada 
domei piederošā nekustamā īpašu-
ma ar kadastra  Nr. 3260 004 0145  
“Imantas”, Kokneses pagastā, Kokne-
ses novadā, kurš sastāv no zemes vie-
nības ar kadastra apzīmējumu 3260 
004 0145,  2,62 ha platībā, mutiskās 
izsoles ar augšupejošu soli 2021. gada 
13. aprīļa rezultātus. 

5.2. Apstiprināt Kokneses novada 

domei piederošā nekustamā īpašu-
ma ar kadastra  Nr. 3260 005 0089  
“Kalni”, Kokneses pagastā, Kokneses 
novadā, kurš sastāv no zemes vienī-
bas ar kadastra apzīmējumu 3260 005 
0089, platība 1,44 ha, mutiskās izsoles 
ar augšupejošu soli 2021. gada 13. ap-
rīļa rezultātus. 

5.3. Apstiprināt Kokneses novada 
domei piederošā nekustamā īpašuma 
ar kadastra  Nr. 3260 004 0308 “Upe-
slīdaces”, Kokneses pagastā, Kokneses 
novadā, kurš sastāv no zemes vienī-
bas ar kadastra apzīmējumu 3260 004 
0292,  platība 9,38 ha, mutiskās izso-
les ar augšupejošu soli 2021. gada 13. 
aprīļa rezultātus. 

5.4. Apstiprināt Kokneses novada 
domei piederošā nekustamā īpašu-
ma ar kadastra  Nr. 3260 014 0369 
“Pie Stirnupēm”, Kokneses pagastā, 
Kokneses novadā, kurš sastāv no ze-
mes vienības ar kadastra apzīmēju-
mu  3260 014 0369, platība 0,2359 ha, 
mutiskās izsoles ar augšupejošu soli 
2021. gada 13. aprīļa rezultātus. 

5.5. Apstiprināt Kokneses novada 
domei piederošā nekustamā īpašu-
ma ar kadastra  Nr. 3260 008 0112 
“Burtnieku lauks”, Kokneses pagastā, 
Kokneses novadā, kurš sastāv no ze-
mes vienības ar kadastra apzīmējumu 
3260 008 0112 platība 8,22 ha, mutis-
kās izsoles ar augšupejošu soli 2021. 
gada 13. aprīļa rezultātus. 

6.1. Iesniegt projekta “Senā tirdz-
niecības ceļa “No varjagiem uz grie-
ķiem” iedzīvināšana mūsdienīgā un 
ilgtspējīgā tūrisma piedāvājumā” pie-
teikumu Vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministrijā.

6.2. Projekta kopējās izmaksas ir 
995 085,00 EUR (deviņsimt deviņ-
desmit pieci tūkstoši astoņdesmit 
pieci euro un 0 centi), no tā valsts 
budžeta finansējums ir 85% jeb 845 
822,25 euro (astoņsimt četrdesmit 
pieci tūkstoši astoņi simti divdesmit 
divi euro un 25 centi) un Kokneses 
novada domes budžeta līdzfinansē-
jums ir 15% jeb 149 262,75 eur (viens 
simts četrdesmit deviņi tūkstoši divi 
simti sešdesmit divi euro un 75 centi).

6.3. Projekta līdzfinansējumu 15% 
jeb 149 262,75 EUR (viens simts četr-

desmit deviņi tūkstoši divi simti seš-
desmit divi euro un 75 centi) apmērā 
nodrošināt no pašvaldības budžeta 
līdzekļiem.

6.4. Projekta īstenošanā vismaz 50 
% no kopējā projekta finansējuma 
jeb 497  542,50 EUR (četri simti de-
viņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti 
četrdesmit divi euro un 50 centi) iz-
mantot līdz 2021. gada 31. decem-
brim, tajā skaitā līdz 422 911,13 euro 
(četri simti divdesmit divi tūkstoši 
deviņi simti vienpadsmit euro un 13 
centi) valsts budžeta finansējuma un 
līdz 74 631,38 euro (septiņdesmit čet-
ri tūkstoši seši simti trīsdesmit viens 
euro un 38 centi) pašvaldības līdzfi-
nansējuma. 

6.5. Būvuzraudzības un autoruz-
raudzības izmaksas līdz 7420,00 euro 
(septiņi tūkstoši četri simti divdesmit 
euro un 0 centi) apmērā nodrošināt 
no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

6.6. Nodrošināt pašvaldības budže-
ta priekšfinansējumu līdz valsts bu-
džeta finansējuma izmaksai.

6.7. Uzsākt būvdarbus līdz 2021. 
gada 31. decembrim un pilnībā īste-
not līdz 2022. gada 31. decembrim.

6.8. Nodrošināt veikto investīciju 
uzturēšanu un ilgtspēju, tai skaitā in-
vestīciju projekta rezultātu ilgtspēju 
pēc administratīvi teritoriālās refor-
mas, nodrošinot investīciju projektā 
atbalstītās infrastruktūras iekļaušanos 
jaunveidojamās pašvaldības kopējā 
pakalpojumu infrastruktūras tīklā.

6.9. Par projekta vadītāju nozīmēt 
Kokneses novada domes Attīstības 
nodaļas vadītāja vietnieci Māru Bi-
tāni.

7.1. Apstiprināt Kokneses novada 
domes Tūrisma un sabiedrisko attie-
cību nodaļas maksas pakalpojumus 
“Kokneses tūrisma informācijas cen-
trā”; (informācija  pašvaldības mājas-
lapā www.koknese.lv ).

7.2. Ieņēmumus no maksas pakal-
pojumiem iemaksāt Kokneses novada 
domes kasē;

7.3. Noteikt, ka par sniegtajiem 
maksas pakalpojumiem iegūtos lī-
dzekļus Kokneses novada domes Tū-
risma un sabiedrisko attiecību nodaļa 
var izlietot izdevumiem, kas saistīti ar 

maksas pakalpojumu nodrošināšanu, 
Kokneses novada tēla popularizēša-
nu, veidošanu un citiem Kokneses 
tūrisma informācijas centra uzturē-
šanas izdevumiem, atbilstoši apstipri-
nātajām budžeta tāmēm.

7.4. Lēmums stājas spēkā ar 2021. 
gada 1. maiju.

8.1.Piedalīties Valsts kultūrkapitāla 
fonda kultūras projektu konkursā un 
iesniegt projekta „Ceļojums viduslai-
kos Kokneses pilsdrupās” (turpmāk 
– Projekts) iesniegumu.

8.2. Projekta kopējas izmaksas ir 
līdz 3300,00 euro, tajā skaitā Valsts 
kultūrkapitāla fonda finansējums ir 
līdz 3000,00 euro un Kokneses no-
vada domes līdzfinansējums 300,00 
euro.

8.3. Projekta iesnieguma atbalstī-
šanas gadījumā no Kokneses novada 
domes budžeta garantēt priekšfinan-
sējumu līdz 3300,00 euro apmērā. 

8.4. Par projekta vadītāju nozīmēt 
Attīstības nodaļas vadītāja vietnieci 
Māru Bitāni, pilnvarojot veikt darbī-
bas, kas saistītas ar projekta realizā-
ciju un uzraudzību, kur ir nepiecie-
šams pašvaldības vārdā parakstīties 
un saistībā ar iepriekš minēto kārtot 
visas formalitātes.  

9. Lai nodrošinātu iespēju darbi-
niekiem doties ikgadējā atvaļināju-
mā, piekrist, ka pirmsskolas izglītības 
iestāde “Gundega” tiek slēgta uz laiku 
no 2021. gada 5. jūlija līdz 18. jūlijam 
(ieskaitot).

10.1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 
ar Valsts Kases aktuālo aizdevumu 
gada procentu likmi un  ar fiksēšanas 
periodu ik pēc 12 mēnešiem investīci-
ju projektam „Iršu muižas klēts - ma-
gazīnas atjaunošana” līdz 163  494,10 
euro (viens simts sešdesmit trīs tūk-
stoši četri simti deviņdesmit četri 
euro un  10 centi).

10.2. Projekts atbilst Ministru ka-
bineta 2021. gada 11. februāra no-
teikumu Nr. 104, 3.1. punkta 3.1.7. 
mērķim - pašvaldības īpašumā esošo 
ēku vai tās daļu pielāgošanai pašval-
dības pakalpojumu sniegšanai tās 
autonomo funkciju izpildē, ja investī-
ciju projektā tiek mainīta ēkas vai tās 
daļas funkcionalitāte un izmantoša-

nas mērķis, lai varētu nodrošināt pa-
kalpojumu sniegšanu ilgtermiņā, un 
būvdarbu valsts aizdevuma izmaksas 
nepārsniedz 1 000 000 euro vienam 
investīciju projektam;

10.3. Aizņēmumu  pamatsummu 
atmaksu  uzsākt ar 2023. gada jūniju.  
Aizņēmumu atmaksu veikt 20 gadu 
laikā no aizņēmuma saņemšanas brī-
ža.

10.4.Aizņēmuma atmaksu garan-
tēt ar Kokneses novada pašvaldības 
budžetu.

10.5. Aizņēmuma līdzfinansēju-
mu 28 851.90 euro (divdesmit astoņi 
tūkstoši astoņi simti piecdesmit viens 
euro un 90 centi) , kas ir 15% apmē-
rā no kopējām projekta izmaksām, 
garantēt ar Kokneses novada pašval-
dības 2021. gada budžetu. Kopējās 
projekta izmaksas ir līdz 192  346,00  
euro (viens simts deviņdesmit divi 
tūkstoši trīs simti četrdesmit seši euro 
un  0 centi).

11.1. Piešķirt Kokneses novada 
domes priekšsēdētājam  Dainim Vin-
grim daļu ikgadējā atvaļinājuma  un 
papildatvaļinājumu:

1) papildatvaļinājumu – desmit 
darba dienas no 2021. gada 5. maija  
līdz 2021. gada  18. maijam (ieskai-
tot);

2) ikgadējo atvaļinājumu – divas 
kalendāra nedēļas no 2021. gada 19. 
maija līdz 2021. gada  2. jūnijam (ie-
skaitot).

11.2. D.Vingra atvaļinājuma laikā 
no 2021. gada 5. maija līdz 2021. gada 
2. jūnijam (ieskaitot) domes priekš-
sēdētāja pienākumus veikt domes 
priekšsēdētāja vietniekam Mārim Re-
inbergam.

12. Apstiprināt Kokneses no-
vada domes saistošos noteikumus 
Nr.2/2021 “Grozījumi Kokneses no-
vada domes 2017. gada 25. oktobra 
saistošajos noteikumos Nr.12/2017 
„Par sociālās palīdzības pabalstiem 
Kokneses novadā”” (informācija  paš-
valdības mājaslapā www.koknese.lv)

Sagatavoja domes sekretāre 
Dz.Krišāne

Kokneses novadā tiks īstenots projekts 
izglītojamo motivācijas palielināšanai

Šogad Kokneses novada dome otro 
reizi izsludināja atklātu projektu kon-
kursu "Priekšlaicīgas mācību pārtrauk-
šanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes 
iniciatīvu projektos" Eiropas Sociālā 
fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 "At-
balsts priekšlaicīgas mācību pārtrauk-
šanas samazināšanai" (PuMPuRS) ie-
tvaros.

PuMPuRS projekti ir vērsti uz izglī-
tojamo motivācijas palielināšanu, lai 
riska grupā esošie jaunieši nepārtrauktu 
mācības priekšlaicīgi, kā arī izglītības 
turpināšanu un pašu jauniešu aktīvas 
līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē. 
Projekta mērķa grupa ir vispārizglīto-
jošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, 

kā arī profesionālās izglītības iestāžu 
audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Vienam 
projektam pieejamais finansējuma ap-
mērs ir 4600,00 euro, kas 100% apmērā 
tiek segts no   Eiropas Sociālā fonda lī-
dzekļiem.

Projektu konkursā tika saņemti 2 
projektu pieteikumi, tomēr projektu 
iesniegumu atlases rezultātā iespējams 
bija atbalstīt tikai 1 projektu. Finansē-
jums projekta īstenošanai tika piešķirts 
biedrībai "IN-LAAT".

Biedrība "IN-LAAT" īstenos projektu 
"I.am.I", kura mērķis ir veicināt mērķa 
grupas jauniešu personības izaugsmi, 
palielināt jauniešu motivāciju turpināt 
formālo izglītību un sniegt emocionālo 

atbalstu, lai stiprinātu jauniešu mentā-
lo veselību, mazinātu attālināto mācību 
negatīvo ietekmi un novērstu priekšlai-
cīgus mācību pārtraukšanas riskus. Pro-
jekta laikā paredzētas 5 galvenās aktivi-
tātes, kurās, izmantojot neformālās un 
netradicionālās mācību metodes, tiks 
veicināta mērķa grupas jauniešu spēja 
darboties komandā, atklājot arī savas 
personības unikalitāti un talantus, attīs-
tītas prasmes savstarpējā komunikācijā 
un sevis prezentācijā. Projekta laikā tiks 
sniegts emocionāls atbalsts mentālās 
veselības stiprināšanai un meklēti indi-
viduāli risinājumi pandēmijas izraisītās 
situācijas izaicinājumu pārvarēšanā 
- “Es un komanda”, “Es un nauda”, “Es 
un mans ķermenis”, “Es un cilvēki man 
apkārt”, “Es un panākumu atslēga”. Pro-
jekta laikā plānots iesaistīt 20 dalībnie-
kus, no kuriem vismaz 6 izglītojamie 
ir ar priekšlaicīgas mācību pamešanas 
riskiem. Projekta īstenošanas termiņš 

ir no 2021.gada 1.jūnija līdz 2021.gada 
30.septembrim.

PuMPuRS mērķi: 1) Palielināt priekš-
laicīgas mācību pārtraukšanas riska gru-
pas izglītojamo motivāciju turpināt izglī-
tību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību 
ikdienas dzīvē; 2) Iesaistīt  priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas riska grupas izglī-
tojamos jauniešu aktivitātēs un jaunat-
nes iniciatīvu projektos ārpus formālās 
izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieeja-
mību iespējami tuvu bērnu un jauniešu 
dzīves un mācību vietai.

Projektu īsteno Izglītības kvalitātes 
valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un 
novadu pašvaldībām un valsts profesio-
nālās izglītības iestādēm. Vairāk infor-
mācijas par projektu: www.pumpurs.lv .

Informāciju sagatavoja:
Projektu vadītāja Ieva Rusiņa

Kokneses novada domes 
Attīstības nodaļa

Informācija 
iedzīvotājiem par 
ugunsnedrošo 
periodu mežā

Valsts meža dienests ar 2021.
gada 26. aprīli izsludina ugunsne-
drošo periodu mežā. Ugunsnedro-
šajā periodā mežā aizliegts veikt 
jebkādu dedzināšanu. Ugunskurus 
atļauts kurināt tikai īpaši ugunsku-
riem ierīkotās vietās, kā arī aizliegts 
pārvietoties ārpus meža ceļiem ar 
motorizētiem transportlīdzekļiem. 
Jebkuri dedzināšanas darbi mežā 
vai tā tiešā tuvumā jāsaskaņo ar 
Sēlijas virsmežniecību vai attiecīga-
jām mežniecībām.

