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kokneses
Klusi, bet ar dziļu pateicību svinēsim Latvijas valsts svētkus!

Mēs izturēsim šo laiku!

Esiet sveicināti, godātie Kokneses 
novada iedzīvotāji! Kokneses novada 
pašvaldības vārdā sveicu mūsu valsts 
102. dzimšanas dienā! Mums nav 
nekā lielāka par mūsu mazo tēvzemi. 
Nav nekā dārgāka par vietu, kurā dzī-
vojam. 

2020. gads Latvijā un pasaulē atnā-
cis ar jauniem pārbaudījumiem. Mēs 
nevaram kā citus gadus sapulcēties 
kopīgā valsts svētku pasākumā, tāpēc 
es jūs aicinu 18. novembrī mūsu valsts 
lielākos svētkus svinēt savās mājās ģi-
menes lokā. Svētku dienā esiet kopā 
ar saviem vistuvākajiem cilvēkiem. 
Esiet kopā ar saviem bērniem – mūsu 
jauno paaudzi, kas veidos nākotnes 
Latviju. Aiciniet savu vecāko paaudzi 
atcerēties dzimtas stāstus, pāršķirstiet 
ģimenes albumus un atceraties tos 
notikumus, kas veido jūsu dzimtas 
vēsturi, apzinoties, ka mēs visi kopā 
rakstām mūsu Latvijas dzīvesstāstu. 
Lai šī svētku diena ir sirsnīga kopā 
būšana ar saviem tuvajiem!

Šobrīd mums visiem jābūt atbildī-
giem pret sevi un līdzcilvēkiem, lai 
mazinātu pandēmijas izplatību un 
uzvarētu cīņā ar vīrusu, kas izmainījis 

mūsu dzīves ritējumu. Es novēlu būt 
stipriem savā garā un ticēt, ka mēs iz-
turēsim šo laiku! Mūsu mazā Latvija 
ir izturējusi daudz smagākus likteņa 
pārbaudījumus ceļā uz brīvu un ne-
atkarīgu valsti. Mēs esam sīksta tauta, 
kas ir pārcietusi karus un represijas, 
un nosargājusi savu sapni par brīvu 
zemi. 

Leposimies ar mūsu tautas varonī-
go pagātni, darīsim stipru mūsu valsts 
šodienu. Es personīgi ļoti lepojos ar 
savu ģimeni un to, ka dzīvoju Kok-
nesē un varu ar savu darbu palīdzēt 
uzplaukt vēl skaistākam Kokneses 
novadam!

Paldies visiem novadniekiem, paš-
valdības iestādēs strādājošajiem un 
mūsu novada uzņēmējiem par pa-
veikto, veicinot Kokneses novada iz-
augsmi!

Izturēsim šo laiku! Mēs to varam. 
Novēlu ik ģimenē stipru veselību un 
sirds mieru! Gaišus svētkus un Saules 
mūžu Latvijai!

Kokneses novada domes
priekšsēdētājs Dainis Vingris

Esiet sveicināti novembrī – 
Latvijas valsts svētku mēnesī – 
laikā, kas šoreiz visvairāk liek do-
māt par veselību, jo valstī otrreiz 
izsludinātā ārkārtas situācija liek 
mums visiem apkopot spēkus, lai 
ierobežotu pandēmijas izplatību. 
Kokneses novada dome, pagastu 
pārvaldes, iestādes un struktūr-
vienības šajā laikā cenšas strādāt 
attālināti, bet nodrošinot iedzī-
votājiem iespēju saņemt vajadzī-
gos pakalpojumus. Plašāka in-
formācija par pašvaldības darbu 
ārkārtas situācijā ir lasāma mūsu 
jaunā izdevuma lappusēs.

Šis savādais un neierastais 
laiks liek mums katram pārdo-
māt, ko mēs varam mainīt savā 
dzīves telpā, uzskatos un domā-
šanā, lai apzinīgi un atbildīgi 
ievērotu valdības noteiktos iero-
bežojumus un epidemioloģiskos 
noteikumus. Galvenais – nekrist 
panikā, bet ticēt tautā iemīļotā 
ārsta un profesora, dzīvesprieka 
propagandista Anatolija Danilā-
na sacītajam vīrusa pirmā uzlies-
mojuma vilnī: “Kad tiksim no šīs 
bedres ārā - mēs būsim labāki!” 
Un varbūt tieši tagad, Latvijas 
valsts svētku laikā, mums neva-
jag skaļā patosā runāt par tēvze-
mes mīlestību, bet apliecināt to 
ar savu rīcību – cik vien mūsu 
spēkos sargāt savu un savu tuvi-
nieku veselību. 

Lai arī šoreiz Lāčplēša dienu 
mūsu novadā sagaidījām bez tra-
dicionālā lāpu gājiena, mēs va-
rējām iedegt svecītes savu māju 
logos, pieminot mūsu varonīgos 
brīvības cīnītājus. 

Arī Latvijas valsts dzimšanas 
dienu svinēsim klusāk. Bet mēs 
katrs savās mājās varam radīt 
svētku sajūtu un apzināties, ka 
vislielākā bagātība ir mūsu ģi-
mene, cilvēki, kuri ir daļiņa no 
mūsu dzīves

Mūsu bērni veidos nākotnes 
Latviju. Sirsnīga un iedvesmojo-
ša saruna izvērtās ar koknesiešu 
Mirošņiku ģimeni, kuri ar lepnu-
mu Koknesi sauc par savām mā-
jām. Stāsts par sportisko ģimeni 
lasāms šajā izdevumā.

Mātes Latvijas mēnesī man 
vienmēr gribas pārlasīt brīvības 
dziesminieka Kārļa Skalbes “Ma-
zās piezīmes”, kas vēsta par laiku, 
kad dzima neatkarīga valsts. Ap-
zināsimies, ka mēs katrs ar savu 
labo gribu, ar savu darbu ceļam 
savu Latviju. 

Mēs izdzīvosim šo laiku, jo 
stipras ir mūsu saknes. Ticēsim 
savam spēkam!  Latvijas valsts 
dzimšanas dienas mēnesī ar 
sarkanbaltsarkanu lentīti, pie-
spraustu pie apģērba, ar iedegtu 
sveces liesmiņu logā, ar mīlestī-
bu pret saviem tuvajiem, aplieci-
nāsim, ka mēs klusi, bet no sirds 
svinam Latvijas brīvības svētkus.

Sarmīte Rode

Pārcelts pasākums 
“Virmo gaisma Koknesē”

Sagaidot Latvijas valsts 
dzimšanas dienu, 13. un 14. 
novembrī kā skaista svētku 
dāvana novada iedzīvotājiem 
Kokneses parkā bija iecerēta 
audiovizuāla noskaņu pastaiga 
“Virmo gaisma Koknesē”, kas ir 
tapusi sadarbojoties Kokneses 
novada domei, Kokneses tū-
risma informācijas centram un 
Latvijas Kultūras akadēmijas 
(LKA) Latvijas Kultūras koledžai. 
Pamatojoties uz valstī noteikto 
ārkārtējo situāciju, pasākums 
“Virmo gaisma Koknesē” ir pār-
celts līdz noteikto ierobežojumu 
atcelšanai. 

Kokneses novada domes
Tūrisma un sabiedrisko attiecī-
bu nodaļa

Tiklīdz epidemioloģiskā situāci-
ja uzlabosies un tiks atļauta publisku 
pasākumu norise, pasākuma orga-
nizatori izsludinās jaunus pasākuma 
norises datumus. Mēs visi gaidām šo 
laiku, kad Kokneses parkā varēsim do-
ties neparastā pastaigā, kur skaņu un 
gaismu tehnoloģiju mijiedarbībā tiks 
iedzīvināti ne tikai vēsturiski notikumi 
mūsdienīgā skatījumā, bet starmeši un 
fona mūzika raisīs arī stāstu un vis-

dažādākās sajūtas. Projektu veidojuši 
Latvijas Kultūras koledžas studenti Di-
dzis Bērziņš, Oskars Munčis un Mār-
tiņš Jēkabs Ronis, kuri realizē savus 
kursadarbus tehniskajā producēšanā 
pasniedzēju Ivara Vācera, Jāņa Jansona 
un Jūlijas Bondarenko vadībā. 

Pagājušajā gadā koledžas studenti 
piedalījās pasākumā “Staro Rīga”, kur 
savu radošo veikumu atklāja Kronval-
da parkā. Bija plānots, ka nedaudz no 
tā koknesieši redzētu Tējas namiņā - 
vienā no plānotajiem izgaismotajiem 
objektiem. Šajā projektā – audiovizu-
ālās noskaņas takā iekļauti septiņi ob-
jekti un katram dots savs nosaukums: 
1. Kokneses pilsdrupas – “Senās pils 
stāsti”,  2. Tējas namiņš – “Caur mani, 
caur laiku, caur pasauli”, 3. Jāņa vārti – 
“Neziņas vilinājums”, 4. Pērses ūdens-
krituma atveids – “Ūdens dvēselē”, 5. 
Ozolu aleja – “Goda sardze”, 6. Jaunās 
pils drupas – “Maldugunis”, 7. Kokne-
ses luterāņu baznīca – “Tai pasaules 
gaismā”.

Projekta realizētāji – Latvijas Kultū-
ras koledžas studenti un pedagogi ļoti 
atzinīgi novērtē veiksmīgo sadarbību 
ar Kokneses novada domi un Kokne-
ses tūrisma informācijas centru, kā arī 
ar “Latvijas Valsts mežiem” un krodzi-
ņu “Rūdolfs”. 

Mēs katrs esam daļa no Latvijas – ar gara spēku, pārliecību un drosmi, 

ar zināšanām un prasmēm. Mūsu valsti stiprina mūsu labie darbi, gaišās 

domas, ticība sev, savam novadam un valstij!

 

Lai prieks un lepnums staro mūsu sirdīs, daudzinot vārdu – Latvija!

Kokneses novada dome

Tev, Latvija, stiprai un varenai būt, 
savai valodai dzintara mūžu dot.
/V. Līviņa/ 
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2020.gada 28.oktobrī Kokneses novada dome NOLĒMA:
1. Pieņemt zināšanai Ģimenes atbal-

sta centra “Dzeguzīte” direktores Ga-
ļinas Kraukles sagatavoto informāciju 
par ģimenes atbalsta centra “Dzeguzīte” 
darbu (informācija mājas lapā www.
koknese.lv.)

2. Pieņemt zināšanai Kokneses no-
vada Sociālā dienesta vadītājas Baibas 
Tālmanes sagatavoto informāciju par 
Sociālā dienesta darbu un Ģimenes at-
balsta dienas centra darbu (informācija 
mājaslapā www.koknese.lv.)

3. Pieņemt zināšanai informāciju par 
sociālā budžeta līdzekļu izlietojumu 
2020. gada trīs ceturkšņos (informācija 
mājas lapā www.koknese.lv.). 

4.1. Pieņemt zināšanai informāciju  
par dienestu gatavību  ziemas dienesta 
darbu uzsākšanai Kokneses pagastā,  
Bebru pagastā un  Iršu pagastā.

4.2. Noteikt, ka ziemas dienests dar-
bu uzsāk ar 2020. gada 1. novembri un  
darbu pabeidz ar 2021. gada 31. martu.

4.3. Apstiprināt autoceļu vai to pos-
mu un ielu uzturēšanas klases saraks-
tu 2020./2021. gada ziemas periodam 
(no 01.11. līdz 31.03.) Kokneses nova-
da Kokneses pagastā, Iršu pagastā un 
Bebru pagastā ( informācija mājaslapā 
www.koknese.lv.)

5. Pieņemt zināšanai informāciju par 
p/a “Kokneses Sporta centrs” finansiālo 
darbību 2020. gada trīs ceturkšņos ( in-
formācija mājaslapā www.koknese.lv.)

6. Sadarbībā ar Aizkraukles, Pļaviņu, 
Neretas, Jaunjelgavas un Skrīveru paš-
valdībām uzsākt Aizkraukles novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-
2037. gadam izstrādi (turpmāk - Stra-
tēģija), kurā tiek noteikts ilgtermiņa 
attīstības redzējums, stratēģiskie mērķi, 
attīstības prioritātes un telpiskās attīstī-
bas perspektīva;

6.1. Apstiprināt Aizkraukles novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-
2037. gadam izstrādes darba uzdevu-

mu, kā arī aktualizēt darba uzdevuma 
procesa izpildes termiņus pēc Stratēģi-
jas 1. redakcijas izstrādes;

6.2. Sadarbībā ar Aizkraukles, Jaun-
jelgavas, Skrīveru, Neretas un Pļavi-
ņu pašvaldībām integrēt spēkā esošo 
Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģiju 2013.–2037.gadam kopīgā 
jaunveidojamā Aizkraukles novada 
Stratēģijā. 

6.3. Sadarbībā ar Aizkraukles, Pļavi-
ņu, Neretas, Jaunjelgavas un Skrīveru 
pašvaldībām uzsākt Aizkraukles nova-
da Attīstības programmas 2021.-2028. 
gadam (turpmāk - Programma) izstrā-
di;

6.4. Apstiprināt Programmas izstrā-
des darba uzdevumu, kā arī aktualizēt 
darba uzdevuma procesa izpildes ter-
miņus pēc Programmas 1.redakcijas 
izstrādes;

6.5. Sadarbībā ar Aizkraukles, Jaun-
jelgavas, Skrīveru, Neretas un Pļaviņu 

pašvaldībām integrēt spēkā esošo Kok-
neses novada attīstības programmu  
2020. - 2026. gadam kopīgā jaunveido-
jamā Aizkraukles novada Programmā. 

6.6. Par atbildīgo darbinieku Stratē-
ģijas un  Programmas izstrādei noteikt 
Aizkraukles novada pašvaldības terito-
rijas attīstības plānotāju;

6.7. Izveidot Stratēģijas un Program-
mas izstrādes Vadības darba grupu no 
Aizkraukles, Kokneses, Skrīveru, Pļa-
viņu, Neretas un Jaunjelgavas novada 
pašvaldību pārstāvjiem; (informācija 
mājas lapā www.koknese.lv.).

7.1. Iznomāt Kokneses novada Beb-
ru pagasta valsts nozīmes arhitektūras 
pieminekli  vēsturisko apbūves kom-
pleksu  „ Vecbebru Muižu” (turpmāk 
tekstā – Objekts Muižas komplekss)
ar adresi „Vecbebru Muiža”, Vecbeb-
ri, Bebru pagasts, Kokneses novads 
Nomnieku noskaidrot mutiskā izsolē ar 
augšupejošu soli 2021. gada 19. janvā-

rī  plkst.12.00. Pieteikšanās izsolei līdz 
2021. gada 15.janvāra plkst.10.00.

7.2. Noteikt Objekta Muižas kom-
pleksa izsoles sākuma cenu -  gada 
nomas maksu 1558,12 euro (viens tūk-
stotis pieci simti piecdesmit astoņi euro 
12 centi) plus nosolītos euro par gada 
nomu , plus PVN 21% . Noteikt  gada 
nomas maksai izsoles soli –200,00 euro 
(divi simti euro 00 centi) (informācija 
mājaslapā www.koknese.lv.).

8. Izsniegt atļauju otrās kategorijas  
šautuves (šautuves stenda)  izveidei un 
darbībai  Bebru pagastā Kokneses no-
vadā.

9. Pārdot atklātā izsolē ar augšup-
ejošu soli Kokneses novada domei pie-
derošos nekustamos īpašumus Bebru 
pagastā, Kokneses novadā (informācija 
mājaslapā www.koknese.lv.)

Informāciju sagatavoja novada domes 
sekretāre Dz.Krišāne

PAZIŅOJUMS PAR JAUNIZVEIDOJAMĀ AIZKRAUKLES NOVADA 
ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS 2021.-2037.GADAM UN 
ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2021.-2028. GADAM IZSTRĀDES UZSĀKŠANU

2020. gada 28.oktobrī Kokneses  novada dome ir pieņēmusi 
lēmumu:

• Sadarbībā ar Aizkraukles, Pļaviņu, Neretas, Jaunjelgavas un 
Skrīveru pašvaldībām uzsākt Aizkraukles novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas 2021.-2037.gadam izstrādi, kurā tiek no-
teikts ilgtermiņa attīstības redzējums, stratēģiskie mērķi, attīstī-
bas prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva.

• Sadarbībā ar Aizkraukles, Pļaviņu, Neretas, Jaunjelgavas un 
Skrīveru pašvaldībām uzsākt Aizkraukles novada Attīstības 
programmas 2021.-2028.gadam izstrādi, kurā tiks noteiktas  
vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums ilgtermiņa stra-
tēģisko uzstādījumu īstenošanai jaunizveidojamā Aizkraukles 
novada administratīvajā teritorijā.

Plānošanas dokumenti tiks izstrādāti balstoties uz spēkā eso-

šajiem normatīvajiem aktiem un metodiskajiem materiāliem, ņe-
mot vērā novada domes pieņemtos lēmumus par jau uzsāktajiem 
un ieplānotajiem infrastruktūras un attīstības projektiem, kā arī 
spēkā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem.

Stratēģijas un Programmas izstrādei tiks izveidotas 5 darba 
grupas: 

1. Ekonomiskās attīstības darba grupa;
2. Izglītības, sporta un kultūras darba grupa;
3. Veselības aprūpes un sociālo jautājumu darba grupa;
4. Teritorijas plānošanas darba grupa;
5. Vides darba grupa.

Darba grupās tiks iekļauti pašvaldību deleģētie pārstāvji, attie-
cīgās jomas eksperti, nevalstisko 

organizāciju pārstāvji. 
Izstrādes laikā iedzīvotāji ir laipni aicināti iesaistīties, pie-

daloties darba grupās, izsakot viedokli iedzīvotāju aptaujās vai 
sabiedriskajās apspriešanās.

Attīstības plānošanas  dokumentus plānots izstrādāt un apstip-
rināt 2021. gada novembrī.

Spēkā esošā Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 
2013.–2037.gadam un Kokneses novada Attīstības program-
ma 2020.-2026. gadam ir pieejama pašvaldības interneta vietnē  
www.koknese.lv  sadaļā “Pašvaldība” apakšdaļā “Attīstības plāno-
šanas dokumenti”.

Kontaktpersona Attīstības programmas izstrādei  Kokneses 
novada administratīvajā teritorijā -Attīstības nodaļas vadītāja 
Anda Mikāla, tālrunis - 27097953, e-pasts - anda.mikala@kok-
nese.lv. 

Par pašvaldības darbu ārkārtējās situācijas laikā
Valdība no 2020. gada 9. novem-
bra līdz 6. decembrim ir izsludi-
nājusi ārkārtējo situāciju valstī. 
Kokneses novada pašvaldība 
informē iedzīvotājus par iestāžu, 
pagasta pārvalžu un struktūrvie-
nību darbu ārkārtējās situācijas 
laikā.

*Kokneses novada domē speciālisti 
strādā attālināti.  Klātienes vizītes jā-
piesaka iepriekš, zvanot uz speciālistu 
norādītajiem tālruņa numuriem, kuri 
pieejami pašvaldības interneta vietnē: 
http://koknese.lv/pasvaldibas_kontakti

*Novada domes kases darba laiks: 
pirmdienās un ceturtdienās no pulksten 
8 - 13; no pulksten 14 - 17.

* Kokneses pagasta bibliotēkās un-
Vienotajā valsts un pašvaldību klientu 
apkalpošanas centrā individuālos pakal-
pojumus sniedz klātienē, tikai iepriekš 
vienojoties pa tālruņiem vai e-pastu, 
konsultācijas sniedz attālināti. Kokneses 
pagasta bibliotēkas tālruņi: 65161719; 
65161729, e-pasts: bibliotekas@kok-
nese.lv, ; Vienotā valsts un pašvaldību 
klientu apkalpošanas centra tālruņi: 
26309980; 29626025; e-pastskoknese@
pakalpojumucentri.lv Ratnicēnu biblio-
tēkas tālrunis: 65129213; e-pasts: ratni-
cenubiblioteka@inbox.lv

* Kokneses kultūras namā klātienē 
atcelti amatiermākslas kolektīvu mēģi-
nājumi. Mēģinājumus klātienē atļauts 
īstenot tikai individuāli vai personām, 
kas dzīvo vienā mājsaimniecībā.

* Kokneses novada Sociālajā die-
nestā pakalpojumu sniegšana pieļauja-
ma, tikai nodrošinot epidemioloģisko 
drošības prasību ievērošanu un valstī 
noteiktos pulcēšanās ierobežojumus un 
nosakot, ka individuālos pakalpojumus 
sniedz klātienē, bet konsultācijas sniedz 
attālināti. Tālruņi: 65161812; 65161811; 
27294646; 20011290; 29142149; 
29541162; e-pasts: soc.dienests@kok-
nese.lv

* Kokneses novada bāriņtiesā par ap-
meklējumu klātienē ir jāvienojas pa tāl-
ruņiem 65133633; 26013017; 28234578; 
e-pastu: barintiesa@koknese.lv

* Kokneses sporta centrā sporta tre-
niņi (nodarbības), tai skaitā interešu 
izglītības un profesionālās ievirzes iz-
glītības programmu ietvaros, tiek orga-
nizēti ārtelpās, individuāli vai attālināti. 
Tālruņi: 29360940; 65161790.

*Kokneses Tūrisma informācijas 
centrā apmeklētāji drīkst ierasties tikai 
individuāli, izņemot vienas mājsaim-
niecības locekļus, iepriekš piesakoties. 
Tālrunis: 29275412.

* Bebru pagasta pārvaldē: 
Pārvaldes vadītāja, Komunālās noda-

ļas vadītājs, sekretāre, kasiere-grāmatve-
de apmeklētājus pieņem klātienē  katru 
darba dienu no pulksten 8 – 13, dežurē 
pēc grafika no pulksten 14 - 16. Sociālās 
darbinieces pieņem klientus klātienē 
un strādā attālināti, saskaņā ar sociālā 
dienesta grafiku. Kultūras pasākumu 
organizatore un sporta darba organiza-

tors strādā attālināti. Bibliotēkā pieņem 
apmeklētājus klātienē katru darba dienu 
(izņemot trešdienas) no pulksten 9 -13; 
trešdienās no pulksten 14 –16. Vec-
bebru Tehnikuma kompleksā dežurē 
pēc grafika. Informācija pa tālruņiem: 
65164275; 20016603, e-pasts:  bebri@
koknese.lv

*Iršu pagasta pārvaldē:
Pārvaldes vadītāja apmeklētājus pie-

ņem trešdienās no pulksten 8 - 12. Ko-
munālās nodaļas vadītājs apmeklētājus 
pieņem trešdienās no pulksten 14 -17. 
Lietvede-sekretāre apmeklētājus pie-
ņem otrdienās no pulksten 8 -12.

Kasieris apmeklētājus pieņem pirm-
dienās no pulksten 8 - 12. Lauksaimnie-
cības konsultants apmeklētājus pieņem 
ceturtdienās no pulksten 8 - 10. Bib-
liotēkas darba laiks grāmatu apmaiņai 
pirmdienās un piektdienās no pulksten 
9 -13. Bāriņtiesa apmeklētājus pieņem 
pirmdienās no pulksten 14 -18. Kultū-
ras darba organizators darbu veic ierastā 
režīmā. Sporta hallei strādā ierobežotā 
režīmā. Ir pieejama trenažieru zāle, āra 
sporta laukums un sporta halle indivi-
duāliem treniņiem. Autoceļu uzturēša-
nas speciālists darbu veic attālināti.

