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Novada
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kokneses
Laiks iesniegt pieteikumus Kokneses novada domes apbalvojumiem!

Esiet sveicināti laikā, kad dzel-
tenas apsnieg kļavas, krīt kastaņu 
krusa un Pērse nes visskaistākās 
rudens vēstules. Līdzās dabas 
dāvātajam skaistumam ikdiena 
nav tik zeltaina un prieka pilna. 
Mums atkal jākļūst vēl piesardzī-
gākiem, rūpējoties par savu ve-
selību. Latviju no jauna pāršalcis 
Covid-19 uzliesmojums. Vīrusa 
izplatības dēļ Ministru kabinets 
vienojies par cilvēku pulcēšanās 
ierobežojumiem, ļaujot iekštelpās 
pulcēties līdz 500 cilvēkiem, brīvā 
dabā – līdz 1000. Īpaši papildu 
ierobežojumi ir vairākos Latvijas 
novados un pilsētās, kur atklāts 
pārāk liels Covid-19 saslimušo 
skaits. Būsim atbildīgi, ievērosim 
epidemioloģiskos noteikumus 
un sargāsim sevi un savus tuvi-
niekus, lai pandēmija atkāptos 
un mēs varētu pilnvērtīgi dzīvot 
ierastajā ritmā. 

Šajā izdevumā numurā stās-
tām par aktualitātēm pašvaldī-
bas darbā, aizvadītajiem kultūras 
un sporta dzīves notikumiem. 
Kokneses novada dome turpina 
īstenot projektu “Koknese – vese-
līgākā vide visiem”, piedāvājot da-
žādas aktivitātes veselīga dzīves-
veida veicināšanā. Fizioterapeitei 
Žanetei Vingrei, kura projekta ie-
tvaros vada ārstnieciskās vingro-
šanas nodarbības, ir sava veselīga 
dzīvesveida recepte, ar kuru iepa-
zīstinām arī mūsu novada lasītā-
jus. Arī aizvadītā mēneša jubilāre 
Vija Bērziņa, neskatoties uz diža-
jiem gadiem, ir stipra savā garā 
un vairāk nekā 20 gadus ir veltī-
jusi aktīvam darbam Kokneses 
luterāņu draudzē. Mums līdzās ir 
daudz gaišu un nesavtīgu cilvēku, 
kuru darbošanās ir apliecinājums, 
ka nav nekā neiespējama – viss ir 
atkarīgs no mūsu labās gribas un 
ticības saviem spēkiem.

 Oktobris – gada zeltainākais 
laiks ir brīdis, kad Kokneses no-
vada pašvaldība aicina pieteikt 
domes apbalvojumiem tieši tādus 
– uzņēmīgus un darbīgus ļaudis, 
par kuriem gribas sacīt Imanta 
Ziedoņa vārdiem: “Es tikai tā šai 
dzīvē dzīvot māku - lēkt stāvus 
baltā ūdenskritumā”. 

Šajā laikā, kas ir mācību stun-
da mums visiem, novērtēsim 
cilvēkus sev līdzās, negaidot aici-
nājumu, palīdzēsim tiem, kuriem 
klājas vēl grūtāk, būsim devēji, 
vairosim labestību un prieku.

Atradīsim laiku pavērties ru-
dens zvaigznēs un noliekties, lai 
paceltu vējā norautu kastani – vis-
jaukāko rudens talismanu!

Lai veselīgs un veiksmīgs ok-
tobris!

Sarmīte Rode

Valdība lēmusi par stingrāku drošības 
noteikumu ieviešanu

Turpinot ierobežot straujo Co-
vid-19 izplatības pieaugumu Latvijā, 
valdība 13. oktobrī pieņēma lēmumu 
ka no14. oktobra sejas maskas būs jā-
lieto arī veikalos, muzejos, izstādēs un 
citās vietās. Informējam, ka sejas mas-
ku lietošana attiecināma arī uz Kok-
neses novada domes, to iestāžu un 
struktūrvienību apmeklējumu. Tāpat 
būs stingrāki nosacījumi sabiedriska-
jā ēdināšanā. Savukārt no 17. oktobra 
būs papildu ierobežojumi interešu iz-
glītībai, privātajiem pasākumiem un 
sporta jomai.

Sejas maskas obligāti no 14. ok-
tobra jāvalkā ne tikai sabiedriskajā 
transportā, bet arī veikalos, aptiekās, 
pastā, muzejos, bibliotēkās, lidostā, 
autoostās un dzelzceļa stacijās, kā arī 
apmeklējot izstādes un reliģiskās dar-

bības veikšanas vietas, ja tur netiek 
organizēts pasākums. Prasība par sejas 
maskām attiecas arī uz šo vietu darbi-
niekiem, kuri no apmeklētājiem nav 
nodalīti ar fizisku barjeru, piemēram, 
īpašām sieniņām. Tāpat jau šobrīd no-
teikumi paredz, ka sejas maska ir jālieto 
pakalpojumu sniegšanas vietās, kur cil-
vēki uzturas ilgāk par 15 minūtēm un 
nav iespējams ievērot 2 metru distanci, 
kā arī nav izveidotas citas fiziskas barje-
ras.  Sejas maskas var nelietot bērni līdz 
13 gadu vecumam. Tāpat sejas masku 
var nevalkāt medicīnisku iemeslu dēļ, 
piemēram, ja personai kustību traucēju-
mu dēļ ir apgrūtināta maskas uzlikšana 
vai personai ir psihiskās veselības trau-
cējumi.

Tiek izsludināts ikgadējais biznesa 
ideju konkurss „ESI UZŅĒMĒJS KOK-
NESES NOVADĀ!”. Aicinām konkursā 
piedalīties ikvienu fizisku vai juridisku 
personu, kurai ir biznesa ideja un kura 
ir gatava to attīstīt saimnieciskās darbī-
bas uzsākšanai, jaunu pakalpojumu vai 
produktu radīšanai Kokneses, Bebru vai 
Iršu pagastā.

Konkursa pirmo trīs vietu ieguvēji 
savu biznesa 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.februārim, plkst. 15:00.

Pieteikumi jāsagatavo atbilstoši kon-
kursa nolikuma prasībām un jāiesniedz 
personīgi vai sūtot pa pastu Kokneses 
novada domē (2.stāvs, 2.kab.), Meliora-
toru ielā 1, Koknesē, vai ar elektronisko 
parakstu sūtot uz e-pastu dome@kok-
nese.lv.