  Par jebkuru aizdegšanos mežā 
vai tā tuvumā jāziņo Sēlijas virs-
mežniecības inženierim Jurim 
Čaupjonokam, mob. tālr. 29422024, 
meža ugunsdzēsības stacijas va-
dītājam Jānim Iļjinam, mob. tālr. 
25357188 vai vietējam mežzinim.
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Ceļojums virtuālajās brillēs pa Kokneses pili
Kokneses novada domes ikga-
dējais biznesa ideju konkurss 
"Esi uzņēmējs Kokneses nova-
dā" vairākiem mūsu novada 
jauniešiem kļuvis par atspērie-
na punktu veiksmīgai biznesa 
uzsākšanai.’

Kokneses novada domes
Tūrisma un sabiedrisko attiecī-
bu nodaļa
Foto no brāļu Lipenīšu perso-
nīgā arhīva

Tūrisma nozare ir viens no stūrak-
meņiem, uz kā balstās uzņēmējdar-
bība Kokneses novadā. Pateicoties 
pašvaldības organizētajam konkur-
sam, jauni un uzņēmīgi novadnie-
ki apliecina, ka tūrisma jomā vēl ir 
daudz apvāršņu, uz kuriem tiekties. 
Ja ir ideja un zināšanas tās īstenoša-
nai – viss ir iespējams!

Brāļiem Renāram, Rolandam un 
Rinaldam Lipenīšiem piedalīšanās 
biznesa ideju konkursā atnesa pir-
mo vietu un pavēra iespēju nodibi-
nāt pašiem savu uzņēmumu – SIA 
"Jinns", kas piedāvā mobilo lietotņu 
izveidi tūrisma objektu popularizē-
šanai, jo viņi  visi kopā ir izlolojuši 
ideju, kā ar moderno tehnoloģiju 
palīdzību veidot daudz aizraujošāku 
un interesantāku tūrisma objektu ie-
pazīšanu gan Koknesē, gan cituviet 
Latvijā. Kokneses novada domes biz-
nesa ideju konkursa vērtēšanas ko-
misijas pārstāvji atzina jauniešu ide-
ju par visoriģinālāko - līdz šim tāds 
tūrisma pakalpojums nav piedāvāts, 
kā arī ir apsveicama jauno uzņēmēju 
vēlme to īstenot vispirms savā dzim-
tajā novadā.

Idejas autori ir gandarīti par no-
vērtējumu, jo par pašvaldības pie-
šķirto finansējumu - 1800 eiro tiks 
iegādātas papildus nepieciešamās 
tehnoloģiskās iekārtas.

Atklājot jauno tūrisma sezonu, 
mūsu senatnes lepnuma mājvietā 
jaunieši piedāvā virtuālos lidojumus.  
Ar speciālu briļļu palīdzību, kas sa-
slēgtas ar dronu, sēžot īpašā krēs-
lā, šī notikuma baudītājs piedzīvo 
sajūtu, ka it kā viņš ir pacelts gaisā 
un aiznests lidojumā virs Kokneses. 

Savukārt jūnijā mēnesī ikviens, kurš 
apmeklēs Kokneses viduslaiku pils-
drupas, varēs izmēģināt vēl citas vir-
tuālās brilles, kas aizvedīs vēsturiskā 
ceļojumā uz pils jaunības laikiem. 
Uzliekot šīs īpašās brilles, būs iespēja 
virtuāli izstaigāt pili un priekšpili un 
savām acīm skatīt, kā dzīvojuši tās 
iemītnieki.

Jaunieši uzsver, ka, liela loma biz-
nesa idejas dzimšanā ir Kokneses 
bagātajam kultūrvēstures mantoju-
mam. "Kokneses viduslaiku pilsdru-
pas ir Latvijā labi pazīstams un iecie-
nīts tūrisma objekts. Ikvienam inte-
resentam ir iespējams te atbraukt, 
aplūkot pils mūrus un uzzināt tās 
sendienu stāstu. Pētot interneta vidē 
atrodamās tūrisma aplikācijas, seci-
nājām, ka visbiežāk tā ir karte, pēc 
kuras var atrast un apskatīt kādu ob-
jektu. Sākotnēji arī mūsu pirmā ideja 
bija izveidot mobilo lietotni tūrisma 
mērķiem, kurā būtu interaktīvā karte 
ar iekļautiem Kokneses tūrisma ob-
jektiem, audiogids un citas funkcijas. 
Esam ceļā uz tās īstenošanu. Tā kā 
mums jau bija iegādāts drons un vir-
tuālās brilles, kā papildu pakalpoju-
mus nolēmām piedāvāt virtuālās rea-
litātes vēsturiskās tūres un virtuālos 
lidojumus," stāsta Rolands Lienītis. 
Izrādījās, ka tieši šie papildu tūrisma 

piedāvājumi vērtēšanas komisiju un 
arī Kokneses tūrisma informācijas 
centru ieinteresēja visvairāk.

Renārs, Rolands un Rinalds ir vis-
jaunākie starp vēl sešiem brāļiem un 
trīs māsām. Ģimenei dzīvojot Bebru 
pagastā, viņi tāpat kā vecākie brāļi un 
māsas ir absolvējuši Bebru pamat-
skolu. Jau vairāk nekā sešus gadus 
Lipenīšu ģimenes mājvieta ir Kok-
nesē. Ar izcilām sekmēm pabeidzot 
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolu, 
Rolands un Rinalds ir kļuvuši par 
studentiem Rīgas Tehniskajā univer-
sitātē. Rolands studē Elektrotehnikas 
un vides inženierzinātņu fakultātē, 
bet Rinalds - Būvniecības inženier-
zinātņu fakultātē. Savukārt Renārs 
ir pabeidzis Aizkraukles novada 
vidusskolu un kopš skolas gadiem 
viņu visvairāk saista datorzinības un 
moderno tehnoloģiju apguve. "Arī 
mēs jau no bērnības esam uz "tu" ar 
datoriem un mūsdienu tehnoloģi-
jām," teic Rolands un Rinalds.

Aizvadītā gada nogalē pašvaldības 
izsludinātais biznesa ideju konkurss 
vēl vairāk mudinājis brāļus ķerties 
pie darba - liekot lietā apgūtās zi-
nāšanas un radošumu, savu biznesa 
ideju apaudzēt ar konkrētām ap-
risēm.   "Vislielākais paldies mūsu 
brālim Agrim un viņa dzīvesbiedrei 

Intai Gaudinskai, kuri jau gadu mūs 
atbalstīja un bija galvenie motivētā-
ji pieteikties kon kursam! Viņi bija 
pārliecināti, ka mēs varam to izda-
rīt – vajag tikai noticēt saviem spē-
kiem," atzīst brāļi, kuri, darbojoties 
cits citu teicami papildina un ir kļu-
vuši par lielisku komandu.

Renārs, Rolands un Rinalds Li-
penīši teic paldies Kokneses novada 
domes biznesa idejas konkursa or-
ganizētājiem par viņu idejas atbalstī-
šanu un Kokneses tūrisma informā-
cijas centram par palīdzību vēstures 

materiālu apkopošanā, lai izveidotu 
vēsturisko tūri par Kokneses pili, kas 
būs skatāma ar virtuālajām brillēm. 
"Mēs esam kļuvuši gan par vēstures 
pētniekiem, gan tehnoloģiju pārval-
dītājiem," ar smaidu teic jaunie uz-
ņēmēji.

Brāļu nodibinātais uzņēmums SIA 
"Jinns" vispirms vēlas darboties un 
dot savu ieguldījumu Kokneses no-
vada tūrisma attīstībā, bet nākotnē 
īstenot arī citus interesantus piedā-
vājumus jebkurā Latvijas vietā.

 Jaunie uzņēmēji savu darbību sāk Kokneses senatnes lepnuma mājvietā. 
No kreisās: Rolands, Renārs un Rinalds Lipenīši. 

Šī gada sezonas jaunums Kokneses viduslaiku pilsdrupās. Lidojums 
virs Kokneses! SIA "Jinns" radītais piedāvājums  - virtuālās realitātes 
brilles, kas ļauj pacelties debesīs, piedzīvojot aizraujošu lidojumu virs 

Kokneses. Optimālākais ilgums piedāvājuma pilnvērtīgai izmantošanai 
ir trīs minūtes. Pakalpojums pieejams katru dienu no 10:00 līdz 19:00, 

izņemot dienas ar nelabvēlīgiem laika apstākļiem. Plašāka informācija par 
piedāvājumu www.visitkoknese.lv

Noslēdzies ikgadējais biznesa ideju konkurss 
"ESI UZŅĒMĒJS KOKNESES NOVADĀ!"

Lai atbalstītu un motivētu iedzī-
votājus jaunu produktu vai pakalpo-
jumu radīšanai un sekmētu saimnie-
ciskās darbības attīstību Kokneses 
novadā, 2020./2021.gadā norisinājās 
Biznesa ideju konkurss iedzīvotā-
jiem "ESI UZŅĒMĒJS KOKNESES 
NOVADĀ!". Šogad konkursā tika 
iesniegti seši pieteikumi. Konkursa 
pieteikumus vērtēja vērtēšanas ko-
misija, kuras sastāvā bija Kokneses 
novada domes pārstāvji, uzņēmēji un 
uzņēmējdarbības konsultante. Bizne-

sa ideju konkurss iedzīvotājiem tiek 
organizēts kopš 2014.gada.

Konkursa dalībnieki savas idejas 
prezentēja attālināti tiešsaistes plat-
formā ZOOM. Komisija novērtēja 
konkursa dalībnieku sniegumu – gan 
pieteikuma formas sagatavotību un 
precizitāti, gan ņēma vērā prezen-
tēšanas spējas par virzītā produkta 
vai pakalpojuma idejas dzīvotspēju. 
Brāļi Rolands, Rinalds un Renārs Li-
penīši prezentēja mobilās aplikācijas 
izveides pakalpojumu dažādu pilsētu, 
tūrisma objektu iepazīšanai un popu-
larizēšanai, sniedzot izklaides pakal-
pojumus. Anita Atslena prezentēja 
biznesa ideju par augļu un ogu biez-
sulu ražošanu un biezsulu spiešanas 
pakalpojuma piedāvāšanu iedzīvotā-
jiem. Ilona Liepiņa prezentēja bizne-

sa ideju par atpūtas un nakšņošanas 
iespējām brīvā dabā guļamtīklos un 
šūpuļtīklos. Biznesa idejas par hidro-
tērpu nomas iespējām, dabas labirin-
ta pakalpojumu aktīvās atpūtas cienī-
tājiem un kajaku nomas pakalpojumu 
netika atbalstītas.

Izvērtējot biznesa idejas, konkursa 
vērtēšanas komisija pieņēma lēmumu 
pirmo vietu un naudas balvu 1800,00 
euro apmērā piešķirt brāļiem Lipe-
nīšiem, otro vietu un naudas balvu 
1000,00 euro apmērā piešķirt Anitai 
Atslenai, bet trešo vietu un naudas 
balvu 400,00 euro apmērā piešķirt 
Ilonai Liepiņai.

Kokneses novada dome izsaka lielu 
pateicību visiem konkursa dalībnie-
kiem, kuri iesniedza savas iecerētās 
biznesa idejas! Paldies vērtēšanas ko-

misijai par ieguldīto laiku un darbu 
pieteikumu vērtēšanā!

Aicinām visus iedzīvotājus, kuriem 
ir izlolota sava ideja uzņēmējdarbības 
uzsākšanai, sekot līdzi pašvaldības 
informācijai novada mājaslapā un in-
formatīvajā izdevumā "Kokneses No-
vada Vēstis", lai savlaicīgi sagatavotu 
un iesniegtu pieteikumu nākamajam 
biznesa ideju konkursam. Novēlam 
visiem konkursa dalībniekiem īste-
not savas idejas un sasniegt izvirzītos 
mērķus!

Informāciju sagatavoja:
Projektu vadītāja Ieva Rusiņa

Kokneses novada domes 
Attīstības nodaļa

Konkurss 
"Bibliotekāres 
tērps" – dāvana 
dzimšanas dienā

Kokneses pagasta bibliotēkas 
dzimšanas dienai veltītais konkurss 
par oriģinālāko bibliotekāres tērpu 
ir noslēdzies ar ļoti  skaistu rezultātu. 
Bibliotekāre Ingrīda Grūbe  stāsta: 
“Ieguvām daudz pozitīvu emoci-
ju! Paldies par izdomu, radošumu Es-
terei Riekstiņai, Valteram Riekstiņam, 
Evai no Īrijas, Pērses sākumskolas 
pirmsskolas grupai un Daigai Ander-
sonei, Pērses sākumskolas skolēniem 
un Madarai Jankalānei! Balsojuma 
rezultātā par uzvarētāju kļuva Mār-
tiņš Rudzons no Pērses sākumskolas 
4.klases, balvā saņemot iespēju doties 
uz salonu "Svētku mode", tikties ar 
Ingu Liopu, apspriest šūšanas, stila 
un modes aktualitātes! Piešķīram arī 
bibliotēkas simpātiju balvu. Visi iesū-
tītos darbiņus varēja apskatīt Kokne-
ses bibliotēkas priekštelpā.”
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Aizvestie. Neaizmirstie. 80 gadi kopš 14.jūnija deportācijām

Pieminot Latvijas iedzīvotāju 
pirmās masu deportācijas 80. 
gadadienu, vienlaikus visā 
valstī 14. jūnijā notiks 1941. 
gadā izsūtīto iedzīvotāju 
vārdu lasījumi. Koknesē pie 
represēto piemiņas akmens 
Kokneses kultūras nams no-
drošinās tiešraides sākumu 
pulksten 10:50 ar Valsts prezi-
denta uzrunu, pulksten 11:00 
notiks no Kokneses novada 
1941. gadā represēto vārdu 
lasījums. Ievērojot pašreizējos 

ierobežojumus, klātienē lasī-
jumu varēs klausīties ne vai-
rāk kā 10 cilvēki. Lasījums tiks 
filmēts un to varēs noskatīties 
ikviens interesents, iepriekš 
pašvaldības mājaslapā tiks 
publicēta informācija par lasī-
juma translāciju.

Šogad 14. jūnijā aprit 80 gadu, 
kopš Padomju Savienība pēc Lat-
vijas okupācijas organizēja pirmās 
masu deportācijas – 1941. gadā tika 
izsūtīti vairāk nekā 15 tūkstoši Lat-

vijas pilsoņu. Pieminot deportāciju 
upurus, vienlaikus visā Latvijā lasīs 
1941. gadā izsūtīto Latvijas iedzīvo-
tāju vārdus. Piemiņas pasākumi no-
tiks arī tautiešu mītņu zemēs ārpus 
Latvijas.

14.aprīlī, tiešsaistē uzrunājot 119 
pašvaldību pārstāvjus, kuri nodro-
šinās piemiņas pasākuma «Aizves-
tie. Neaizmirstie. 80 gadi kopš 14. 
jūnija deportācijām» norisi Latvijas 
pašvaldībās, Valsts prezidents Egils 
Levits uzsvēra: «Pasākumam ir dots 
zīmīgs nosaukums. Jēdziens «neaiz-
mirstie» apliecina, ka mēs atcera-
mies to, kas notika pirms 80 gadiem, 
un mēs atceramies katru atsevišķo 
cilvēku, kuru okupanti izsūtīja no 
Latvijas.