Sociālais darbinieks  darbu veic at-
tālināti, tālr.nr. 26003964; 22313141. 
Informācija pa tālruņiem: 29136832; 
29615900, e-pasts: irsi@koknese.lv

Kokneses novada domes informācija



3 Nr. 124 (411) 2020. gada 13. Novembris      KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Kokneses novada domes 
apbalvojumu saņēmējus 
godinās pēc ārkārtējās 
situācijas atcelšanas

Kokneses novada domē ir saņem-
ti iedzīvotāju iesniegumi ar preten-
dentiem Kokneses novada domes 
apbalvojumu piešķiršanai. Tomēr,  
ņemot vērā valdības lēmumu, ka no 
9. novembra līdz 6. decembrim val-
stī ir izsludināta ārkārtējā situācija, 
Apbalvojumu piešķiršanas komisi-
ja iesniegumu izvērtēšanu veiks pēc 

ārkārtējās situācijas beigām. Tiklīdz 
Apbalvojumu piešķiršanas komisija 
savu darbu būs veikusi, pašvaldības 
interneta vietnē www.koknese.lv un 
pašvaldības informatīvajā izdevumā 
tiks publicēta informācija par apbal-
vojumu saņēmējiem. Arī plānotais 17. 
novembra valsts svētku koncerts Kok-
neses kultūras namā ir atcelts. 

Sadzīves atkritumu 
šķirošana samazinās 
pakalpojuma izmaksas

Katru gadu tiek paaugstināts dabas 
resursu nodoklis par nešķiroto sadzī-
ves  atkritumu apglabāšanu poligonā. 
Lai iedzīvotājiem būtiski nepaaugsti-
nātos samaksa par sadzīves atkritu-
mu izvešanu, aicinām atšķirot papīru, 
plastmasu, stiklu un metālu un tos ie-
vietot šķiroto atkritumu konteineros, 
kurus izved bez maksas. Lielgabarīta 
atkritumus lūdzam vest uz šķiroto 
atkritumu laukumu Paugu iela 1d 
Koknesē.

Šķiroto atkritumu laukuma dar-
ba laiks:

Pirmdiena - brīvs
Otrdiena, trešdiena - no plkst. 

10:00 līdz 18:00
Ceturtdiena - no plkst. 12:00 līdz 

20:00
Piektdiena, sestdiena - no plkst. 

10:00 līdz 18.00
Svētdiena – brīvs

Kokneses novada 
domes informācija

Zemes gabalu izsole Bebru pagastā
Kokneses novada dome atklātā izsolē ar augšupejošu soli atsavina sekojošus zemes gabalus Bebru pagastā:

Nosaukums, 
kadastra 

apzīmējums
Platība ha

Izsoles  
sākuma 

cena euro
Solis euro Nodrošinā

jums euro
Reģistrācijas 
maksa euro

Izsoles da-
tums un laiks

Strazdi-1
32460020033 0,80 1370,00 100 137,00 30,00 08.12.2020.

plkst.10.00

Cauņu pļavas
32460020132 8,36 12200,00 100 1220,00 30,00 08.12.2020.

plkst.10.30

Blakus Luķu 
zemei

32460030058
1,67 1690,00 100 169,00 30,00 08.12.2020.

plkst.11.00

Dzērvēnu nomas 
zeme

32460050099
1,27 3040,00 100 304 30,00 08.12.2020.

plkst.11.30

Dimantu māja
32460070129
32460070130

0,3524
1,2700 4100,00 100 410,00 30,00

08.12.2020.
plkst.14.30

Blakus Šļakānu 
zemei

32460070068 1,69 4200,00 100 420,00 30,00
08.12.2020.
plkst.15.00

Pie 
Ceļmalniekiem
32460070094

0,80 2110,00 100 211,00 30,00 08.12.2020.
plkst.15.30

Blakus 
Roplaiņiem

32460060254
0,74 1710,00 100 171,00 30,00 08.12.2020.

plkst.16.00

Cielavas
32460080048 3,23 6400,00 100 640,00 30,00 09.12.2020.

plkst.10.00

Kalna Mitri
32460080128 2,22 3900,00 100 390,00 30,00 09.12.2020.

plkst.10.30

Pie Purmaļu 
mājas

32460020115
3,96 3600,00 100 360,00 30,00 09.12.2020.

plkst.11.00

Klāņu zeme
32460020093 2,98 6000,00 100 600,00 30,00 09.12.2020.

plkst.11.3

Pie Āboliņiem
32460040085 1,79 3300,00 100 330,00 30,00 09.12.2020.

plkst.12.00

Pļava pie Grīvu 
meža

32460050069
3,39 5800,00 100 580,00 30,00 09.12.2020.

plkst.14.30

Pret Dambīti
32460060164 2,56 5100,00 100 510,00 30,00 09.12.2020.

plkst.15.00

Gaidupes 
Ganības

32460060179
2,25 3700,00 100 370,00 30,00 09.12.2020.

plkst.15.30

Pieteikšanās uz minētajiem objektiem noteikta līdz 2020. gada 4. decembrim plkst.10.00.
Atbilstoši objekta izsoles noteikumiem, pieteikums, kam pievienoti tajā norādītie dokumenti, izsoles dalībnieku re-

ģistrācijai ir iesniedzams Kokneses novada domē, Melioratoru ielā 1, Koknesē, Kokneses pagastā, Kokneses novadā, 
LV-5113 vai elektroniski uz e-pastu: dome@koknese.lv. 

Ar izsole noteikumiem var iepazīties un pieteikumu lejupielādēt  Kokneses novada mājaslapā www.koknese.lv
Ar objektiem dabā var iepazīties sazinoties iepriekš ar Bebru pagasta pārvaldes vadītāju Ilzi Pabērzu pa tālruni  

20016603. 

Vilim Vītolam Ministru kabineta balva

Par mūža ieguldījumu latviskās 
pašapziņas veidošanā un mece-

nātisma kustības veicināšanu 
Latvijā uzņēmējam un mece-
nātam Vilim Vītolam piešķirts 
augstākais valdības apbalvo-
jums – Ministru kabineta balva.

Vilis Vītols ir Latvijas patriots, uz-
ņēmējs un mecenāts. Viņa darboša-
nās cieši saistīta ar Kokneses novadu. 
Vītola kungs ir viens no “Kokneses 
fonda” dibinātājiem un Likteņdār-
za veidotājiem. “Kokneses fonds” ir 
izveidots 2005. gadā. Vilis un Marta 
Vītoli fonda dibināšanā ir ieguldījuši 
450  000 latu un to finansiāli atbals-
tījuši daudzus gadus. Pašreiz “Kok-
neses fondu” vada politiķe, Eiropas 
Parlamenta deputāte Sandra Kalniete, 
bet Vilis Vītols ir Likteņdārza Labas 
gribas vēstnieks. 

Vairāk nekā 50 gadus Vilis Vītols ir 

pavadījis ārpus Latvijas – Venecuēlā. 
1999. gadā viņš ar ģimeni atgriezās 
Latvijā un kopš tā laika nesavtīgi savu 
darbu velta mūsu valstij. Viens no no-
zīmīgākajiem Viļa Vītola devumiem 
ir atbalsts spējīgiem jauniešiem aug-
stākās izglītības iegūšanai, jo 2002. 
gadā Vilis un Marta Vītoli nodibināja 
stipendiju fondu, kura mērķis ir palī-
dzēt centīgiem un talantīgiem jaunie-
šiem. 

Par ieguldījumu Likteņdārza attīs-
tībā un mecenātisma kustības veici-
nāšanā Vilis Vītols ir saņēmis Kokne-
ses novada Goda pilsoņa nosaukumu.

Sveicot ar Ministru kabineta balvu, 
Kokneses novada pašvaldība pateicas 
Vītola kungam par atbalstu Likteņ-
dārza tapšanā un novēl stipru veselī-
bu!

Kokneses novadā 
labi rādītāji

Laikā, kad Latvijā strauji palielinās inficēto skaits ar Covid-19,  Slimību pro-
filakses un kontroles centra interaktīvās kartes dati liecina, ka līdz 11. novem-
brim Kokneses novadā reģistrēts no 1 līdz 5 saslimušajiem.

Kultūras pasākumi 
ārkārtējās situācijas 
laikā nenotiks

No 9. novembra līdz 6. decem-
brim Kokneses kultūras namā ne-
notiks plānotie pasākumi. “17. no-
vembrī pulksten 19 atcelts valsts 
svētku koncerts. Savukārt 20. no-
vembrī paredzētā animācijas filmu 
programma un latviešu spēlfilma 
“Kino un mēs” ir pārceltas uz lai-
ku, kad beigsies valdības noteiktie 
ierobežojumi,” informē Kokneses 
kultūras nama direktore Inguna 
Strazdiņa.

9. decembrī pulksten 17 Kokne-
sē, Tirgus laukumā, plānota jautra 
un sirsnīga eglītes iedegšana kopā 
ar atraktīvo Grinču un viņa drau-
gu Meža Zaķi. Sakarā ar ārkārtējo 
situāciju iespējamas izmaiņas pa-

sākuma norisē. Aicinām sekot līdzi 
informācijai par pasākuma datumu 
un laiku!

Bērnības stāsts 
izstādē

Kokneses tūrisma informācijas 
centrā līdz decembra beigām, iepriekš 
piesakoties, var individuāli apmeklēt 
Ineses Kalnozolas foto personālizstā-
di “Tā kā puķuzirnītis uzziedēju mā-
miņai, tā kā puķuzirnītis apvijos ap 
tētiņu”.

Kokneses pagasta bibliotēkā līdz 
12. decembrim, iepriekš piesako-
ties, var aplūkot Alda Vikšera izstādi 
“Mana pasaule”.
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Veselības ministrija: Šobrīd jāatjauno prasmes sadzīvot ar 
Covid-19 tā, lai varētu atgriezties ierastajā dzīvē
Ņemot vērā valdības lēmumu, 
ka no 9. novembra līdz 6. de-
cembrim valstī ir izsludināta 
ārkārtējā situācija, Veselības 
ministrija uzsver, ka šajā laikā 
būtiski ir atjaunot prasmes 
sadzīvot ar Covid-19 tā, lai 
izdotos ierobežot Covid-19 
izplatību, stabilizētu situāciju 
un būtu iespējams atgriezties 
ierastajā dzīvē.

Atbilstoši valdības lēmumam no 9. 
novembra spēkā ir stingri pulcēšanās 
un citi ierobežojumi. Tie ir vērsti uz 
to, lai mazinātu iespējas cilvēkiem 
pulcēties dažādās publiskās vietās, 
izvērtējot gan esošos, gan iespējamos 
riskus infekcijas izplatībai. Svarīgi ir 
mazināt arī privātos kontaktus ārpus 
tuvāko cilvēku loka, nepieļaujot in-
fekcijas nodošanu citiem. 

Šobrīd galvenais mērķis ir stabi-
lizēt situāciju, novēršot strauju Co-
vid-19 izplatību. Savukārt ilgtermi-
ņā ir jāpanāk, lai cilvēku skaits, kas 
saslimst ar Covid-19, samazinās un 
nonākam situācijā, kad ir iespējams 
mazināt noteiktos ierobežojumus. 
Vienlaikus ir svarīgi saglabāt pieeja-
mu veselības aprūpi, tai skaitā plān-
veida pakalpojumus.

Publiski pasākumi 
nenotiks

Līdz 6. decembrim nedrīkst notikt 
publiski pasākumi klātienē. Savukārt 
privātos pasākumos vienkopus drīkst 
pulcēties 10 cilvēki un ne vairāk kā 
divas mājsaimniecības vienlaicīgi. 
Tas nozīmē, ka kopā drīkst sanākt cil-
vēki, kuri dzīvo divos atsevišķos mā-
jokļos, bet ne draugu grupa, kur katrs 
dzīvo citā vietā. Izņēmums ir bēres, 
kurās joprojām drīkst sapulcēties 10 
piederīgie arī no dažādām mājsaim-
niecībām. Atļautas ir sapulces, gājie-
ni un piketi ārā, ja tajos nebūs vairāk 
par 50 cilvēkiem, lai neierobežotu 
tiesības paust savu viedokli. 

Ārkārtējās situācijas laikā nedrīkst 
sniegt pakalpojumus, kas saistīti ar 
izklaidi un labsajūtu. Tas nozīmē, ka 
nedarbosies naktsklubi, diskotēkas, 

akvaparki, pirtis, SPA, slidotavas, 
spēļu zāles, bērnu viesību organizēša-
nas vietas, izklaides un atrakciju cen-
tri, batutu parki, kā arī bērnu rotaļu 
un pieskatīšanas istabas. Pakalpoju-
mus nesniegs arī skaistumkopšanas, 
pīrsinga un tetovēšanas saloni. Iz-
ņēmums ir frizieri, kuri drīkst ap-
kalpot klientus tikai pēc iepriekšēja 
pieraksta, ievērojot 2 metru distanci 
starp klientiem un uz vienu klien-
tu nodrošinot 10 m2   kopējās telpas 
platības. Atvērtas apmeklētājiem būs 
dabas takas.

Stingrāki noteikumi 
ēdināšanas vietām

Stingras prasības ārkārtējās situā-
cijas laikā ir sabiedriskās ēdināšanas 
vietām, piemēram, kafejnīcām, resto-
rāniem un bāriem. Ēdienu drīkst iz-
sniegt tikai līdzņemšanai. Izņēmums 
ir ēdināšanas pakalpojumi izglītības 
iestādēs un lidostā, kā arī ēdināšana 
uz vietas darba vietā, piemēram, rūp-
nīcā, stingri organizējot cilvēku plūs-
mu. Kā norāda epidemiologi, aptuve-
ni puse cilvēku, kuri ir saslimuši ar 
Covid-19, nevar pateikt, kur inficēju-
šies, līdz ar to ir ļoti būtiski mazināt 
iespējas pulcēties un tikties publiskās 
vietās u.tml.

Darba laika ierobežojumi noteikti 
kultūrvietām, piemēram, muzejiem, 
izstādēm un reliģiskās darbības veik-
šanas vietām - tās darbu drīkst uzsākt 
ne agrāk kā plkst. 6.00 un beigt ne vē-
lāk kā plkst. 20.00. Sporta klubi drīkst 
strādāt līdz plkst. 22.00, lai novērstu 
cilvēku, kuri individuāli dodas vin-
grot, drūzmēšanos.

Savukārt brīvdienās un svētku die-
nās tirdzniecības centros drīkst dar-
boties tikai pārtikas veikali, aptiekas 
(tai skaitā veterinārās), optikas vei-
kali, zoopreču veikali, grāmatnīcas, 
preses tirdzniecības vietas, higiēnas 
un saimniecības preču veikali, kā 
arī telekomunikācijas preču un pa-
kalpojumu vietas. Šādi ierobežojumi 
nepieciešami, lai brīvajā laikā cilvēki 
lieki nepulcētos tirdzniecības centros 
atpūtas nolūkos. 

Vienlaikus ir atļauta ielu tirdznie-
cība un tirdzniecība tirgus teritorijā 
ārā, taču šeit visiem ir jālieto sejas 
maskas. Jebkurā tirdzniecības vietā 
jānodrošina 10 m2 uz vienu apmek-
lētāju, lai izvairītos no drūzmēšanās.

Darbu turpinās muzeji, izstādes, 
bibliotēkas un citas kultūrvietas, taču 
tajās nedrīkst notikt pasākumi. Šīs 
vietas drīkst apmeklēt individuāli vai 
kopā ar tiem, ar kuriem dzīvo vienā 
mājsaimniecībā. Darboties drīkst arī 
baznīcas, ievērojot stingras epide-
mioloģiskās prasības.

Tāpat kā līdz šim ārkārtējās situā-
cijas laikā nenotiks interešu izglītība 
klātienē, amatiermākslas kolektīvu 
mēģinājumi, kā arī studijas augstsko-
lās un pieaugušo tālākizglītības un 
profesionālās pilnveides program-
mās, izņemot praktiskās nodarbības. 
Nenotiks bērnu nometnes. Valdība 
lēma, ka 7.-12. klašu skolēni turpinās 
mācības attālināti. Klātienē uz sko-
lu ies 1.-6. klašu skolēni, darbosies 
pirmsskolas izglītības iestādes un 

bērnu uzraudzības pakalpojumi.

Atbildīgi jārīkojas 
darba devējiem

Sporta jomā nedrīkstēs notikt pa-
sākumi, piemēram, sacensības. Tāpat 
kā līdz šim paredzēti izņēmumi at-
tiecībā uz starptautisko un augstāko 
līgu sporta sacensībām. Sporta treni-
ņi un nodarbības drīkst notikt ārpus 
telpām (grupā līdz 10 cilvēkiem, ne-
skaitot treneri) vai attālināti. Klātie-
nē drīkst sportot individuāli, kā arī 
notikt individuālas nodarbības (viens 
pret viens ar treneri), sporta klubiem 
uz vienu apmeklētāju nodrošinot ne 
mazāk kā 10 m2 publiski pieejamās 
telpas.

Ņemot vērā, ka ārkārtējās situāci-
jas mērķis ir samazināt cilvēku plūs-
mu un iespējas vīrusam izplatīties, 
atbildīgi jārīkojas darba devējiem. 
To pienākums ir nodrošināt attālinā-
tā darba iespējas, ja to pieļauj darba 
specifika un darbiniekam ir iespējas 
mājās pilnvērtīgi veikt savus darba 

pienākumus.
Konkrētas prasības noteiktas, or-

ganizējot arī tiesvedības procesu un 
bāriņtiesu darbu, specifiski nosacī-
jumi ir ieslodzījumu vietām. Tāpat 
stingrāki ierobežojumi ir sociālās 
aprūpes centriem, lai no infekcijas 
riska pasargātu to darbiniekus un ie-
mītniekus.

Papildus pieņemtajiem ierobežo-
jumiem, Slimību profilakses un kon-
troles centrs noteicis, ka par valstīm 
ar augstu saslimstību ir uzskatāmas 
valstis ar kumulatīvo 14 dienu saslim-
stības rādītāju virs 50 gadījumiem uz 
100 tūkstošiem iedzīvotāju. Līdz ar to 
personām, kuras iebrauc Latvijā no 
valstīm ar augstāku saslimstības rā-
dītāju par 50, pēc 7. novembra plkst. 
00:00 ir jāievēro 10 dienu pažizolāci-
ja. 

Informācijas avots: 
Veselības ministrijas sagatavotā 

informācija

Starpnovadu sadarbības projekta "Sveiks, kaimiņ!' 
sešu novadu jaunieši ir tikušies!

Aizkraukles novada pašvaldība ir noslēgusi 
līgumu ar Jaunatnes starptautisko program-
mu aģentūru par Izglītības un zinātnes mi-
nistrijas Jaunatnes politikas valsts program-
mas 2020. gadam 1. sadaļas Valsts atbalsta 
nodrošināšana jaunatnes politikas attīstībai 
pašvaldībās 1.2. apakšsadaļas “Starpnovadu 
un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes po-
litikas īstenošanai vietējā līmenī”, par pro-
jekta "Sveiks, kaimiņ!" (identifikācijas Nr. 
VP2020/1.2-4) īstenošanu.

Projektu kopīgi īsteno Aizkraukles, Jaun-
jelgavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu un Skrī-

veru novadu jaunatnes jomā iesaistītie spe-
ciālisti un jaunieši.

Projekta mērķis ir stiprināt iepriekšminēto 
novadu jaunatnes jomā iesaistīto personu un 
institūciju kapacitāti, līdzdarbojoties visu no-
vadu jauniešiem un veicinot jauniešu iniciatī-
vu piedalīties jaunatnes politikas dokumentu 
izstrādes procesos.

Projekta "Sveiks, kaimiņ!" īstenošana tika 
aizsākta jau septembrī, kad projekta darba 
grupa sāka aktīvu darbību un plānoja turp-
mākos tā posmus, viens no kuriem bija šī 
gada 28.oktobra Starpnovadu sadarbības 

veicināšanas ZOOM pasākums “Sveiks, kai-
miņ!”, kurā piedalījās 13 Jaunatnes jomas 
atbildīgie speciālisti un 61 jaunietis no Aiz-
kraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, 
Pļaviņu un Skrīveru novadiem, no kuriem 38 
jaunieši bija vecumposmā no 13 līdz 17 ga-
diem, 22 jaunieši vecumposmā no 18 līdz 21 
gadam un viena jauniete vecumposmā no 22 
līdz 25 gadiem.

Starpnovadu sadarbības veicināšanas 
pasākuma “Sveiks, kaimiņ!” pirmajā daļā, 
sešu novadu jaunieši  ZOOMojot  prezentēja 
savu novadu, stāstot par situāciju Jaunatnes 
jomā. Pasākuma otrajā daļā, projekta darba 
grupa iepazīstināja jauniešus ar Nolikuma 
"MOTIVĀCIJAS UN LĪDZDALĪBAS VEI-
CINĀŠANA STARPNOVADU UN STAR-
PINSTITUCIONĀLĀ LĪMENĪ JAUNATNES 
JOMĀ" izstrādi. Savukārt trešā daļa tika aiz-
vadīta  ZOOMojot  grupās, lai diskutētu par 
to, kā  jaunieši var līdzdarboties sekojošās jo-
mās – Brīvprātīgais darbs, Jauniešu pilsonis-

kā līdzdalība, Sadarbība ar institūcijām no-
vada līmenī, Jauniešu sadarbība starpnovadu 
līmenī, Jaunatnes politikas īstenošana. Kā arī 
bija Ideju laboratorija jeb atvērtā grupa dažā-
dām iniciatīvām. Tika izteiktas idejas nomi-
nācijām plānotajam godināšanas pasākumam 
«JAUNATNES GADA BALVA», kura mērķis 
ir motivēt Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokne-
ses, Neretas, Pļaviņu un Skrīveru novadu jau-
niešus aktīvi līdzdarboties vairāku jomu at-
tīstīšanai savā novadā vai tiem sadarbojoties, 
sniedzot iespēju iegūt vienu no nominācijām 
godināšanas pasākumā «JAUNATNES GADA 
BALVA».

Plānots, ka šis projekts būs pirmais pakā-
piens jaunas sadarbības formas veidošanā 
starp Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, 
Neretas, Pļaviņu un Skrīveru novadiem.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes mi-
nistrijas Jaunatnes politikas valsts program-
mas 2020.gadam valsts budžeta finansējuma 
ietvaros
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Piedalies biznesa ideju 
konkursā "ESI UZŅĒMĒJS 
KOKNESES NOVADĀ!"

Kokneses novada dome ir izsludinājusi ikga-
dējo biznesa ideju konkursu „ESI UZŅĒMĒJS 
KOKNESES NOVADĀ!”. Aicinām konkursā 
piedalīties ikvienu fizisku vai juridisku perso-
nu, kurai ir biznesa ideja un kura ir gatava to 
attīstīt saimnieciskās darbības uzsākšanai, jaunu 
pakalpojumu vai produktu radīšanai Kokneses, 
Bebru vai Iršu pagastā.

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

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir no 
2020.gada 2.novembra līdz 2021.gada 5.feb-
ruārim, plkst. 15:00.