2021.gada 14.janvārī, plkst. 10:00 tiks 
rīkota  informatīvā diena par biznesa 
ideju konkursu, lai sniegtu informāciju 
par pieteikuma veidlapas aizpildīšanu 
un konkursa noteikumiem, uzņēmēji 
dalīsies ar saviem pieredzes stāstiem un 
citu noderīgu informāciju. Informācija 
par norises vietu un veidu tiks precizē-
ta. Informatīvās dienas programma tiks 
publicēta vēlāk un ievietota Kokneses 
novada mājaslapā un “Kokneses Nova-
da Vēstīs”.

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

Lai top 
jaunas 
biznesa 
idejas!

Raksta turpinājums 2.lpp »»»
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2020. gada 30. septembrī Kokneses novada dome NOLĒMA:
1. Ar 2020. gada 1. oktobri līdz 

2025. gada 30. septembrim par Kok-
neses novada Bāriņtiesas  priekšsēdē-
tāju  ievēlēt  Guntu Zvaigzni- Avako-
vu.

2.1. Pieņemt zināšanai informāciju 
par gatavību apkures sezonai Kokne-
ses pagastā (informācija pašvaldības 
mājaslapā www.koknese.lv ).

2.2. Pieņemt zināšanai informāciju 
par gatavību apkures sezonai Bebru 
pagastā (informācija pašvaldības mā-
jaslapā www.koknese.lv ).

2.3. Pieņemt zināšanai informāciju 
par gatavību apkures sezonai Iršu pa-
gastā (informācija pašvaldības mājas-
lapā www.koknese.lv ).

3.1. Pieņemt zināšanai informāciju 
par izglītības darbu Kokneses novadā 
2019./2020.mācību gadā (informācija 
pašvaldības mājaslapā www.koknese.
lv ).

3.2. Pieņemt zināšanai informāciju 
par Ilmāra Gaiša Kokneses vidussko-
las darbu (informācija pašvaldības 
mājaslapā www.koknese.lv ).

3.3. Pieņemt zināšanai informāciju 
par Bebru  pamatskolas darbu (infor-
mācija pašvaldības mājaslapā www.
koknese.lv ).

3.4. Pieņemt zināšanai informāciju 
par Pērses sākumskolas darbu (infor-
mācija pašvaldības mājaslapā www.
koknese.lv ).

3.5. Pieņemt zināšanai informāciju 
par Kokneses  pamatskolas - attīstības 
centra darbu (informācija pašvaldī-
bas mājaslapā www.koknese.lv ).

3.6. Pieņemt zināšanai informāciju 
par Kokneses Mūzikas skolas darbu 
(informācija pašvaldības mājaslapā 
www.koknese.lv ).

3.7. Pieņemt zināšanai informāci-
ju par pirmsskolas izglītības  iestādes 
“Gundega” darbu (informācija paš-
valdības mājaslapā www.koknese.lv ).

3.8. Pieņemt zināšanai informāci-
ju par pirmsskolas izglītības  iestādes 
“Bitīte” darbu (informācija pašvaldī-
bas mājaslapā www.koknese.lv ).

4.1. Apstiprināt biznesa ideju kon-
kursa „ESI UZŅĒMĒJS KOKNESES 

NOVADĀ!” 2020/2021. gadam noli-
kumu (informācija pašvaldības mā-
jaslapā www.koknese.lv ).

4.2. Apstiprināt konkursa īstenoša-
nai 2020./2021.gadā pašvaldības bu-
džetā paredzēto finansējumu  5000,00 
euro (pieci tūkstoši euro, 00 centi).

4.3. Atbildīgais par lēmuma izpildi 
un  konkursa īstenošanu Kokneses 
novada domes izpilddirektors Ilmārs 
Klaužs. 

5.1. Apstiprināt Kokneses nova-
da domes saistošos noteikumus Nr.9 
/2020 “Par grozījumiem  2020.gada 
27.janvāra  saistošajos noteikumos  
Nr. 1/ 2020 “Par Kokneses novada 
pašvaldības budžetu 2020.gadam” 
(informācija pašvaldības mājas lapā 
www.koknese.lv).

5.2. Atbildīgais par lēmuma izpil-
di – Kokneses novada domes galvenā 
grāmatvede I.Mikāla.

6.1. Pārdot atklātā izsolē Kokneses 
pamatskolas - attīstības centra 70 m3 
kurināmo malku par kopējo atsavinā-
šanas sākuma cenu 2133,60 euro (divi 
tūkstoši viens simts trīsdesmit trīs 
euro 60 centi) plus PVN.

6.2. Noteikt, ka kurināmā malka 
tiek atsavināta un izsoles rīkotas pa 
septiņām  izsoles daļām.  Katrai daļai 
noteikt atsavināmo malkas apjomu 10 
m3 ar daļas sākuma cenu 304,80 euro 
(trīs simti četri euro 80 centi) un  iz-
soles soli 10,00 euro(desmit euro).

6.3. Noteikt, ka izsolei var reģis-
trēties līdz 2020. gada 9. novembra 
plkst.10.00 un, ka izsole notiks 2020. 
gada 10. novembrī no plkst.10.00 iz-
solot katru daļu ik pa 30 minūtēm 
Kokneses novada domes administrā-
cijas ēkas 1. stāva  1.telpā (apspriežu 
zālē) Melioratoru ielā 1, Koknesē, 
Kokneses pagastā, Kokneses nova-
dā.     

7. No līdzekļiem neparedzētiem ga-
dījumiem papildus piešķirt 11 890,33 
euro  t.sk. PVN (vienpadsmit tūkstoši 
astoņi simti deviņdesmit euro 33 cen-
ti) ceļa “Ziediņi- Sala” pamatnes pa-
stiprināšanai atsevišķās vietās.

8.1. Sadarboties ar Aizkraukles, 

Skrīveru, Pļaviņu, Neretas un Jaunjel-
gavas novada pašvaldībām, Aizkrauk-
les novada Ilgtspējīgas Attīstības Stra-
tēģijas 2021.– 2033.gadam  izstrādē.