 «Deportācijas atstāja milzīgu 
tukšumu mūsu nācijas dzīvē. Laikā, 
kad Latvijas valsts bija okupēta, tā 
vairs nevarēja aizstāvēt savus pilso-
ņus. Tā tas turpinājās 50 gadus, kad 
valsts juridiski eksistēja, taču nebija 
spējīga darboties. Latvijas iedzīvo-
tāji pārdzīvoja šo laiku un atjaunoja 
savu valsti, lai šodien mēs dzīvotu 
neatkarīgā Latvijā. Tādēļ gaidāmais 
pasākums ir ārkārtīgi svarīgs mūsu 

nācijas vēsturiskās atmiņas stiprinā-
šanai. Paldies, ka esat iesaistījušies 
pasākuma norisē!» 

Ikvienu pieminēt un 
neaizmirst

Pasākums «Aizvestie. Neaizmirs-
tie. 80 gadi kopš 14. jūnija deportā-
cijām» notiks vienlaikus visā Latvijā 
– katrā pašvaldībā plkst. 11.00 tiks 
sākti 1941. gadā deportēto iedzīvo-
tāju vārdu lasījumi, tādējādi godinot 
ikviena izvestā Latvijas valsts piede-
rīgā piemiņu. Pasākuma idejas au-
tore Sandra Kalniete norāda: «Nav 
nekā personīgāka un individuālāka 
par cilvēka vārdu un uzvārdu, jo tas 
pavada ikvienu no dzimšanas līdz 
nāves brīdim un turpina pastāvēt 
līdz laiku aizlaikiem vēstures annā-
lēs. Ikviens izsūtītais ir pelnījis, lai 
viņš nebūtu tikai sīka vienība kādā 
lielākā, apkopojošā skaitlī. Vārdu 
lasīšanas ceremonijai vienlaikus no-
tiekot visos Latvijas novados un pa-
gastos un piemiņas brīžus saslēdzot 
vienotā Latvijas tīmeklī, tiek dota ie-
spēja piemiņas pasākumā piedalīties 
kā Latvijā, tā visā pasaulē mītoša-
jiem tautiešiem.» Lasījums no katras 

pašvaldības tiks straumēts reāllaikā 
platformās LSM.lv un LNB.lv, kur 
būs pieejama «Karšu izdevniecības 
Jāņa sēta» izstrādāta digitāla Latvijas 
karte ar apkopotām saitēm uz tieš-
raidēm no pasākumiem pašvaldībās. 
Šajā kartē vēlāk tiks ievietoti arī pie-
miņas pasākumu videomateriāli, kā 
arī dati par deportētajiem, lai vei-
dotu un attīstītu publiski pieejamu 
tiešsaistes platformu, kas vizualizē 
deportācijas Latvijā, palīdzot aptvert 
apmēru un sekas, parādot statistiku 
un vienlaikus ļaujot izsekot indivi-
duāliem izvesto cilvēku stāstiem. Pa-
sākumu «Aizvestie. Neaizmirstie. 80 
gadi kopš 14. jūnija deportācijām» 
atspoguļos Latvijas sabiedriskie me-
diji. Piemiņas pasākumu rīko Valsts 
prezidenta kanceleja sadarbībā ar 
Latvijas Nacionālo bibliotēku, ek-
spertiem no Latvijas Nacionālā arhī-
va, «Karšu izdevniecības Jāņa sēta» 
un sabiedriskajiem medijiem.

Uzziņai
1941. gada 14. jūnijā no Kok-

neses pagasta izveda trīs ģimenes, 
kopskaitā 13 cilvēku, bet no Bebru 
pagasta izsūtīja vienu cilvēku. 

5. jūnijs – pašvaldību vēlēšanas
2021. gada 5. jūnija pašvaldības domes vēlēšanas nori-

sināsies sešās valstspilsētās un 35 novados. Pašvaldību vē-
lēšanas notiks jaunajās administratīvajās teritorijās. No 1. 
jūlija Aizkraukles novads kļūs daudz plašāks, to veidos seši 
pašreizējie – Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, 
Pļaviņu un Skrīveru – novadi. 

Aizkraukles novada domes vēlēšanām ir reģistrēti desmit 
politisko partiju saraksti; kopējais deputātu kandidātu skaits 
- 168. Sarakstu kārtas numuri noteikti Vēlēšanu komisijas rī-
kotā izlozē. 

Pašvaldību vēlēšanās vēlētājiem pirmo reizi tiks nodrošinā-
ta iespēja balsot jebkurā savas pašvaldības vēlēšanu iecirknī, 
kā balsošanas dokumentu uzrādot vai nu pasi vai personas 
apliecību. Līdz ar to atšķirībā no iepriekšējām vēlēšanām kat-
ram vēlētājam pa pastu uz deklarētās dzīvesvietas adresi vairs 
netiks sūtīta vēstule ar informāciju, kurā vēlēšanu iecirknī jā-
balso.

Savu vēlēšanu apgabala iecirkņus ikviens vēlētājs var no-
skaidrot Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā www.cvk.lv 

sadaļā “Vēlēšanu iecirkņi”. Savukārt savu vēlēšanu apgabalu 
iespējams noskaidrot Pilsonības un migrācijas lietu pārval-
des e-pakalpojumā “Vēlēšanu apgabala noskaidrošana” vai pa 
Centrālās vēlēšanu komisijas uzziņu tālruni 67049999. 

Jaunveidojamais Aizkraukles novads ir viens vēlēšanu ap-
gabals, un šī novada vēlētāji var balsot jebkurā sev tuvākajā 
iecirknī vēlēšanu apgabala robežās. Aizkraukles vēlēšanu ap-
gabalā plānoti 22 vēlēšanu iecirkņi. 

Vēlēšanu iecirkņi Kokneses novadā būs Kokneses nova-
da domē, Bebru pagasta pārvaldē un Pērses sākumskolā 
Iršu pagastā.

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks pašvaldību vēlēšanu dienā, 
5. jūnijā, būs no plkst. 7.00 līdz 20.00. Vēlētāji varēs izman-
tot arī iespēju nobalsot iepriekš: - pirmdien, 31. maijā, no 
plkst. 16.00 līdz 20.00; - ceturtdien, 3. jūnijā, no plkst. 9.00 
līdz 16.00; - piektdien, 4. jūnijā, no plkst. 13.00 līdz 20.00. 
piedalīšanos vēlēšanās. 

Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās ir balsstiesīgajiem 
Latvijas un citu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem no 
18 gadu vecuma. Vēlētājiem ir tiesības balsot tajā pašvaldī-
bā, kur ir viņu reģistrētā dzīvesvieta 90 dienas pirms vēlēša-
nu dienas, vai pašvaldībā, kur viņiem pieder likumā noteiktā 
kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums. Līdz 27. maijam vēlē-
tāji tiešsaistē e-pakalpojumā «Vēlēšanu apgabala noskaidro-
šana un maiņa» vai klātienē jebkurā pašvaldības dzīvesvietas 
deklarēšanas iestādē var mainīt savu vēlēšanu apgabalu, ja būs 
izvēlējušies balsot vēlēšanu apgabalā, kurā viņiem pieder ne-
kustamais īpašums. IZMANTO SAVU IETEKMI! 

Nobalso pats un aicini balsot arī savus draugus, radus un 
kaimiņus!

Administratīvi teritoriālā reforma, paredz, ka Latvijā būs 
42 pašvaldības līdzšinējo 119 vietā, savukārt domēs ievēlēja-
mo deputātu skaits samazināsies gandrīz uz pusi. Aizkraukles 
novada domē tiks ievēlēti 19 deputāti. Publicējam kandidātu 
sarakstus.

1. "Latvijas attīstībai", VIDZEMES PARTIJA

Kandidāts
Kārtas 

nr. 
sarakstā

Dzimšanas 
gads

Darbavieta / 
nodarbošanās Amats

Leons Līdums 1 1957 Aizkraukles novada 
pašvaldība

Domes 
priekšsēdētājs

Dainis Vingris 2 1967 Kokneses novada dome Priekšsēdētājs

Andris Zālītis 3 1968 Skrīveru novada dome Priekšsēdētājs
Andrejs Kačkāns 4 1955 SIA “Laktiņi K” Valdes loceklis

Andris Golovackis 5 1963
Valsts Meža dienests, Sēlijas 
virsmežniecība, Aizkrauk-

les mežniecība
Vecākais mežzinis

Viktorija Trukša 6 1961 Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa 
vidusskola Direktore

Arvis Upīts 7 1991 Aizkraukles novada 
pašvaldība

Vecākais sabiedrisko 
attiecību speciālists

Anita Ostrovska 8 1962 Jaunjelgavas novada dome Kultūras nama di-
rektore

Dāvis Kalniņš 9 1986 Kokneses sporta centrs Direktors

Uldis Dzērve 10 1970
Latvijas Universitātes 
Starpnozaru izglītības 

inovāciju centrs
Izpilddirektors

Zane Romanova 11 1980 Aizkraukles Interešu 
izglītības centrs Direktore

Viktors Dudars 12 1970 SIA “Juniperus” Būvdarbu vadītājs

Didzis Bērziņš 13 1983
Latvijas Universitātes 

Filozofijas un socioloģijas 
institūts

Vadošais pētnieks

Valdis Padoms 14 1978 Aizkraukles Sporta Centrs Vadītājs
Rihards Krauklis 15 1990 SIA ”Hanza-elektro” Darbu vadītājs

Edgars Bricis 16 1974 AS “Sadales tīkls” RBF RUD daļas 
vadītājs

Ingūna Grandāne 17 1970 “IMIga” SIA Valdes 
priekšsēdētāja

Kandidāts
Kārtas 

nr. 
sarakstā

Dzimšanas 
gads

Darbavieta / 
nodarbošanās Amats

Nauris Smirnovs 18 1987 ZS “Pumpuri” Īpašnieks
Iveta Krastiņa 19 1963 Pļaviņu novada ģimnāzija Skolotāja
Uldis Albiņš 20 1960 Jaunjelgavas novada dome Izpilddirektors

Armands Kasparāns 21 1981 AS „Sadales tīkls”

Tīkla pārvaldības 
funkcijas Procesu 

kontroles daļas Ele-
ktro-

inženieris (S)

Einārs Zēbergs 22 1956 Aizkraukles novada 
pašvaldība

Domes 
priekšsēdētāja viet-

nieks

2. APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI

Kandidāts
Kārtas 

nr. 
sarakstā

Dzimšanas 
gads

Darbavieta / 
nodarbošanās Amats

Jānis Sarmis Bajinskis 1 1996 Projektu vadītājs - 
pašnodarbinātais

Rolands Klibiķis 2 1971 Neretas novada 
pašvaldība Izpilddirektors

Andris Ambainis 3 1973 Pļaviņu novada dome
Pļaviņu novada 

domes priekšsēdētāja 
vietnieks

Aija Šolmane 4 a APOTHEKA SIA APO-
THEKA 97

Farmaceits/Aptiekas 
vadītājs

Dzintra Noreika 5 1971 Neretas novada 
pašvaldība

Zalves pagasta 
pārvaldes vadītāja

Jurijs Maškovs 6 1963 Pļaviņu novada dome Darba aizsardzības 
speciālists
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3. "Latvijas Krievu savienība"

6. Jaunā VIENOTĪBA

7.Politiskā partija "KPV LV"

4. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija

5. Jaunā konservatīvā partija

Kandidāts
Kārtas 

nr. 
sarakstā

Dzimšanas 
gads

Darbavieta / 
nodarbošanās Amats

Larisa Dinvalde 7 1962 Jaunjelgavas PII 
“Atvasīte” Vadītāja

Artis Kronītis 8 1990 SIA Kronīšu kokapstrāde Valdes loceklis
Armands Vorslavs 9 1987 SIA “JARDS” Projektu vadītājs

Laimonis Klimovičs 10 1963 Valsts sociālās aprūpes 
centrs “Latgale”

Galvenais 
saimniecības 

pārzinis

Aija Lapiņa 11 1963 Valsts sociālās aprūpes 
centrs “Latgale”

Direktora vietniece-
administratīvās 
nodaļas vadītāja

Aija Kalnāre 12 1962 Neretas Jāņa 
Jaunsudrabiņa vidusskola Skolotāja

Olga Jalovčuka 13 1968 VSAC “Latgale” Filiāles “Mēmele” 
vadītāja

Aina Vadzīte 14 1957 Neretas novada 
pašvaldība

Pilskalnes pagasta 
pārvaldes vadītāja

Inita Kalniņa 15 1970 Neretas kultūras nams Vadītāja

Agnese Putniņa 16 1989 Neretas novada 
pašvaldība

Sabiedrisko attiecību 
speciāliste, personāla 

speciāliste

Ina Riekstiņa 17 1962 Neretas novada 
pašvaldība

Neretas sociālās 
aprūpes centra 

vadītāja

Iveta Arāja 18 1968 Neretas novada 
pašvaldība

Sociālā dienesta 
vadītāja

Inita Jakovčika 19 1975 Neretas PII Ziediņš Vadītāja

Zeltīte Odiņa 20 1967 Neretas novada 
pašvaldība

Mazzalves pagasta 
pārvaldes vadītāja

Armands Zeltiņš 21 1987 ZS “Bērzi” Īpašnieks
Einārs Kviesis 22 1984 SIA Belinuss Valdes loceklis

Kandidāts
Kārtas 

nr. 
sarakstā

Dzimšanas 
gads

Darbavieta / 
nodarbošanās Amats

Ludmila Ušakova 1 1959 Aizkraukles novada dome Deputāte
Deniss Ignatjevs 2 1987 SIA „AVENIJA” VP Menedžers

Jeļena Beskorovainaja 3 1963 SIA „VELEXAUTO” Biroja adminis-
tratore

Nikolajs Sokolovs 4 1951 Černobiļa sabiedrība Aiz-
kraukles novadā Koordinātors

Valija Mūrniece 5 1950 Aizkraukles domes 
dzīvokļu komisija Loceklis

Viktors Ivančikovs 6 1945 Pašnodarbināta persona Ārsts
Broņislava Voroņecka 7 1966 Pašnodarbināta Friziere
Aleksandrs Sidorovs 8 1982 SIA Aļbotrans vadītājs
Valentīna Ļistkova 9 1953 Seces pagasta pamatskola Skolotājs

Anatolijs Morgunovs 10 1954 Pašnodarbinātājs

Ludmila Zīvere 11 1976
Kompānija „DO TERRA 

ESSENTIAL OILS UN 
WELNESS”

Konsultants

Voldemārs Jeromans 12 1963 Pašnodarbinātājs Celtnieks
Valentīna Tkača 13 1960 Pensionāre

Juris Puriņš 14 1960 Invalīds
Beatrise Samanta Tretjakova 15 2000 SIA Misha The Barber Frizieris stilists

Maksims Jurins 16 1989 SIA AKZ Operators
Valentina Lazareva 17 1949 Pensionāre
Mihails Vorobjovs 18 1935 Krievu kopiena „LAD” Valdes loceklis
Tatjana Logačova 19 1962 Mājsaimniece
Boriss Dmitrijevs 20 1934 Krievu kopiena „LAD” Valdes loceklis