Pieteikumi jāsagatavo atbilstoši konkursa 
nolikuma prasībām un jāiesniedz personīgi vai 

sūtot pa pastu Kokneses novada domē (2.stāvs, 
2.kab.), Melioratoru ielā 1, Koknesē, vai ar elek-
tronisko parakstu sūtot uz e-pastu dome@kok-
nese.lv

2021.gada 14.janvārī, plkst. 10:00 tiks rīkota 
informatīvā diena par biznesa ideju konkur-
su, lai sniegtu informāciju par pieteikuma veid-
lapas aizpildīšanu un konkursa noteikumiem, 
uzņēmēji dalīsies ar saviem pieredzes stāstiem 
un citu noderīgu informāciju. Informācija par 
norises vietu un veidu tiks precizēta. Informa-
tīvās dienas programma tiks publicēta vēlāk un 
ievietota Kokneses novada mājaslapā un “Kok-
neses Novada Vēstīs”.

Vairāk informācijas, rakstot uz e-pastu ieva.
rusina@koknese.lv vai zvanot pa tālr. 65128569, 
27298666.

No 16. novembra gaidāmas 
izmaiņas maršrutā Kokneses 
vidusskola–Kokneses stacija–
Vecbebri, Aizkraukle–Vecbebri 
un Aizkraukle–Skrīveri

Lai pasažieri paspētu pārsēsties no autobusa 
vilcienā, no 2020. gada 16. novembra gaidāmas 
izmaiņas maršrutā Nr.6146 Kokneses vidussko-
la–Kokneses stacija–Vecbebri un Nr.6103 Aiz-
kraukle–Vecbebri. Papildus tam izmaiņas gaidā-
mas arī maršrutā Nr.6101 Aizkraukle–Skrīveri.

  Maršruta Nr.6149 Koknese vidusskola–
Kokneses stacija–Vecbebri autobuss no pietu-
ras  Vecbebri  darbadienās izbrauks plkst.6.00 
(līdz šim izbrauca plkst.6.10).

Savukārt maršruta Nr.6103 Aizkraukle–Vec-
bebri reiss Aizkraukles autoostā darbadienās 
tiks uzsākts plkst.5.30 (līdz šim tika uzsākts 
plkst.5.40).

  Atsaucoties pasažieru ierosinājumiem, pie-
turas Veckrape nosaukums ir mainīts uz nosau-

kumu  Krapes muiža. Izmaiņas skar maršruta 
Nr.6101 Aizkraukle–Skrīveri autobusu, kas no 
pieturas Lobe darbadienās izbrauc plkst.7.45.

 Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus 
izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus 
un paņemt biļeti par savu braucienu, atgādi-
not, ka statistiku par reisa pieprasījumu veido 
pasažieriem izsniegtais biļešu skaits. Par kon-
statētiem biļešu tirdzniecības pārkāpumiem 
pasažieri var ziņot mūsu kontrolieriem jebkurā 
diennakts laikā, sūtot īsziņu vai zvanot pa tālru-
ni 27776621.

Lilita Pelčere, 
Sabiedrisko attiecību speciāliste 

Valsts SIA Autotransporta direkcija

Koknesē, Zaļā tirgus laukumā MFD Veselī-
bas grupa aicina uz mobilo diagnostiku.

• Mamogrāfija
ar Nacionālā veselības dienesta uzaicinājuma 
vēstuli - BEZ MAKSAS
ar ģimenes ārsta nosūtījumu–3.00 EUR
bez nosūtījuma - 25,00 EUR
• Rentgens (plaušām, locītavām u.c.):
1 projekcija 9,00 EUR, (ģimenes ārsta nosūtī-
jums nav nepieciešams)
• Trīs dimensiju (3D) automātiskā krūšu ul-
trasonogrāfija – 20.00 EUR.
PACIENTU PIEŅEMŠANA PĒC IEPRIEKŠĒ-

JA PIERAKSTA, TĀLR: 25431313.
Ārstniecības iestādes reģistrācijas 
kods 0100-64111.
PAKALPOJUMU NODROŠINA 
MFD Veselības grupa.

Mobilā diagnostika Koknesē
2.decembrī no plkst. 10:00 līdz plkst. 17:00

Neziņas miglā
Man ir pagājuši 30 gadi Koknesē. Un pašai 

jau “tuvu pie 100”. Par piedzīvojumiem Kok-
nesē un traumatoloģijas slimnīcā pēc mana 
ķirurga Pētera Studera ierosmes uzrakstīju 
grāmatu, kas šogad nākusi klajā izdevniecībā 
“Domu Pērles”. Man pašai šķiet, ka pārsvarā 
rakstu ironisko prozu, bet citi to novērtē kā 
humorpilnu mīlestības romānu…

Gribēju tikties ar cilvēkiem šā gada 5. de-
cembrī Kokneses pagasta bibliotēkā, bet pa-
gaidām tur visi pasākumi atcelti. Sekosim 
līdzi situācijai valstī un novadā un gaidīsim 
jaunus valdīšanas rīkojumus! Vēlu visiem ve-
selību, izturību, pacietību!  Un cerību, ka tik-
simies! Tikai kad? Varbūt vēl šai ziemā? Vai 
pavasarī…?

Jebkurā gadījumā vienmēr visi mīļi gaidīti! 
Sekojiet līdzi informācijai Kokneses pa-

gasta bibliotēkā, pašvaldības mājaslapā www.
koknese.lv un pašvaldības izdevumā Kokne-
ses Novada Vēstis.

Ilga Sīle

Nenoliedzami, šī ir neparastākā grāmata, kādu esmu lasījusi. Manuprāt, unikāla ir tās iz-
nākšanas priekšvēsture – dakteris, it kā jokojot, pasaka: “Uzrakstiet grāmatu!”, un paciente to 
arī izdara. Augstskolā tā varētu būt teju vai mācību līdzeklis par pacienta izjūtām pēc operā-
cijas. Patiesībā jau šis ir mīlestības romāns, jo bez tās netaptu tik vērienīgs darbs par it kā ne 
īpaši aizraujošu tēmu. Taču grāmata ir teju vai kā detektīvromāns – gribas zināt, kā risināsies 
notikumi tālāk.

Domāju, tā ir liela māka caur grāmatas lappusēm nodot mīlestību lasītājam, un to var 
izdarīt, tikai rakstot ar sirdi.

Ināra Sudare, laikraksta “Staburags” lapu redaktore 2012. gada 17. februārī

Godinot Latvijas 
valsts varoņus

Lāčplēša dienā Latvijā ir tradīcija ēku logos 
ielikt svecītes, tā godinot kritušo brīvības cīnī-
tāju piemiņu. Arī Iršu pagasta ļaudis aicinājām 
kopā ar ģimeni izgaismot savus mājas pagal-
mus, veidojot Latvijas valsts karoga kontūru.

Paldies Pērses sākumskolas kolektīvam 
un bērniem par izgaismoto skolas ēku, ĢAC 
“Dzeguzīte” kolektīvam, Sporta halle “Irši” un 

tās vadītājai un palīgiem. Kā arī pal-
dies privātmāju un daudzdzīvokļu 
māju iedzīvotājiem, kuri izgaismoja 
ar svecītēm savu māju pagalmus un 
ēku logus, godinot Latvijas brīvības 
cīnītājus.

Ineta Riekstiņa,
Kultūras pasākumu organizatore
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Lai mūžam nerimst Lāčplēša gars!
„Tauta dzīvo savos varoņos”- šie brīvī-
bas dziesminieka Kārļa Skalbes vārdi 
apliecina tēvzemes aizstāvju nemirstī-
bu Mātes Latvijas sirdī.
11. novembrī – Lāčplēša dienā mēs 
pieminām brīvības cīnītājus, arī tos, 
kuriem piešķirts Lāčplēša Kara orde-
nis. Ar Kokneses novadu dzīves gaitas 
saistās 17 Lāčplēša Kara ordeņa kava-
lieriem.  Lāčplēša Kara ordenis dibināts 
1919. g. 11. novembrī — Latvijas atbrī-
vošanas slavenākajā un grūtākajā cīņas 
dienā. Šī ordeņa devīze: “Par Latviju”.

Viņu vārdi lasāmi biogrāfiskajā vārdnīcā 
“Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri”, ko sagata-
vojis Latvijas Valsts vēstures arhīvs un izdevis 
apgāds “Jāņa sēta”.

Tajā ir sniegtas vairāk vai mazāk pilnīgas 
ziņas par visām 2116 personām, kas laikā no 
1920. līdz 1928. gadam apbalvotas ar Lāčplēša 
Kara ordeni. Saskaņā ar LKO statūtiem, kurus 
Satversmes sapulce apstiprināja 1920. gada 18. 
septembrī, šis Latvijas Republikas augstākais 
apbalvojums bija piešķirams “vienīgi par kara 
nopelniem un tikai tam, kas izpildījis savu pie-
nākumu pret valsti ar ārkārtīgi grūtiem izcilus 
varoņdarbiem — par godu un slavu Latvijai, 
tam, kas, acīm redzamas nāves briesmas nici-
nādams, apzinīgi un pašaizliedzīgi briesmās 
un grūtībās dodoties, izdarījis savrupu un ar 
pilnām sekmēm izcilu varoņdarbu, kurš devis 
nepārprotamu un acīm redzamu labumu valsts 
drošības vai kara panākumu ziņā”.

Tiklīdz jaunā Latvijas armija bija sagrāvusi 
un padzinusi bermontiešu karaspēku, tiklīdz 
pēc sīvām kaujām Latgalē bija pieveikta lieli-
nieku armija, 1919. gada 23. augustā ar K. Ul-
maņa vadītā Ministru kabineta lēmumu sāka 
apbalvot latviešu brīvības karaspēka krietnākos 
vīrus. Augstāko mūsu valsts ordeni līdz 1928. 
gadam (kad beidzās tā piešķiršana) ir saņēmuši 
1800 latviešu vīru. LKO ir saņēmuši gan lat-
vju strēlnieki par līdzdalību cīņās Rīgas frontē 
no 1915. līdz 1917. gadam, gan brīvības cīņu 
dalībnieki 1918. — 1920. gadā. Pateicībā par 
palīdzību mūsu tautai grūtajos laikos Lāčplēša 
apbalvojumu ir saņēmuši arī igauņi, lietuvieši, 
vācieši, francūži, poļi, somi un citi Latvijas pil-
soņi un toreizējie ārvalstnieki.

Daudzus brīvības cīnītājus vēlāk apbalvoja 
ar Triju Zvaigžņu ordeni, bet 1923. un 1928. 
gadā viņi saņēma īpašas piemiņas medaļas. At-
brīvošanās kara veterāniem ir bijušas priekšro-
cības jaunsaimniecību ieguvē, dažādu kredītu 
un lauksaimniecības inventāra saņemšanā. Jau 
divdesmitajos gados ieviesās paraža dēvēt visus 
Tēvzemes brīvības cīnītājus par “lāčplēšiem”, 
neraugoties uz to, vai apbalvojums bijis krievu 
cara Jura krusts vai Triju Zvaigžņu ordenis, vai 
Atbrīvošanās Kara piemiņas medaļa.

Jānis Bergs (1894-…) Zemgales artilēri-
jas pulka seržants. Apbalvots 1920. gadā. Ap-
balvots arī ar Jura medaļu un Jura krustu IV 
šķiras. Atvaļināts 1921. gadā. Jaunsaimnieks 
Bebru pagasta „Ceļmalās”. 1945. gadā apcieti-
nāts kā bijušais aizsargs. Atradies ieslodzījumā 
Široklagā. 1948. gadā izsūtīts uz Kustanajas ap-
gabalu.

1950. gadā apcietināts atkārtoti. Par turp-
māko likteni ziņu nav.

 Jānis Bite (1894–1941), Lāčplēša Kara or-
deņa kavalieris. Dzimis Bebru pagastā, zem-
kopja ģimenē. Pirmā pasaules kara laikā die-
nējis 4. Vidzemes latviešu strēlnieku pulkā. 
1919. gadā iesaukts Latvijas armijā, piedalās 
kaujās pret bermontiešiem un lieliniekiem. 
Par varonību izlūkgājienā 1920. gada martā 
apbalvots ar LKO. Pēc atvaļināšanas no armi-
jas 1921. gadā – zemkopis Kokneses pagasta 
Aizpurvēs, no 1938. gada mežsargs Vārkavas 
pagastā, no 1940. gada vecākais mežsargs 
Krāslavā.

Kārlis Bulle (Bullis) (1891–1948), Lāčplē-
ša Kara ordeņa kavalieris. Dzimis Lieljum-
pravas pagastā, zemkopis. Pirmā pasaules 
kara laikā 1916.–1918. gadā dienējis 8. Val-
mieras latviešu strēlnieku pulkā. 1919. gadā 
iesaukts Latvijas armijā, piedalījies cīņās ar 
bermontiešiem, Latgales atbrīvošanā. Parādī-
ja varonību 1920. gada jūnijā kaujās pret lieli-
niekiem pie Zilupes. Apbalvots ar LKO 1922. 
gadā. Pēc atvaļināšanas no armijas – zemko-
pis Kokneses pagasta Robežniekos. Apbedīts 
Kokneses Atradzes kapos.

Konrāds Dekerts (1891–1942), jurists, Lā-
čplēša Kara ordeņa kavalieris. Dzimis vācu 
ģimenē Iršu pagasta Krustupjos. Beidzis Rī-
gas pilsētas reālskolu (1910), Maskavas Uni-
versitātes Juridisko fakultāti (1915). Brīv-
prātīgi iestājies armijā, beidzis Aleksandra 
karaskolu, piedalījies karadarbībā, apbalvots 
ar vairākiem cariskās Krievijas ordeņiem. 
1918. gadā Ziemeļkrievijā iestājies Franci-
jas armijā, piedalījies cīņās ar lieliniekiem, 
apbalvots ar franču un angļu ordeņiem. Par 
nopelniem Latvijas Brīvības cīņu laikā ap-
balvots ar Lāčplēša Kara ordeni. 20. gs. 20. 
gados strādāja Francijā, Beļģijā. 1925. gadā 
atgriezies Latvijā. No 1927. gada darbojies kā 
zvērinātsadvokāts Rīgā, 1930.–1939. gadā ju-
riskonsults Francijas un Beļģijas sūtniecībās. 
Bijis studentu korporācijas „Ruthenia” filis-
tru padomes loceklis. 1941. gada 14. jūnijā 
apcietināts, izsūtīts uz Usoļlaga Soļikamskas 
nometni. 1942. gadā notiesāts uz 10 gadiem 
ieslodzījumā, labošanas darbu nometnē, mi-
ris ieslodzījumā. K. Dekerts vienmēr saglabā-
jis saites ar dzimto pagastu, palīdzējis brālim 
celt māju Krustupjos, interesējies par Iršu pa-
gasta saimniecisko attīstību, īpaši piensaim-
niecību – Krustupjos bija ierīkota pienotava.

Jānis Filipsons (1893– 1966), Lāčplēša 
Kara ordeņa kavalieris. Dzimis Kokneses 
pagastā, zemkopja ģimenē. Armijā iesaukts 
1915. gadā, dienējis 4. Vidzemes latviešu 
strēlnieku bataljonā, vēlākajā pulkā. Apbal-
vots ar Jura krustu. Latvijas armijā kopš 1919. 
gada, piedalījies Zemgales, Kurzemes, Latga-
les atbrīvošanā. Parādījis varonību 1919. gada 
novembrī kaujā pie Smārdes kroga. No armi-
jas atvaļināts 1921. gadā, kļūst par jaunsaim-
nieku Kokneses pagasta Ordeņos. Apbedīts 
Kokneses pagasta Baznīcas kapos.

Ernests Kārkliņš  (1898–1964), Lāčplēša 
Kara ordeņa kavalieris. Dzimis Madlienas 
pagastā, beidzis pamatskolu, zemkopis Kok-
neses pagastā. Krievijas armijā iesaukts 1917. 
gadā. 1919. gadā Latvijas armijā, piedalījās 
kaujās pret bermontiešiem un lieliniekiem 
Parādījis varonību 1920. gadā kaujā Latgalē. 
Pēc atvaļināšanas no armijas 1921. gadā dzī-
vojis Kokneses pagasta Ataugās. 1945. gadā 
apcietināts un izsūtīts uz Molotovas apga-
balu. Latvijā atgriezās 1956. gadā. Apbedīts 
Kokneses pagasta Kaplavas kapos.

Aleksandrs Kasparsons (1898–1919), Lā-
čplēša Kara ordeņa kavalieris. Dzimis Kok-
neses pagastā, guvis pamatskolas izglītību, 
zemkopis. 1916.–1917. gadā dienējis latviešu 
strēlnieku formējumos. Latvijas armijā ie-
saukts 1919. gadā, dienējis latviešu strēlnieku 
formējumos. Latvijas armijā iesaukts 1919. 
gadā, dienējis Stukmaņu komandantūras 
rotā. Ar LKO apbalvots par varonību kaujā ar 
lieliniekiem pie Daudzevas stacijas. Šajā kau-
jā kritis, apglabāts Kaplavas kapos.

Vilis Krasts (1897–1964), Lāčplēša Kara 
ordeņa kavalieris. Dzimis Kokneses pagastā, 
līdz uzvārda maiņai – Vasilijs Krafts. Mācījies 
Kokneses proģimnāzijā. Iesaukts cara armijā, 
pēc revolūcijas īsu laiku dienējis gan Sarkana-
jā, gan Baltajā armijā. 1919. gadā brīvprātīgi 
iestājies Latvijas armijā, piedalījies Latgales 

atbrīvošanā. LKO saņēmis par varonību cīņās 
pie Borhu (Atašienes) stacijas. Pēc atvaļinā-
šanas no armijas 1921. gadā jaunsaimnieks 
Kokneses pagastā. 1945. gadā apcietināts un 
izsūtīts uz Krieviju, Latvijā atgriezās 1956. 
gadā. Apbedīts Kaplavas kapos.

Aleksandrs Ervīns Lasis (1894–1985), Lā-
čplēša Kara ordeņa kavalieris. Dzimis Kok-
nesē, izglītojies komercskolā. Cara armijā 
iesaukts 1916. gadā, 1917. gada sākumā bei-
dzis 6. Maskavas praporščiku skolu. Dienējis 
smagās artilērijas divizionā, vēlāk virsnieku 
– jūras aviatoru kursos Rēvelē. 1918. gada 
novembrī brīvprātīgi iestājas Latvijas armi-
jā, kopā ar Neatkarības rotu piedalās kaujās 
Kurzemē. Pie Slokas tiek smagi ievainots, 
taču paliek ierindā līdz ienaidnieka uzbruku-
ma atsišanai. 1919. gadā Liepājā tiek pieko-
mandēts Lielbritānijas misijai. 1920. gadā pa-
augstināts par kapteini. No armijas atvaļināts 
1921. gadā. 1920.–1922. gadā LKO domes 
sekretārs. Vēlāk strādā Iekšlietu ministrijā. 
Pēc tam lauksaimnieks Viskaļu pagasta Dze-
ņos. Aktīvs sabiedrisks darbinieks, aizsargu 
pulka rotas komandieris, vada komandieris 
aizsargu aviācijas nodaļā. Vācu okupācijas 
laikā darba dienestā, Otrā pasaules kara bei-
gās atradās Čehoslovākijā (līdz 1949. gadam), 
tad Rietumvācijā. Vēlāk nonācis Āfrikā – Beļ-
ģu Kongo, kur deviņus gadus strādājis džun-
gļos, kokapstrādes uzņēmumā. 1960. gadā 
atgriezās Eiropā, bet 1961. gadā izceļoja uz 
Ameriku (ASV).

Paulis Liģeris (1899–1984), Lāčplēša Kara 
ordeņa kavalieris. Dzimis Kokneses pagastā, 
zemkopis. Draudzes skolas izglītība. 1919. 
gadā iesaukts Latvijas armijā, parādīja varo-
nību kaujā ar lieliniekiem 1920. gadā Latgales 
frontē pie Kamenskas sādžas. Pēc atvaļināša-
nas 1922. gadā saimnieko Kokneses pagasta

Līčos. Apglabāts Kaplavas kapos.

Jānis Pļaviņš (1890–1920), Lāčplēša Kara 
ordeņa kavalieris. Dzimis Kokneses pagastā, 
zemkopis Kalna Auliņos. Cara armijā iesaukts 
1915. gadā, 4. Vidzemeslatviešu strēlnieku 
pulka sastāvā piedalās kaujās. Brīvprātīgi ie-
stājas Latvijas armijā 1919. gadā. 9. Rēzeknes 
kājnieku pulkā cīnījies pret bermontiešiem 
pie Rīgas un Zemgalē. Parādījis varonību 
kaujā pie Pikšu mājām, taču kritis. Apbedīts 
Rīgā, Brāļu kapos.

Jānis Preiss (1893–1922), Lāčplēša Kara 
ordeņa kavalieris. Dzimis Vecbebros. Mā-
cījies Rīgas pilsētas reālskolā, strādājis par 
rakstvedi Koknesē.  1915. gadā brīvprātīgi 
iestājies 2. Rīgas latviešu strēlnieku bataljonā. 
1916. gadā mācās Oranienbaumas praporš-
čiku skolā, atgriežas savā pulkā, kā rotas ko-
mandieris piedalās kaujās pie Ikšķiles. Apbal-
vots ar Jura krustu, Annas IV šķiras ordeni. 
1918. gadā brīvprātīgi iestājās Latvijas armi-
jā, piedalījās kaujās ar lieliniekiem Kurzemē, 
Zemgalē, pie Rīgas. Parāda varonību 1919. 
gada martā kaujā pie Bataru mājām. Pēc Rī-
gas ieņemšanas – Daugavgrīvas komandants 
vēlāk – strādā Armijas štāba izlūkošanas no-
daļā. Bermontiešu uzbrukuma laikā organi-
zēja triecienrotu. Par nopelniem paaugstināts 
par kapteini. Piedalījies Latgales atbrīvošanā. 
Slimības dēļ atvaļināts, miris ar tuberkulozi, 
apbedīts Bebru pagasta Zutēnu kapos. J. Prei-
sa piederīgajiem piešķirta jaunsaimniecība 
Vecbebros.

Kārlis Frīdrihs Rīters (1895–1920), Lā-
čplēša Kara ordeņa kavalieris. Dzimis Kok-
neses pagastā, studējis tirdzniecību. Pirmā 
pasaules kara laikā dienējis artilērijā, par 
kaujas nopelniem apbalvots ar Jura krustu. 
1919. gadā brīvprātīgi iestājies Latvijas ar-
mijā, bijis bruņuvilciena komandieris, pieda-

lījies daudzās kaujās ar lieliniekiem Latgalē. 
Kritis varoņa nāvē 1920. gada 27. aprīlī kaujā 
pie Rītupes stacijas. Apbedīts Kokneses Au-
liņu kapos.