8.2. Sadarboties ar Aizkraukles, 
Skrīveru, Pļaviņu, Neretas un Jaun-
jelgavas novada pašvaldībām Aizkr-
aukles novada Attīstības Programmas  
2021.– 2027.gadam  izstrādē

9.1. Atdalīt no nekustamā īpašumu 
ar kadastra Nr.3260… ”nosaukums” 
Kokneses pagasta, Kokneses novadā, 
ceļam ”Gaiļi -Atradze” nepieciešamo 
zemes gabalu apmēram 2550 m2 , kas 
tiks precizēta pie kadastrālās uzmē-
rīšanas, un iegādāties to par summu 
1000,00 euro (viens tūkstotis euro 00 
centi).

9.2. Atdalīto zemes gabalu pievie-
not  Pašvaldības ceļa nekustamajam 
īpašumam  ar kadastra Nr.3260 007 
0138 ”Gaiļi -Atradze”. 

9.3. No Pašvaldības budžeta ap-
maksāt izdevumus, kas saistīti ar 
nekustamā īpašuma ar kadastra 
Nr.3260… “nosaukums” no zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 
3260…  ceļam nepieciešamās daļas 
atdalīšanu, t.i., nekustamā īpašuma 
sadalīšanu, zemes ierīcības projekta 
izstrādi, zemes kadastrālo uzmērī-
šanu, sadalītā īpašuma reģistrāciju 
kadastrā un nostiprināšanu zemes-
grāmatā.

9.4. Iepriekš minēto darbību ap-
maksai no Pašvaldības budžeta pare-
dzēt līdz 3000,00 euro (trīs tūkstoši 
euro). 

10. Tehniskās apsekošanas atzi-
numa izstrādei Vecbebru tehnikuma  
kompleksa  dienesta viesnīcai, no lī-
dzekļiem neparedzētiem gadījumiem 
piešķirt 2000,00 euro  (divi tūkstoši 
euro).

11. Ar 2020.gada 1. oktobri Pērses 
sākumskolā amatu “izglītības psi-
hologs” aizstāt ar amata vietu “logo-
pēds”, palielinot amata vienību skaitu 
no 0,05 uz 0,3, nosakot  darba algu 
mēnesī 237,00 euro (divi simti trīs-
desmit septiņi euro).

12. No pašvaldības budžeta 

2020./2021. mācību gadā apmaksāt 
ceļa izdevumus divas reizes nedēļā 
skolēniem, kuri mācās I.Gaiša Kok-
neses vidusskolā un dzīvo skolas in-
ternātā, bet nokļūšanai uz skolu un no 
skolas uz mājām izmanto sabiedrisko 
transportu.

12.2. Lēmumu piemērot ar 2020. 
gada 1. septembri.

13.1. Apstiprināt Grozījumus 
29.07.2009. Kokneses novada sociālā 
dienesta nolikumā (informācija paš-
valdības mājaslapā www.koknese.lv ).

13.2. Grozījumi Kokneses novada 
sociālā dienesta nolikumā stājas spē-
kā ar 2020.gada 1.oktobri.

13.3. Atbildīgā par lēmuma izpildi 
Kokneses novada domes Sociālā die-
nesta vadītāja Baiba Tālmane.

14.1. Ar 2020. gada 30. septembri 
atbrīvot no komisijas locekļa pienā-
kumu pildīšanas Kokneses novada 
domes Starpinstitucionālās sadarbī-
bas komisijas ģimenes lietu jautāju-
mos Inesi Saulīti.

14.2. Ar 2020.gada 1. oktobri ap-
stiprināt Kokneses novada domes 
Starpinstitucionālās sadarbības komi-
sijas ģimenes lietu jautājumos sastāvā 
jaunu locekli - Kokneses novada do-
mes Izglītības darba speciālisti Ilonu 
Lazdu.

15. Apstiprināt Kokneses nova-
da domes Sociālā dienesta struktūru 
(informācija pašvaldības mājaslapā 
www.koknese.lv ).

16. Lai uzbūvētu Latvijas Republi-
kas normatīvajiem aktiem atbilstošu 
skatuvi pirmsskolas izglītības iestādes 
“Gundega” teritorijā, no  pašvaldības 
budžeta  piešķirt 1500,00 euro  (viens 
tūkstotis pieci simti euro).

17.1. Apstiprināt mērķdotācijas 
sadali novada vispārizglītojošajām 
skolām un pirmsskolas izglītības ies-
tādēm, valsts sociālās apdrošināšanas 
iemaksām 2020. gada janvāra - de-
cembra mēnešiem (informācija paš-
valdības mājas lapā www.koknese.lv ).

17.2. Apstiprināt mērķdotācijas sa-
dali novada interešu izglītības prog-
rammu pedagogu darba samaksai un 

valsts sociālās apdrošināšanas obligā-
tajām iemaksām 2020. gada janvāra 
- decembra mēnešiem  (informācija 
pašvaldības mājas lapā www.koknese.
lv ).

17.3. Apstiprināt mērķdotācijas sa-
dali Kokneses internātskolas-attīstī-
bas centra  internātskolu programmu 
pedagogu darba samaksai un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām un uzturēšanas izdevu-
miem 2020. gada janvāra - decembra 
mēnešiem (informācija pašvaldības 
mājas lapā www.koknese.lv ).

17.4. Atbalstīt naudas līdzekļu pie-
šķiršanu no pašvaldības budžeta mā-
cību procesa nodrošināšanai Kokne-
ses novada izglītības iestādēs (infor-
mācija pašvaldības mājas lapā www.
koknese.lv ).

18. No budžeta līdzekļiem  piešķirt 
papildus 13 594,42 euro (trīspadsmit 
tūkstoši pieci simti deviņdesmit četri 
euro 42 centi), lai realizētu projektu 
“Ielu apgaismojuma izbūve Meža ielā, 
Koknesē, Kokneses novadā”.

19.1. Lai novērstu apdraudēju-
mu sabiedrības drošībai un nebojātu 
Kokneses ainavu,   organizēt nekus-
tamajā īpašumā ar adresi 1905. gada 
iela 66, Koknesē, Kokneses pagastā, 
Kokneses novadā, dzīvojamās ēkas, ar 
kadastra apzīmējumu 3260 014 0355 
001, nojaukšanu līdz pamatiem.

19.2. Pirms 2.1. punktā minētās 
ēkas (būves) nojaukšanas saņemt 
Kokneses apvienotās pašvaldību būv-
valdē nepieciešamo dokumentāciju. 