Ludmila Grundule 21 1954 Pensionāre

Kandidāts
Kārtas 

nr. 
sarakstā

Dzimšanas 
gads Darbavieta / nodarbošanās Amats

Nikolajs Sokols 1 1985 Aizkraukles novada 
pašvaldība Deputāts

Zane Brovacka 2 1981 Aizkraukles novada sociālais 
dienests

Sociālā darbiniece 
darbā ar ģimenēm 

ar bērniem

Ivars Kurganovs 3 1975 Latvijas Republikas Iekšlietu 
ministrija

IeM izdienas 
pensionārs

Igors Beketovs 4 1969 SIA “AIZKRAUKLES SAL-
DUMI” Ražošanas vadītājs

Dmitrijs Safraņuks 5 1987 VUGD RRP Ogres daļa Vada komandiera 
vietnieks

Natālija Lapuha 6 1978 Aizkraukles novada viduss-
kola

Sākumskolas 
skolotāja, spec 

pedagogs, pulciņa 
vadītāja

Mihails Šabarovs 7 1979 SIA “JELD WEN Latvija” Operātora palīgs
Džuljeta Šuļenkova 8 1982 SIA „Melānija M” Konditors

Dana Višņova 9 1984 SIA”Aizkraukles Saldumi’’ Veikala vadītāja-
pārdevēja

Kandidāts
Kārtas 

nr. 
sarakstā

Dzimšanas 
gads

Darbavieta / 
nodarbošanās Amats

Jānis Brokāns 1 1969 SIA Vidzemes koka mājas Valdes loceklis

Deniss Vigovskis 2 1981 Laine Skogkunnskap AS 
(Norvēģijas karaliste) Valdes priekšsēdētājs

Kandidāts
Kārtas 

nr. 
sarakstā

Dzimšanas 
gads

Darbavieta / 
nodarbošanās Amats

Dace Zemzare 3 1970 Daudzeses pamatskola Mūzikas skolotāja

Gundars Spriņģis 4 1961 Aizkraukles novada 
pašvaldība

Aizkraukles novada 
galvenais saimniecības 

pārzinis
Inga Baginska 5 1961 Pļaviņu novada ģimnāzija Skolotāja

Kristīne Galstjana 6 2000 Transcom Wordwide Lat-
via SIA

Personāla atlases 
speciālists

Sandra Trakina 7 1967 Skrīveru bērnu biblitēka Vadītāja
Ralfs Eihentāls 8 1999 Students

Tatjana Žiško 9 1986 Sociālās aprūpes centrs 
Ziedugravas Fizioterapeite

Normunds Žuks 10 1984 SIA Dok Tehniskais direktors

Kandidāts
Kārtas 

nr. 
sarakstā

Dzimšanas 
gads Darbavieta / nodarbošanās Amats

Aigars Lukss 1 1971 Pļaviņu novada dome priekšsēdētājs
Anželika Legante 2 1975 SIA “So smart” Valdes locekle

Maruta Lāce-Stalidzāne 3 1973 SIA “Biznesa augstskola 
Turība” juriste

Jānis Jubass 4 1971 AS “Latvijas valsts meži”

Vidusdauga-
vas reģiona 

mežizstrādes 
vadītājs

Mārtiņš Daģis 5 1976 SIA “ECOS” valdes loceklis

Signe Krievāne 6 1986 Valsts sociālās aprūpes cen-
trs “Latgale”

galvenās 
grāmatvedes viet-

niece

Jānis Bērziņš 7 1970 SIA “Berico” uzņēmuma 
vadītājs

Jānis Liepiņš 8 1964 ZS “Saulstari” īpašnieks

Matīss Bebrišs 9 1989 AS “Latvenergo” ražošanas iekārtu 
dienesta inženieris

Velga Gredzena 10 1962 PII “Bitīte” Bebru pagastā mūzikas skolotāja

Vladislavs Judins 11 2001 Biedrība “Morfejus” valdes 
priekšsēdētājs

Jolanta Nīcgale 12 1973 Pļaviņu novada ģimnāzija

Direktora viet-
niece izglītības 

jomā audzināšanas 
darbā

Artis Zvejnieks 13 1978 AS “Latvijas valsts meži” meža datu 
speciālists

Elita Kaņepēja 14 1977 Pļaviņu novada dome

Uzņēmējdarbības 
attīstības 

speciāliste / 
Zaļā tirgus 

pārvaldniece

Valdis Silovs 15 1990 Ilmāra Gaiša Kokneses vi-
dusskola

skolotājs (fizika, 
matemātika)

Solveiga Gaigalniece 16 1970 Aizkraukles profesionālā 
vidusskola skolotāja

Anna Cirmeniece 17 1971 SIA “Astarte - Nafta” DUS Koknese 
vadītāja

Danute Podvinska 18 1974 Andreja Upīša Skrīveru vi-
dusskola

Dizains un 
tehnoloģijas, 

Inženierzinību 
skolotāja

Ilona Morozova 19 1973 SIA “Rīgas Dzemdību nams” bērnu aprūpes 
māsa

Rihards Štrauss 20 1983 Pašnodarbinātais frizieris

Modrīte Bičevska 21 1972
Neatliekamās medicīniskās 
palīdzības dienests, Pļaviņu 

nodaļa

Vecākais ārsta 
palīgs

Jānis Ikaunieks 22 1942 pensionārs

Kandidāts
Kārtas 

nr. 
sarakstā

Dzimšanas 
gads Darbavieta / nodarbošanās Amats

Udo Pērsis 1 1960 Skrīveru novada Dome Deputāts

Aina Puniņa 2 1951 Aizkraukles Profesionālā viduss-
kola Skolotāja

Ance Kurzemniece 3 1993 Skrīveru novada pirmsskolas 
izglītības iestāde Sprīdītis

Skolotāja (Bērna 
kopšanas 

atvaļinājumā)
Aija Puniņa 4 1972 Bezdarbniece

Ingus Baldiševičs 5 1982 Biedrība SOS Mājas jauniešiem Direktors

Ralfs Zaikovskis 6 1983 SIA RDK Būve Valdes 
priekšsēdētājs

Aivars Caunītis 7 1999 Students

Ivars Ieviņš 8 1965 ADB Gjensidige Latvijas filiāle
Komercklientu 
apkalpošanas 

vadītājs
Jānis Krūmiņš 9 1948 Pensionārs
Valdis Mičulis 10 1955 Pļaviņu novada dome Deputāts
Ainārs Arnītis 11 1960 Saimniecība Aprēni Zemnieks
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Kandidāts Kārtas nr. 
sarakstā

Dzimšanas 
gads

Darbavieta / 
nodarbošanās Amats

Evija Vectirāne 1 1980 Jaunjelgavas novada dome
Sabiedrisko 

attiecību 
speciāliste

Aigars Stuglis 2 1968 ZS “SIlarozes” Īpašnieks

Dace Svētiņa 3 1970 Kokneses novada dome iepirkumu 
speciāliste

Aivars Dronka 4 1963 SIA AD Investīcijas valdes loceklis

Liāna Gasiņa 5 1974 Sunākstes pagasta pārvalde
Sekretāre- kasiere 

VPVKAC dar-
biniece

Jānis Bergmanis 6 1962 Pļaviņu novada dome

Dabas un vides 
aizsardzības 

komisija, komisi-
jas priekšsēdētāja 

vietnieks

Gundega Zarāne 7 1971 Jaunjelgavas novada dome
Attīstības un 

projektu nodaļas 
vadītāja

Lauris Vāvers 8 1989 SIA EKORN valdes loceklis

Rudīte Lauriņa 9 1966 Jaunjelgavas novada dome

Kancelejas 
vadītāja/jurists 
Dzimtsarakstu 

nodaļas vadītāja
Guntis Bokalders 10 1972 bezdarbnieks

Marina Lubgāne 11 1964 Aizkraukles novada vidus-
skola skolotāja

Aigars Ruciņš-Vējiņš 12 1974 Sia Vēri Z Autoservisa-
veikala vadītājs

Miks Kaidaks 13 1991 pašnodarbinātais veterinārārsts

Normunds Raubiška 14 1971 Jaunsardzes Centrs jaunsargu in-
struktors

Reinis Miglāns 15 1995 Zemessardzes 55.kājnieku 
bataljons zemessargs

Valdis Puida 16 1958 Daudzeses pamatskola direktors
Māris Rēķis 17 1977 ZS ‘Sapieši” Īpašnieks

9.Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un 
Brīvībai/LNNK"

10.Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija

Kandidāts
Kārtas 

nr. 
sarakstā

Dzimšanas 
gads Darbavieta / nodarbošanās Amats

Guntis Libeks 1 1958 Jaunjelgavas novada dome domes 
priekšsēdētājs

Aivars Miezītis 2 1959 Mazzalves pamatskola direktors

Voldemārs Kurtišs 3 1956 SIA “Billerudkorsnas Latvia”
direktora viet-

nieks ražošanas 
jautājumos

Edgars Ratnieks 4 1969 Valsts ieņēmumu dienests vecākais muitas 
uzraugs

Iveta Ušacka 5 1964 Pļaviņu Mākslas skola direktore

Iveta Biķerniece 6 1965 Skrīveru Mūzikas un mākslas 
skola direktore

Jānis Krūmiņš 7 1982 Zemnieku saimniecība 
“Lejasvēži” īpašnieks

Kaspars Baltacis 8 1987 Mazzalves pamatskola pedagogs
Gatis Gūtmanis 9 1981 Valsts meža dienesta mežzinis

Kandidāts
Kārtas 

nr. 
sarakstā

Dzimšanas 
gads

Darbavieta / 
nodarbošanās Amats

Jenss Zvirgzdgrauds 1 1971 Eiropas Reģionu 
Komiteja

Reģionu attīstības, 
inovāciju un digitālo 
tehnoloģiju politikas 

speciālists
Māris Pilskalns 2 1962 SIA “FOTIGRA” klientu/pārdošanas 

konsultants

Ilze Ieleja 3 1982 Andreja Upīša Skrīveru 
vidusskola

Direktora viet-
niece izglītības 

jomā; vidusskolas 
matemātikas skolotāja

Ņina Vasiļevska 4 1962 SIA “Florabalt SIA” grupas uzņēmumu 
finansiste

Guntis Jankovskis 5 1957 Valsts meža dienests Mežzinis
Grigorijs Popenkovs 6 1963 Olgas Tomaševskas 

ģimenes ārsta prakse
feldšeris

Sandra Smona 7 1986 SIA “Gravity” Pasākumu producents
Aldis Neija 8 1957 Kokneses novada dome Komunālās daļas 

saimniecības pārzinis
Jānis Klačkovs 9 1986 SIA “ELTI” Datorsistēmu tehniķis

Kaspars Lipskis 10 1987 ZS “Vairogi” meža mašīnu opera-
tors

Raimonds Bērtulsons 11 1967 ZS “Dārznieki” zemnieks

Edgars Jankovskis 12 1988
mežsaimnieks, 

privāto īpašumu 
apsaimniekošana

Kandidāts
Kārtas 

nr. 
sarakstā

Dzimšanas 
gads Darbavieta / nodarbošanās Amats

Eva Zeipe-Mača 10 1981 Pļaviņu novada Sociālais di-
enests vadītāja

Uldis Dronka 11 1986 SIA “Greenpoint” valdes loceklis
Jānis Miezītis 12 1959 SIA “Bormaņi” vadītājs

Gunārs Ločmelis 13 1968 Zemnieku saimniecība 
“Dālderi” īpašnieks

Solvita Bukša 14 1982 Neretas novada pašvaldība

projektu vadības, 
plānošanas 
un attīstības 

speciāliste, pro-
jektu grāmatvede

Vaira Lejniece 15 1969 Aizkraukles Mākslas skola pedagoģe

Uģis Rubenis 16 1966 Zemnieku saimniecība 
“Ziediņi” īpašnieks

Ināra Čeiča 17 1963 SIA “Jaunzemitāni” valdes locekle

Madara Vēvere 18 1992
Latvijas Lauku konsultāciju un 

izglītības centra Aizkraukles 
birojs

biroja vadītāja un 
augkopības kon-

sultante

Zigrīda Sprukte 19 1962 Skrīveru novada Kultūras 
centrs

sporta darba orga-
nizatore

Ilgonis Grunšteins 20 1959 z/s “Cīruļi” īpašnieks
Dinārs Kāgans 21 1989 SIA “DOK” tehnikas operators
Laila Krasovska 22 1985 mājsaimniece

Aicinām uzņemt viesus un pieteikties dalībai Mājas kafejnīcu dienās!

Kokneses tūrisma informācijas 
centrs aicina Kokneses novada 
iedzīvotājus atsaukties un pievie-
noties idejai, uz divām dienām 
savu saimniecību pagalmus un 
sētas pārvēršot par Mājas kafej-
nīcām.

Kokneses tūrisma 
informācijas centrs

“Ģimenes lokā vai kopā ar drau-
giem sagatavo savu īpašo piedāvājumu 
cienastam. Iepazīstini apmeklētājus ar 
piedāvājumu, ko vari papildināt ar savas 
vietas stāstiem un aktivitātēm: ar rok-
darbiem, spēlēm, mūzikas instrumentu 
spēlēšanu un daudz ko citu!” aicina tū-
risma centra pārstāve Lauma Āre.

Kaimiņzemē Igaunijā mājas kafejnī-
cu dienas dažādos reģionos notiek jau 
vairākus gadus. Latvijā mājas kafejnīcu 

dienas pirmo reizi ciemos aicināja 2019. 
gadā. Pagājušogad mājas kafejnīcu die-
nām pievienojās jauni reģioni. Šogad 
mājas kafejnīcu dienas  tiks organizētas 
visā Latvijā, tās rīko Latvijas Investīci-
ju un attīstības aģentūras Tūrisma de-
partaments un Latvijas Lauku tūrisma 
asociācija "Lauku ceļotājs". Aizkraukles, 
Pļaviņu, Kokneses, Skrīveru, Jaunjel-
gavas un Neretas novadiem, kas drīz 
apvienosies Aizkraukles novadā, līdz 
šim veiksmīgi sadarbojušies “Vidusdau-
gavā”. Turpinot sadarbību un atbalstot 
mājas kafejnīcu ideju, vēlamies aicināt 
viesus  24. un 25.jūlijā  “Ceļot ar garšu 
mājas kafejnīcās Vidusdaugavā”.

Kā noris Mājas kafejnīcu dienas? Uz 
vienu vai divām dienām saimniecību 
pagalmi un citas vietas, kas ikdienā nav 
saistītas ar uzņēmējdarbību un ēdināša-
nas pakalpojumu sniegšanu, pārvēršas 
par kafejnīcām. Interesentiem tiek pie-
dāvāts nogaršot vietējo ēdienu, gūt lielis-
ku garšas pieredzi, kā arī baudīt intere-
santu kultūras programmu. Katra lauku 
sēta ģimenes lokā vai/un ar draugiem 
sagatavo savu īpašo piedāvājumu: cie-
nastu (plātsmaizi, kūku, sacepumu utt.) 
un kopā ar kafiju/tēju  piedāvā apmek-

lētājiem. Par sagatavoto produktu tiek 
saņemta samaksa, lai varētu segt pro-
duktu iegādes izdevumus, taču tas nav 
komercializēts peļņas avots un ir vērsts 
uz kopienas sadarbību. Katra saimnie-
cība prezentē savas  mājas - kafejnīcas 
nosaukumu un arī piedāvātais produkts 
tiek pasniegts ar tam raksturīgajām kul-
tūras īpašībām un stāstu. Lai piesaistītu 
plašāku sabiedrības loku un ģimenes ar 
bērniem, tiek rīkotas dažādas kultūras 
aktivitātes: rokdarbi, spēles, mūzikas 
instrumentu spēlēšanu u.c.