Oto Ševics (1897–1941), Lāčplēša Kara or-
deņa kavalieris. Dzimis Kokneses pagasta

Krieviņos. Mācījies Rīgas komercskolā. 
1915. gadā iestājies cara armijā, 1916. gadā 
pārgājis uz Rezerves latviešu strēlnieku batal-
jonu, 1917. gadā iedalīts 8. Valmieras

latviešu strēlnieku pulkā, komandēts uz 
praporščiku skolu, pēc tās beigšanas turpina 
dienestu latviešu strēlnieku pulkā. Latvijas 
armijā iestājies brīvprātīgi 1918. gadā, pieda-
lījies pirmajās Kurzemes un Zemgales atbrī-
vošanas kaujās. Parādīja varonību kaujā 1919. 
gada martā Kalnciema rajonā pie Bataru mā-
jām. Smagi ievainots, pēc ārstēšanās atgriezās 
ierindā, piedalījās cīņās Latgalē. 1920. gadā 
atvaļināts, bijis tirgotājs un viesnīcnieks Kok-
nesē. Bijis 5. Rīgas aizsargu pulka rotas ko-
mandieris, 1932. gadā iecelts par Rīgas rajona 
kriminālpolicijas uzraugu. O. Ševicam pie-
šķirta jaunsaimniecība Koknesē. 1941. gada 
14. jūnijā no Kokneses Krieviņiem kopā ar 
ģimeni deportēts uz Krieviju. Miris Kirovas 
apgabala Vjatlagā.

Žanis Zalviņš (1894–1975), Lāčplēša 
Kara ordeņa kavalieris. Dzimis Mēmeles pa-
gastā, mācījies draudzes skolā. Bijis zemko-
pis Mazzalves pagastā. Cara armijā iesaukts 
1915. gadā. Latvijas armijā kopš 1919. gada, 
piedalās cīņās ar bermontiešiem un lielinie-
kiem. Parādījis varonību 1919. gada 16. ok-
tobrī cīnās Bolderājas apkaimē. Atvaļināts no 
armijas 1921. gadā, dzīvoja Bebru pagastā, 
mežsargs Kokneses virsmežniecības Bebru 
iecirknī. 1945. gadā apcietināts, tiesāts. Atra-
dies ieslodzījumā nometnēs Arhangeļskas un 
Karagandas apgabalos. Viņa ģimene arī 1949. 
gadā izsūtīta. 1956. gadā atbrīvots, dzīvojis ar 
ģimeni Tomskas apgabalā. 1958. gadā atgrie-
zies Latvijā, strādājis par būvdarbu vadītāju 
Jēkabpils rajona Lones sovhoza būvbrigādē. 
Pensijas gados dzīvojis Kokneses pagastā.

Andrejs Ūbergs (1988-1941), Lāčplēša Kara 
ordeņa kavalieris. Dzimis Bebru pagastā. Val-
mieras kājnieku pulka dižkareivis. Apbalvots 
1921. gadā. Piedalījies cīņās pret bermontie-
šiem, Latgales atbrīvošanā. Atvaļināts 1920. 
gada oktobrī. Dzīvojis Bebru pagasta „Kalnie-
šos”, kur ierīkojis tējnīcu. 1941. gada jūlijā viņu 
nošāvuši bēgošie sarkanarmieši. Apbedīts Beb-
ru pagasta Zutēnu kapos.

Pēteris Ūbergs (1898-1975), Lāčplēša Kara 
ordeņa kavalieris. Dzimis Bebru pagastā.  7. 
Siguldas kājnieku pulka kareivis. Apbalvots 
1921. gadā. Pagastskolas izglītība. Zemkopis. 
Piedalījies kaujās Latgalē, kā arī cīņās pret 
bermontiešiem. Atvaļināts 1921. gada 6. mai-
jā. Dzīvojis Bebru pagasta „Zvejniekos”, vēlāk 
„Pumpuros”. Pagasta aizsargu nodaļas dalīb-
nieks. 1944. gadā izceļojis uz Vāciju, pēc kara 
atgriezies Latvijā. 1949. gadā izsūtīts uz Sibīri-
ju, no turienes atgriezies pēc 1955. gada, dzī-
vojis Bebru pagasta „Mitros”. Miris 1975.gadā. 
Apbedīts Zutēnu kapos.
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Ļaujiet Dievam sevi mīlēt!
8. novembra svētdienā Kokneses Romas 
katoļu draudze sirsnīgi sagaidīja savu 
jauno priesteri Elvi Rudoviču, kurš at-
bilstoši Rīgas arhibīskapa metropolīta 
Zbigņeva Stankeviča izsniegtajam no-
minātam kopš 3. novembra ir Pļaviņu, 
Jaunkalsnavas un Kokneses draudžu 
prāvests.
 
Anita Liepiņa

Savā pirmajā homīlijā viņš padziļināti skaid-
roja “Līdzību par gudrajām jaunavām”, kuras ne 
vien uztur dzīvu liesmu savās lampās, bet ir no-
drošinājušās ar eļļu pietiekamā daudzumā, lai, 
atnākot ilgi gaidītajam līgavainim, tās nebūtu 
izdzisušas.

Paldies par “eļļas uzpildi” 
dvēseļu lampās

Turpinot pārdomas, saistot tās ar šo līdzī-
bu, mūsu visu vārdā vēlos pateikties mūsu nu 
jau bijušajam prāvestam Pēterim Alusikam par 
bagātīgo un nesavtīgo “eļļas uzpildi” mūsu dvē-
seļu lampās. Jā, tieši Vārda skaidrojums tik ļoti 
bagātā un, kā jau reiz rakstīju, skaidrā latviešu 
valodā, katram saprotamiem, vienkāršiem, bet 
ļoti trāpīgiem un vienlaikus saudzīgiem un Mī-
lestības caurvītiem vārdiem ir tas, kas mums 
visvairāk paliks atmiņā. (Uzzinot, ka priesteris 
ir slovāks, bijām nedaudz nobažījušies par “va-
lodas barjeru”.)

Viņa sprediķos Dievs mums arvien vairāk at-
klājās kā iejūtīgs, saudzīgs, mīlošs un piedodošs 
Tēvs, Draugs un Padomdevējs. Jā, visā pārstei-
dzošajā varenībā, svētumā un bezgalībā tomēr 
ļoti tuvs katram personīgās attiecībās. Varējām 
nopietnāk pievērsties savai garīgajai dzīvei un 
dziedēt dvēseles ievainojumus, mācīties izprast 
līdzcilvēkus. Apbrīnojot prāvesta dziļi izjusto 
kalpojumu, bieži vien piemirsās, cik daudz no 
savām atziņām viņš ieguvis, izejot cauri konkrē-
tajai  pieredzei savā personīgajā dzīvē.

Mūsdienu kristietim jābūt 
lieciniekam

Ir XXI gadsimts. Dogmas un rituāli šodienas 
cilvēku neuzrunā. Mūsdienu kristietim ir jā-
būt lieciniekam. Ar savu dzīvi, savu spēju atzīt 
kļūdas, ar dalīšanos savā nedrošībā un šaubās. 
Tas nenozīmē, ka dvēseles durvis var atraut vaļā 
katrs caurvējš. Bet ir ļoti svarīgi just, ka līdzās ir 
dzīvs cilvēks, kurš prot gan priecāties, gan līdzi 
just, kuram nav svešs ne tuksneša sausums dvē-
selē, ne slimības, ne zaudējuma sāpes, ne ilgas 
pēc dzimtenes vai tuviniekiem. Liecinieka, kurš 
labi zina, cik maz ir cilvēka spēkos, kamēr viņš 
savu dzīvi mēģina sakārtot viens.  Liecinieka, 
kuram ir ko teikt par Dieva darbu viņa dzīvē un 
par to, kādu dvēseles mieru var iegūt pat viskri-

tiskākajās situācijās, ja ir dzīva ticība  un pilnīga 
paļāvība Dieva apredzībai.

Tieši šī mierpilnā spēka, kas atklājās prāves-
ta Pētera personībā, mums ļoti pietrūks. Tās 
pietātes otra cilvēka priekšā. Netiesāšana, bet 
izpratne. Nopietna attieksme pret katra cilvēka 
dvēseles vajadzībām. 

Bez šaubām, šajos piecos kalpošanas gados 
priesteris nav darbojies tikai “baznīcēnu” labā. 
Te būtu jāatceras, cik sirsnīgi sagaidījām nova-
da iedzīvotājus Dārza svētkos, kur uzstājās gan 
Kokneses sieviešu koris “Anima”, gan senioru 
koris. Toreiz Svēto Misi vadīt prāvests bija uz-
aicinājis savu draugu - priesteri Hosē Antonio 
Korralu, pēc tautības spānieti, kurš mūs pārstei-
dza ar gardu paelju. 

Atbalstošs priesteris ir bijis arī darbā ar jau-
niešiem un bērniem, sirsnīgi sagaidījis katru, 
kurš nolēmis kristīties vai pievienoties draudzei, 
apmeklējot Svētdienas skolu.

Tik daudz paliks kopīgo 
atmiņu pūram

Skaista un vērtīga bija Alfas kursa pieredze 
Koknesē. Tie novada iedzīvotāji, kuri atsaucās 
un piedalījās šajos otrdienu vakaros, ieguva pa-
dziļinātu izpratni paši par sevi, savu ticību un, 
iespējams, arī jaunus draugus.

Prāvesta rosinātas, draudzes sievietes  no-
dibināja “Caritas” grupiņu, kas mūsu mazajā 
Koknesē ir liels notikums. Kad pirmās trīs da-
lībnieces saņēma svētību kalpojumam, bija ļoti 
aizkustinošs brīdis. 

Par dievnama uzturēšanu, ekskursijām, svēt-
ceļojumiem, draudzes liturģiskajiem svētkiem 
un sadarbošanos starp Kokneses un Pļaviņu 
draudzēm, par mājaslapas izveidošanu un ikdie-
nas “rutīnu” te nerakstīšu, pietaupot to draudzes 
locekļu bagātīgajam kopīgo atmiņu pūram.

Atgādināšu vēl tikai  to, ka šogad 19. jūlijā 
atjaunotās baznīcas atklāšanas dievkalpojumā 
Latvijas Romas Katoļu baznīcas arhibīskaps 
metropolīts Zbigņevs Stankevičs augstu novēr-
tēja priestera lielo uzņēmību projektu īstenoša-
nā un draudzes saliedēšanā, uzsverot, ka Kokne-
ses draudze ir lielisks piemērs baznīcas sadarbī-
bai ar pašvaldību: “Šajā nelielajā, bet skaistajā un 
sakoptajā baznīcā es jūtu Dieva klātbūtni jūsu 
labajos darbos”.

Svētajā Misē viņš aicināja apzināties, ka Die-
va valstība ir nemanāma, bet tā ir pati lielākā 
vērtība. Koknesiešu paveikto viņš salīdzināja ar 
mazu sēkliņu, no kuras var izaugt varens koks.

Lai iesētais dīgst un nes augļus
Kopā ar prāvestu Pēteri ir labi sagatavota 

augsne un daudz laba tajā iesēts. Nu mums ir 
jārūpējas, lai iesētais dīgst, aug un nes bagātīgus 
augļus.

Ļoti grūti ir atvadīties. Vēl grūtāk ir atrast 
īstos vārdus, lai atstātu pašu vērtīgāko garīgo 

mantojumu, ko saglabāt dziļi sirdī. Mūsu prā-
vestam veltītais novēlējums, uzrakstīts uz ne-
lielas atklātnes, jau aizceļojis līdzi priesterim uz 
jauno kalpošanas vietu - Rīgas Romas katoļu 
Kristus Karaļa draudzi.

Savukārt, mums priesteris Pēteris Alusiks 
no sirds novēlēja: “Ļaujiet Dievam sevi mīlēt!” 
Tik ļoti, mūsdienu sabiedrībā dzīvodami, esam 
norūpējušies par savu “atbilstību”, ka bieži vien 

uzskatām, ka neesam gana cienīgi, lai kāds mūs 
mīlētu. Tik prasīgi, ka pat paši sevi nemīlam. 
Bet Dievam mēs katrs esam ļoti vērtīgs. Ja vien 
mēs tam spētu noticēt! Un – ļauties. Otrs novē-
lējums: ”Lai kas arī notiktu, - visu uzticiet Die-
vam!”  

Esam ļoti pateicīgi par šiem pieciem kopā 
pavadītajiem gadiem, lai mums visiem svētīgs 
turpmākais Dieva Mīlestības laiks!

Priesterim Pēterim Alusikam par lielisko sadarbību piecu gadu laikā pateicas Kokneses 
novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris.

“Lai kas arī notiktu, - visu uzticiet Dievam!” – mums novēl Pēteris Alusiks.

Paldies par skaistajiem apsveikumiem svētkos!
Kokneses novada politiski represēto nodaļas biedri, saņemot naudas pabalstus sakarā ar Latvijas valsts svētkiem, teic sirsnīgu paldies arī par saņem-

tajiem skaistajiem apsveikumiem, kurus darinājusi Kokneses Ģimenes atbalsta centra vadītāja Ieva Ūtēna. Patīkams pārsteigums bija arī glīti noformē-
tās medus burciņas. 

Informācija 
par sausas 
malkas izsoli

Kokneses novada dome pārdod atklātā izso-
lē Kokneses pamatskolas - attīstības centra 70 m3 
sausu kurināmo malku ar 20 % samazinātu cenu pa 
daļām 10 m3 sākuma cenu 243,84 euro plus noso-
lītais plus PVN. Pieteikšanās izsolei līdz 2020. gada 
14. decembrim plkst. 10.00. Izsole notiks 2020. 
gada 15. decembrī pa daļām no plkst. 10.00. Ar iz-
soles lēmumu un noteikumiem varēs iepazīties no 
2020. gada 27. novembra Kokneses novada mājas-
lapā www.koknese.lv-Pašvaldība-izsoles .
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Sāk darboties "Svētku E-maiss" - 
virtuālā kontaktbirža

Lai atbalstītu vietējos ražotājus un iepazīs-
tinātu ar uzņēmēju piedāvājumu svētkiem, 
Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs 
(ZRKAC) izveidojis virtuālu "Svētku e-maisu", 
kurā līdz 15. janvārim uzņēmēji, mājražotāji un 
amatnieki var izvietot savu piedāvājumu.

"Iespējams, ka šogad, ņemot vērā epidemio-
loģisko situāciju, kā ierasts decembra sākumā, 
nevarēsim tikties ikgadējā mājražotāju un amat-
nieku kontaktbiržā, kur uzņēmējiem klātienē ir 
iespēja iepazīstināt ar saviem jaunumiem un ra-
žojumiem, tādēļ šogad atvērta īpašā kontaktbir-
ža e-vidē – "Svētku e-maiss. Ikvienam uzņēmu-
mam, mājražotājam un amatniekam ir iespēja 
savu svētku piedāvājumu ievietot "Svētku e-
maisā", aizpildot anketu tiešsaistē https://ej.uz/
svetku_piedavaju... vai nosūtot pa e-pastu liga.
mikelsone@zrkac.jelgava.lv. Informācijā jāie-
kļauj produktu fotoattēli, produktu nosaukums/
īss apraksts un kontaktinformācija (tālrunis, e-
pasts, "Facebook" konts, internetveikals)," infor-
mē ZRKAC Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas 

vadītāja Līga Miķelsone.
Ar "Svētku e-maisa" piedāvājumu iespējams 

iepazīties mājaslapā www.zrkac.lv. 
Visus, kuri vēlas iepriecināt sevi un savus 

tuvākos ar Latvijā ražotām svētku dāvanām, 
ZRKAC aicina iepazīties ar "Svētku e-maisa" 
saturu un izvēlēties pašus labākos produktus, 
kontaktējoties ar produktu radītājiem. Produk-
tu klāsts regulāri tiks papildināts, tādēļ vismaz 
reizi nedēļā visi aicināti ieskatīties jaunākajā 
piedāvājumā.

Visi uzņēmēju piedāvājumi, kuri tiks iesnieg-
ti līdz 4. decembrim, automātiski piedalīsies 
konkursā par radošuma balvu "Ideju spogulis 
2020", kur tiks vērtēti jauni un inovatīvi pro-
dukti. Balvas ieguvēji tiks noteikti 10. decembrī.

Informācija par pasākumu:
Līga Miķelsone,

Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītāja
Zemgales reģiona 

Kompetenču attīstības centrs

Paldies Iršu pagasta 
čaklajām rokdarbniecēm!

Atsaucoties uz biedrības "Aizkraukles reģio-
nālā Tautskola" rosinājumu pateikt siltu pal-
dies Aizkraukles puses mediķiem, kuri pašaiz-
liedzīgi rūpējas par sabiedrības veselību un ir 
nomodā par Covid-19 izplatības ierobežošanu, 
arī Iršu pagasta pārvalde aicināja ikvienu labās 
gribas paudēju uzadīt vismaz vienu cimdu vai 
zeķu pāri, lai rudenī tos dāvātu mūsu mediķiem. 

Latviešiem adīšana saistīta ar senām tradīci-
jām un tautas paražām. Cimdi un zeķes ir skais-
ta, praktiska dāvana, kas sevī glabā adītāju sirds 
siltumu un dāsnumu.

Paldies Iršu pagasta čaklajām rokām Dacei 
Muraško, Marijai Bernānei un Astrīdai Rudzo-
nei par atsaucību un ieguldīto darbu!

Draudze piedāvā 
saņemt apģērbu

Kokneses evaņģēliski luteriskā draudze piedāvā iedzīvotājiem saņemt apģērbu Diakonijas centrā 
Mācītājmuižā ceturtdienās un sestdienās no pulksten 11 līdz pulksten 14. Lūgums ievērojot epide-
mioloģiskos noteikumus, ierasties sejas maskās. Nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās: Anna, tālr. 
29837137; Sanita, tālr. 26742055.

Kokneses sporta centra 
darba režīms no 9. novembra 
līdz 6. decembrim

Valstī izsludinātā ārkārtas situācija ietekmē arī 
Kokneses sporta centru darbu un tā sniegtos pakal-
pojumus. Kokneses sporta centra direktors Dāvis 
Kalniņš informē, ka atšķirībā no pavasara, durvis 
jāslēdz ciet nebūs, bet ar atsevišķiem ierobežoju-
miem no 9. novembra ir jārēķinās.

PELDBASEINS
Peldbaseins joprojām darbosies.  Darba laiks 

paliek iepriekšējais – darba dienās no pulksten 
16:00 – 22:00, sestdienās no pulksten 16:00 – 20:00 
un svētdienās no pulksten 15:00 – 20:00. Diemžēl 
nebūs pieejami SPA pakalpojumi (džakuzi, sauna, 
tvaika pirts). Lielajā baseinā vienlaicīgi varēs atras-
ties 25 personas, bet mazajā peldbaseinā – 5 per-
sonas. Līdz ar to aicinām pieteikties uz peldēšanas 
laikiem apaļajās stundās, lai garantētu sev laiku 
mazajā baseinā.

FITNESA ZĀLE
Fitnesa un aerobikas zāle būs pieejama darba 

dienās no pulksten 16:00 – 22:00, sestdienās no 
pulksten 16:00 – 20:00 un svētdienās no pulksten 
15:00 – 20:00. Būs noteikti cilvēku skaita ierobežo-
jumi ņemot vērā to, lai katram apmeklētājam tiktu 
nodrošināti vismaz 10m2 telpas. Apmeklējot fitne-
sa un aerobikas zāli, jāievēro visi epidemioloģiskās 

drošības pasākumi – distancēšanās, roku higiēna, 
sejas masku lietošana koridoros u.c.

SPORTA HALLE
Sporta halle būs pieejama darba dienās no pulk-

sten 18:00 – 22:00, sestdienās no 16:00 – 20:00 
un svētdienās no pulksten 15:00 – 20:00 (tikai ar 
personīgo inventāru). Apmeklējot sporta halli, sa-
glabājas iepriekšējie ierobežojumi – atļautas tikai 
individuālas nodarbes, nav atļauts spēlēt komandu 
spēles un darboties grupās.

STADIONS
Stadions pieejams neierobežotā apjomā visu 

diennakti. Apmeklētāju ērtībai vakaros līdz pulk-
sten 22:00 stadionā būs arī mākslīgais apgaismo-
jums, lai drošāk varētu nodarboties ar skriešanu, 
nūjošanu, pastaigām u.c. individuālām aktivitātēm. 
Grupu nodarbības ārtelpās atļautas līdz 10 perso-
nām trenera pavadībā.

Apmeklējot sporta centru, aicinām ievērot visus 
valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus 
– distancēšanos, roku dezinfekciju un higiēnu, sejas 
masku lietošanu gaiteņos un koridoros.

Kokneses sporta centra informācija

Aicinām rezervēt laiku mazā 
baseina apmeklējumam

Tā kā ir noteikts, ka mazajā 
baseinā vienlaikus drīkst atras-
ties ne vairāk kā 5 personas, 
jūsu ērtībām, aicinām rezervēt 
laiku mazā baseina apmeklēju-
mam, zvanot:

Darba dienās
Līdz plkst. 16:00 29935266
Pēc plkst. 16:00 65161790

Sestdienās un svētdienās
KSC darba laikā 65161790
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Iršu pagastā aizvadīta Latvijas 
Veselības sporta nedēļa

Latvija Tautas sporta aso-
ciācija nolēma neatcelt 
Latvijas Veselības sporta 
nedēļu, jo Veselības ne-
dēļā galvenais ir nevis sa-
censības, bet ideja mudi-
nāt dažādas sabiedrības 
kategorijas: bērnus, jau-
niešus, strādājošus, seni-
orus, vairāk nodarboties 
ar fiziskajām aktivitātēm, 
sniegt stimulu, lai pēc 
Veselības nedēļas cilvēki 
vairāk sportotu patstā-
vīgi. Šogad Veselības ne-
dēļas norise bija saistīta 
ar lielu nenoteiktību, ne-
pārtrauktām izmaiņām, 
ierobežojumiem, bet da-
žas plānotās aktivitātes 
izdevās īstenot, ievērojot 
visus valstī noteiktos no-
teikumus.

Lāsma Rutkovska, 
sporta darba organiza-
tore

Sporta hallē "Irši" 28. ok-
tobrī piedalījās Pērses sākum-
skolas 1.- 6. klases skolēni. "Esi 
gudrs - esi vesels!" Dienas ga-

rumā sportiskas aktivitātes bija 
sagatavojis sporta skolotājs 
Kārlis Beikerts. Pedagogi bija 
sagatavojuši arī prāta spēles un 
mācību stundu "Esi gudrs- esi 
vesels". Paldies Pērses sākum-
skolai par atsaucību un pieda-
līšanos Veselības nedēļā!

29. oktobrī notika sportiskā 
diena "Mazs cinītis gāž lie-
lu vezumu". Sākumskolas un 
pirmsskolas bērni piedalījās 
stafetēs un sportiskajās aktivi-
tātes gan komandā, gan indi-
viduāli.

Bija sagatavoti 7 stafetes 
posmi :

•"Šķēršļu josla"
•"Bumbas velšana caur 

riņķi"
•"Kastaņu lasīšana"
•"Katra krāsa savā vietā!"
•"Šautriņas spridzina!"
•"Spēka nektāra vākšana"
•"Pēdiņas un rociņas"
Vēlamā aktivitāte bija pa-

staiga ārā. Visas nedēļas garu-
ma katrs, kurš vēlējās, varēja 
doties pastaigā pa savu izvēlēto 
maršrutu. Aktivitātes nosau-
kums ''Krāsim kilometrus 
veselībai!". Savs veikums bija 

jāiesūta sporta darba organi-
zatorei, lai var apkopot kopē-
jo veikumu. Visaktīvākās bija 
3 dalībnieces (Ināra, Irēna, 
Evelīna), kuras katru dienu 
veica garas pastaigas. Septiņu 
dienu garumā viņas kopā vei-
ca 146,93 km. Paldies visiem 
dalībniekiem, kuri piedalījās 
aktivitātēs. Kopējas veikums, 
ko iesūtīja visi 19 dalībnieki 
sastāda 389 km.