19.3. Ar 2.1. punktā minētās ēkas 
(būves) nojaukšanu  saistītos izdevu-
mus  uzlikt par pienākumu ½ no tiem 
segt  dzīvojamās ēkas, ar  kadastra 
apzīmējumu 3260 014 0355 001, ½ 
domājamās daļas  tiesiskajai valdītā-
jai [..]  (vai viņas mantiniekiem ) trīs 
gadu laikā līdz 2023. gada 31. decem-
brim.

19.4. Lēmums stājas spēkā ar 2020. 
gada 5. oktobri.

Sagatavoja domes sekretāre 
Dz.Krišāne

Pārdod izsolē sausu malku
Kokneses pamatskola - attīstības 

centrs pārdod izsolē tai piederošos 
70 kubikmetrus  sausu malku. 

Malku pirms izsoles var apskatīt, sa-
skaņojot iepriekš pa tālruni 28662846.

Malkas izsoli rīko Kokneses novada 
domes izsoles komisija. Malka tiek pār-
dota mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
pa daļām. Katras daļas apjoms - 10 ku-
bikmetri ar izsoles sākuma cenu 304,80 
euro plus PVN. Izsoles solis 10 euro.

Lai piedalītos Malkas izsolē, līdz 
2020. gada 9. novembra plkst. 10.00 

ir jāiesniedz rakstisks pieteikums un 
dokumenti par reģistrācijas maksas 10 
euroun drošības naudas 30,48 euro no-
maksu.

Malkas izsole notiks 2020. gada 10. 
novembrī no plkst.10.00 Kokneses 
novada domes ēkā, Melioratoru ielā 1, 
Koknesē, 1.stāva zālē.

Ar izsoles noteikumiem var iepazī-
ties Kokneses novada domes mājasla-
pā www.koknese.lv (pašvaldība-izsoles).

Jautājumos par izsoli zvanīt darba lai-
kā pa tālruni 29716779.

Sporta deju studija "Edelveiss" aicina pieteikties 

lielus un mazus dejot gribētājus uz deju kursiem 

Koknesē! Deju kursus Kokneses novada 

domes zālē vadīs deju treneris Ainārs Kārkliņš. 

Pieaugušajiem dejotājiem nodarbības notiks 

otrdienās - pirmā nodarbība jau notika 6. oktobrī. 

Laipni aicināti vecāki pieteikt savus bērnus, lai 

apgūtu pirmos dejas soļus! 

Pieteikšanās deju kursiem un plašāka 

informācija pie deju trenera Aināra Kārkliņa pa 

tālruni 29278956.

Lai mazinātu infekcijas izplatību, 
no 17. oktobra līdz 6. novembrim 
visā valstī būs ieviestas vēl citas 
drošības prasības:

• Klātienē nenotiks interešu 
izglītības un amatiermākslu no-
darbības gan pieaugušajiem, gan 
bērniem grupās – var notikt tikai 
individuālas apmācības. Tas attiecas 
arī uz mūzikas un mākslas skolām; 

• Sporta treniņi (nodarbības) 
grupās var notikt tikai ārpus tel-
pām vai attālināti, neizmantojot 
kopīgās ģērbtuves. Telpās treniņi 
var norisināties tikai individuāli. Šī 
prasība attiecas arī uz sporta klu-
biem, bet neattiecas uz Latvijas pie-
augušo izlases, Latvijas Olimpiskās 
vienības un Latvijas Paralimpiskās 
vienības sportistu, kā arī komandu 
sporta spēļu augstāko līgu koman-
du sporta treniņiem pieaugušajiem.

• aizliegts organizēt sporta pa-
sākumus, piemēram, sacensības 
(neattiecas uz starptautiskiem spor-

ta pasākumiem, kā arī komandu 
sporta spēļu augstāko līgu komandu 
sporta sacensībām pieaugušajiem).

No 17. oktobra:
• privātu pasākumu vietās kopā 

drīkst būt telpās 30 cilvēki, ārpus 
telpām – 300 cilvēki. Ja privātu 
pasākumu rīko publiskā vietā, pie-
mēram, restorānā, izīrētā pirtī, klu-
bā u.tml., tad jānodrošina viesiem 
fiksētas, personalizētas sēdvietas, 2 
metru distance (izņemot personām 
no vienas mājsaimniecības), kā 
arī pasākums var norisināties līdz 
plkst. 24.00.

• sabiedriskās ēdināšanas vietās 
(arī bāros) iekštelpās pie galdiņiem 
drīkst atrasties ne vairāk par 4 per-
sonām, kuras nav no vienas māj-
saimniecības. Tāpat sabiedriskās 
ēdināšanas vietas drīkstēs strādāt 
no plkst. 6.00 līdz 24.00.

Tāpat, lai mazinātu vīrusa izpla-
tību un epidemiologiem būtu laiks 
novērot inficēšanās skaita dinami-
kas svārstības, valdība lēma, ka 7.-
12. klašu skolēni vienu nedēļu no 

26. līdz 30. oktobrim (nedēļa pēc 
skolēnu brīvlaika) mācīsies attāli-
nāti.

Jau ziņots, ka pagājušajā nedēļā 
valdība lēma par papildu ierobe-
žojumiem Covid-19 izplatības ma-
zināšanai. Līdz 31. decembrim ir 
noteikti vēl šādi drošības pasākumi:

• pasākumos iekštelpās vienlai-
kus pulcēties drīkst 500 cilvēki;

• iekštelpās drīkst notikt tikai 
tādi pasākumi, kuros ir fiksētas, 
personalizētas sēdvietas;

• pasākumos ārtelpās nedrīkst 
būt vairāk par 1000 cilvēkiem;

• pasākumi ārtelpās virs 300 cil-
vēkiem, kuros notiek personu pār-
vietošanās (piemēram, nūjošana, 
skriešana, t.sk. maratoni), netiek 
organizēti.

• pieaugušo neformālās izglītības 
grupās drīkst būt 30 cilvēki vienā 
grupā.

Veselības ministrijas informācija
http://www.vm.gov.lv/lv

Valdība 13. oktobrī lēmusi par stingrāku 
drošības noteikumu ieviešanu
Raksta sākums 1.lpp »»»
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Veiksmīgi aizvadītas Meža dienas 2020

Labo darbu nedēļā,  5.oktobrī, 
notika Meža dienas 2020 talka 
kopā ar izglītojošu lekciju par 
koku nozīmi un mežu apsaim-
niekošanu Kokneses parkā, 
lai izdaiļotu parka ainavu ar 
daudzveidīgiem stādījumiem. 
Pasākumā piedalījās vairāk 
nekā 30 talkotgribētāji un lai-
kapstākļi lutināja ar siltu laiku 
un sauli.