Aicinām piedalīties un līdz  1.jūni-
jam  pieteikties dalībai Mājas kafejnīcu 
dienās Vidusdaugavā gan uzņēmējus, 
kas ikdienā sniedz ēdināšanas pakal-
pojumus, gan vietējos iedzīvotājus, kas 
ikdienā nenodarbojas ar ēdināšanu vai 
tūrismu, bet šajā dienā ir ar mieru atvērt 
savas mājas/sētas un pacienāt viesus 
(nav jābūt bezmaksas) un iepazīstināt 
apmeklētājus gan ar gatavotiem ēdie-
niem, gan piedāvāt informāciju par kat-
ras vietas kultūrvēsturi un vietas “garšu”  
Vidusdaugavā.  Pieteikšanās Kokneses 
tūrisma informācijas centrā,  turisms@
koknese.lv, tālr. +371 29275412.  Mājas 
kafejnīcu dalībniekiem ir paredzētas 

praktiskas apmācības par sekojošām 
tēmām - sanitārās prasības un drošība 
(PVD), prasības saistībā ar Covid-19 
(SPKC), mārketings (PR aģentūra), sa-
skarsme ar apmeklētājiem.  Apmācības 
plānotas attālināti un uzņēmējiem būs 
bez maksas. Tiks izstrādātas arī vadlī-
nijas un ieteikumi viesu uzņemšanai. 
Mājas kafejnīcu dalībniekiem būs jāveic 
apmeklētāju uzskaite un jāsniedz at-
sauksmes pēc pasākuma, kā arī jāizvieto 
organizatoru sagatavotos mārketinga 
materiālus un jāreklamē savs piedāvā-
jums.

Mājas kafejnīcu organizatori būs iz-
veidojuši kopīgu mājas lapa, kurā būs 
atrodama informācija par katru no ga-
lamērķiem, to dalībniekiem un prak-
tiskā informācija - www.celotajs.lv/ma-
jaskafejnicas. Informācija par pasāku-
mu www.latvia.travel mājas lapā un so-
ciālo tīklu kontos. Informācija par katra 
reģiona  Mājas kafejnīcu dienām  www.
latvia.travel pasākumu kalendārā.  Aiz-
kraukles, Pļaviņu, Kokneses, Skrīveru, 
Jaunjelgavas, Neretas novadu koordina-
tors Mājas kafejnīcu dienām ir Kokneses 
tūrisma informācijas centrs (e-pasts: tu-
risms@koknese.lv, tālr. +37129275412).

8. Zaļo un Zemnieku savienība
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Lielajā talkā vislabāko piemēru rāda seniori
Paldies visiem Kokneses novada ie-
dzīvotājiem, kuri 24. aprīlī atsaucās 
Lielās talkas aicinājumam "Par zaļu 
Latviju – katrs atsevišķi, bet visi 
kopā!". Lielā talka Latvijā notika jau 
14. gadu. Talkas organizatori aicināja 
talkot individuāli – SOLO, divatā – 
DUO, vienas mājsaimniecības ietvaros 
– ĢIMENES talkās un publiskajās tal-
kās ievērojot ierobežojumu noteiku-
mus – 10 cilvēku vienkopus.

Kokneses novada domes
Tūrisma un sabiedrisko 
attiecību nodaļa
Foto no senioru klubiņa "Pīlādzītis" 
un Kokneses luterāņu draudzes arhīva

Katru gadu ar lielu entuziasmu un darba 
sparu Lielajā talkā piedalās Kokneses senioru 
klubiņa "Pīlādzītis" dalībnieki. Jau vairākus 
gadus viņi talko savā ierastajā vietā – Otrā 
pasaules kara Brāļu kapos Kokneses parkā. 
Aktīvajiem senioriem jau par tradīciju kļuvis 
divas reizes gadā sakopt šo piemiņas vietu. 
Talkas dienā tika savāktas pērnās lapas un 
iestādīti līdzi paņemtie puķu stādi. Noslēgu-
mā, ievērojot distancēšanās noteikumus, pie 
ugunskura talcinieki baudīja pusdienas. Lai 
veselība un možs gars atsaucīgajiem "Pīlādzī-

ša" vārda nesējiem, kuri ar savu darbošanos ir 
labs paraugs mums pārējiem!

Lielās talkas dienā pie Kokneses evaņģē-
liski luteriskās baznīcas čakli rosījās gan pie-
augušie, gan bērni. Pie baznīcas talkotāji iz-
līdzināja melnzemes kaudzi, iesēja zālāju un 
sagrāba vecās lapas. Kopīgiem spēkiem tika 
sapostas arī dievnama telpas un nomazgāti 
logi. 

Lielās talkas koordinatore Kokneses nova-
dā Benita Peciņa teic paldies individuālajiem 
talciniekiem – koknesietim Aināram ar ģi-
meni par savāktajiem atkritumiem ceļā pos-
mā Koknese – Bērzaune no Melioratoru ielas 
līdz dzelzceļa pārbrauktuvei Paugu mežā un 
Rasmas kundzei par četriem piepildītiem at-
kritumu maisiem ceļa posmā starp Blaumaņa 
ielu un kafejnīcu "Panna".

Bebrēnieši Lielās talkas rūpējās par sakop-
tību savu māju pagalmos un privātīpašumos. 
Bebru pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Pabērza 
stāsta, ka pārvaldes darbinieki Mežaparkā sa-
kopa pastaigu takas, kā arī talkā Zutēnu ka-
pos iedzīvotāji saposa savu tuvinieku atdusas 
vietas.

"Iršu pagasta pārvaldes darbinieki Liela-
jā talkā strādāja pie Iršu kapu teritorijas sa-
kārtošanas, kā arī saposa Bulandu pilskalna 
apkārtni. Īpaši gribas paslavēt daudzdzīvokļu 
māju "Dālderi" un "Madaras" iedzīvotājus, 

kuri Lielās talkas nedēļā daudz paveica apkār-
tējās vides sakārtošanā," informē Iršu pagasta 
pārvaldes vadītāja Lāsma Ruža-Riekstiņa.

Turpināsim arī ikdienā īstenot Lielās talkas 
ideju - rūpēties par vides sakoptību, stādīt ko-

kus, radīt brīnišķīgas puķu dobes, labiekārtot 
māju pagalmus. Lai prieks dzīvot skaistā un 
zaļā novadā!

Nekas nav par grūtu! “Pīlādzīša” aktīvie 
seniori ik gadu piedalās Lielajā talkā. 

Paldies čaklajiem talciniekiem par paveikto 
pie Kokneses luterāņu dievnama.

Starpnovadu sadarbības projekta "Sveiks, kaimiņ!" jaunatnes 
jomas atbildīgie piedalījās apmācībās kapacitātes celšanai

Aizkraukles novada pašvaldība ir noslē-
gusi līgumu ar Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūru par Izglītības un 
zinātnes ministrijas Jaunatnes politi-
kas valsts programmas 2020. gadam 1. 
sadaļas Valsts atbalsta nodrošināšana 
jaunatnes politikas attīstībai pašvaldī-
bās 1.2. apakšsadaļas "Starpnovadu un 
starpinstitūciju sadarbība jaunatnes 
politikas īstenošanai vietējā līmenī", par 
projekta "Sveiks, kaimiņ!'' (identifikāci-
jas Nr. VP2020/1.2-4) īstenošanu.

Projekta īstenošanas laikā tiek veidota sistē-

ma, kura nodrošina iespēju jauniešiem un jau-
natnes jomā iesaistītajiem speciālistiem īstenot 
institucionālo sadarbību Aizkraukles, Jaunjel-
gavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu un Skrīveru 
novadu ietvaros un starp novadiem, jauniešu 
līdzdalību novadu sabiedriskajā dzīvē, prasmju 
attīstību un kompetenču uzlabošanu, brīvprātī-
bas principu nostiprināšanu un izpratnes veici-
nāšanu par jaunatnes politikas īstenošanas ins-
trumentiem novadu kopējās Jaunatnes politikas 
veidošanā.

Jau projekta izstrādes laikā darba grupa se-
cināja, ka situācija novados jaunatnes jomā ir 
atšķirīga, tāpēc, lai to uzlabotu, viena no idejām 

bija stiprināt jaunatnes darbā iesaistīto personu 
kapacitāti, paredzot vienas dienas apmācības 
jaunatnes darbā iesaistītajām personām.

Projekta īstenošanas laikā, jaunatnes darbā 
iesaistītās personas izvērtēja savas kompetences 
un priekšplānā izvirzījās trīs galvenās tēmas – 
komunikācija, emociju loma saskarsmes proce-
sā un sadarbība, kuras vēlētos apgūt padziļināti. 
Tāpēc šī gada 15.aprīlī, attālināti satikās 22 jau-
natnes jomas darbinieks no Aizkraukles, Jaun-
jelgavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu un Skrīveru 
novadiem un kopā piedalījās projekta Aktivitātē 
Nr.8 "Jaunatnes darbā iesaistīto personu apmā-
cība", kuru vadīja Zane Veinberga, psiholoģe 
(Mg. psych.), mācību vadītāja un spēļu – me-
tožu izstrādātāja, Izglītojošo spēļu un metožu 
asociācijas līdzdibinātāja.  Mācību programma 
tika izstrādāta balstoties uz augstāk minētajām 
tēmām, ko izvēlējās paši projekta dalībnieki.

Apmācību noslēgumā, tika izveidots “Sveiks, 
kaimiņ!” kopienas veiksmīgas sadarbības sep-
tiņu svarīgāko punktu saraksts, kurš nosaka, 
ka mūsu kopīgais mērķis ir attīstīt jaunatnes 

dzīves darbu jaunizveidotajā novadā; izturēties 
cieņpilni; apvienot resursus mērķa sasniegša-
nai; apņemties nodrošināt atklātu, saprotamu 
un skaidru komunikāciju; būt disciplinētiem un 
atbildīgiem pret savu pienākumu veikšanu; rū-
pēties par savu personīgo psiholoģisko veselību 
un atrast laiku un vietu, lai satiktos un kopīgi 
plānotu jaunatnes jomas attīstības virzienus.

Pēc apmācībām, dalībniekiem tika izsūtītas 
apliecības par neformālās izglītības program-
mas  “Komunikācija, saskarsme, emociju loma 
saskarsmes procesā, veiksmīgas sadarbības pa-
matprincipi” apgūšanu.

Apmācību noslēgumā, to dalībnieki atzinīgi 
novērtēja gan iegūtās zināšanas, gan iespēju būt 
kopā neformālā gaisotnē, lai vēl labāk iepazītu 
viens otru un spētu sadarboties kopīgu mērķu 
īstenošanā.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes mi-
nistrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 
2020.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros

Jauniešiem kopēja platforma Instagram vidē

Šī gada 7. aprīlī notika pirmā tikšanās sešu 
jauniešu grupai, kas uzņēmās iniciatīvu un iz-
veidoja  Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, 
Neretas, Pļaviņu un Skrīveru novadu jauniešiem 
kopējo platformu Instagram vidē, ar nosauku-
mu  @sveiks_kaimin,  izvirzot sev par mērķi 
– parādīt sabiedrībai, ka jaunieši var aktīvi 
iesaistīties un sniegt ieguldījumu savas paš-
valdības darbā ar jaunatni. 

Kā paši jaunieši stāsta, tad Instagram plat-
forma tiks pielietota Starpnovadu sadarbības 

projekta "Sveiks, kaimiņ!"  (identifikācijas Nr. 
VP2020/1.2-4)*  un Aizkraukles, Jaunjelgavas, 
Kokneses, Neretas, Pļaviņu un Skrīveru novadu 
sadarbības popularizēšanai jaunatnes jomā. Bet 
tas ir tikai sākums!

Profila mērķis ir aktualizēt un stāstīt arī par 
citiem jauniešu mērķauditorijai saistošiem noti-
kumiem, visu sešu novadu kultūras pieminek-
ļiem un apskates objektiem, kā arī darbošanos 
dažādās citās sfērās. Tiek plānotas arī dažādas 
aktivitātes, kā piemēram, tematisko nedēļu or-
ganizēšana. Tas viss, lai sabiedrību iepazīstinātu 

ar aktualitātēm un, protams, arī pašiem jaunie-
šiem.

Tikšanās laikā jaunie līderi sajuta savu spēku 
un kopības sajūtu, kas motivē darboties un vēl 
vairāk noticēt, ka jaunieši var iesaistīties, pozi-
tīvu pārmaiņu radīšanai sabiedrībā, piemēram, 
rīkojot jauniešu organizētus un vadītus pasāku-
mus, atbalstot jauniešu centru darbību, kā arī 
darboties plašāk – savu novadu vērtību izzinā-
šanā caur jauniešu īstenotām iniciatīvām. Jau-
niešu mērķis ir mudināt vairāk jauniešus kļūt 
par aktīviem sabiedrības locekļiem, darbojoties 
savas apkaimes un novadu ietvaros dažādās sfē-
rās, piemēram, sports, pasākumu organizēšana, 
līdzdalība lēmumu pieņemšanā, u.c..

  Jaunieši stāsta, ka skatoties arī plašākā un 
tālākā nākotnē, ar savu sociālo tīklu platformu 
vēlas ieinteresēt visas Latvijas iedzīvotājus ap-
meklēt šos novadus, parādot tos kā pienācīgu 
un saistošu tūrisma galamērķi.  

@sveiks_kaimin jaunie līderi nesnauž un jau 

šo nedēļu laikā ir izveidojuši pasākumu un akti-
vitāšu plānu, ko tuvākajā laikā sāks realizēt. 

Ja vēlies tuvāk iepazīties ar šiem radošajiem 
un visādā ziņā drosmīgajiem un apņēmības 
pilnajiem  Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, 
Neretas, Pļaviņu un Skrīveru  novadu jaunie-
šiem, tad ieskaties – IG: https://instagram.com/
sveiks_kaimin?igshid=1b0kozrr7gn1a

  *Aizkraukles novada pašvaldība ir noslēgusi 
līgumu ar Jaunatnes starptautisko programmu 
aģentūru par Izglītības un zinātnes ministrijas 
Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. 
gadam 1. sadaļas Valsts atbalsta nodrošināšana 
jaunatnes politikas attīstībai pašvaldībās 1.2. 
apakšsadaļas “Starpnovadu un starpinstitūciju 
sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā 
līmenī”, par projekta “Sveiks, kaimiņ!” (identifi-
kācijas Nr. VP2020/1.2-4) īstenošanu.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes mi-
nistrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 
2020.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros 
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Kokneses novada skolās mācās attālināti

Sakarā ar epidemioloģiskās si-
tuācijas pasliktināšanos novadā 
Kokneses novads neietilpst to 
administratīvo teritoriju sa-
rakstā, kurās epidemioloģiskie 
apstākļi pieļauj mācību procesa 
īstenošanu klātienē izglītības 
iestāžu 1.- 6. un 12. klasēm, kā 
arī rotācijas kārtībā 7.- 9. un 10. - 
11.klasēm.

Lai mācību process novada 
skolās notiktu klātienē, 14 dienu 
kumulatīvais Covid-19 gadījumu 
skaits uz 100 000 iedzīvotājiem 
nedrīkst pārsniegt 200, bet ne vai-
rāk kā 220 – lemjot par klātienes 
mācību atsākšanu konkrētajā ad-
ministratīvajā teritorijā. 