Iedzīvotāji varēja pieteikties 
arī individuālajam skrējienam 
ārā. Aktivitātē "Izaicinājums" 
bija jāskrien 30 minūtes pa 
stadiona apli (200 m aplis). 
Kopā piedalījās 17 dalībnieki. 
Noskrieti 308 apļi, kas sastāda 
61,6 km. Labākais veikums 23 
apļi diviem dalībniekiem (Līga 
Riekstiņa un Adrians Sogo-
monjans).

Liels paldies Pērses sākum-
skolas un pirmsskolas grupiņas 
bērniem un pedagogiem, Iršu 
pagasta iedzīvotājiem par aktī-
vu piedalīšanos Latvijas Vese-
lības sporta nedēļā! Paldies arī 
SIA ''Aizkraukles saldumi'' par 
sarūpētajiem saldumiem.

Pērses sākumskolas pirmsskolas grupiņas bērni un skolotājas – aktīvākie Latvijas Veselības 
sporta nedēļas dalībnieki.

Talka "Rudens lapa”

Senioru klubiņa "Pīlādzī-
tis" dalībnieki 3. novem-
brī pulcējās uz 2020. gada 
pēdējo talku.
 
Zenta Bērziņa,
senioru klubiņa vadītāja

Mūsu objekts ir Otrā pasaules 

karā kritušo piemiņas vieta Kok-
neses parkā. Čakli strādājot, tika 
nogrābts celiņš, piemiņas vietas 
teritorija, no aļģu apauguma 
nopulēti pieminekļa uzraksti un 
izveidots īvju zaru dekors. Mēs 
priecājāmies, ka beidzot ir sākti 
nelieli remontdarbi pieminekļa 
vietas kompozīcijas mazajām ar-

hitektūras formām. Cerēsim, ka 
remontdarbi turpināsies. 

Visos karos kritušie ir zaudē-
juši savu vienīgo dzīvību par at-
gādinājumu, ka mums dzīvajiem 
vienmēr ir jābūt modriem. Kā 
ierasts, paviesojāmies pie uguns-
kura, filozofējām par dažādiem 
notikumiem, šajās sarunās vien-
mēr ir klātesošs iznīcības mo-
ments. Kādu brīdi bijām Kok-
neses parka dabas vidē - skaistā 
pļaviņā, kas atrodas uz senās vi-
duslaiku pilsētiņas pamatnes. Šis 
mūžīgais laika rats griežas ar ka-
riem un slimībām mainot civili-
zācijas izdzīvošanas noteikumus 
– šobrīd Covid-19 ir nopietns 
nejaušības izaicinājums.

Lai mums visiem ir stingra 
doma un stipra veselība. Veik-
smi darbos!

Seniora klubiņa “Pīlādzītis” biedri jau vairākus gadus 
rūpējas par sakoptību Otrā pasaules karā kritušo piemiņas 

vietā Kokneses parkā.

Latvijas Kultūras koledžas 
sveiciens svētkos

LKA Latvijas Kultūras 
koledžas pasniedzēji 11. no-
vembrī sagādāja jauku pār-
steigumu un sveicienu visiem 
koknesiešiem Lāčplēša dienā 
- Kokneses luterāņu baznīca 
izgaismojās sarkanbaltsar-
kanās krāsās! Lai gan mums 
jābūt pacietīgiem līdz būs ie-
spēja realizēt kopīgo projektu 
- pasākumu "Virmo gaisma 
Koknesē", šis nelielais, bet 
ļoti patīkamais koledžas pa-
sniedzēju sveiciens ir pirmā 
noskaņa tik ļoti gaidītajam 
pasākumam! Sirsnīgs paldies 
Latvijas Kultūras koledžai!

Godinot mūsu brīvības cī-
nītājus, sveču liesmiņas plī-
voja arī Baznīcas kapos LKO 
kavaliera Jāņa Filipsona atdu-
sas vietā.  

Arī Kokneses parks un Kokneses pilsdrupas  Lāčplēša dienas 
vakarā iemirdzējās svecīšu gaismā. Godinot mūsu brīvības 

cīnītājus, sveču liesmiņas plīvoja pie Kokneses kultūras 
nama. Paldies visiem, kuri šajā vakarā iededza svecītes savu 

māju logos un pagalmos, 
tā apliecinot – mēs svinam Lāčplēša dienu!

Balsosim par Gada sportisti - 
Patrīciju Eiduku!

Šogad Latvijas sportā tiek 
ieviests jauns koncepts sas-
niegumu godināšanā – “Trīs 
Zvaigžņu balva 2020”. Pirmo 
reizi liela nozīme uzvarētāju 
noteikšanā būs tieši sabiedrī-
bas viedoklim, līdz ar to mā-
jaslapā – triszvaigznubalva.lv 
ir sācies tautas balsojums par 
10 nominācijām, kas noslēg-
sies 29. novembrī. 

Nominantus 1. kārtā va-
rēja izvirzīt plašs sporta no-
zares profesionāļu loks, tajā 
skaitā 94 Latvijā atzītās spor-
ta veidu federācijas, sporta 
organizācijas un biedrības, 

kā arī 30 Latvijas sporta žur-
nālisti. Apkopojot izvirzītos 
pretendentus, “Trīs Zvaigžņu 
balva 2020” žūrijas komisija 
apstiprināja nominantu sa-
rakstus 10 nominācijās un iz-
virzīja tos tālāk balsojuma 2. 
kārtai – tautas balsojumam.

“Trīs Zvaigžņu balva 2020” 
uzvarētājus 10 nominācijās 
noteiks balsojums, kur 50% 
sastādīs sabiedrības viedok-
lis, bet atlikušos 50% veidos 
sportistu un sporta žurnālis-
tu balsojums. Ikviens inte-
resents tiek aicināts atbalstīt 
savu sporta zvaigzni, balsojot 

vienu reizi dienā no vienas e-
pasta adreses.

Svinīgajā “Trīs Zvaigžņu 
balva 2020” pasniegšanas ce-
remonijā, bez jau pieminēta-
jām 10 nominācijām, balvas 
tiks pasniegtas arī nominā-
cijās Sporta pedagogs/-ģe 
(nosaka Izglītības un zināt-
nes ministrija) un Mūža ie-
guldījums sportā (izvirza un 
apstiprina žūrijas komisija).

Mūsu novadniece Patrīcija 
Eiduka ir izvirzīta nomināci-
jai GADA SPORTISTE. At-
balstīsim ar savu balsojumu 
jauno un talantīgo sportisti, 
kura ar saviem sasniegu-
miem ir nesusi pasaulē arī 
Kokneses novada vārdu!

Balsot par Patrīciju varat - 
https://triszvaigznubalva.lv/
balsot/ 

Patrīcijas lielākie sasnie-
gumi – 

Labi rezultāti Tour de Ski 
posmos, Pasaules ranga vie-
nīgā latviete top 100.

Sasniegtas jaunas virsot-
nes Latvijas distanču slēpo-
šanā.

Ceturtā vieta pasaules ju-
nioru čempionātā distanču 
slēpošanā, atzīstami rezultāti 
Pasaules kausā.    
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Kopā varam vairāk
Biedrība “Pērses krasts” 
no šī gada marta līdz ok-
tobrim īstenojusi Latvijas 
valsts budžeta finansētās 
programmas „NVO fonds” 
atbalstītu projektu “Savu 
kultūrtelpu veidojam paši”.

Ita Lejiņa,
Biedrības “Pērses krasts” 
valdes locekle

Lai uzrunātu un piesaistītu sa-
vus domubiedrus projekta ietva-
ros organizēti 3 pasākumi:

 16. maijā notika akcija “Iepa-
zīsimies”, klātienē pulcējot dalīb-
niekus un FB tiešsaistē sniedzot 
iespēju sekot līdzi dienas norisei. 
Rīts iesākās ar talkošanu Pērses 
upes krastā, pēc tam dalībnie-
kiem klātienē bija iespēja izmē-
ģināt interaktīvo orientēšanās 
spēli “Ceļojums laikā – zudusī 
pasaule”, kam sekoja mākslinie-
ces Sabīnes Līvas vadītā glezno-
šanas meistarklase “Pērses krasta 
ainava”.

26. jūlijā organizējām aktīvo 
biedru un interesentu tikšanos. 
Dienas gaitā apmeklējām Pļa-
viņu HES  vēstures ekspozīci-
ju, ieturējām kopīgu maltīti un 
pārrunājām biedrības darbību 
brīvdienu piestātnē “Pērsejas”. 
Noslēgumā pulcējāmies Kok-
neses viduslaiku pilsdrupās, lai 
nostiprinātu sadarbību kārtējā 
gleznošanas meistarklasē.

Oktobrī, noslēguma pasāku-
mā, uzklausījām vēsturnieces 
Gunas Ševkinas pētījuma pre-
zentāciju par fotogrāfi koknesieti 
Minnu Kaktiņu un viņas nozī-
mīgo pienesumu foto attīstības 
veicināšanā gan Kokneses, gan 
Latvijas kontekstā un diskutējām 
arī par vēsturisko pētījumu nozī-
mi un nepieciešamību korektas 
un aktuālas informācijas sagla-
bāšanai un sabiedrības informē-
šanai nākotnē.

Turpinoties sadarbībai ar  SIA 
“MikroKods”, tika nodrošināta 
esošo biedrības IT tehnoloģiju 
uzturēšana un papildināšana. 
Projekta rezultātā izveidotie 
mūsdienu Kokneses 3D modeļi 
salīdzināšanai ar vēsturisko si-
tuāciju apskatāmi interaktīvajā 
stendā Kokneses tūrisma centrā. 
Apskatei digitālajā vidē modeļi 

glabājas izveidotāja datu krātu-
vēs un ir  pieejami šeit: Kokneses 
pilsdrupas Kokneses luterāņu 
baznīca Kokneses parks ar ap-
kārtni.

Projekta īstenošanas laikā 
izveidotajā orientēšanās spēlē 
Kokneses parka teritorijā “Ce-
ļojums laikā- zudusī pasaule” 
iesaistījušies vairāki  simti da-
lībnieki.  Aplikācijas Roadgames 
izmantošana īpaši uzrunājusi 
jauniešu auditoriju un veicinā-
jusi vairāku paaudžu sadarbību. 
Saredzam veiksmīgu sadarbības 
turpinājumu ar atsaucīgiem un 
atraktīviem “Kokneses jauniešu 
biedrības” aktīvistiem un pašval-
dības jaunatnes lietu speciālisti 
Ievu Ūtēnu.

Kopā ar pašvaldības iestādēm 
un struktūrvienībām  biedrība 
aktīvi piedalījusies Kokneses 
novadā organizētajās aktivitātēs 
- Lielās Talkas pasākums, Kok-
neses novada sporta festivāls, 
gadatirgus “Rudenāji Koknesē”. 
Īpaši pateicamies par Kokneses 
tūrisma centra atbalstu un vēlmi 
iesaistīties biedrības iniciatīvās. 

Kopumā projekta īsteno-
šanas laikā ir izdevies pie-
saistīt 15 jaunus biedrus un 
sekotāju skaits FB lapai ir 
pieaudzis līdz pat 255 inte-
resentiem. Ar jauno biedru 

atbalstu sekmēsim vietējo 
iedzīvotāju vēlmi saglabāt un 
rūpēties par Kokneses uni-
kālo kultūrvēsturi, kas īpaši 
aktuāli kļūst paredzamās re-
ģionālās reformas kontekstā.

Paldies visiem aktīvistiem 
kas iesaistījušies projekta īs-
tenošanā. Vēlamies nostip-

rināt iesāktā darba rezultātu 
un virzīties uz priekšu, aici-
not koknesiešus līdzdarbo-
ties un savu kultūrtelpu vei-
dot pašiem.

Sagaidot Latvijas 102. 
dzimšanas dienu vēlam gai-
šas domas un ticību sev, sa-
vam novadam un valstij!

Publikācija “Kopā varam vairāk” ir sagatavota ar Sabiedrības 
integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta 
līdzekļiem un par tās saturu atbild biedrība “Pērses krasts”. 

Kokneses viduslaiku pilsdrupās aizvadītajā vasarā, 26. jūlijā, 
novada jaunieši piedalījās gleznošanas meistarklasē. 

"Kokneses jauniešu biedrības" aktīvie jaunieši pēc orientēšanās spēles.

 Ekskursanti iepazīst Pļaviņu HES muzeja ekspozīciju Aizkrauklē.

Par 2020./2021. mācību gadu Kokneses novada izglītības iestādēs 
Aizrit trešais mēnesis 
2020./2021. mācību gadā. 
Visas izglītības iestādes 
veiksmīgi  ir uzsākušas 
jauno mācību gadu. Taču 
neparastu to dara epi-
demioloģiskā situācija 
valstī, Ministru kabineta 
rīkojumi, kas nosaka mācī-
bu procesa organizēšanu 
izglītības iestādēs.

Ilona Lazda,
Kokneses novada 
izglītības darba speciāliste 

 2020. gada 9. jūnijā Ministru 
kabinets izdeva noteikumus Nr. 
360 “Epidemioloģiskās drošības 

pasākumi Covid-19 infekcijas 
izplatības ierobežošanai”. Bau-
dot jauko vasaru, nedomājām 
par vīrusa izplatību, apdraudē-
jumu veselībai.

Tuvojoties mācību gada sā-
kumam, izglītības iestādes sa-
ņēma ieteikumus mācību pro-
cesa organizēšanai vispārējās un 
profesionālās izglītības iestādēs, 
ievērojot epidemioloģisko si-
tuāciju Covid-19 laikā, kuri 
bija piemērojami no 2020.gada 
1.augusta. Izglītības iestādēm 
bija jāizvēlas mācību procesa 
īstenošanas modelis (A, B, C). 
Kokneses novada izglītības ies-
tādes mācību procesa īstenoša-
nai izvēlējās A modeli (mācību 

process norit klātienē), jo mācī-
bu procesa organizāciju nosaka 
atbilstoši epidemioloģiskajai si-
tuācijai konkrētajā brīdī. 

Pēc epidemioloģiskās situā-
cijas valstī, izglītības iestādēs 
tika noteikts attālināts mācību 
process 7. - 12.klašu izglītoja-
majiem.

2020. gada 20. oktobrī Minis-
tru kabinets veica grozījumus 
noteikumos par epidemioloģis-
kās drošības pasākumiem Co-
vid-19 izplatības ierobežošanai, 
nosakot, ka pēc skolēnu rudens 
brīvlaika mācības klātienē varēs 
īstenot arī speciālās izglītības 
iestādes. Līdzās tam tika preci-
zēts nosacījums par individuālo 

nodarbību formātu, proti, tās 
var apmeklēt personas, kas dzī-
vo vienā mājsaimniecībā, un tas 
attiecas kā uz interešu izglītības, 
tā arī uz profesionālās ievirzes 
jomu. Tāpat tika precizēts no-
sacījums par nodarbību norisi 
klātienē vienas grupas ietvaros, 
kas ikdienā ir viena klase vai 
grupa vienā izglītības iestādē.

2020. gada 27. oktobrī Minis-
tru kabinets ārkārtas sēdē lēma 
pagarināt attālināto mācību 
norises laiku 7. - 12. klasēs līdz 
15. novembrim. Samazinot klā-
tienes tikšanās iespējas, veicinot 
distancēšanās, roku higiēnas un 
citu drošības pasākumu ievēro-
šanu, valdība rīkojas apņēmīgi, 

lai mazinātu Covid-19 izplatību 
mūsu sabiedrībā, nosakot ār-
kārtas stāvokli.

Līdz 6. decembrim pagari-
nāts attālināto mācību norises 
laiks 7. - 12. klasēs, kā arī ne-
notiek interešu izglītības un 
profesionālās ievirzes izglītības 
nodarbības klātienē, izņemot 
vienas grupas, kas vienlaikus 
ir arī izglītības iestādes viena 
grupa, ietvaros. Nodarbības var 
rīkot individuāli klātienē vai arī 
attālināti.

Šobrīd Kokneses novadā 
darbojas visas izglītības iestā-
des – klātienē mācību procesā 
iesaistās Pirmsskolas izglītības 
iestāžu “Gundega”, “Bitīte” au-

dzēkņi, Kokneses pamatskolas 
- attīstības centra izglītojamie, 
Pērses sākumskolas skolēni, kā 
arī 1.-6.klašu izglītojamie Bebru 
pamatskolā un I.Gaiša Kokne-
ses vidusskolā.

Lai mācību process netiktu 
apdraudēts, arī vecākiem jāie-
vēro ieteikumi, kad bērnam jā-
paliek mājās. Izglītības iestāžu 
pedagogi ir informējuši vecākus 
par rīcības algoritmu, ja bērnam 
ir akūtas elpceļu infekcijas sli-
mības pazīmes.

Tikai sadarbojoties, mēs spē-
sim nodrošināt mācību procesa 
norisi klātienē. Rīkosimies at-
bildīgi, nepakļaujot sevi inficē-
šanās riskam!
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Par sociālā dienesta darbu 2020. gadā
Sociālais dienests veic 

darbu Kokneses, Bebru, Iršu 
pagastos. Koknesē sociālā 
dienesta telpas atrodas Vēre-
nes ielā 1, 1.stāvā, Bebros- pa-
gasta pārvaldes telpās 2.stāvā, 
Iršos- pagasta pārvaldes tel-
pās 1.stāvā. Šīs telpas atbilst 
normatīvo aktu prasībām, jo 
apmeklētājiem tiek nodro-
šinātas uzgaidāmās telpas ar 
sēdvietām, iespēja izmantot 
sanitāro telpu, kā arī ir at-
sevišķa telpa katram darbi-
niekam sarunām ar apmek-
lētājiem. Un ja klientam nav 
iespēju ierasties sociālajā die-
nestā funkcionālu traucējumu 
dēļ, darbinieki dodas klientus 
apmeklēt mājās.

Sociālajā dienestā strādā 
pieci sociālā darba speciā-
listi:

• Sociālais darbinieks dar-
bam ar ģimenēm un bērniem 
(sociālais darbs ar ģimenēm 
ar bērniem Kokneses pagastā, 
kontrolē un koordinē sociālo 
darbu ar sociālā riska ģime-
nēm visā novadā);

• Sociālais darbinieks dar-
bam ar pieaugušām personām 
Kokneses pagastā (sociālā 
dienesta klientu apsekošana 
dzīvesvietā, sociālās situāci-
jas izvērtējums (arī VDEĀVK 
atbilstoši MK noteikumu 
prasībām),  pakalpojumi pie-
augušām personām (aprūpe 
institūcijās, rehabilitācijas 
pakalpojumi), veic arī sociālo 
pakalpojumu-  aprūpe mājās, 
asistentu pakalpojums pašval-
dībā organizēšanu un admi-
nistrēšanu);

• Sociālais darbinieks Kok-
neses pagastā (iztikas līdzek-
ļu deklarāciju pieņemšana, 
atbilstības trūcīgas vai maz-
nodrošinātas ģimenes (per-
sonas) statusam izvērtēšana, 
sociālā dienesta klientu apse-
košana dzīvesvietā, sociālās 
situācijas izvērtējums sociālās 
palīdzības nepieciešamībai, 
pabalstu piešķiršana vai at-
teikšana, izmaksu sarakstu 
gatavošana, administrēšana);

• Sociālais darbinieks Beb-
ru un Iršu pagastā (sociālais 
darbs ar pieaugušām perso-
nām Bebru pagastā, ar ģime-
nēm ar bērniem Bebru un Iršu 
pagastā (klientu apsekošana 
dzīvesvietā, sociālās situāci-
jas izvērtējums (arī VDEĀVK 
atbilstoši MK noteikumu 
prasībām),  pakalpojumi pie-
augušām personām (aprūpe 
institūcijās, rehabilitācijas pa-
kalpojumi), sociālais darbs ar 
sociālā riska ģimenēm);

• Sociālais darbinieks Beb-
ru un Iršu pagastā (sociālais 
darbs ar pieaugušām per-
sonām Iršu pagastā, klientu 
apsekošana dzīvesvietā, so-
ciālās situācijas izvērtējums 
(arī VDEĀVK atbilstoši MK 
noteikumu prasībām), pa-
kalpojumi pieaugušām per-
sonām (aprūpe institūcijās, 
rehabilitācijas pakalpojumi), 
iztikas līdzekļu deklarāciju 
pieņemšana, atbilstības trū-

cīgas vai maznodrošinātas 
ģimenes (personas) statusam 
izvērtēšana, izvērtēšana soci-
ālās palīdzības nepieciešamī-
bai, pabalstu piešķiršana vai 
atteikšana, izmaksu sarakstu 
gatavošana, administrēšana). 

Sociālā dienesta darbinieku 
skaits un izglītība daļēji atbilst 
Sociālās palīdzības un sociālo 
pakalpojumu likuma normām 
(SPSP likuma 10.panta pirmā 
daļa un 41., 42.pants). Atvaļi-
nājuma, slimības dēļ vai mā-
cību dēļ promesošu darbinie-
ku vienu dienu nedēļā aizvie-
to dienesta vadītājas norīkots 
cits darbinieks.

Sociālā dienesta darbinie-
ku izglītība:

• Vienam darbiniekam ir 
profesionālais maģistra grāds 
sociālajā darbā;

• Trīs darbiniekiem ir pro-
fesionālais bakalaura grāds 
sociālajā darbā un sociālā 
darbinieka kvalifikācija;

• Viens darbinieks studē 
otrā līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības bakalaura 
studiju programmā „Sociālais 
darbs”.

Kokneses novada domes 
Sociālais dienests ir Latvijas 
pašvaldību sociālo dienestu 
vadītāju apvienības sastā-
vā, regulāri tiek apmeklētas 
sanāksmes, semināri, kā arī 
sniegti komentāri par aktu-
āliem sociālās politikas jautā-
jumiem.

Atbilstoši Ministru kabi-
neta 2017.gada 13.jūnija no-
teikumiem Nr.338 „Prasības 
sociālo pakalpojumu sniedzē-
jiem” sociālā darba speciālisti 
šī gada laikā ir apmeklējuši 
kursus un seminārus kvalifi-
kācijas celšanai, par ko ir sa-
ņemti apliecinoši sertifikāti.

Iespēju robežās tiek iz-
mantoti mācību pilnveides 
semināri, kas ir apmaksāti 
no dažādu projektu piedāvā-
jumiem. Normatīvajos aktos 
noteiktais apjoms profesio-
nālās kompetences pilnveidei 
vēl nav sasniegts. Institūcijas 
vadītājam un sociālā darba 
speciālistiem supervīzija ir 
noteikta 21 stunda gadā, bet 
apmācības institūcijas vadī-
tājam un sociālajiem darbi-
niekiem – 24 stundas gadā. 
Supervīzijas sociālajiem dar-
biniekiem šajā gadā tiek orga-
nizētas kopā ar Aizkraukles, 
Pļaviņu, Skrīveru, Aknīstes 
un Neretas novadu sociālo 
dienestu darbiniekiem.  No-
darbību izdevumi 70% ap-
mērā tiks segti saskaņā ar 
Ministru kabineta 2015. gada 
14. aprīļa noteikumiem Nr. 
193 „Darbības programmas 
„Izaugsme un nodarbinātī-
ba” 9.2.1. specifiskā atbalsta 
mērķa „Paaugstināt sociālo 
dienestu darba efektivitāti un 
darbinieku profesionalitāti 
darbam ar riska situācijās eso-
šām personām” 9.2.1.1.  pasā-
kuma „Profesionāla sociālā 
darba attīstība pašvaldībās” 
īstenošanas noteikumi”, no 

projekta budžeta līdzekļiem, 
iesniedzot Labklājības minis-
trijai atskaites un izdevumus 
attaisnojošos dokumentus.