Ieva Rusiņa,
Kokneses novada domes Attīs-
tības nodaļas projektu vadītāja
Anitas Šmites foto

Meža dienas 2020 sākās ar AS "Lat-
vijas valsts meži" Meža infrastruktūras 
un ugunsdzēsības speciālista Raimonda 
Liepiņa izglītojošu lekciju par koku no-
zīmi un mežu apsaimniekošanu, vērību 
pievēršot Kokneses parka koku daudz-
veidībai, bioloģiskajam vecumam un at-

jaunošanas sarežgītībai, bet turpinājumā 
norisinoties kopīgai talkai. Talkā pieda-
lījās un ar saviem padomiem dalījās 
Meža infrastruktūras un ugunsdzēsības 
speciālists Raimonds Liepiņš, bet talko-
šanu rūpīgi uzraudzīja Kokneses novada 
domes Komunālās nodaļas darbinie-
ces – Benita Peciņa un Margita Krūze. 
Talkas laikā tika sastādīti 30 ceriņu, 20 
abēliju, 10 parasto ievu, 39 skaraino hor-
tenziju un 10 parasto ozolu stādi. Talkas 

noslēgumā dalībniekiem bija sagādāts 
cienasts par labi paveiktu darbu. Speciā-
lists Raimonds Liepiņš uzsvēra, ka šādas 
talkas ir patīkamas un sirdi sildošas, jo 
to veikums atspoguļosies ilgtermiņā.

Darbi tika veikti ar Meža attīstības 
fonda finansiālu atbalstu Latvijas Paš-
valdību savienības projekta ietvaros. Ko-
pējās projekta izmaksas ir 700,00 euro, 
kas pilnībā tiek finansētas no projekta 
līdzekļiem.

Paldies senioru klubiņam “Pīlādzītis” 
par lielo dalībnieku atsaucību, paldies 
Kokneses novada domes kolektīvam 
par dalību un Komunālās nodaļas dar-
biniekiem par rūpīgi veiktajiem sagata-
vošanās darbiem, kā arī visiem pārējiem 
dalībniekiem par aktīvu iesaistīšanos un 
čaklajām darba rokām! Pasākuma laikā 
tika īstenotas visas plānotās aktivitātes.

Par gatavību apkures sezonai
Kokneses novada domes sēdē 
30. septembrī SIA “Kokneses 
Komunālie pakalpojumi” valdes 
loceklis Aigars Zīmelis, Bebru 
pagasta pārvaldes vadītāja Ilze 
Pabērza un Iršu pagasta pārval-
des vadītāja Lāsma Ruža-Riek-
stiņa informēja par gatavību 
jaunajai apkures sezonai.
  
Koknesē apkures 
sezona var sākties

Lai sāktu apkures sezonu, uzņēmu-
mā SIA “Kokneses Komunālie pakal-
pojumi” ir sagādāti 1000 m3 beramās 
koksnes šķeldas, kas sastāda vairāk 
nekā 10% no apkures sezonā nepiecie-
šamā kurināmā daudzuma. Ir veikts 
šķeldas šķūņa „Rogās” remonts un 
sakārtota apkārtne. Vasarā tika veikta 
apkures katla pārbaude un saņemts 
inspekcijas pozitīvs slēdziens,  kā arī  
ir veikta katliekārtas diagnostika. 

“2020./2021.gada apkures sezonā ir 
pieņemti trīs apkures iekārtas opera-
tori, kuri ir sertificēti un ir nokārtojuši 
ikgadējo apmācību un zināšanu pār-
baudi darbam ar katliekārtu. 

Šajā gadā tika veiktas daudzdzī-
vokļu dzīvojamo māju siltummezglos 
esošo siltumenerģijas uzskaites mēra-
parātu verifikācijas. Verifikācija jāveic 
reizi divos gados. 

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
siltummezgli tiek regulāri apsekoti un 
tiek nomainīti novecojušie agregāti, 
kā arī veikta māju apkures sistēmas 
hidrauliskā pārbaude. 

Karstā ūdens nodrošināšanai va-
saras periodā katlu mājā Parka ielā 
18 ir uzstādīts gāzes apkures katls ar 
nominālo jaudu 600 kW. 2020.gada 
jūlijā AS “GASO” veica gāzes iekārtas 
pieslēguma pārbaudi Apkures sezonas 
laikā gāzes apkures katlam tiks veikta 
garantijas apkope. 

Veikta ēkas Vērenes ielā 1, Kokne-
sē gāzes apkures sistēmā esošā gāzes 
skaitītāja verifikācija. Šā gada septem-
bra mēnesī uz kvalifikācijas kursiem 

“Atbildīgā persona par gāzes saimnie-
cību” nosūtīts atbildīgais darbinieks 
par Uzņēmuma gāzes iekārtu apkal-
pošanu.

Saistībā ar ugunsdrošības noteiku-
mu prasībām ir veikta dūmvadu tīrī-
šana sekojošām mājām: Dzirnavu ielā 
14, Dzirnavu ielā 14A, Vērenes ielā 4, 
1905.gada ielā 27, 1905.gada ielā 51, 
1905.gada ielā 51A, 1905.gada ielā 64 
un Tilta ielā 1.  Dzīvojamām mājām 
Parka ielā 5, 1905.gada ielā 44B, Dze-
ņu ielā 7 un „Kalnakrogs” dūmvadi 
tika tīrīti 15. un 16. oktobrī.

Bebru pagastā gāzes 
apkure piecām ēkām

Bebru pagastā daudzdzīvokļu mā-
jās un iestādēs siltumu nodrošina 
autonomas katlumājas katrā ēkā atse-
višķi.

Daudzdzīvokļu mājās, kuras ap-
saimnieko pagasta pārvalde un kurās 
ir malkas apkure, katru gadu veic ap-
kures dūmvadu tīrīšanu un skursteņu 
pakājes tīrīšanu („Pērses1”, „Audēji”, 
„Ābeles”, „Ataugas”, „Dīķmalas”, „Sko-
liņas”, „Senči”, “Vīnlejas”, “Ziemeļi”). 
Darbus veiks sertificēts skursteņslau-
cītāja amata zellis septembra beigās.