Ilmāra Gaiša Kokneses vidus-
skolā, Bebru pamatskolā, Pērses 

sākumskolā, Kokneses pamatsko-
lā- attīstības centrā no 5. maija vis-
pārējās pamatizglītības program-
mas un vispārējās vidējās izglītības 
programmas apguve 1.- 12. klasēs 
notiek attālināti. 

Tuvojas 12. klašu izglītojamo 
valsts pārbaudījumi. Šajā mācību 
gadā skolēniem jākārto 3 obligātie 
valsts pārbaudījumi:

11., 12. maijā,13. maijā – svešva-
lodā;

18. maijā – latviešu valodā;
21. maijā – matemātikā.
Daži 12.klašu skolēni kārtos arī 

izvēles eksāmenus: ķīmijā 26.maijā, 
fizikā 28.maijā un bioloģijā 1.jūni-
jā.

Ir svarīgi, lai katrs no mums ie-
vērotu pamatprincipus, kas noteikti 
saistībā ar Covid-19 izplatības ievē-
rošanu:

Mājas karantīnas un izolācijas 
nosacījumu ievērošana;

• Distancēšanās;
• Higiēnas nodrošināšana;
• Individuālo aizsardzības lī-

dzekļu izmantošana.
Būsim atbildīgi, ievērosim šos 

principus!
Vēlēsim veiksmi 12. klašu absol-

ventiem valsts pārbaudījumos! Iz-
turību un veselību pedagogiem!

Ilona Lazda,
Izglītības darba speciāliste 

No 5. maija izmaiņas septiņos maršrutos Kokneses pusē
Ņemot vērā, ka Koknesē ir atcel-

tas mācības klātienē, no 2021.  gada 
5. maija maršruta Nr.6425 Aizkrauk-
le–Irši, Nr.5976 Aizkraukle–Kokne-
se–Austrumi–Zvejnieki–Aizkraukle, 
Nr.6080 Kokneses vidusskola–Upe-
slīči–Ratnicēni, Nr.6105 Vecbeb-
ri–Ozoli, Nr.5982 Koknese–Vecbeb-
ri–Ozoli, Nr.6146 Kokneses vidus-
skola–Kokneses stacija–Vecbebri un 
Nr.5975 Kaplava–Zvejnieki–Koknese 
reisi notiek saskaņā ar skolēnu brīv-
laika grafiku.

Pasažieru pārvadājumus nenodro-
šina:

• maršruta Nr.6425 Aizkraukle–
Irši autobuss, kas no pieturas Irši dar-
badienās izbrauc plkst.9.40 un no 

Aizkraukles autoostas – plkst.14.15;
• maršruta Nr.5976 Aizkraukle–

Koknese–Austrumi–Zvejnieki–Aiz-
kraukle autobuss, kas no Aizkrauk-
les autoostas darbadienās izbrauc 
plkst.15.13;

• maršruta Nr.6080 Kokneses vi-
dusskola–Upeslīči–Ratnicēni au-
tobuss, kas no pieturas  Ratnicē-
ni  darbadienās izbrauc plkst.7.00 un 
no pieturas  Kokneses vidusskola – 
plkst.15.40;

• maršruta Nr.5982 Koknese–Vec-
bebri–Ozoli autobuss, kas no pietu-
ras Kokneses vidusskola darbadienās 
izbrauc plkst.7.50, no pieturas  Kok-
neses stacija – plkst.14.40 un no pie-
turas Ozoli – plkst.15.07;

• maršruta Nr.5975 Kaplava–Zvej-
nieki–Koknese autobuss, kas no pie-
turas  Kaplava  darbadienās izbrauc 
plkst.7.10.

Pasažieru pārvadājumus nodroši-
na:

• maršruta Nr.5982 Koknese–Vec-
bebri–Ozoli autobuss, kas no pietu-
ras  Kokneses stacija  darbadienās iz-
brauc plkst.7.53;

• maršruta Nr.6105 Vecbebri–Ozo-
li autobuss, kas no pieturas Ozoli dar-
badienās izbrauc plkst.8.23 (neveicot 
iebraukšanu Tupiešēnos);

• maršruta Nr.6146 Kokneses vi-
dusskola–Kokneses stacija–Vecbebri 
autobuss, kas no pieturas  Vecbeb-
ri  darbadienās izbrauc plkst.6.00 

(kursēs līdz pieturai Kokneses staci-
ja).

Autotransporta direkcija aicina 
iedzīvotājus izmantot sabiedriskā 
transporta pakalpojumus un paņemt 
biļeti par savu braucienu, atgādinot, 
ka statistiku par reisa pieprasījumu 
veido pasažieriem izsniegtais biļešu 
skaits. Par konstatētiem biļešu tirdz-
niecības pārkāpumiem pasažieri var 
ziņot mūsu kontrolieriem jebkurā 
diennakts laikā, sūtot īsziņu vai zva-
not pa tālruni 27776621.

Lilita Pelčere,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Valsts SIA Autotransporta direkcija

PII “Bitīte” 
iesaistās 
“Zaļās jostas” 
konkursā 

Rūpējoties par tīru Latvijas vidi un 
iesaistot aizvien lielāku sabiedrības 
daļu atkritumu šķirošanā un otrreizē-
jo izejvielu vākšanā, SIA “Zaļā josta” 
organizēja ikgadējo otrreizējo izejvie-
lu vākšanas konkursu “Tīrai Latvijai!”. 
Šajā mācību gadā izglītības iestādes 
tika iesaistītas makulatūras un izlie-
toto bateriju vākšanā pārstrādei. Jau 
piekto gadu “Zaļās jostas” konkursā 
piedalījās Bebru pagasta pirmsskolas 
izglītības iestāde ,,Bitīte”.

Vācot makulatūru, mēs cenšamies 
saudzēt dabu un atbrīvojamies no iz-
lietotajiem papīriem. Bērni ar aizrau-
tību iesaistījās makulatūras vākšanā 
un papīra šķirošanā. Uz papīrfabriku 
“Līgatne” aizceļoja apmēram 1500 kg 
makulatūras, lai arī tas ir mazāk kā 
2018. gadā, kad mums izdevās savākt 
4 tonnas papīra, prieks un gandarī-
jums ir visiem, kuri piedalījās, jo par 
atsaucību saņēmām jaunu papīru, ko 
izmantosim nodarbībās.

Radot bērnos izpratni un atbildību 
par apkārtējo vidi un dabas resursu 
saudzēšanu, divu gadu laikā mums 
izdevās savākt 68 kilogramus izlieto-
to bateriju. Paldies bērnu vecākiem 
par atbalstu makulatūras un bateriju 
vākšanā!

Mēs vēlamies dzīvot tīrā un sakop-
tā vidē – Zaļā Latvijā!

PII “Bitīte” informācija 

Valsts asinsdonoru 
centrs pateicas 
koknesiešiem par 
viesmīlību
28. aprīlī Kokneses kultūras 
nama telpās noritēja kārtējā 
Valsts asinsdonoru centra (VADC) 
organizētā donoru diena. Lai arī 
šoreiz daudzi ziedotāji nevarēja 
ierasties veselības stāvokļa dēļ, 
paldies visiem atsaucīgajiem 
mūsu novada un citu novadu 
iedzīvotājiem par vēlmi palīdzēt, 
jo arī šobrīd slimnīcās atrodas 
pacienti, kuriem vajadzīga asins 
pārliešana. Lai glābtu šo pacien-
tu dzīvības, nepieciešams donoru 
atbalsts.

Kopumā donoru dienā tika reģistrēti 
37 cilvēki, bet asinis ziedoja 35 donori. 
Vairāki no viņiem saņēma VADC un 
Latvijas Sarkanā Krusta (LSK) Kokneses 
novada nodaļas sarūpētas pārsteiguma 
balvas. Viņu vidū bija Mihails Gorovojs, 
kurš asinis ziedojis 120 reizes. Donoru 
dienas mediķes viņu sauc par donoru 
– izcilnieku. Jauku iepriecinājumu saņē-
ma arī Natālija Orlova, kura asinis zie-
doja 50. reizi un Jeļena Bahromkina, ku-
rai šī bija 20. reize ziedojot asinis.  Pirmo 
reizi par donori kļuva Vita Tērauda no 
Meņģeles -ar vēlējumu turpināt iesākto, 
viņu sirsnīgi sveica VADC darbinie-
ces. Donoru dienā piedalījās arī jaunieši 
no Iecavas un Rīgas, kuri garām braucot 
iegriezās Kokneses kultūras namā zie-

dot asinis.
Visi donori varēja pacienāties ar SIA 

"Aizkraukles saldumi" ziedotām šoko-
lādēm un zefīru, kā arī saņēma vērtīgo 
uztura bagātinātāju – hematogenus no 
SIA "G.Miežis".

VADC kolektīvs, vēlot stipru veselī-
bu, teic paldies donoru dienas apmek-
lētājiem un brīvprātīgajiem: Ņinai Ruš-
manei, Dinai Jansonei, Lonijai Brokai, 
Lībai Zukulei un Līvai Skābarniecei, kā 
arī pateicas par viesmīlību Kokneses 
kultūras nama darbiniekiem un kafej-
nīcai "Rūdolfs". Savukārt LSK Kokneses 
novada nodaļa saka paldies par finan-
siālu atbalstu Kokneses novada domei 
un Viduslatvijas Komitejas izpilddirek-
torei Zandai Stārastniecei.

Apmeklējot donoru dienu, ikviens 
varēja ziedot Kokneses pagasta repre-
sētajiem veltītā pieminekļa apkārtnes 
labiekārtošanai. Kokneses novada poli-
tiski represēto nodaļas pārstāve un LSK 
brīvprātīgā Lība Zukule informē, ka šajā 
dienā saziedoti 27 eiro un 69 centi un 
atgādina, ka pieminekļa labiekārtošanai 
novada iedzīvotāji aicināti ziedot veika-
los "Ataudze" un "Volta" Koknesē.

Kokneses novada domes
Tūrisma un sabiedrisko 

attiecību nodaļa
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11. jūnijā no plkst. 10:00 līdz plkst. 
17:00 Koknesē, Zaļā tirgus laukumā 
MFD Veselības grupa aicina uz mobi-
lo diagnostiku.

Mamogrāfija
• ar Nacionālā veselības dienesta uz-

aicinājuma vēstuli - BEZ MAKSAS
• ar ģimenes ārsta nosūtījumu – 3,00 

EUR
• bez nosūtījuma - 29,00 EUR
Rentgens (plaušām, locītavām u.c.):
1 projekcija 11,00 EUR, (r ģimenes 

ārsta nosūtījumu )

PACIENTU PIEŅEMŠANA PĒC 
IEPRIEKŠĒJA PIERAKSTA, TĀLR: 
25431313.

Ārstniecības iestādes reģistrācijas 
kods 0100-64111.

PAKALPOJUMU NODROŠINA 
MFD Veselības grupa.

Lasīšanas maratons nebeidzas
 Aprīļa nogalē Latvijā atzīmēja 
kā bibliotēku nedēļu. Pirms 
pandēmijas izsludināšanas, ne-
dēļas laikā, bibliotēkas saviem 
lasītājiem piedāvāja dažādas 
literārās aktivitātes, informāci-
ju krātuvēs valdīja īsta rosība, 
bibliotekāri rūpējās par svētku 
sajūtu. Šogad, Covid -19 ietek-
mē, bibliotēku nedēļa noritēja 
klusākā gaisotnē ar zīmīgu 
moto "Darīt neticamo!"

Dace Grele,
Iršu pagasta bibliotēkas 
vadītāja 

Iršu pagasta bibliotēka, ievērojot 
valstī noteiktos piesardzības pasāku-
mus, pateicās 25 lasīt veicināšanas 
programmas "Bērnu, jauniešu un ve-
cāku žūrija 2020" dalībniekiem. 

Paši mazākie lasītāji bibliotekāri 
sagaidīja savā ierastajā vidē, bet ve-
cāko klašu programmas dalībnieki 
labprāt pārsteiguma balviņas saņēma 
brīvā dabā.

Īstiem grāmatu draugiem no lasī-
šanas nav jāatpūšas. Ar prieku varu 

paziņot, ka bibliotēkai   ir saņemts 
ielūgums pieteikties "Bērnu, jauniešu 
un vecāku žūrijai 2021." Bērnu, jau-
niešu un vecāku žūrijas īstenošanu 
un Lielo lasīšanas svētku norisi atbal-
sta LR Kultūras ministrija, organizē 

Latvijas Nacionālā bibliotēka kopā ar 
reģionālajām bibliotēkām, pagastu un 
skolu bibliotēkām. Priecāšos par kat-
ru interesentu, kurš izteiks vēlmi lasīt 
un piedalīties lasīšanas veicināšanas 
programmā!

Paldies Pērses sākumskolai par sadarbību un pirmsskolas grupiņas 
audzinātājai Daigai Andersonei par pacietību, ievadot bērnus burtu un 

grāmatu pasaulē, paldies pagasta pārvaldei par materiālo atbalstu!

Klāt eksāmenu laiks!
Turpinoties ierobežojumiem valstī 

un Kokneses novadā izglītības jomā, 
pienācis eksāmenu laiks 12. klašu izglī-
tojamajiem. Lai vispārizglītojošo mācī-
bu priekšmetu eksāmenu norise būtu 
droša, izglītojamajiem un pieauguša-
jiem, kuri iesaistīti obligāto pārbaudī-
jumu norisē, jāievēro galvenie drošības 
pamatprincipi - jāveic testēšana (gan 
skolēniem, gan pieaugušajiem, kas 
piedalās eksāmenu norisē un organi-
zēšanā), jāievēro distances un higiēnas 
prasības, kā arī eksāmenu laikā visiem 
jālieto individuālās aizsardzības līdzekļi, 

tostarp mutes un deguna aizsegs. 
Eksāmena norises laiks trīs stundas. 

Pirms eksāmeniem, kā arī to laikā, īpaša 
uzmanība jāpievērš telpu vēdināšanai. 

I.Gaiša Kokneses vidusskolā eksāme-
nus kārtos 26 izglītojamie. Jauniešiem 
tas būs kā apliecinājums  savām spējām, 
gribasspēkam, centībai un izturībai, jo 
gandrīz viss mācību gads aizvadīts mā-
coties attālināti.

Ilona Lazda,
Izglītības darba speciāliste 

Mobilā diagnostika Koknesē

Pateicība par darbošanos 
Iršu pagasta izaugsmei

7. maijā (individuāli) tika godi-
nāti Iršu pagastā dzīvojošie cilvēki, 

kuri darbojušies un snieguši atbal-
stu Iršu pagasta attīstībā un izrādī-

juši rūpes par līdzcilvēkiem.
Iršu pagasta pārvaldes PATEICĪ-

BA tika pasniegta:
* Skaidrītei Jokstei par iniciatīvu, 

pārliecību un labi padarītu darbu 
Romas Svētā Mārtiņa katoļu baz-
nīcā.

* Astrīdai Rudzonei par radošu-
mu un ieguldīto darbu piedaloties 
starptautiskajām Hanzas dienām 
veltītā aktivitātē "Lai top sanāksmju 
teltis!"

* Ivaram Goldbergam par dāsnu-
mu un rūpēm par līdzcilvēkiem.

* Astrīdai Bitei par radošumu un 
ieguldīto darbu piedaloties starp-
tautiskajām Hanzas dienām veltītā 
aktivitātē "Lai top sanāksmju teltis!"