Iedzīvotāju iesniegumus un 
iztikas līdzekļu deklarācijas 
sociālās palīdzības pabalstu 
saņemšanai Sociālais dienests 
izskata 10 darba dienu laikā 
no iesniegšanas datuma. So-
ciālā dienesta sēdes notiek di-
vas reizes mēnesī. Sēdēs:

• Sociālā dienesta vadītāja 
informē par aktualitātēm so-
ciālās palīdzības un sociālo 
pakalpojumu jomā;

• Tiek organizētas kovīzijas 
par aktuālu sociālo gadījumu 
risināšanas gaitu;

• Tiek izskatīti iedzīvotāju 
iesniegumi un iztikas līdzekļu 
deklarācijas;

•Tiek pieņemti lēmumi par 
sociālās palīdzības un sociālo 
pakalpojumu piešķiršanu vai 
atteikšanu.

2020.gada deviņos mēne-
šos ir notikušas 24 sociālā 
dienesta sēdes, t.sk. 6 ārkārtas 
sēdes, kas tiek organizētas, 
ja ir nepieciešamība pieņemt 
sociālā dienesta lēmumus 
steidzamības kārtā. Sēdes ir 
tikušas organizētas arī izbrau-
kumā Iršu vai Bebru pagasta 
pārvaldē.

Šī gada deviņos mēnešos 
sociālajā dienestā ir iesniegti 
un izskatīti 736 iedzīvotāju 
iesniegumi par sociālās palī-
dzības vai sociālo pakalpoju-
mu pieprasīšanu, un sociālā 
dienesta sēdēs pieņemti 593 
lēmumi par piešķiršanu vai 
atteikumu piešķirt pieprasīto 
sociālo palīdzību vai sociālos 
pakalpojumus.  

Sociālais dienests izvērtē-
jot iedzīvotāju materiālo si-
tuāciju, izsniedz divu veidu 
izziņas: 

• par trūcīgas ģimenes 
(personas) statusu,

• par maznodrošinātas ģi-
menes (personas) statusu, 

Šī gada deviņos mēnešos 
ir izsniegta 251 izziņa, t.sk.:

• 127 izziņas par trūcīgas 
ģimenes (personas) statusa 
piešķiršanu,

• 124 – par maznodrošinā-
tas ģimenes (personas) statu-
sa piešķiršanu,

Ziņas par sociālās palīdzī-
bas saņēmējiem un sniegtās 
palīdzības apjomu tiek ie-
vadītas un apkopotas paš-
valdības sociālās palīdzības 
administrēšanas programmā 
SOPA. Ievērojot klientu in-
terešu konfidencialitāti un 
klientu datu aizsardzību, šai 
programmai ir piekļuve tikai 
sociālā dienesta darbiniekiem 
katram ar savu lietotāja vārdu 
un paroli. Visi darbinieki ir 
apguvuši zināšanas par perso-
nu datu aizsardzības jautāju-
miem. Ir noslēgta vienošanās 
par sadarbību datu apmaiņā 
starp Labklājības ministriju, 
tās  padotībā esošajām valsts 
pārvaldes iestādēm, tajā skai-
tā:

• VSAA (Valsts sociālās ap-

drošināšanas aģentūra),
• NVA (Nodarbinātības 

valsts aģentūra),
• VDEĀVK (Valsts un 

darbspēju ekspertīzes ārstu 
valsts komisija). 

Ir noslēgti savstarpējās sa-
darbības līgumi par datu ap-
maiņu ar:

• CSDD (ceļu satiksmes 
drošības direkcija),

• NINO (nekustamā īpašu-
ma nodoklis),

• VID (Valsts ieņēmumu 
dienests),

• VVDZ (Valsts vienotā da-
torizētā zemesgrāmata),

• JPA (Juridiskās palīdzības 
administrācija).

Līdz ar to programmā 
SOPA ir pieejami dati par 
klientiem piederošajiem ne-
kustamajiem īpašumiem, pie-
derošajām automašīnām, sa-
ņemtajām pensijām un pabal-
stiem, ieņemtajiem amatiem 
un saņemtajiem ienākumiem, 
kas tiek uzrādīti Valsts ieņē-
mumu dienestā, kā arī par to, 
vai klients ir bezdarbnieks un 
kādus NVA piedāvājumus ir 
saņēmis. Savukārt līgums ar 
JPA nodrošina iespēju perso-
nām, kuras atbilst trūcīgas vai 
maznodrošinātas personas 
statusam, saņemt valsts ap-
maksātu juridisko palīdzību. 
Valsts apmaksātu juridisko 
palīdzību var saņemt arī krī-
zes situācijā nonākušas per-
sonas.

Valsts sociālās politikas 
monitoringa informatīvajā 
sistēmā (SPOLIS) iekļauti dati 
par sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības sniegšanu 
personām, kas tos pieprasī-
jušas. Dati tiek pārņemti no 
programmas SOPA, kurā tos 
ievada sociālā dienesta darbi-
nieki. Arī atskaites un pārska-
ti Labklājības ministrijai tiek 
iesniegti šajā programmā. 

Šajā gadā sociālajā die-
nestā tiek veiksmīgi turpinā-
ta programmu BUDŽETS, 
LIETVARIS, KADRI, MADIS 
lietošana. Klientu iesniegumi, 
saņemtā un nosūtāmā kores-
pondence, izsniegtās izziņas, 
pieņemtie lēmumi, noslēgtie 
līgumi par sociālo pakalpo-
jumu sniegšanu tiek reģis-
trēti informatīvajā sistēmā 
LIETVARIS. Sarakste ar valsts 
un pašvaldību institūcijām 
notiek elektroniskajā vidē.

Trūcīgas ģimenes (per-
sonas) statuss tiek piešķirts 
saskaņā ar 30.03.2010. MK 
noteikumiem Nr.299 „Notei-
kumi par ģimenes vai atseviš-
ķi dzīvojošas personas atzīša-
nu par trūcīgu” un Kokneses 
novada domes 20.06.2012. 
Saistošiem noteikumiem Nr.8 
„Par trūcīgas un maznodro-
šinātas ģimenes (personas) 
statusa noteikšanu Kokneses 
novadā”. Tabulā ir apkopoti 
dati par trūcīgo personu skai-
tu laika periodā no 2011.gada 
līdz 2020.gadam (apkopots 
par katra gada deviņiem mē-
nešiem).

Kokneses 
pagasts

Bebru 
pagasts Iršu pagasts

Kokneses 
novads 
(kopā)

2011 428 343 132 903

2012 336 256 104 696

2013 261 203 59 523

2014 244 168 49 461

2015 161 133 36 330

2016 125 74 26 225

2017 133 65 22 220

2018 93 54 16 163

2019 91 55 18 164

2020 99 35 22 156

Trūcīgo personu skaits

Maznodrošināto personu 
skaits Kokneses novadā šī 
gada deviņos mēnešos ir 218 
personas (iepriekšējā gadā 
šajā laika periodā- 222 perso-
nas). 

Šī gada deviņos mēnešos 
dažādi sociālās palīdzības 
pabalsti ir tikuši izmaksāti 
123 128.06 euro apmērā, tos 
saņēma 571 persona. Detali-
zēta informācija par sociālās 
palīdzības pabalstiem  ir ska-
tāma ziņojuma par sociālās 
palīdzības pabalstiem plānoto 
līdzekļu izlietojumu šī gada 
trīs ceturkšņos. 

Atbilstoši spēkā esošajiem 
saistošajiem noteikumiem par 
sociālās palīdzības pabalstiem 
un pašvaldības materiālajiem 
pabalstiem, kuros noteikts, 
ka sociālās palīdzības pabal-
stu mērķis ir viena no Soci-
ālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likumā minētajām 
pamatvajadzībām - pārtika, 
apģērbs, mājoklis, veselības 
aprūpe, obligātā izglītība - un 
tiesības to saņemt jāparedz 
ģimenēm (personām), kurām 
noteikta atbilstība trūcīgas 
vai maznodrošinātas ģimenes 
(personas) statusam, pārējā 
pašvaldības palīdzība iedzīvo-
tājiem ir brīvprātīgās iniciatī-
vas.

2020.gada pavasarī, kad 
valstī tika izsludināta COVID 
-19 izraisītā ārkārtas situācija, 
tika pieņemti atsevišķi Kok-
neses novada domes lēmumi 
par pabalstu izmaksāšanu 
vecākiem bērnu ēdināšanas 
nodrošināšanai. Pabalstu iz-
maksai trūcīgām, maznodro-
šinātām un daudzbērnu ģime-
nēm bērnu ēdināšanas nodro-
šināšanai ārkārtas situācijas 
periodā tikuši izlietoti līdzekļi 
16 491 euro apmērā.

Sociālais 
dienests organizē 
dažādu sociālo 
pakalpojumu 
sniegšanu 
iedzīvotājiem

Pakalpojumu „aprūpe mā-
jās” Kokneses novada iedzīvo-
tājiem saskaņā ar normatīvo 
aktu prasībām nodrošina bied-
rība Latvijas Sarkanais krusts. 
Atbilstoši MK 13.06.2017. 
noteikumu Nr.338 „Prasības 
sociālo pakalpojumu sniedzē-
jiem” prasībām, sociālās aprū-
pes process tiek novērtēts ne 
retāk kā reizi gadā. Sociālais 
darbinieks veic aprūpējamo 
personu apmeklēšanu, at-
kārtotu personas funkcionā-
lo spēju novērtēšanu, kā arī 
sniegtā aprūpes pakalpojuma 
kvalitātes novērtēšanu. Nepie-
ciešamības gadījumā sociālais 
darbinieks informē par pakal-
pojuma sniegšanas izmaiņām. 
Pašvaldības apmaksāts pakal-
pojums aprūpe mājās šī gada 
laikā ir ticis sniegts 4 perso-
nām. Viena aprūpējamā per-
sona ir Kokneses pagastā, 1- 
Bebru pagastā, 2- Iršu pagastā. 

Pašvaldības apmaksātu 
ilgstošas sociālās aprūpes pa-
kalpojumu sociālās aprūpes 
centros pašlaik saņem 23 per-
sonas (Skrīveru SAC – 2 per-
sonas, Valmieras SAC – 1 per-
sona, ĢKC „Dzeguzīte” – 15 
personas, Ērgļu novada SAC 
- 2 personas, Līvānu SAC- 1 
persona, Krustpils novada 
SAC “Jaunāmuiža” – 1 perso-
na, SAC „Sērmūkši” Amatas 
novadā- 1 persona). Valsts 
apmaksātu ilgstošas sociālās 
aprūpes pakalpojumu saņem 
5 personas ar smagiem garīgās 
attīstības traucējumiem. Ilgs-
tošas sociālās aprūpes insti-
tūcijās ievietoto pakalpojuma 
saņēmēju skaits salīdzinājumā 
ar iepriekšējo gadu ir palicis 



12KOKNESES NOVADA VĒSTIS      Nr. 124 (411) 2020. gada 13. Novembris 12

praktiski nemainīgs, progno-
zējams, ka pieprasījums pēc 
šī pakalpojuma nemazināsies. 
Joprojām būtiska problēma ir 
vietu trūkums sociālās aprū-
pes centros.

Valsts apmaksāto asistenta 
pakalpojumu novadā saņem 
20 (no gada sākuma -26) per-
sonas ar invaliditāti, t.sk. trīs 
(no gada sākuma- 4) bērni ar 
invaliditāti, sešas personas ar 
1.grupas invaliditāti un vien-
padsmit (no gada sākuma 
–16) personas ar 2.grupas in-
validitāti. Pakalpojuma snieg-
šanu nodrošina 20 (no gada 
sākuma -26) asistenti, kuri 
vairumā gadījumu ir pakal-
pojuma saņēmēja radinieki, 
bet četros gadījumos- paziņas. 
Pakalpojuma administrēšanu 
veic divi sociālā dienesta dar-
binieki un divi grāmatvedības 
darbinieki.

Valsts apmaksāts sociālās 
rehabilitācijas pakalpojums 
no vardarbības cietušām 
pilngadīgām personām šajā 
gadā Kokneses novadā ir pie-
šķirts vienai personai (pagā-
jušā gada nogalē bija pakal-
pojums vienai personai). Tiek 
piedāvāts arī valsts apmaksāts 
sociālās rehabilitācijas pakal-
pojums vardarbību veikušām 
personām, šajā gadā šis pakal-
pojums nav bijis pieprasīts. 

Sociālo darbu ar ģimenēm 
sociālajā dienestā veic divi so-
ciālie darbinieki, kuri ir apgu-
vuši tieši šajā jomā nepiecieša-
mās zināšanas, tas ir:

• risku novērtēšanā ģime-
nēs, kurās nav bērna attīstībai 
labvēlīgi apstākļi, 

• bērnu tiesību aizsardzībā, 
• sociālās rehabilitācijas 

plānu izstrādē un realizēšanā. 
Novadā kopumā sociālā 

dienesta uzraudzībā šobrīd ir 
72 ģimenes (pagājušajā gadā- 
80 ģimenes). Atbilstoši me-
todikai veikta risku vērtēšana 
17 ģimenēs (pagājušajā gadā- 
32 ģimenēs). Aktīvās šobrīd 
21 ģimeņu lietas (pagājušajā 
gadā- 29).

Saskaņā ar Bērnu tiesību 
aizsardzības likuma 58.pantu 
pašvaldībai ir jāiekārto pro-
filakses lieta un jāizstrādā 
uzvedības sociālās korekcijas 
programma katram bērnam, 
kurš ir izdarījis likumpārkāpu-
mu vai veic tādas darbības, kas 
varētu novest pie likumpārkā-
puma izdarīšanas. Kokneses 
novadā nav noteikts, kurai 
iestādei ir deleģēta šī funkcija, 
bet to apņēmies veikt Kok-
neses Ģimenes atbalsta die-
nas centrs. Šajā gadā saņemts 
viens pieprasījums  izstrādāt 
uzvedības sociālās korekcijas 
programmu nepilngadīgajam, 
bet programmas izstrāde ne-
bija iespējama, jo ne nepilnga-
dīgais, ne ģimene nebija vērsti 
uz sadarbību. 

Sociālais darbs ar klientu 

ietver tikšanās un konsultāci-
jas sociālajā dienestā, apseko-
šanu dzīvesvietā, situācijas iz-
pēti un risinājumu meklēšanu, 
starpinstitucionālo un starp-
profesionāļu sadarbību, klien-
tu pārstāvēšanu citās institūci-
jās, atzinumu un ziņojumu sa-
gatavošanu. Sociālo darbinie-
ku ikdienas darbā ietilpst ne 
tikai darbs ar klientiem, liela 
daļa laika un resursu tiek pa-
tērēts sagatavojot dokumentā-
ciju, ievadot informāciju datu 
bāzē, apkopojot atskaitēs un 
pārskatos. Veicot sociālo dar-
bu ar ģimenēm, saskaramies 
ar grūtībām resursu piesaistē 
un laika menedžmentā. Šajā 
gadā izaicinājums bija pilnvēr-
tīga darba nodrošināšana val-
stī noteiktās ārkārtas situācijas 
periodā, kad sociālais darbs 
bija jāveic, ievērojot dažādus 
ierobežojumus. Dienestā ļoti 
ātri tika izstrādāta stratēģija, 
kā apkalpot klientus, ievērojot 
viņu vajadzības un intereses, 
bet vienlaicīgi arī ievērojot 
epidemioloģiskās drošības pa-
sākumus.

 Galvenās problēmas: 
• nepieciešamo pakalpoju-

mu atrašanās ir tālu no dzī-
vesvietas- nepieciešams trans-
ports pakalpojuma pieejamī-
bas nodrošināšanai, jo sabied-
riskais transports ne vienmēr 
ir risinājums;

• nepieciešamo pakalpoju-
mu samaksas jautājumu risi-
nāšana, pakalpojumi ir pietie-
kami dārgi, klienti nespēj tos 
apmaksāt (piemēram, psihote-
rapija, mediācija, rehabilitācija 
u.tml.);

• klienti, kuri neatzīst prob-
lēmu un ar zemu motivāciju 
mainīties;

• ģimeņu sociāla disfunkci-
ja, izglītības ieguves nepiecie-
šamības neizpratne, dažādu 
atkarību veidošanās.

Sociālajā dienestā ir pieej-
ams psihologa pakalpojums, 
kas ir viens no vissvarīgāka-
jiem un vispieejamākajiem 
atbalsta resursiem klientiem, 
kuriem ir nepieciešama bū-
tiska palīdzība problēmu ri-
sināšanā. Psihologs konsultē 
gan pieaugušos, gan bērnus. 
Psihologs atbilstoši pieprasīju-
mam veic klientu psiholoģisko 
izpēti un gatavo atzinumus. 
Par psihologa pakalpojuma 
saņemšanas iespējām sociā-
lajā dienestā ir informēta arī 
Kokneses novada bāriņtiesa, 
kur bieži tiek risināti jautāju-
mi par ģimeņu savstarpējām 
attiecībām.

Šajā gadā tika turpināta ģi-
menes asistenta pakalpoju-
ma sniegšana. Ģimenes asis-
tenta pakalpojums šajā gadā 
ticis sniegts četrās ģimenēs. 
To nodrošinājuši trīs ģimenes 
asistenti. Dienests secina, ka 
ģimenes asistentiem nepiecie-
šams ievērojams psiholoģisks 

atbalsts pakalpojuma sniegša-
nas gaitā, taču šī pakalpojuma 
rezultātā ir konstatēta pozitīva 
dinamika ģimeņu socializā-
cijas procesā. Jāatzīst, ka ne 
visos gadījumos ģimenes asis-
tents spēj palīdzēt, lai bērnus 
nevajadzētu šķirt no ģimenes. 
Šajā gadā ir bijis viens gadī-
jums, kad arī ilgstoši sniegts 
ģimenes asistenta pakalpo-
jums nav palīdzējis saglabāt 
bērnu atrašanos bioloģiskajā 
ģimenē.

Šī gada deviņos mēnešos 
desmit bērniem (vienam no 
tiem- pakalpojums sniegts 
2 reizes), kuriem psihologa 
atzinumā tika uzrādīts, ka ir 
iespējama psiholoģiska trau-
ma no emocionālas un fizis-
kas vardarbības ģimenē un 
no pamešanas novārtā, ir ticis 
piešķirts no valsts budžeta lī-
dzekļiem apmaksāts sociālās 
rehabilitācijas pakalpojums 
(Allažu bērnu un ģimeņu at-
balsta centrā – 2 bērni, Nodi-
binājumā “Latgales reģionālais 
atbalsta centrs “Rasas Pērles”” 
– 7 bērni, vienam bērnam pa-
kalpojums sniegts konsultāci-
ju veidā dzīvesvietā ). 

Tā kā Kokneses novada 
ĢAC „Dzeguzīte” pakalpo-
jumus bērniem un ģimenēm 
vairs nesniedz, šī gada laikā 
nepieciešamos sociālās aprū-
pes un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumus bērniem no-
drošināja Jēkabpils pilsētas 
pašvaldības Jēkabpils soci-
ālā dienesta ģimenes atbalsta 
centrs. Pakalpojumu šajā cen-
trā ir saņēmuši astoņi bērni 
no trīs ģimenēm. Pakalpojumi 
tika izmantoti īslaicīgi, līdz 
ievietošanai audžuģimenēs. 
Pašlaik astoņi Kokneses nova-
da bērni dzīvo audžuģimenēs 
Kokneses novadā, Madonas 
novadā, Saldus novadā un Rie-
biņu novadā. 

Kokneses novada dome kā 
sadarbības partneris ir iesais-
tījusies Eiropas sociālā fonda 
projektā „Atver sirdi Zem-
galē”, kura mērķis ir palieli-
nāt kvalitatīvu institucionālai 
aprūpei alternatīvu sociālo 
pakalpojumu sniegšanu dzī-
vesvietā un ģimeniskai videi 
pietuvinātu pakalpojumu pie-
ejamību. Šī projekta mērķa 
grupas ir pilngadīgas personas 
ar garīga rakstura traucēju-
miem, bērni ar funkcionāliem 
traucējumiem, bērni ārpusģi-
menes aprūpē, audžuģimenes, 
aizbildņi, kā arī potenciālie 
adoptētāji un audžuģimenes. 
Šī projekta ietvaros divi (ko-
pumā bija trīs) Kokneses no-
vada bērni ar funkcionāliem 
traucējumiem saņem aprūpes 
pakalpojumu, kas tiek apmak-
sāts no projekta līdzekļiem. 
12 bērniem ar funkcionāliem 
traucējumiem ir izstrādāti at-
balsta pasākumu plāni, kuros 
minētie rehabilitācijas pakal-

pojumi var tikt apmaksāti no 
šī projekta līdzekļiem. Šajā 
gadā ir noslēgti līgumi par 
fizioterapijas, reitterapijas, 
kanisterapijas pakalpojumu 
nodrošināšanu. Bērni ar FT 
un viņu vecāki turpina saņemt 
fizioterapeita pakalpojumus 
Aizkraukles medicīnas centrā, 
bērni ar FT šī gada septembra 
mēnesī saņēma reitterapijas 
pakalpojumu, ko nodrošināja 
Kaplavas pagasta zemnieku 
saimniecība “Klajumi”. Pašlaik 
bērni ar FT turpina saņemt ka-
nisterapijas pakalpojumu, ko 
nodrošina SIA “DOMUS AT-
BALSTS”, nodarbības notiek 
sociālā dienesta zālē.

Atbalsta plāni ir izstrādāti 
arī trīs pieaugušām personām 
ar garīga rakstura traucēju-
miem (GRT). Viena persona 
pašlaik saņem kanisterapijas 
pakalpojumu.

Šobrīd Kokneses novadā 
ir 8 sociālie dzīvokļi, tie visi 
atrodas Kokneses pagasta 
centrā. Īres tiesības šajos dzī-
vokļos ir piešķirtas četrām ģi-
menēm ar bērniem, 4 pensijas 
vecuma personām,8 personām 
ar invaliditāti. Pašlaik ir brīvas 
divas istabas, kurās ir ticis 
veikts kosmētiskais remonts. 

Iespēju robežās sociālais 
dienests sadarbībā ar biedrī-
bu Latvijas Sarkanais Krusts 
organizē arī humānās palīdzī-
bas (apģērbu, apavu, trauku, 
mēbeļu u.c. lietotu mantu) 
izdali trūcīgajiem un mazno-
drošinātajiem iedzīvotājiem. 
Iedzīvotājiem ir iespēja vienu 
dienu nedēļā saņemt dažāda 
veida humāno palīdzību. 2020.
gadā tiek realizēta arī Eiropas 
Komisijas atbalsta vistrūcīgā-
kajām personām pārtikas un 
pirmās nepieciešamības sa-
dzīves preču paku un mācību 
līdzekļu paku izdale.  