Gāzes apkure ir piecām ēkām (PII 
„Bitīte”, Bebru pamatskola, pagasta 
pārvalde -„Papardes”, vecā pagasta ad-
ministratīvā ēka, VTK). Pašlaik gāzes 
apkures iekārta darbojas divās ēkās, 
kur tiek sagatavots siltais ūdens, pārē-
jās ēkas apkures sezonai ir sagatavotas.

Atbildīgais par gāzes apkuri 2019. 
gadā apmeklēja mācības un atjauno-
ja sertifikātu. Gāzes katlu uzraudzību 
veic SIA “MRK serviss”. Gāzes apkures 
katliem ir veiktas ikgadējās tehniskās 
apkopes.

Ir veikta ikgadējā verifikācija tiem 
mērinstrumentiem, kuriem tas nepie-
ciešams.

Pagasta ēkām – attīrīšanas ietaises, 
mehanizācijas angārs, garāžai “Vīnle-
jas”2020.-2021. gada apkures sezonai 
nepieciešamais malkas daudzums ir 

sagatavots, veicot teritorijas sakopša-
nas darbus pagastā.

Paveiktais Iršu 
pagastā 

Iršu pagastā siltumenerģijas ražo-
šanai tiek izmantota katlu māja, kura 
darbojas kopš 1983. gada. 2018. gadā 
tika veikts apkures katla “Orions Sil-
tums” remonts.

Centralizētai siltumapgādei pie-
slēgtas sekojošas ēkas un  siltums tiek 
nodrošināts:

 Pērses pamatskola, sporta halle, 
klubs, pagasta pārvaldes ēka (pārval-
de, pasts, bibliotēka), Ģimenes atbal-
sta centrs “Dzeguzīte” (2 ēkas), med-
punkts,  6 daudzdzīvokļu mājas,  ka-
fejnīca “Zemītes”. Kopējā apkurināmā 
platībā 9742 m2 

Iršu pagasta pārvaldes vadītāja 
Lāsma Ruža-Riekstiņa teic: “Siltuma 
ražošanai tiek izmantoti 2 ūdenssildā-
mie katli: AK –1000 (kilovati) – 1 MW 
no A/S “Komforts”, iegādāts 2005. 
gadā, kuru izmantojām vasarā karstā 
ūdens padevei, kā arī kurinām otru 
apkures katlu ziemā aukstajā laikā. 
Katls ir darba kārtībā, bet ar šo katlu 
vien ziemas sezonā kvalitatīvu siltuma 
padevi ēkām nodrošināt nav iespē-
jams. 2015. gadā uzstādīts jauns apku-
res katls ar jaudu 1 MW. Uzstādīja SIA 
“Orions Siltums”. Siltummezglu apko-
pe veikta iepriekšējās sezonas beigās. 
Lai nodrošinātu katlumājā drošu un 
nepārtrauktu darbu elektroenerģijas 
pārtraukumos - ir dīzelģenerators.

No SIA “’Indāres” ir iegādāta mal-
ka 1250 m³. Papildus jāiegādājas 100 
m³ malkas līdz gada beigām. Apkures 
sezonu uzsāksim ar 1450 m³  malkas 
uzkrājumu. Vidējais malkas patē-
riņš apkures sezonā ir 1400 m3.  Uz 
sezonas laiku darbā tiek pieņemti 3 
kurinātāji. Ceturtais kurinātājs darbā 
tiek pieņemts pastāvīgi, kurš veic arī 
attīrīšanas iekārtu operatora un  citus 
pienākumus.

Par Kokneses novada 
bāriņtiesas priekšsēdētāju 
ievēlēta Gunta Zvaigzne-Avakova

Kokneses novada domes sēdē 30. 
septembrī par Kokneses novada bā-
riņtiesas priekšsēdētāju domes depu-
tāti vienbalsīgi ievēlēja Guntu Zvaig-
zni-Avakovu. 

No 2020. gada 25. augusta tika iz-
beigtas darba tiesiskās attiecības ar 
Kokneses novada bāriņtiesas priekš-
sēdētāju Gintu Doniku. Uz Kokneses 
novada domes izsludināto konkursu 
vakantajam amatam pieteicās divi 
pretendenti. Amatu vērtēšanas ko-
misija nolēma Kokneses novada do-
mei ieteikt Guntas Zvaigzne-Avako-
vas kandidatūru.

Viņai ir profesionālais maģistra 
grāds sociālajā darbā, specializācija 

- sociālo institūciju vadība. Bāriņtie-
sas darbā un vadībā ir septiņu gadu 
pieredze.

Bāriņtiesu likuma 9. panta pirmā 
daļa   nosaka, ka bāriņtiesas priekš-
sēdētāju ievēlē attiecīgā pašvaldības 
dome uz pieciem gadiem. Gunta 
Zvaigzne-Avakova ievēlētā amatā no 
2020. gada 1. oktobra līdz 2025. gada 
30. septembrim.

Ikdienā uz darbu Kokneses no-
vada pašvaldībā viņa mēros ceļu no 
Aizkraukles.

Kokneses novada domes
Tūrisma un sabiedrisko 

attiecību nodaļa

Sveicam Guntu Zvaigzni-Avakovu, sākot darbu jaunajā amatā un 
novēlam šajā atbildīgajā darbā rast prieku un gandarījumu! 

Gādīgu roku stādīts, izaugs varens ozols.

Paldies atsaucīgajiem Meža dienu talciniekiem!
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Apvienoto Arābu Emirātu vēstnieces vizīte Koknesē
Rudens krāsu bagātā, vasaras siltuma 
piepildītā dienā, 25.septembrī, Kokne-
ses novadā viesojās Apvienoto Arābu 
Emirātu (AAE) vēstniece Latvijā Hanāna 
Halfāna Ubaida Alī Almadhanī. Vizītē 
kopā ar vēstnieces kundzi piedalījās Sa-
eimas deputāts, bijušais Latvijas aizsar-
dzības ministrs Raimonds Bergmanis un 
Kokneses novada domes priekšsēdētājs 
Dainis Vingris, kā arī citi pašvaldības un 
vēstniecības darbinieki. 