* Lidijai Slobodskajai par radošu-
mu un ieguldīto darbu piedaloties 
starptautiskajām Hanzas dienām 
veltītā aktivitātē "Lai top sanāksmju 
teltis!"

* Adrianam Sogomonjanam par 
aktīvu brīvprātīgo darbu Iršu pa-
gastā.

* Līgai Riekstiņai par aktīvu un 
brīvprātīgo darbu Iršu pagastā.

* Aivaram Svilpem par ieguldīto 
darbu Iršu pagasta apkārtnes labie-
kārtošanā un unikālajiem koka da-
rinājumiem.

* Margaritai Dindonei par nesav-
tīgu darbu un rūpēm ĢAC "Dzegu-
zīte".

* Sergejam Kaleido par labsirdī-
bu un atbalstu Iršu pagastam.

* Undīnei Pabriks - Bollow par 
pētniecisko darbu Iršu pagasta un 
vācbaltu kolonijas vēstures izzinā-
šanā.

Iršu pagasta pārvaldes
 informācija un foto

Par Romas Svētā Mārtiņa katoļu baznīcai veltīto sirds darbu godam 
pelnīta pateicība Skaidrītei Jokstei.

Iršu pagasta pārvaldes pateicību saņēma arī Aivars Svilpe - meistars ar 
zelta rokām un atsaucīgu sirdi. 

Turpinās ārstnieciskā vingrošana 
fizioterapeita pavadībā ZOOM

Ārstnieciskā vingrošana fiziote-
rapeita pavadībā notiks attālināti 
platformā ZOOM otrdienās un ce-
turtdienās! Nodarbību sākums otr-
dienās no plkst.18:00, ceturtdienās no 
plkst.19:00.

Nodarbības ilgums - 1 stunda.
Pieslēdzoties nepieciešams norādīt 

savu vārdu un uzvārdu! Links uz no-
darbību ZOOM: https://zoom.us/j/81
62343610?pwd=M2VsMmF0djhPRD
VxV05RUGs2REkxZz09

Meeting ID: 816 234 3610
Passcode: Vingro21
Nepieciešams dators ar interneta 

pieslēgumu, vingrošanas paklājiņš un 
ērts apģērbs!

Nodarbības vadīs sertificēta fizio-
terapeite Žanete Vingre. Iepriekšēja 
pieteikšanās nav nepieciešama.

Nodarbības ir bez maksas 
un tās tiek organizētas projekta 
nr.9.2.4.2./16/I/019 "Koknese-veselī-
gākā vide visiem!" ietvaros.

Ieva Rusiņa
Kokneses novada domes

Projektu vadītāja
ieva.rusina@koknese.lv

27298666; 65128569
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No 7. aprīļa var pieteikties platību maksājumiem 
un marķētās dīzeļdegvielas iegādei

No šā gada 7. aprīļa līdz 24. 
maijam lauksaimnieki var pie-
teikties platību maksājumiem, 
aizpildot Vienoto iesniegumu 
Elektroniskajā pieteikšanās 
sistēmā (EPS).

Ņemot vērā noteiktos iero-
bežojumus darbam klātienē, 
visu nepieciešamo atbalstu 
Lauku atbalsta dienests klien-
tiem, kuri paši nevar aizpildīt 

informāciju EPS, sniedz arī pa 
tālruni – dienesta darbinieki 
tālruņa sarunas laikā klienta 
vietā var aizpildīt un iesniegt 
Vienoto iesniegumu.

Platību maksājumu pietei-
kumus palīdz aizpildīt attāli-
nāti:

LLKC Aizkraukles birojā:
• tālr. 22431941
• tālr. 26158775

LAD Ogres reģionālā pār-
valde:

• tālr. 26145386
• tālr. 25486901
• tālr. 25738159
• tālr. 26657016 
Iršu pagasta pārvaldē
• tālr. 26642797

Informāciju sagatavoja:
Bijušais Kokneses lauku 

konsultants Ineta Sproģe

Ar kuģīti “Gulbis” ceļojumā pa Daugavu
No maija sākuma savu “lidojumu” pa 
Daugavas ūdeņiem no Likteņdārza 
piestātnes sācis jauns  kuģītis “Gul-
bis”.  Uzbūvēts tepat Latvijā, vēju 
pilsētā Liepājā, un vārdu ieguvis no 
latviešu spēlfilmas “Pilsēta pie upes”.  

“Piedāvājam iespēju izbaudīt ne tikai  bur-
vīgu atpūtu uz ūdens, bet arī interaktīvu vēs-
tures iepazīšanu izbraucienā pa Daugavu, 
maršrutā: Likteņdārzs – Kokneses luterāņu 
baznīca – Likteņdārza amfiteātris   – Pērses 
upe   – Kokneses pilsdrupas – Likteņdārzs,” 
stāsta SIA "S & G TRANSSERVISS" projektu 
koordinatore Ilze Seržāne. Uz kuģīša vien-
laikus var atrasties 20 pasažieri un kapteinis. 
Izbraucieni notiek no pirmdienas līdz ceturt-
dienai plkst. 12.00 un 16.00, no piektdienas 
līdz svētdienai plkst. 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00.

“Neesam atkarīgi no laikapstākļiem. Ku-
ģītim ir jumts, transformējamas sienas, kā 
arī apsilde,” kuģīša priekšrocības uzteic Ilze 
Seržāne. Par siltumu un mājīgumu kuģītī pār-
liecinājās arī Kokneses tūrisma informācijas 
centra darbinieces nedaudz vējainā dienā do-
doties tūristiem paredzētajā vienas stundas 
braucienā ar balto “Gulbi” un priecājoties, 
kā Daugavas krasti uzplaukst spirgtā zaļumā. 
Viss labi jau zināmais pārsteidz no jauna, tā-
pēc ikvienam, kurš jau skatījis skaistos Dau-
gavas skatus, ir vērts atkal iedvesmoties no 
saules, ūdens un pavasara gleznotās ainavas.

“Mēs saskatām šajā vietā lielu potenciālu 
izaugsmei, tāpēc vēlējamies tieši šeit Kok-
nesē, Likteņdārzā, lai mūsu jaunais “Gulbis” 
sāk savas gaitas Daugavas ūdeņos. Kokneses 
novada iedzīvotājiem un tūristiem mēs pie-
dāvājam lielisku iespēju papildināt Likteņ-
dārza apmeklējumu ar interaktīvu ekskursiju 
pa Daugavu, apskatot šajā apkaimē nozīmī-
gākos vēstures pieminekļus un dabas krāšņu-
mu. Brauciena laikā, ar audiogida palīdzību, 
aicinām noklausīties interesantus stāstus par 
vietējo apkārtni, vēsturiskiem notikumiem 
un kultūrvēstures objektiem. Audiogids pie-
ejams latviešu, krievu, angļu un vācu valodā. 
Kad uzlabosies pašreizējā situācija, kuģītī va-
rēsim uzņemt organizētas skolēnu un tūris-
tu grupas, rīkot kooperatīvus pasākumus un 
dažādas svinības. Brauciens ar kuģīti var kļūt 
par unikālu izklaidi kāzu viesiem vai oriģi-

nālu vietu kāzu ceremoniju rīkošanai, jauka 
izklaide draugu lokā, kā arī brīnišķīga dāvana 
sev un tuvajiem. Ir padomāts, lai braukšana 
ar kuģīti būtu pieejama personām ar īpašām 
vajadzībām. Pašreiz mūsu baltajā “gulbī-
tī” ceļojumā var doties 10 cilvēki no divām 
mājsaimniecībām. Ievērojot valstī noteiktos 
drošības pasākumus, aicinām rezervēt kuģīti 
piknikam svaigā gaisā, svarīgu notikumu at-
zīmēšanai, tematiskam pasākumam ģimenes 
lokā, romantiskai atpūtai saulrietā vai saul-
lēktā, vienkārši dzīves svinēšanai un baudī-
šanai,” par šodienas un nākotnes iespējām 
stāsta uzņēmuma pārstāve.

Kuģītis veiksmīgi iesācis savu pirmo sezo-
nu, jo vieni no pirmajiem braucējiem bija divi 
jauni un laimīgi cilvēki, kuri nākamajā dienā 
teica viens otram jā vārdu, bet dienu pirms 
kāzām vēlējās izbaudīt vējainu piedzīvojumu 
gar Daugavas krastiem. Savukārt 15. maijā uz 
kuģīša mazā lokā notiks pirmā laulību cere-
monija.

Ilze Seržāne teic, ka “Gulbim” ļoti laimē-
jies ar diviem profesionāliem kapteiņiem. 
Viens no viņiem ilgus gadus braucis jūrā uz 
lieliem kuģiem, bet tagad, esot pelnītā atpū-
tā, ar prieku turpina vadīt jaunā kuģīša stūri. 
Daudziem liksies interesanti redzēt, kā “Gul-
bi” vada daiļā dzimuma pārstāve, kurai arī ir 
pieredze šajā darbā.

Priecājamies, ka līdzās jau iepazītam tū-
risma kuģītim “Vīgante”, vikingu liellaivai 
“Nameisis” ceļojumā pa Daugavu mūs aicina 
baltais “Gulbis”!

Kokneses novada domes
Tūrisma un sabiedrisko attiecību nodaļa

Baltais “Gulbis” sāk savu pirmo tūrisma sezonu.

“Gulbis” aicina iepazīt mūsu likteņupes likteņstāstus.

Kuģīša “Gulbis” regulārie reisi:
Pirmdiena – ceturtdiena: 

12:00-16:00
Piektdiena – svētdiena: 

11:00, 13:00, 15:00, 17:00
Rezervāciju iespējams veikt, zvanot pa 

tel.: +371 29999436 vai rakstot uz e-pas-
tu: info@kugitisgulbis.lv.

Papildus informācija: www.kugitisgul-
bis.lv, uzņēmuma Facebook lapā, www.

visit.koknese.lv

Lai brīnišķīga atpūta!

Kokneses Mūzikas skolas audzēkņi – 
starptautisko konkursu laureāti

Lai gan Kokneses Mūzikas 
skolā visu otro semestri mā-
cību process notiek attālināti 
un turpināsies līdz pat mācību 
gada beigām, tomēr audzēkņi 
un pedagogi strādā ar pilnu 
atdevi. Šobrīd skolā notiek 
pārcelšanas eksāmeni visās 
programmās, bet   mūsu 11 
absolventiem – skolas beigša-
nas eksāmeni. Ļoti veiksmīgi 
jau pagājis Mūzikas literatū-
ras eksāmens, vēl priekšā tikai 
Solfedžo un Specialitātes eksā-
mens, un 28. maijā absolventi 
saņems skolas beigšanas ap-

liecības.  Aprīļa mēnesī mūsu 
skolas audzēkņi piedalījās arī 
neklātienes konkursos. 

Skolas mācību orķestris an-
sambļu un orķestru konkursā 
"Sveicieni Maestro!" veltīts V. 
Andrejeva 160. gadadienai Ta-
tarstānā, Kazaņā ieguva II pa-
kāpes laureāta diplomu. XVII 
starptautiskajā akordeonistu 
– solistu konkursā "Naujene 
– 2021" 7. akordeona klases 
audzēknei Evelīnai Bojārei III 
vieta. V starptautiskajā mākslu 
konkursā "Talented nations" 
Baltkrievijā, Minskā 4. klavie-

ru klases audzēknim Reinim 
Cīrulim II pakāpes laureāta 
diploms un 8. vijoles klases au-
dzēknei Paulai Vingrei III pa-
kāpes laureāta diploms. Paldies 
pedagogiem Solveigai Selgai, 
Karolinei Vancānei un Rūdol-
fam Bahmanim par papildus 
ieguldīto darbu audzēkņu sa-
gatavošanā.

Lai veiksmīgs vēl pēdējais 
mācību cēliens!

Iveta Bērziņa, 
Kokneses Mūzikas skolas 

direktore

Kokneses muižas pils vēsturiski 
mākslinieciskā izpēte

Latvijas valsts mežu un 
Valsts kultūrkapitāla fonda 
atbalstītā Zemgales plānoša-
nas reģiona projektu konkur-
sa “Zemgales Kultūras prog-
ramma 2021” ietvaros līdz-
finansēs biedrības “Pērses 
krasts” projektu par Kokne-
ses muižas pils jeb t.s. Kok-
neses Jaunās pils vēsturiski 
māksliniecisko izpēti. 

“Daugavas un Pērses sa-
teka un Kokneses parks ar 
viduslaiku pilsdrupām” kā 
īpašs vēstījums par Zemgales 
dabu un vēsturi ir iekļauts 
digitālajā “Ainavu dārgumu 
krātuvē” https://ainavudar-
gumi.lv/daugavas-un-per-
s e s - s atek a - u n - kok ne s e s -
parks-ar-viduslaiku-pilsdru-
pam/.

Kultūrvēstures liecība ir 

arī Kokneses parka teritori-
jā esošais Kokneses muižas 
ansamblis. Esam novērojuši 
sabiedrības interesi par bied-
rības “Pērses krasts” digitālā 
stendā publicēto foto gale-
riju ar Kokneses Jauno pili, 
no kuras saglabājušies vien 
pagrabstāva drupu fragmen-
ti. Tāpēc projekta “Kokneses 
muižas pils vēsturiski māks-
linieciskā izpēte” ietvaros 
tiks veikts padziļināts zināt-
niski pētnieciskais darbs, lai 
iegūtu kvalitatīvus novadpēt-
niecības materiālus. Projek-
ta gaitā ir paredzēta atmiņu 
institūcijās esošo materiālu 
analīze, lai gūtu plašāku ie-
skatu par pils būvniecības 
un pastāvēšanas vēsturi, pilij 
piemītošām arhitektoniskām 
un mākslinieciskām vērtī-

bām, tādējādi aktualizējot 
Kokneses Jaunās pils nozīmi 
Latvijas piļu un muižu arhi-
tektūras kopainā. Pētniecības 
darbu veiks mākslas vēstur-
niece Guna Ševkina.

Balstoties uz projekta re-
zultātu, biedrības “Pērses 
krasts” tuvākās nākotnes plā-
nos ir izstrādāt zudušās Kok-
neses muižas Jaunās pils 3D 
virtuālo rekonstrukciju un 
pils kopijas-maketa izgata-
vošanu. Aicinām sekot līdzi 
jaunumiem biedrības FB lapā 
https://www.facebook.com/
BiedribaPersesKrasts/.

Ita Lejiņa,
Biedrības “Pērses krasts” 

valdes locekle
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Apgleznotās pogas – sveiciens 
Mākslas dienās

Radot Mākslas dienu noskaņu, 23. un 24. 
aprīlī Kokneses kultūras nams "piePOGĀJA 
KRĀSAS". “Bija skaisti, interesanti un dzīves-
priecīgi šajā drūmajā laikā. Paldies par jauko 
ideju!” – teic koknesieši, kuri priecājās par 
krāsainajām pogām, kuras, spītējot lietum un 
sniegam, bet, priecājoties par saules stariem, 
bija piepogājušās kultūras nama logiem un ar-
kai. Inguna Strazdiņa, Kokneses kultūras nama 
direktore, teic:  “Paldies koka pogu apgleznotā-
jiem: Elīnai, Raulam, Signei, Ingrīdai, Mārim, 
Asnetei, Dominikam, Rūtai, Maijai Margari-
tai, Kokneses TIC, Markusam, Ralfam, Keitai, 
Martai, Jolantai, Luīzei, Nikolai, Ritvaram, Re-
inim, Rūdolfam Emilam, Kristiānam, Paulai, 
Patrīcijai Sandijai, Anastasijai, Sindijai, Signei, 
Elzai, Elizabetei, Ilonai, Patrīcijai un pārējiem 
skolotāju Daces Biķernieces un Agitas Mežielas 
audzēkņiem, kuri dalījās ar mums krāsu priekā. 
Skatītāju simpātiju balvu ieguva Paulas Vingres 
poga. Sirsnīgs paldies Alenam Oknovam par 
logu iekrāsošanau un Kokneses amatierteātrim 
par Imanta Ziedoņa pasakas lasījumu!”