Sociālajā dienestā tiek no-
drošināts higiēnas pakalpo-
jums- veļas mazgāšana un 
duša. Šo pakalpojumu trūcī-
gās un maznodrošinātās ģime-
nes (personas), kurām mājās 
nav atbilstošu apstākļu (nav 
vannas istabas, nav ūdensva-
da, nav veļas mašīnas u.c.), var 
saņemt bez maksas, pārējās 
personas- par samaksu, ko ir 
noteikusi dome. Šī gada devi-
ņos mēnešos veļas mazgāša-
nas pakalpojums bez maksas 
ir izmantots 198 reizes, par 
samaksu- 49 reizes, bet dušas 
pakalpojums bez maksas ir 
izmantots 56 reizes, par sa-
maksu- 7 reizes. Pakalpojuma 
sniegšanas reizes ir ievērojami 
mazāk, nekā iepriekšējā gadā 
šajā laika periodā, tas izskaid-
rojams ar to, ka valstī izsludi-
nātās ārkārtas situācijas laikā 
pakalpojuma sniegšana tika 
pārtraukta. Šajā gadā sociāla-
jā dienestā tika iegādāta jauna 
veļas mašīna.

Kokneses pagastā sociālā 

dienesta darbinieki papildus 
saviem pienākumiem veic arī 
pensionāru sveikšanu nozī-
mīgās dzīves jubilejās. 2020.
gadā Kokneses novadā ir 150 
sveicamās personas, tajā skai-
tā 114 personas ir Kokneses 
pagastā, 21- Bebru pagastā 
un 15- Iršu pagastā. Pagastu 
pārvaldēs šo pienākumu veic 
administrācijas darbinieki, 
atsevišķos gadījumos to darot 
kopā ar sociālo darbinieku. 

Sociālais dienests savu 
funkciju izpildē sadarbojas ar 
Valsts policiju un pašvaldī-
bas policiju, Valsts probācijas 
dienestu, bāriņtiesu, ģimenes 
ārstiem un citām ārstniecības 
iestādēm, izglītības iestādēm, 
ģimenes atbalsta centru „Dze-
guzīte”, nevalstiskajām orga-
nizācijām, citu novadu sociā-
lajiem dienestiem u.c. Regu-
lāri notiek Kokneses novada 
Starpinstitucionālās sadarbī-
bas komisijas ģimenes lietu 
jautājumos sēdes. Šajā gadā 
klātienes tikšanās sēdēs netika 
organizētas uz laiku, kad valstī 
tika izsludināta ārkārtas situā-
cija. Sēdēs komisijas locekļi 
tiek informēti par dažādām 
aktualitātēm, kas skar bērnu 
tiesību ievērošanu un pakal-
pojumu nodrošināšanu, tiek 
izskatīti individuāli gadījumi 
un konkrētās situācijās mek-
lēti kvalitatīvākie risinājumi. 
Sēdes tiek protokolētas, doku-
menti uzglabāti atbilstoši no-
teiktajai nomenklatūrai.

Sociālais dienests savu 
funkciju izpildē izmanto die-
nesta automašīnu, jo sociālā 
darba ietvaros ir jāveic dzīves-
vietas apsekošana, ja persona 
ir pieprasījusi dienestā mate-
riālo palīdzību. Regulāri tiek 
veikta arī riska ģimeņu apse-
košana dzīvesvietā. Pieciem 
darbiniekiem ir autovadītāja 
apliecības. Tas ievērojami at-
vieglo sociālo darbinieku ik-
dienu. Dienesta automašīnai 
šajā gadā ir ticis veikts virsbū-
ves remonts. 

Analizējot un izvērtējot ik-
dienas darbu un sastopamās 
problēmsituācijas, sociālais 
dienests savā darbībā saskata:

• pieaugošu komplicētu risi-
nāmo gadījumu skaitu;

• apjomīgu informācijas 
par klientiem administrēšanu 
dažādās IT lietojumprogram-
mās;

• augstus darbinieku iz-
degšanas riskus, supervīziju, 
kovīziju un atbalsta nepiecie-
šamību;

• sagaidāmās ievērojamas 
izmaiņas sociālajā jomā (trū-
cīgas un maznodrošinātas ģi-
menes (personas)  statusa lī-
menis, GMI līmenis, pabalsti, 
kuru apmērs piesaistīts valsts 
sociālā nodrošinājuma pabal-
sta apmēram)  

• bažas un neskaidrība par 
darba organizēšanu pēc admi-

nistratīvi teritoriālās reformas.
Pozitīvi ir tas, ka sociālajā 

dienestā joprojām darboja-
mies kā vienota komanda, kas 
izprot sociālā darba misiju 
un uzdevumus, un strādā, lai 
iespējami kvalitatīvi sniegtu 
pakalpojumu novada iedzīvo-
tājiem.

Šobrīd, kad valstī ir izsludi-
nāta ārkārtējā situācija infek-
cijas COVID 19 ierobežoša-
nai,  sociālais dienests turpina 
darbu ar sekojošiem ierobežo-
jumiem:

1. ierobežo klātienes klien-
tu konsultācijas tiktāl, cik tas 
iespējams, lai varētu turpināt 
klientu apkalpošanu;

2. atceļ grupu nodarbības;
3. veic klientu konsultēša-

nu darba telpās tikai galējas 
nepieciešamības gadījumos, 
kad attālināti to nav iespējams 
izdarīt, tikšanās laikā gan dar-
biniekam, gan klientam ir no-
teikts lietot individuālos aiz-
sardzības līdzekļus;

4. veic klientu apsekošanu 
dzīvesvietā tikai īpašos gadīju-
mos, kas saistīti ar krīzes situā-
ciju un iepriekš neparedzētiem 
apstākļiem;

5. ja klients ir ziņojis, ka 
viņa sociālā situācija nav 
mainījusies, apsekošanas un 
pakalpojumu pārvērtēšanas 
termiņus pagarina līdz laikam, 
kad ārkārtējā situācija tiks at-
celta;

6. noteikts maksimāli iz-
vairīties no skaidras naudas 
izmaksas klientiem, veicot 
pārskaitījumus uz klientu no-
rādītajiem kontiem;

7. veicot klientu apsekošanu 
dzīvesvietā un pensijas vecu-
ma personu sveikšanu nozīmī-
gās dzīves jubilejās, darbinieki 
lieto individuālos aizsardzības 
līdzekļus.

Izsniegtās trūcīgas un maz-
nodrošinātas ģimenes (perso-
nas) izziņas  derīguma termiņš 
ir uzskatāms par pagarinātu uz 
ārkārtējās situācijas laiku un 
vienu kalendāra mēnesi pēc 
ārkārtējās situācijas beigām. 
Šobrīd tas ir līdz 2021.gada 
31.janvārim. Informāciju par 
trūcīgas un maznodrošinātas 
ģimenes (personas) izziņas  
derīguma termiņu klienti var 
uzzināt, sazvanoties ar sociālā 
dienesta darbiniekiem.

Sociālais dienests informē, 
ka personas, kurām ir spēkā 
trūcīgas vai maznodrošinātas 
personas statuss, sociālajā die-
nestā pie sociālajiem darbinie-
kiem var saņemt individuālos 
aizsarglīdzekļus- sejas aizsarg-
maskas. Līdzi jābūt derīgai sta-
tusu apliecinošai izziņai.

Sociālais dienests aicina so-
ciālā dienesta klientus izvērtēt 
sociālā dienesta apmeklēšanas 
klātienē nepieciešamību. Ja 
iespējams, tad atlikt klātienes 
apmeklējumus līdz ārkārtas 
stāvokļa beigu izsludināšanai.

Baiba Tālmane,
Kokneses novada domes

Sociālā dienesta vadītāja
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Svētku sajūta 
Likteņdārzā 
18. novembrī 
neizpaliks

Lai arī saulrieta sagaidīša-
na par godu Latvijas dzim-
šanas dienai 18. novembrī 
Likteņdārza amfiteātrī ir 
viena no dārza tradīcijām, 
šogad valsts svētki ikvienam 
būs personiskāki un ģimenes 
lokā. Ievērojot ārkārtas situā-
cijas dēļ noteiktos pulcēšanās 
ierobežojumus, “Kokneses 
fonds” aicina Likteņdārzu 
apmeklēt vienīgi ar saviem 
vistuvākajiem, pastaigu laikā 
ievērot distanci no citiem cil-
vēkiem un nepieciešamības 
gadījumā valkāt arī mutes un 
deguna aizsegu.

Svētku sajūta Likteņdārzā 
18. novembrī neizpaliks – no 
pusdienlaika amfiteātrī būs 
iedegtas sveces un ugunsku-
ri, svinot Latvijas valstisku-
ma 102. gadadienu.

Likteņdārzam ražīga sezona

Likteņdārzs saliedē tautu 
un simbolizē stipru un za-
ļoksnu Latviju – tā šogad, 
viesojoties Likteņdārzā, 
atzina Latvijas Valsts prezi-
dents Egils Levits un bijusī 
Latvijas Valsts prezidente 
Vaira Vīķe-Freiberga. Lik-
teņdārzam šis bija jubilejas 
gads – apritējuši 15 gadi 
kopš dārza tapšanas pirm-
sākumiem, un par godu 
tam abi prezidenti šovasar 
iestādīja Likteņdārzā savus 
veltījuma ozolus, kas kup-
los vairākus simtus gadu. 
Abiem ozoliem pievienoti 
prezidentu novēlējumi nā-
kamajām paaudzēm. Egils 
Levits savā novēlējumā 
raksta: “Tautas likteņstāstā 
rodam spēku nākotnei.”, 
savukārt Vaira Vīķe-Frei-
berga novēl: “Audz, zel un 
zaļo Latvijai līdzi!”

Elīna Bīviņa,
Likteņdārza sabiedrisko 
attiecību speciāliste

Sandra Kalniete, Eiropas 
Parlamenta deputāte, Kokne-
ses fonda padomes priekšsē-
dētāja: “Likteņdārzs ir visādā 
ziņā unikāls – pirmkārt, nav 
nevienas citas vietas pasau-
lē, kur tas varētu atrasties, 
kā vien Daugavas ieskauts, 
mūsu dižupes varenībā, tā 
pašos pamatos veidojot dār-
zu par latviešu spēka vietu. 
Likteņdārzu iekārtojam pēc 
pasaulslavenā Japānas aina-
vu arhitekta Šunmjō Masuno 
projekta, kas ir vienīgais viņa 
projekts Baltijas valstīs. Dārza 
attīstībai desmit gadu garumā 
notikusi unikāla ziedojumu 
vākšanas kampaņa sadarbībā 
ar Latvijas Televīziju ikga-
dējos tiešraides koncertos, 

Likteņdārzam ir veltīta kā 
Latvijas Bankas piemiņas mo-
nēta, tā īpaša pastmarka, kas 
kā unikāli priekšmeti iegulst 
kolekcijās. Likteņdārza Drau-
gu alejā ikviens kādam cilvē-
kam veltītais bruģakmens ir 
unikāls, tāpat Likteņdārzā ir 
pirmā vieta mūsu valstī, kur, 
nosaucot vārdos, vienuviet 
pieminam Latvijas valsts di-
binātājus un neatkarības at-
jaunotājus.”

Klātesot vairākiem des-
mitiem bijušo Augstākās pa-
domes deputātu, kuri 1990. 
gada 4. maijā balsoja par Lat-
vijas neatkarības deklarāciju, 
septembra sākumā Likteņ-
dārzā tika atklāta jaunā pie-
miņas vieta, kas veltīta Lat-
vijas valsts dibinātājiem un 
neatkarības atjaunotājiem. Tā 
veidota sadarbībā ar biedrību 
“4. maija Deklarācijas klubs” 

un iekārtota Draugu alejas 
sākumā.

Savukārt Draugu alejā, kā 
arvien pirms Latvijas valsts 
svētkiem, tiek ieklāti jauni 
veltījuma bruģakmeņi. “Kok-
neses fonds” pateicas ikvie-
nam ziedotājam, kurš izvē-
lējies bruģakmenī iemūžināt 
savu, savas ģimenes locekļu, 
draugu vai kolēģu vārdus. 
Šogad iebruģēti gandrīz 1000 
akmeņi un to vidū ir bruģi 
visai Aivara Vanaga kunga 
dzimtai – kopā 80 cilvēkiem, 
kā arī īpaša Apvienoto Arā-
bu Emirātu (AAE) vēstnie-
ces Latvijā Hanānas Halfānas 
Ubaidas Alī Almadhanī dāva-
na vēstniecības darbiniekiem 
– viņu ir aizkustinājusi Lik-
teņdārza ideja un tas pamudi-
nājis iegādāties personalizētu 
bruģakmeni ikvienam no 26 
vēstniecības darbiniekiem.

Latvijas valsts dibinātājiem un neatkarības atjaunotājiem veltītās piemiņas vietas atklāšanas dienā.

Latvijas Valsts prezidents Egils Levits un bijusī Latvijas Valsts 
prezidente Vaira Vīķe-Freiberga ar dzīvesbiedru Imantu 

Freibergu šī gada 10. jūlijā Likteņdārzā, kad tika iestādīti 
veltījuma ozoli.

Likteņdārzs aicina iepazīt latviešu spēka kokus
Likteņdārzā noslēgu-
sies Liepozolu lapenes 
izbūve. Tā turpmāk ie-
pazīstinās ģimenes un 
skolēnu ekskursantu 
grupas ar latviešu spēka 
koku izskatu, struktūru 
un raksturojumu, dodot 
iespēju arī kokam pie-
skarties un pat vērot tā 
lapu kustību vējā. 

Elīna Bīviņa,
Likteņdārza sabiedrisko 
attiecību speciāliste

Ozols un liepa latviešiem 
vienmēr bijuši īpaši koki, tie 
bieži pieminēti tautas dzies-
mās un izmantoti gan pār-
tikā, gan ārstniecībā. Ozols 
ir Latvijas dižākais koks. To 
uzskata par vīrišķības, kā arī 
mūsu tautas spēka un sīks-
tuma simbolu. Savukārt lie-
pa simbolizē sievišķību, un 
agrāk to uzskatīja par svētu 
koku. 

“Izveidojot šo vides ob-
jektu, vēlējāmies nodot šīs 

vērtības arī nākamajām pa-
audzēm, jo aptuveni trešdaļa 
Likteņdārza apmeklētāju ir 
bērni un jaunieši, kuri Lik-
teņdārzā var uzzināt ne tikai 
par Latvijas vēsturi, bet arī 
mūsu unikālajām dabas ba-
gātībām. Šobrīd Likteņdārzā 
aug ap 500 ozolu un 80 lie-
pu, kuras stādījuši ziedotā-
ji sev nozīmīgu cilvēku vai 
notikumu piemiņai,” stās-
ta “Kokneses fonda” valdes 
priekšsēdētājs Jānis Karalis, 
piebilstot, ka ozoli un liepas 
bija ļoti iecienīti jaunlaulāto 
vidū. Tā kā stādīt jaunus ko-
ciņus Likteņdārzā vairāk nav 
iespējams, jaunlaulātie tiks 
aicināti uzkavēties Liepozolu 
lapenē un uzņemt kopīgas fo-
togrāfijas šajā zīmīgajā vietā.

Liepozolu lapene uzstādīta 
bērnu rotaļu laukumā līdzās 
automašīnu stāvlaukumam. 
Par idejas iedzīvināšanu no-
teiktā veidolā un liepas un 
ozola koku instalācijas ideju 
jāpateicas Aizkraukles Māks-
las skolas radošajam kolektī-

vam, īpaši skolas direktorei 
Inesei Dembovskai. Savukārt 
koka elementu izveidošana 
uzticēta amatniekam Jurim 
Cepurem. Paldies arī Kok-
neses novada domes priekš-
sēdētājam Dainim Vingrim 
par atbalstu un īpaši sirsnīga 
pateicība pašvaldības daiļ-

dārzniecei Margitai Krūzei 
par radošajām idejām lape-
nes iekārtošanā!

Liepozolu lapenes tapša-
nu finansiāli atbalsta Latvi-
jas valsts budžeta finansētā 
programma “Ģimenei drau-
dzīga pašvaldība” atklāta 
projektu pieteikumu kon-

kursa NVO un pašvaldībām 
“Ģimenei draudzīgs vides 
veidošana”, kuru adminis-
trē Sabiedrības integrācijas 
fonds. Projektā piešķirtais 
finansējums ir 2266 eiro, ku-
ram “Kokneses fonds” pie-
vienojis savu līdzfinansēju-
mu 669 eiro apmērā. 

 Mums patīk! Erasmus programmas studentiem no Francijas bija 
iespēja pirmajiem aplūkot jaunizveidoto lapeni tūlīt pēc tās uzstādīšanas.
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Pašiem sava laimīgā zeme
Latvijas valsts svētku mēnesī 
šķiet visvairāk apzināmies, 
cik svarīga ir dzimtas sakņu 
un māju sajūta. Sanita un Di-
dzis Mirošņiki ir dzimuši kok-
nesieši, un viņu laimīgā zeme 
ir dzimtā vieta, kur aug viņu 
bērni un līdzās ir tuvi cilvēki 
un draugi. 
 
Sarmīte Rode,
Kokneses novada domes
Tūrisma un sabiedrisko attie-
cību nodaļa
Foto no Mirošņiku ģimenes 
arhīva

Sanita un Didzis ir vecāki trīs 
dēliem: Emīlam, kurš  mūsu valsts 
svētku mēnesī – 2. novembrī svinē-
ja 9. dzimšanas dienu un divgadī-
gajiem dvīņu puikām Matīsam un 
Mārtiņam, kuram arī novembrī ir 
svētku diena. 

Mirošņiku ģimenes vārds novad-
niekiem vislabāk pazīstams saistībā 
ar autosportu. Emīls Mirošņiks ir 
pirmais novadnieks, kuram izdevies 
izcīnīt čempiona titulu autosportā. 
Par Emīla sasniegumiem vairākkārt 
ir stāstīts arī mūsu izdevumā. Šī 
mēneša jubilārs interesi par tehni-
ku un ātrumu ir  mantojis no tēta 
un vectēva Aivara, kurš 90. gados 
brauca ar lielajiem bagijiem. Iespē-
jams, ka nepaies ilgs laiks, kad arī 
jaunākie brāļi mēģinās stūrēt mini 
bagijus. “Esam sportiska ģimene un 
nespējam būt mierā!” – teic Sanita, 
kuras ikdienas darbs arī ir saistīts 
ar aktīvu dzīvesveidu. Jau vairāk 
kā pusotru gadu viņa ir sporta dar-
ba organizatore Kokneses sporta 
centrā. Iegūtās zināšanas Latvijas 
Lauksaimniecības universitātē ko-
mercdarbības un uzņēmuma vadī-
bas programmā  Sanitai noder gan 
darbā, gan kopā ar vīru vadot savas 
ģimenes stūri. Didzim darba gaitas 
aizrit uzņēmumā SIA Pallogs par 
darbnīcu vadītāju – mehāniķi, bet 
vakari paiet garāžā nemitīgi kaut 
ko izgudrojot vai uzlabojot spēkra-
tus Emīla sacensībām. Viņu stiprā 
aizmugure ir vecāki un vecvecāki, 
kuri dzīvo tepat līdzās. “Tā ir ļoti 
laba sajūta, kad apkārt ir savējie,” 
teic Sanita.

Latvijas valsts dzimšanas dienas 
mēnesī aicināju Mirošņiku ģimeni 
uz sarunu par svētku svinēšanas 
tradīcijām viņu ģimenē, dzimtas 
vēstures izzināšanu un, protams, 
par lielo vilkmi uz autosportu. 

Vai viens otru pazināt jau no 
bērnības un skolas gadiem?

Sanita: Mēs iepazināmies, pa-
teicoties kopīgiem draugiem, kad 
es mācījos 12. klasē Ilmāra Gaiša 
Kokneses vidusskolā. Iepriekš viens 
otru nezinājām, lai gan mācījāmies 
vienā skolā. Pēc 9. klases beigšanas 
Didzis turpināja mācības Skrundas 
arodvidusskolā par galdnieka palī-
gu.Apprecējāmies 2011. gada 9. jū-
lijā. Nākamajā vasarā būs jau apaļi 
10 gadi, kopš mijām gredzenus.

Varam būt lepni, ka 
mums ir sava valsts

Kā ģimenē sagaidāt Latvijas 
valsts svētkus? Vai jums ir iz-
veidojušās savas  tradīcijas?

Didzis: Latvijas svētku mēne-
sī, kad visapkārt viss top svētku 
rotā, brīvdienu vakarus pavadām 
ģimenes lokā skatoties vecās la-
bās latviešu filmas. Domājams, ka 
valsts svētki katrā ģimenē ir gaidīts 
notikums. Svētku noformējums 
un apkārt notiekošais rada īpašu 
emocionālu noskaņojumu katram 
latvietim. Viena no ģimenes tradī-
cijām  radusies pēdējos gados, kad 
valsts dzimšanas dienā dodamies 
uz galvaspilsētu vērot militāro pa-
rādi 11. novembra krastmalā, svēt-
ku koncertus, un, protams, svētku 
uguņošanu, kas šogad izpaliks val-
stī noteikto ierobežojumu dēļ. 

Sanita: Šādos brīžos es domāju 
par to, cik mēs varam būt patiesi 
lepni un laimīgi, ka mums ir sava 
valsts, sava valoda, un kultūra. Tā 
ir tāda vērtība, ko jāprot novērtēt 
ikvienam, un tas noteikti ir jāieliek 
pamatos arī nākošajām paaudzēm.
Ja mēs katrs spētu ielūkoties 
savu dzimtas pagātnes lap-
pusēs, noteikti atrastu arī tos, 
kuri dažādos laika posmos 
cīnījušies par Latvijas brīvību.

Sanita: Jā, es arī tā domāju, jo 
arī mūsu dzimtās ir bijuši brīvības 
cīnītāji. Pēc Otrā pasaules kara Lat-
galē aizsākās tā sauktā “mežabrāļu” 
kustība, kurā pievienojās arī mans 
vecvectēva brālis un citi radinieki, 
vēlāk izciešot sodu gulagā. Mana 
vecmāmiņa Antonija ar savu mam-
mu, atbalstot šo kustību, nesa vi-
ņiem pārtiku. Viņas tika apcietinā-
tas, pratinātas vairāku dienu garu-
mā un pat spīdzinātas, lai noskaid-
rotu “mežabrāļu” atrašanās vietas, 
bet viņas nepadevās. Visu izcieta 
klusējot.  Grūti pat aptvert, kādi 
laiki tika pārdzīvoti. Ne velti cilvē-
ki, kas gājuši tam cauri, nevēlas to 
atcerēties, kur nu vēl runāt par to.

Arī vīra ome Nellija bija to cil-
vēku vidū, kuri bija gatavi upurēt 
visu,  lai Baltijas valstis būtu neat-
karīgas no citas varas. 1991. gada 
janvārī pēc Daiņa Īvāna uzrunas 
Latvijas Radio viņa kāpa autobusā 
no Aizkraukles uz Rīgu. Iedzīvotāji 
tika aicināti pulcēties Doma lauku-
mā, lai paustu atbalstu lietuviešiem 
un parādītu, ka arī latvieši cīnīsies 
par neatkarīgu valsti. Visi bija vie-
noti, neskatījās vai biji no pilsētas 
vai laukiem, latvietis vai krievs.

Koknesei ir īpaša 
aura

Cilvēkam vajag vietu, kuru 
saukt par savējo. Jums tā ir 
Koknese -  vieta, kur vēlaties 
dzīvot un audzināt savus bēr-
nus. 