Kokneses novada domes
Tūrisma un sabiedrisko 
attiecību nodaļa
Foto: Anita Šmite

Tikšanās iesākās Kokneses tūrisma informā-
cijas centrā. Vēstniece iepazina Kokneses senat-
ni un mūsdienas, vērojot kādreiz varenās Kok-
neses pils, kā arī Likteņdārza maketu, interaktī-
vo stendu, un uzklausīja stāstus par mūsdienu 
cilvēkam zudušām ainavām Kokneses apkārtnē.

Ar lielu interesi Kokneses tūrisma infor-
mācijas centra izstāžu zālē noritēja tikšanās ar 
vietējiem uzņēmējiem. Baiba Cīrule no paipalu 
fermas “Olalā!” un Inese Kāpiņa no ādas apstrā-

des darbnīcas “Dunense” iepazīstināja ar uz-
ņēmumos ražotajiem produktiem, stāstīja par 
ražošanas procesu un preču realizāciju Latvijas, 
kā arī ārvalstu tirgos. Vēstniece aicināja uzņē-
mējus sadarboties ar vēstniecību un pievērsa 
uzmanību iespējai savu produkciju eksportēt 
uz AAE. Vēstniece viesojās arī pašā “Dunenses” 
darbnīcā un vēroja, kā top roku darināti ādas 
izstrādājumi.

Ar saules pielietu pagalmu, ar rudenīgi glez-
nainiem upju krastiem viesus sagaidīja Kokne-
ses viduslaiku pils senie mūri. Vēstnieces dzim-
tene ir tuksnesis, un viņu pārsteidza plašie Dau-
gavas un Pērses ūdeņi, īpaši upju sateces vieta, 
kas iekļauta Latvijas ainavu dārgumu sarakstā. 
Reti septembra beigās ir tik siltas un saulainas 
dienas kā vēstnieces vizītes diena, tādēļ brau-
ciens ar kuģīti “Vīgante” līdz Likteņdārzam bija 
īpašs, lai iepazītu vienu no Latvijas ainaviski 
skaistākajām vietām. Saviļņojošs bija mirklis, 
kad vēstniece kā piemiņas zīmi iestādīja koku 
Likteņdārzā. Tas zaļos līdzās Latvijas preziden-
tu stādītajiem kokiem. Pēc kāda laika Likteņ-
dārza Draugu alejā būs redzams bruģakmens 
ar vēstnieces vārdu kā apliecinājums ekselences 
vizītei šajā īpašajā vietā.

Vizītes noslēgumā ceļš veda uz Bebru pa-

gasta saimniecību “Vecsiljāņi”, kur “Ievas siera” 
meistare Ieva Midega sniedza ieskatu siera ra-
žošanas procesā. “„Ievas siers” tiek gatavots no 
augstākās vērtības, nepasterizēta rīta slaukuma 
piena. Ikkatrs siera ritulis ir mūsu meistaru 
prasmīgo roku darbs, ikkatrs no tiem ir veidots 
ar lielāko atbildību pret siera kvalitāti un tā nā-
kotnes baudītāju. Pie pircējiem siers nonāk pēc 
diviem mēnešiem no gatavošanas brīža, kad tas 
ieguvis savas labākās garšas īpašības,” stāstīja 
saimniece. Baudījumam degustācijas laikā tika 

piedāvāti saimniecībā ražotie sieri. Kā izrādās, 
vēstnieces iecienītākais siers ir ar amoliņa sēk-
lām. Garšas ziņā atšķirīgs bija gandrīz četrus 
gadus nogatavinātais siers.

Ar jauniem atklājumiem bagāta šī diena bija 
vēstniecības pārstāvjiem Kokneses novadā, kuri 
atzinīgi novērtēja gan uzņēmēju darbošanos, 
gan viesmīlīgo uzņemšanu un vietas pievilcību. 
Ar cerībām raugāmies nākotnē, ka sadarbība 
starp vēstniecību un Kokneses uzņēmējiem, kā 
arī pašvaldību, turpināsies.

Viesošanās brīdis “Dunenses” darbnīcā – vietā, kur top roku darināti ādas izstrādājumi.

Par savu pieredzi uzņēmējdarbībā stāsta Baiba Cīrule no paipalu fermas “Olalā!”.

Vizītē kopā ar vēstnieces kundzi piedalījās Saeimas deputāts, bijušais Latvijas aizsardzības 
ministrs Raimonds Bergmanis.  Viesus sagaidīja un ar Kokneses novadu iepazīstināja 

pašvaldības vadītājs Dainis Vingris.

Pateicības koncerts – dāvana par nesavtīgu darbu sabiedrības labā

Kokneses Mūzikas skolas mācību 
orķestris kopā ar saviem draugiem – 
Bērnu jauniešu centra "Rīgas Skolēnu 
pils" akordeonistu ansambļa "Opuss" 
dalībniekiem 7. oktobra vakarā Kok-
neses kultūras namā dāvāja brīnišķīgu 
koncertu mūsu novada mediķiem, far-
maceitiem, skolotājiem, tirdzniecības 
darbiniekiem pateicībā par viņu nesav-

tīgo darbu sabiedrības labā Covid-19 
izplatības laikā.

Kokneses novada domes
Tūrisma un sabiedrisko 
attiecību nodaļa

"Mēs gribējām pateikt paldies mūzikas va-
lodā," par skanīgo dāvanu teic Kokneses Mūzi-

kas skolas direktore Iveta Bērziņa. Ideja par šo 
koncertu viņai jau radusies pavasarī – brīdī, kad 
dzīvojām ārkārtējās situācijas apstākļos.

"Augustā notika tradicionālā mūsu skolas 
akordeonistu vasaras nometne ar skaistu noslē-
gumu – koncertu Rīgas Sv. Pētera baznīcā. Taču 
šis koncerts bija ļoti īpašs, kuram bērni gatavo-
jās ar lielu atbildību un prieku talantīgās sko-
lotājas Karolīnas Vancānes vadībā. Viņa akor-
deona spēli māca arī akordeonistu ansamblim 
"Opuss" Rīgā, tāpēc arī rīdzinieki bija uzaicināti 
piedalīties šajā koncertā," stāsta Iveta Bērziņa.

Kokneses Mūzikas skolas mācību orķestrī 
spēlē akordeona klases audzēkņi un flautiste 
Alise Krūmiņa. "Mēs bijām noilgojušies pēc 

kopīgas muzicēšanas un koncertiem. Ļoti vēlē-
jāmies iepriecināt cilvēkus, kuri pašaizliedzīgi 
darbojas šajā grūtajā laikā," atzina orķestra da-
lībnieki.