Atmiņās uzzied saulaini brīži
80. mūža pavasari 3. mai-
jā Kokneses pagasta “Spī-
dolās” sagaidīja mājas 
saimnieks Mihails Strežs, 
kurš savos spēka gados 
rūpējies par Latvijas 
ceļiem, ilgus gadus mu-
zicējis Kokneses pūtēju 
orķestrī un savu mīlestību 
veltījis ģimenei.

Kokneses novada domes
Tūrisma un sabiedrisko 
attiecību nodaļa
Foto no Strežu ģimenes 
personīgā arhīva

Dižo gadu jubilāru ģimenes 
lokā sirsnīgi sveica tuvinieki 
un ar sveicieniem no Kokne-
ses novada pašvaldības daudz 
baltu dieniņu vēlēja Kokneses 
novada sociālā dienesta dar-
binieces. “Liels paldies pašval-
dībai, ka nozīmīgās gadskārtās 
atceras un sveic savus ļaudis!” 
– ar pateicību teic Mihaila 
Streža dzīvesbiedre Antoņinas 
kundze. 4. maijā, kad svinam 
Latvijas valsts neatkarības at-
jaunošanas svētkus, pie balti 
klāta galda mazs svētku mirklis 
bija arī Strežu ģimenes mājās. 

“Skrien gadi prom kā bez-
delīgas žiglas, nes visu līdz un 
atstāj tikai atmiņas,” – šie labi 
zināmās dziesmas vārdi šajā 
dienā rosināja jubilāru domās 
pārstaigāt bagātā dzīves gāju-
ma ceļu, jo tik daudzu skaistu 
mirkļu un arī sāpīgu zaudēju-
mu nācies piedzīvot. 

“Mans vīrs ir dzimis vienā 
dienā ar Imantu Ziedoni un 
citiem ievērojamiem vīriem! 
Esam kopā nodzīvojuši ilgu 
un saskanīgu mūžu – gandrīz 
60 gadus.  Nākamgad svinēsim 
dimanta kāzas,” – ar lepnumu 
teic viņa dzīvesbiedre.

Jubilārs bieži mēdz domās 
atgriezties dzimtajā Ķeipenes 
pagastā, kur grūtajos pēckara 
gados pagājuši pirmie skolas 
gadi. Ar šūpulī ieliktu muzika-

litāti un mūzikas mīlestību Mi-
hails septiņpadsmit gadu vecu-
mā sāka spēlēt Ķeipenes pūtēju 
orķestrī, piedalījies Dziesmu 
un deju svētkos, slavenā lat-
viešu diriģenta un komponista 
Gunāra Ordelovska rīkotajos 
pūtēju orķestru salidojumos. 
Dzimtajā vietā arī satikta mūža 
mīlestība.

No 1968. gada Strežu ģime-
ne dzīvo Koknesē, te izaudzi-
nāti divi dēli. Mihailam darba 
gaitas pagājušas strādājot ceļu 
pārvaldē par ceļu meistaru, 
bet sievai Antoņinai audzinot 

un izglītojot jauno paaudzi. 
Mihails lepojas, ka dēls Aigars 
gājis viņa pēdās, jo ir kļuvis par 
ceļu inženieri.

“Mihailam dzīvē ir trīs lielas 
vērtības: ģimene, mūzika un 
pinumi, “ teic sieva.

Sākot dzīvē Koknesē, Mi-
hails savu muzicēt prieku līdz 
1996. gadam turpināja Kokne-
ses pūtēju orķestrī. Viņa muzi-
kālo talantu mantojis mazdēls 
Nauris, kuram bērnu dienās 
vectētiņa trompete bija pirmais 
mūzikas instruments. Nauris 
savu dzīvi saistījis ar mūziku – 

spēlē Liepājas Simfoniskajā or-
ķestrī, mūzikas skolā Jūrmalā 
pasniedz trombona spēli..

Kurš gan var izskaitīt, cik 
daudz skaistu lietu nopinušas 
Mihaila prasmīgās rokas. Sa-
vulaik, kad ar Kokneses pūtēju 
orķestri viņš piedalījies starp-

tautiskajās Hanzas dienās, līdzi 
uz amatnieku izstādēm ceļoju-
ši arī pinumu meistara darbi.

“Spīdolās” vienmēr skais-
ti ģimenes godi un gadskār-
tu svētki svinēti. Vislielākais 
prieks jubilāram ir redzēt kopā 
savus mīļos: dēlu ar vedeklu, 

trīs mazbērnus ar ģimenēm un 
visjaunākās atvasītes – četrus 
mazmazbērnus. Lai “Spīdolu” 
saimniekam stipra veselība 
un možs gars, lai atmiņu ceļus 
pārstaigājot uzzied daudz sau-
laini brīži!

 Dzimtas vēstures cienīgs mirklis – kopā četras paaudzes! 
Jubilārs kopā ar dēlu Aigaru, mazdēlu Nauri un 

mazmazdēliņu Enriko.Skaists un apbrīnas vērts Mihaila roku darbs. Pie “Spīdolām” Strežu un Stuburu ģimenes. 

Pieredzes bagātais mūziķis ar pacilātību atceras kopā pavadītos gadus ar Kokneses pūtēju 
orķestri Ziedoņa Puķīša vadībā.

Re, kā muzikanti spēlē! Mihails Strežs (priekšplānā) 
Kokneses pūtēju orķestra koncertā.

* Reģistrētas 2 laulības

* Reģistrēti 5 jaundzimušie: Amanda, Railijs 
Dveins, Marija, Keisija, Jānis

* Sastādīti 4 miršanas reģistri

Mūžībā pavadīti:
Sarmīte Bobiļeva (1964.)
Kārlis Hauka (1970.)
Jānis Grāpītis (1947.)
Ksavers Piļka (1923.)

Kokneses novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
2021. gada aprīlī:
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Lasi! Iesaisties! 
Atbalsti!

Kokneses pagasta bibliotē-
kas Bērnu literatūras nodaļa 
uzsāk "Bērnu, jauniešu un ve-
cāku žūrija 2021" lasīšanas vei-
cināšanas programmu.

Šis ir BJVŽ programmas 21. 
gads. Vairāk vai mazāk par žū-
riju ir dzirdējuši visi un vairāk 
par programmu var lasīt šeit - 
LNB aktualitātēs vai jautāt bib-
liotēkā. BJVŽ pamats ir nemai-
nīgs - sešu grāmatu izlasīšana 
un novērtēšana līdz janvārim.

2021. gada žūrijas grāmatu 
kolekcija apskatāma “Lasām-
kokā”,  plakātā vai bibliotēkas 
esošajā grāmatu kolekcijas kas-
tē/izstādē. Bibliotēkā uz vietas 
visas grāmatas var nebūt, jo 
kurš pirmais nāk, tas pirmais 

izvēlās un lasa.
Lasi savam vecumposmam 

atbilstošās grāmatas, iesais-
ties aizraujošās aktivitātēs un 
pasākumos mūsu bibliotēkā, 
kā arī atbalsti Lielos Lasīšanas 
svētkus, kad paziņo grāmatu 
laureātus!

2020. gada BJVŽ grāmatu 
laureāti.

2020.gada BJVŽ dalībnieki 
balviņas un pateicības par da-
lību joprojām var saņemt bib-
liotēkā.

Uz tikšanos bibliotēkā!

Antra Vasiļevska,
Kokneses pagasta bibliotēkas

Bērnu literatūras nodaļa

Jauns viesu nams Daugavas krastā

Koknesē, Daugavas krastā, 
ģimenes uzņēmums “Kū-
piņsala” šopavasar atvēris 
jaunu viesu namu ar plašu 
un gaišu svinību zāli un 
vasaras terasi.
Tas ir Zaulu un Spuļļu 
ģimeņu sen sapņots, bet 
nu realizēts projekts, kura 
īstenošana prasījusi gan-
drīz trīs gadus. Kopīgiem 
spēkiem radīta lieliska vie-
ta kāzu svinībām, citiem 
skaistiem svētku brīžiem 
un arī lietišķiem pasāku-
miem - semināriem un 
konferencēm. Pasakains 
skats uz mūžam mainīgo 
Daugavu ir klāt pievienotā 
vērtība, tāpat kā “Kūpiņsa-
las” saimnieku viesmīlība, 
apbrīnojamā enerģija un 
darbīgums.

Mūsu izdevuma lappusēs jau 
esam stāstījuši par Līgu un In-
taru Zauliem, kuri pēc studijām 
Rīgā atgriezās dzimtajā Koknesē 
un kopā ar saviem vecākiem – 
stipru un saliedētu komandu - 
četru gadu laikā, ieguldot milzī-
gu darbu, no sākotnēji aizauguša 
Daugavas krasta ir radījuši bur-
vīgu vietu atpūtai, kur var baudīt 
lauku mieru un Daugavas glez-
naino ainavu.

Pavisam nesen Kokneses tū-
risma informācijas centra un 
Kokneses novada domes Tū-
risma un sabiedrisko attiecību 
nodaļas pārstāvjiem bija prieks 
viesoties “Kūpiņsalā”, kur mūs 
viesmīlīgi uzņēma Līga Zaula.

Piepildīts sen lolots sapnis
Šobrīd plašas svinības nav 

atļautas, tāpēc Kūpiņsalas vies-
mīlību izbauda ģimenes un 
divvientulības meklētāji. Tomēr 
nākamvasar Kūpiņsala būs kāzu 
vieta ne vienam vien pārim! 
““Mēs esam noilgojušies pēc 
lieliem un skaistiem svētkiem ar 
daudziem viesiem, ar ziediem, 

ar dzīvo mūziku un dejām!” – to 
dzirdam no daudziem jauna-
jiem pāriem, kas brauc apskatīt 
“Kūpiņsalu” klātienē, pirms re-
zervācijas veikšanas savām kā-
zām. Mēs gribējām plašu, gaišu 
svinību zāli, lai vienuviet pietik-
tu vietas gan kāzu galdiem, gan 
plašai deju vietai. Viesu nams ir 
mana tēta Ingus sen lolots sap-
nis! Tētim ir zelta rokas un plašs 
redzējums. Viesu nama projekts, 
tāpat kā citas “Kūpiņsalas” ēkas, 
ir tapis pēc viņa radītā maketa, 
kurā viss bija izdomāts līdz vis-
smalkākajai niansei. Savukārt 
manai mammai Dacei ir ļoti laba 
gaume un krāsu izjūta. Siltie un 
latviskie toņi telpās un ziedošie 
apstādījumi, kuri mainās līdz ar 
gadalaikiem, ir viņas redzējums 
un izvēle,” tikšanās reizē pastās-
tīja Līga, izrādot skaisto viesību 
namu un “Kūpiņsalas” apkārtni.

Ieejot gaišajā svinību zālē, 
kur acu skatienu uzreiz piesais-
ta lielie logi, augstie siju griesti 
un Ingus darinātās koka lustras, 
pārņem pacilātības un vieglu-
ma sajūta. No ozolkoka darinā-
tā bāra lete un glītie koka galdi 
arī ir Līgas tēta meistarstiķis. Šī 
noteikti ir plašākā svinību zāle 
visā apkaimē! “Vairāk nekā 300 
kvadrātmetru lielajā zālē kāzas 
var svinēt 120 viesi, bet konfe-
rencēs esam gatavi uzņemt pat 
150 dalībniekus. Vasaras laikā 
ir patīkami pastaigāties pa Kū-
piņsalas teritoriju, uzturēties uz 
vasaras terases un baudīt skatu 
uz Daugavu. Ļoti skaisti ir, kad 
viesi Daugavmalā sagaida jauno 
pāri ierodamies ar kuģīti! Esam 
ierīkojuši arī īpašu ugunskura 
vietu pie Daugavas, kas naktī, 
kad apkārtne tiek izgaismota 
ar lampiņām, rada ļoti maģisku 
noskaņu,” daudzveidīgo piedā-
vājumu atklāj Līga.

Plašs piedāvājums un vies-
mīlība

Viesu nama otrajā stāvā ie-

kārtoti gaumīgi numuriņi, kuros 
dominē vienotā krāsu gammā 
latviski pelēkie toņi, radot mājī-
gumu un siltumu. “Varam izgul-
dīt 60 viesus, bet lielākās kāzās 
viesu izguldīšanas jautājumos 
sadarbojamies ar apkārtējiem 
viesu namiem. Nelielākiem pa-
sākumiem joprojām piedāvājam 
savu viesību ēku ar pirti, kurā 
omulīgi jutīsies pat 30 viesi un 
šāda apmēra pasākumos varam 
paši nodrošināt arī ēdināšanu. 
Priecājamies, ka esam ieguvuši 
pastāvīgus klientus, kuri “Kū-
piņsalā” atgriežas katru vasa-
ru un atved līdzi arī draugus” 
stāsta Līga, skaidrojot, ka “Kū-
piņsalā” ir iespējams palikt arī 

pa nakti, noīrējot istabu. “Esam 
ģimenes uzņēmums, tāpēc esam 
ļoti elastīgi – esam gatavoju-
ši viesiem brokastis, meklējuši 
kadiķu pirtsslotas un aizdevuši 
savas makšķeres,” smejas Līga, 
norādot, ka “Kūpiņsalas” viesi 
labprāt izmanto iespēju vizinā-
ties pa Daugavu ar laivām un 
makšķerēt!

“Protams, bez uzmanības arī 
nav palicis mūsu veikaliņš šose-
jas malā, kurā var iegādāties ne 
tikai mūsu pašu žāvētas zivis un 
žāvētu gaļu, bet, sākot ar šo gadu 
arī pašu gatavotus salātus, saldu-
mus un arī apkārtnes zemnieku 
produkciju – medu, sieru, sulas, 
un citus lauku labumus. Esam 
īpaši piedomājuši par šīs vasaras 
piedāvājumu – plānojam vie-
sus priecēt ar gardu, pie mums 
uz vietas baudāmu ēdienu, un 
dzīvo mūziku. Teritorija mums 
ir plaša, tāpēc izsēdināt viesus 

drošā attālumā vienam no otra 
mums nebūs problēma!”

Informācija par “Kūpiņsalas” 
piedāvājumiem atrodama uzņē-
muma interneta vietnē www.ku-
pinsala.lv, uzņēmuma Facebook 
lapā un www.visit.koknese.lv

“Kūpiņsala” ir gatava jaunajai 
tūrisma sezonai, savukārt Kok-
neses tūrisma piedāvājumu klās-
tā ir vēl viens jauns viesu nams, 
kur baudīt skaistus svētkus!

Kokneses novada domes
Tūrisma un sabiedrisko 

attiecību nodaļa
Foto no “Kūpiņsalas” arhīva

Svētku gaidās jaunā svinību zāle.

Ar mājīguma sajūtu – gaumīgi un romantiski.

“Kūpiņsalas” lielākais projekts.