Didzis: Noteikti! Koknese ir 
mūsu vecāku un vecvecāku mājas. 
Ģimenes dzīvei šeit ir viss nepiecie-
šamais – bērnudārzs, skola, ārsti, 
sporta centrs, kultūras nams, skais-
ta un sakopta vide. Koknesei ir tāda 
īpaša aura. Un tiešām prieks, ka šeit 
viss attīstās. 

Sanita: Emīlam 2. novembrī no-
svinējām devīto dzimšanas dienu. 
Grūti noticēt, ka mazajam pum-
puriņam, kuru nupat aijājām klēpī, 
tuvojas desmitnieks! Emīls mācās 
3. klasē, apmeklē robotikas, ķīmi-
jas un galdniecības pulciņus, kā arī 
vieglatlētikas treniņus. 

Jaunākie dēliņi vēl ir mazi. 
Emīlam lielākā aizraušanās ir 
bagiji, bet vai ir vēl kādi citi 
vaļasprieki un intereses? 

Sanita: Emīlam patīk makšķerēt, 
braukt ar velo un spēlēt “Minec-
raft” . Pa laikam dodamies ģimenes 
izbraucienos pa kādu no Latvijas 
pilsētām/pagastiem. Bet īstenībā 
nenoliegsim, ka ģimenē viss lielā-
koties notiek ap tehnisko lauciņu. 
Kā sākās Emīla ceļš autospor-
tā? Vai apzināti viņu uz to 
virzījāt?

Sanita: Sākumā uz sacensībām 
braucām kā skatītāji, mums nebija 
ne prātā sēdināt Emīlu pie stūres. 
Pirms dažiem gadiem vīrs bija me-
hāniķis braucējam Edgaram Els-
tam. Kādās sacensībās ievērojām 
mini bagijus un nolēmām pamēģi-
nāt. Emīlam bija pieci gadi. Vēl ta-
gad atceros tās sajūtas, kad viņam 
bija pirmais starts. Rokas un kājas 
trīcēja, bet Emīls bija mierīgs.

Pirmajā gadā taustījamies, iepa-
zinām mini bagiju. Emīls apguva 
nepieciešamās pamatzināšanas, lai 
piedalītos sacensībās. Nākamajā 
gadā viņa braukšanas prasmes bija 
krietni uzlabojušās, kā arī Didzis 
pats sāka būvēt motoru un veikt 
citus tehniskos uzlabojumus, līdz 
ar to varējām pietuvoties pirmajam 
trijniekam.

Godam jāaizstāv 
iegūtais tituls

Šī gada sezona Emīlam noslē-
dzās ar vicečempiona titula 
iegūšanu Lietuvas Autokrosa 
čempionātā un čempiona 
titula izcīnīšanu Latvijā. Vai 
domājat jau par nākamo se-
zonu?

Sanita: Viņš ir kļuvis par pirmo 
novadnieku, kuram izdevies izcīnīt 
čempiona titulu autosportā. Šī ti-
tula ēnā ir daudz emocionālu pār-
dzīvojumu un vēlas nakts stundas 
garāžā, bet tam visam pāri klājas 
milzīgs gribasspēks, neatlaidība un 
ticība sev. Esam patiesi priecīgi un 
gandarīti par paveikto, kas nebūtu 
iespējams bez Emīla atbalstītājiem. 
Pērn viņš Latvijā bija bronzas iegu-
vējs, bet Lietuvas čempionāta pēdē-
jos divus posmus mums nācās iz-
laist dažādu tehnisko nepilnību un 
ierobežotā budžeta dēļ. Pateicoties 
vietējo uzņēmēju atbalstam, šajā 
sezonā bagijam varējām veikt bū-

tiskus uzlabojumus. Var likties, ka 
tāda maza mašīnīte lielus ieguldīju-
mus neprasa, bet patiesībā sezonas 
izmaksas ir mērāmas vairākos tūk-
stošos.  

Didzis: Nākošā sezona būs ner-
vus kutinošāka. Tā kā šogad nācās 
zaudēt čempiona titulu Lietuvā 
Covid-19 dēļ, nākošajam gadam 
mērķis Lietuvā ir skaidrs. Latvijā 
– jāaizstāv tituls – tas arī skaidrs. 

Domājam, ka viens no sīvākajiem 
konkurentiem nākošajā sezonā būs 
jaunpienācējs no Lietuvas – Pilipa-
vičs. Tas ir labi saprotams, jo viņa 
tētis jau gadiem ir zināms kā līde-
ris B6000 klasē, kas tautā zināmi 
kā “krokodili”. Pilipaviča būvētais 
“krokodils” jau pērn piesaistīja pla-
šu Baltijas autosportistu uzmanību. 
Varam vien tēlaini iedomāties, kādi 
resursi viņiem pieejami, lai spētu 

Mirošņiku ģimene savās mājās. Sanita ar dēliņu Matīsu, Didzis ar 
dvīņubrālīti Mārtiņu, vidū vecākais dēls Emīls.

Emīls uz goda pjedestāla, izcīnot 1. vietu sacensībās Smiltenē. Foto: autocross.lv.

Šoruden Latvijas Autokrosa čempionātā parādes braucienā Xtreme bagijā 
Emīls devās kopā ar pazīstamo autosportistu Jāni Baumani. Kokneses 

Novada Vēstis atvainojas par radušos kļūdu iepriekšējā izdevuma 
drukātajā versijā.
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uztaisīt raķeti arī no mazā mini ba-
gija. Bet ne viss ir atkarīgs no teh-
nikas. Svarīgi ir nepieļaut kļūdas 
trasē. 

Sanita: Emīlam nākošā sezona ir 
pēdējā, kad drīkst sēsties pie mini ba-
gija stūres, jo nolikums paredz, ka šajā 
klasē drīkst startēt bērni vecumā no 5 
līdz 10 gadiem. Arī tālākas nākotnes 
plāni mums ir skaidri. Pēc Mini bagi-
jiem Emīls sēdīsies pie stūres jaudīgā-
kam spēkratam - B600 bagijam Junior 
Xtreme klasē ar ierobežotiem motora 
apgriezieniem. Te arī turam roku uz 
pulsa, un jau notiek nākošā bagija bū-
vēšana.

Ieaudzināt bērnos 
drosmi un pārliecību

Kādas rakstura īpašības vēla-
ties ieaudzināt dēlos? 

Sanita: OPTIMISMU, jo tas, kā 
mēs uztveram apkārt notiekošo, ir 
katra paša ziņā. Vēlamies, lai mūsu 
bērni saskata pozitīvu izeju jebkurā 
dzīves situācijā. PĀRLIECĪBU pār 

sevi, jo pirmais cilvēks, kuram jāuzti-
cas – esi tu pats! Katram iekšēji ir jā-
būt savam spēkam, kas dzen uz priek-
šu ar pareizo stimulu. DROSMI – būt 
savas dzīves noteicējam. Spēt iziet 
ārpus savas komforta zonas. Ja kādas 
durvis ir aizvērtas – meklēt nākošās. 
Un, protams, dzīvesprieku, neatlaidī-
bu, godīgumu, laipnību un sirsnību.
Jautājums Didzim: kāda ir Jūsu 
personīgā pieredze autospor-
tā?

Didzis: Mans tēvs 90. gados brau-
ca ar lielajiem bagijiem. Es tajā laikā 
mācījos sākumskolā un devos viņam 
līdzi uz sacensībām, lai atbalstītu.  

Esmu startējis trīs sacīkstēs: Kro-
sa komisijas kausā un Latvijas čem-
pionātā pāris gadus atpakaļ, kas bija 
manas pirmās sacīkstes, turklāt bez 
aizvadītiem treniņiem. Veselības 
problēmu dēļ sacensībās vairs nevaru 
piedalīties. Ikvienam jaunam braucē-
jam pirmajās sacensībās svarīgākais 
ir nobraukt visus apļus neatkarīgi no 
pozīcijas pirmais vai pēdējais. Gal-
venais ir sasniegt finiša karogu katrā 

iebraucienā. 
Jautājums Sanitai: intervijā 
laikrakstam “Staburags” Jūs 
sacījāt, ka ir vēlme piedalīties 
autosacīkstēs. Vai ir jau izdevies 
pamēģināt? 

Sanita: No malas tas izskatās 
viegli. Nereti, vērojot autokrosa 
sacīkstes, esmu domājusi – “Nu kā 
šitā!? Kāpēc bremzēja tur? Iekšmalu 
vajadzēja! Pārāk strauji līkumā iegā-
ja!” Mana uztvere un domāšana par 
šo sportu mainījās brīdī, kad pati 
pirmo reizi Bauskā sēdos pie sporta 
auto stūres. To arī var nosaukt par 
pirmo reizi – vispār nebija ne ma-
zākās nojausmas, kā tas būs. Tā kā 
folkreisa auto uz sacīksti tika īrēts 
– viss, ko pirms sacīkstes izmēģi-
nāju – bija “starts”. Vīrs izskaidroja, 
ko un kā darīt.  Pie garāžas trīs rei-
zes pamēģināju uzsākt braucienu ar 
otro robu, un auto jau bija uz trei-
lera ceļā uz leģendāro Mūsas trasi. 

Brīvajos treniņos nodemonstrēju 
“kā nevajadzētu darīt”. Starts galīgi 
garām, un pēc pirmā tramplīna arī 

pirmā sadursme ar trases apmali. Ja 
godīgi, likās – nu kas pie velna no-
tiek! Tā mašīna vienkārši peld pa 
trasi - nevar savākt!  Un tie straujie 
līkumi! Nākošie starti jau bija bez 
kļūdām un līdz pirmajam līkumam 
izdevās pat noturēties līderpozī-
cijās. Loģiski, ka tālākais ir reāls 
treniņu darbs. Bet skaidrs ir viens, 
pie sporta auto stūres es vēl kādreiz 

sēdīšos!
Sarunas noslēgumā - jūsu no-
vēlējums valsts svētkos novada 
iedzīvotājiem!

Sanita un Didzis: Šajā sarežģītajā 
laikā novēlam būt izturīgiem, stipriem 
un veseliem. Gūt spēku ikdienas dar-
bos un katrā dienā censties saskatīt arī 
labo, domājot labas domas un veltot 
labus vārdus citiem!

Foto mirklis, kad Emīls ar Matīsu vizina Mārtiņu.

Donoru 
diena 
Koknesē

9. decembrī no pulksten 10 līdz 
pulksten 13 Kokneses kultūras namā 
Valsts asinsdonoru centrs (VADC) 
aicina Kokneses novada iedzīvotājus 
uz kārtējo donoru dienu.

Kokneses novada 
Dzimtsarakstu nodaļas
2020.gada oktobrī:

* reģistrētas 3 laulības

*reģistrēts 1 jaundzimušais: Aksels

*Sastādīti 3 miršanas reģistri
mūžībā pavadīti:
Janīna mažele (1936.)
Toms Žilinskis (1953.)
elvīra sirmā (1933.)

"Māka ir, kad mūža rudens sākas,
Jaunākam ar katru gadu kļūt!" 

(A.Imermanis)
Sveicam senioru klubiņu "Pīlādzītis" 15 gadu jubilejā! Vēlam ikkatram 

senioram enerģiju, veselību, dzīvesprieku un 
radošus darbus kopā veikt!

Seniora klubiņš “Pīlādzītis” tika dibināts 2005. gada 10. novembrī. 
Šogad klubiņš svin savus 15 gadiņus ar devīzi "ĶER MIRKLI UN BAU-
DI DZĪVI!" Kā teic klubiņa pārstāvji: "Ballītes plānus izjauca nelūgtais 
viesis COVID – 19, bet mūs tik viegli “nesalauzt”! Ja nevaram tikties 

klātienē, sveicam mūsu biedrus caur video! Kokneses novada pašvaldī-
bas mājaslapā www.koknese.lv un Kokneses novada domes  “Facebook” 
lapā aicinām noskatīties video, kurā atmiņās par klubiņa pirmsākumiem 
dalās Emīlija Lancmane, Vilija Čunčule un Anna Lubāne, uzrunā bijušās 

klubiņa vadītājas Ilga Sīle, Marita Radvila."
Video tapis sadarbībā ar I. Gaiša vidusskolas skolnieku Valteru Kārkli.

Sardzē par sabiedrisko kārtību

Pašvaldības policijas galvenais 
uzdevums ir nodrošināt sabied-
risko kārtību. Katrai pašvaldībai 
ir savi sabiedriskās kārtības 
noteikumi, kuri iedzīvotājiem ir 
jāievēro. Kokneses novadā par 
sabiedriskās kārtības ievēro-
šanu rūpējas vecākais policijas 
inspektors Dainis Ginters un po-
licijas inspektors Jānis Galviņš.
  
Kokneses novada domes
Tūrisma un sabiedrisko attiecī-
bu nodaļa

Pašvaldības policijas kompetence 
biežāk asociējas ar tādiem likumpār-
kāpumiem kā atrašanās sabiedriskā 
vietā ar atvērtu alkoholiskā dzēriena 

pudeli, smēķēšanas ierobežojumu ne-
ievērošana vai nepareiza automašīnas 
novietošana. “Tomēr pašvaldības po-
licijas galvenais uzdevums ir nodroši-
nāt sabiedrisko kārtību,” uzsver Dainis 
Ginters. 

Galvenie pašvaldības 
policijas pienākumi 
ir:

• likumpārkāpumu profilakse;
• kontrole pār pašvaldību apstip-

rinātajiem noteikumiem, par kuru 
pārkāpšanu paredzēta administratīvā 
atbildība, kā arī naudas sodu uzlikša-
na un to piedzīšana par šo noteikumu 
pārkāpšanu;

• Valsts policijas un Drošības poli-
cijas atbalstīšana sabiedrības drošības 
garantēšanā un noziedzības apkaro-
šanā;

• tūlītēju draudu novēršana, ja per-
sona var nodarīt kaitējumu aizsargā-
jamās personas dzīvībai, brīvībai vai 
veselībai.

Dainis Ginters skaidro, ka pašval-
dības policija seko līdzi ikdienas prob-
lēmām, kuras sagādā nepatīkamus 
brīžus iedzīvotājiem. Tās vairāk ir 
administratīvās lietvedības – teritori-
jas nesakopšana, piegružošana, sīkais 
huligānisms, smēķēšana un alkohola 
lietošana tam neparedzētā vietā. Tāpat 
tie ir izsaukumi par konfliktiem ģime-
nē, kā arī pārbaudes, vai automašīnas 
novietotas atbilstoši noteikumiem.

Ārkārtējās situācijas 
laikā darba pietiek

Šajā Covid-19 krīzes laikā arī paš-
valdības policijai darba netrūkst. Dai-
nis Ginters stāsta, ka itin bieži nākas 
mājās nogādāt personas alkohola rei-
bumā. “Tas ir mūsu mūžīgais darba 
lauks – cīnīties ar nekārtības radītā-
jiem. Aizvadītajā mēnesī Kokneses 
dzelzceļa stacijā tika izlauztas tualetes 
durvis. Pavisam nesen Koknesē, Parka 
ielā, nakts laikā tika apzagta automa-
šīna,” nedaudz darba ikdienu ieskicē 
vecākais policijas inspektors.

Tomēr ne jau viss krāsojas drūmās 
krāsās. Dainis Ginters atzīst, ka gadu 
gaitā, atgādinot īpašniekiem par savu 
īpašumu sakopšanu, situācija ir ļoti 
uzlabojusies, cilvēki ir kļuvuši apzi-
nīgāki. Jāuzteic arī suņu īpašnieki, 
kuri cenšas ievērot dzīvnieku labtu-
rības noteikumus. “Protams, izskan 
neapmierinātība, ka suņu pastaigu 
laukums atrodas pārāk tālu no cen-
tra, tāpēc pastaigām tiek labāk izvēlēts 
Kokneses parks. Veicot reidus, esam 
pārliecinājušies, ka suņu īpašniekiem 
ir līdzi maisiņi ekskrementu savāk-
šanai. Šajā gadā esam veikuši četrus 
reidus uz Daugavas ūdeņiem – neiz-
ņēmām nevienu maluzvejnieka tīklu, 
kā tas ir bijis aizvadītajos gados. 

Ikdienā nākas saskarties ar gadī-
jumiem, kad daudzdzīvokļu māju ie-
dzīvotāji atstāj pie sadzīves atkritumu 
konteineriem lielgabarīta atkritumus. 
Atgādinām, ka tie ir jānogādā šķiroto 

atkritumu laukumā. Autovadītājiem 
problēmas rada nolietotās auto riepas. 
Šķiroto atkritumu laukumā var nodot 
vecās riepas, bet tas ir maksas pa-
kalpojums – vienas riepas nodošana 
maksā 4 eiro. Bezatbildīgi autobraucē-
ji riepas izmet mežā vai ceļmalās, taču 
to nav atļauts darīt.”

Kārtības ievērošanai 
– videonovērošanas 
kameras

Ievērojami pašvaldības policijas 
darbu atvieglo uzstādītās videonovē-
rošanas kameras. Kokneses novada 
teritorijā ir uzstādīta 21 videonovēro-
šanas kamera. Bebros un Iršos – katrā 
pagastā ir uzstādītas 3  videonovēroša-
nas kameras, bet Koknesē iespējamos 
pārkāpumus fiksē 15 novērošanas 
kameras. “Mūsu darbā palīdz arī pie 
tirdzniecības vietām uzstādītās video-
novērošanas kameras. Nepieciešamī-
bas gadījumā pie mums apskatīt ka-
merās fiksēto ierodas kolēģi no Valsts 
policijas,” stāsta Dainis Ginters.

Pašvaldības policija veiksmīgi sa-
darbojas ar novada izglītības iestā-
dēm, sociālo dienestu, bāriņtiesu un 
komunālo nodaļu. Arī šajā gadījumā 
ar videonovērošanas kameru palīdzī-
bu tiek izskausta smēķēšana mācību 
iestādes teritorijā. Pašvaldības polici-
jas pārstāvji vairākkārt ir tikušies ar 
skolēniem, lai pārrunātu dažādas tē-
mas par kārtības un savu pienākumu 
ievērošanu. 

Šajā ārkārtējās situācijas laikā arī 
pašvaldības policistiem ir tiesības 
sabiedriskās vietās aizrādīt iedzīvo-
tājiem par sejas aizsaŗgmasku nelie-
tošanu. “Tirdzniecības vietās nākas 
redzēt jauniešus, kuri ignorē šo valstī 
noteikto prasību. Atgādinām, ka sejas 
masku lietošanā šajā laikā ir obligāta,” 
teic Dainis Ginters.

Lielu daļas sabiedrības uztrauc jau-
niešu pārgalvīgā braukšana pie stūres 
dzērumā. Bebru pagasta iedzīvotāji ir 
vairākkārt vērsušies pēc palīdzības pie 
pašvaldības policijas, Valsts policijas. 
“Mēs nekad neesam atteikuši palīdzī-
bu, bet iedzīvotājiem skaidrojam, ka 
Ceļu policija ir Valsts policijas kārtī-
bas policijas sastāvdaļa, kuras galve-
nais uzdevums ir nodrošināt kārtību 
uz ceļiem un panākt ceļu satiksmes 
negadījumu un tajos cietušo personu 
skaita samazināšanos.  Ar mūsu ie-
saistīšanos Ceļu policija pēdējā laikā 
ir rīkojusi vairākus reidus gan Bebru 
pagasta teritorijā, gan cituviet. Lai arī 
tika aizturētas vairākas personas par 
braukšanu dzērumā un bez autovadī-
tāja tiesībām, diemžēl ir jaunieši, kuri 
nemācās no citu kļūdām.Iedzīvotāji, 
redzot šādus gadījumus, ir aicināti 
zvanīt uz  tālruni 110,” informē Dainis 
Ginters.

Iedzīvotāji vajadzības gadījumā 
var zvanīt Kokneses novada pašvaldī-
bas policijai pa tālruņiem: 65128570;  
28653455; 2701604

 Kokneses novada pašvaldības 
vecākais policijas inspektors Dainis 

Ginters aicina iedzīvotājus būt 
atbildīgiem un ievērot sabiedriskās 

kārtības noteikumus.
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Folkloras kopas “Urgas” 15 dziesmotie gadi
Kultūras dzīve Kokneses novadā nav iedo-

mājama bez folkloras kopas “Urgas” skanē-
juma. Šoruden aprit 15 gadi, kopš Ingunas 
Žogotas vadībā folkloras kopas dalībnieki 
atdara mūsu bagāto dainu pūru un ceļ godā 
mūsu senču koptās tradīcijas. Ja arī nevarēja 
notikt iecerētās dzimšanas dienas svinības 7. 
novembrī Kokneses kultūras namā, Inguna 
Žogota stāsta, ka šajās novembra dienās ju-
bilāri ir saņēmuši daudz sirsnīgu apsveikumu 
un laba vēlējumu no gadu gadā iemantotiem 
draugiem un domubiedriem. 

Par folkloras un tradicionālās kultūras 
saglabāšanu, latviskās dzīvesziņas popula-
rizēšanu Kokneses novadā, svinot folkloras 
kopas “Urgas” 15 gadu jubileju, ar Kokneses 
novada domes Pateicības rakstiem apbalvotas 
sešas dalībnieces: Annija Blaua, Biruta Blaua, 
Mārīte Gražule, Elza Jakovele, Elga Grigāne, 
Vizma Kalaus un vadītāja Inguna Žogota, 
kuras folkloras kopā “Urgas” darbojas no tās 
dibināšanas 2005. gadā. “Mūsu mīļā Elziņa – 
Elza Jakovele šo pateicību nepaguva saņemt. 
Lai viņas dvēselītei viegls Mūžības ceļš. Nu 
mums jau divas mīļas dvēselītes viņā saulē. 
Mūsu vidū vairs nav arī ilggadējā ”Urgu” da-
lībniece Laima Cielava,” teic Inguna Žogota.  
Skaists apsveikums svētkos atceļojis no Diev-
turu sadraudzes pateicībā par latviskās dzī-
vesziņas un tās dievestības vērtību kopšanu 
un daudzināšanu gadskārtās un dzīves godu 
tradīcijās. 

15 dziesmotajos gados daudz dziesmu ka-
molā satīts, daudz prieka citiem dāvāts, aici-
not neaizmirst mūsu senču darba tikumu un 
māku ļaudīs iet gaišu vaigu: “Vai tādēļ ne-
dziedāju, kad man grūti jāstrādā?”

Lai arī turpmāk gaiši vijas dziesmas pave-
dieni, ar lepnumu nesot Kokneses vārdu gan 
Latvijā, gan starptautiskos pasākumos!

Fotogrāfijās no folkloras kopas “Urgas” 
arhīva maza daļiņa no 15 gados paveiktā un 
kopīgi piedzīvotā.

2019. gada 21.jūnijs. Ormaņkalnā vadījām 
Sēlijas kaimiņpagasta Jāņu svinības. 

Annija un Irita. 2019. gada 18.aprīlis - Lieldienas. Senioru labdarības tirdziņš Rīgas Dzelzceļa stacijā. 

"Skaņumāja" - daudziem "Urgu" dalībniekiem palīdz apgūt jaunus mūzikas instrumentus. 
Dina Jansone - ar cimboli. 

Svētku torte "Urgām" - 15!

XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki, "Urgas" Brīvdabas muzejā, Rīgā.
Likteņdārzā, gaidot kāziniekus.

2020.gada vasara. Fotografēšanās jaunajam tūrisma bukletam (pie Radošās mājas zīmes).Starptautiskajā festivālā Raseiņos, 2017.gada maijā. 