Paldies visiem, kuri atsaucās Kokneses Mūzi-
kas skolas ielūgumam baudīt ceļojumu mūzikas 
pasaulē!

Ģimenes ārste Daina Eglīte pēc koncerta 
pauda savu saviļņojumu: "Orķestra dalībnieki 
spēlēja ar tādu aizrautību, ka es sajutos it kā 
būtu Milānas operteātrī "La Scala"! Kokneses 
Mūzikas skola var lepoties ar talantīgiem au-
dzēkņiem un pedagogiem! Paldies par šo skais-
to dāvanu! Jaunajiem mūziķiem novēlu panā-
kumus turpmākajā radošajā ceļā!"

Paldies mūzikas valodā teic Kokneses Mūzikas skolas direktore 
Iveta Bērziņa un jaunie mūziķi.

Ģimenes ārste Daina Eglīte pauž prieku par orķestra sniegumu.
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Pacientu uzticības balva ģimenes ārstei Dainai Eglītei
17. septembrī kinoteātrī "Splendid 
Palace" norisinājās nozīmīgākais gada 
notikums veselības nozarē – "Gada bal-
vas medicīnā 2019” svinīgā ceremonija, 
ko desmito gadu rīkoja Latvijas Ārstu 
biedrība (LĀB). Balvas medicīnas darbi-
niekiem tika pasniegtas 14 nomināci-
jās. Par "Gada ģimenes ārsti' sabiedrības 
balsojumā atzīta pediatre un ģimenes 
ārste Daina Eglīte. No 2009. gada 1. 
septembra viņa pacientus pieņem savā 
prakses vietā Koknesē,  bet kopumā 
medicīnas nozarei ir veltījusi 35 darba 
gadus.

Kokneses novada domes
Tūrisma un sabiedrisko attiecību nodaļa

21. septembrī Kokneses novada pašvaldības 
vārdā Dainu Eglīti sirsnīgi sveica domes priekš-
sēdētājs Dainis Vingris, izsakot pateicību par 
veiksmīgu sadarbību un vienmēr sniegto atbal-
stu veselības veicinošo pasākumu organizēšanā 
Kokneses novadā. "Lepojamies, ka šo godpilno 
titulu ir saņēmusi ģimenes ārste no mūsu nova-
da!" – teic pašvaldības vadītājs.

Savukārt Daina Eglīte par piedzīvoto saviļ-
ņojuma brīdi apbalvošanas ceremonijā un šajās 
dienās saņemtajiem apsveikuma vārdiem un 
laba vēlējumiem no kolēģiem un pacientiem, 
atzīst: "Man pasniegtā dzīvības lāsīte ir pacientu 
uzticības zīme, jo tā ir balsojuma balva. Paldies 

maniem pacientiem par gadiem ilgo uzticību!"
Marta mēnesī pie Dainas Eglītes prakses vie-

tā ieradās žurnāliste Krista Vāvere ar filmēšanas 
grupu, lai sagatavotu video sižetu apbalvošanas 
ceremonijai. Svinīgais pasākums sākotnēji bija 
iecerēts šī gada aprīlī, bet   ārkārtas situācija 
visu mainīja. Uzņemtajā video stāstā koknesie-
šu iemīļotā daktere teic: "Manuprāt, šo balvu 
ir pelnījis jebkurš ģimenes ārsts Latvijā." Par 
saņemto pacientu atzinības balvu viņa pateicas 
savai pirmajai māsiņai Inetai Pilickai, ar kuru 
kopā abas uzsāka darbu ģimenes ārsta prakses 
izveidē Koknesē, kā arī savām pašreizējām ārsta 
palīdzēm Inetai Lūsei-Laizānei un Ilzei Škapa-
rei, atsaucīgajiem kolēģiem – ģimenes ārstiem 
Andai Elstei un Ziedonim Mauliņam, jo viņi visi 
kopā ir kā vienota komanda, kurā cits uz citu var 
paļauties.

No 1985. gada līdz 2009. gadam Dainas Eglī-
tes darba gaitas ir pagājušas strādājot par pedi-
atri Aizkraukles slimnīcā – bērnu un dzemdību 
nodaļās. Kurš gan var izskaitīt, cik mazuļiem 
daktere Eglīte ir palīdzējusi izaugt veseliem?! 
Pieredzes bagātā mediķe teic:  "Pediatrija ir 
mana sirdslieta, man joprojām pietrūkst slimnī-
cas dinamiskā dienas ritējuma. Pārmaiņas vese-
lības aprūpē rosināja turpināt darbu kā ģimenes 
ārstei. Aizkrauklē tolaik ģimenes ārstu prakses 
bija pietiekamā skaitā, bet šeit vēl viena prakse 
bija vajadzīga. Tā vienpadsmit gadus mēroju 
ceļu no Aizkraukles un Koknesi. Mēs ar Inetu 
Pilicku iesākām no nulles punkta, bet šobrīd 

manā aprūpē ir 1350 pacienti."
Izteicot savu balsojumu titulam "Gada ģime-

nes ārsts", pacienti atklāj, ka daktere Eglīte ir 
atsaucīga, pašaizliedzīga un iejūtīga, allaž no-
pietni ieklausās pacientos un nekad neatsaka 
savu padomu. Arī viņa pati par savu darba ik-
dienu teic: "Daudzreiz ir tā, ka palīdz tikai labs 
vārds. Ģimenes ārstam ir jābūt arī psihologam 
un sociālajam darbiniekam, jāprot uzklausīt un 
pateikt īstos vārdus. Citādi nevar. Ja man šodien 
10% izdodas būt ārstei, tā ir mana laimīgā die-
na.''

Viņas gadu gaitā izkristalizējusies pārliecī-
ba, kas izskanēja arī apbalvošanas ceremonijā 
– cilvēku neizārstēs kārtējā tablete, cilvēka ve-
selība ir kustībā.  "Kokneses novada pašvaldība 
ir viena no tām pašvaldībām, kas ir ļoti daudz 
ieguldījusi un paveikusi, lai visām iedzīvotāju 
grupām ir pieejamas veselību veicinošas aktivi-
tātes. Saviem pacientiem es vienmēr atgādinu: 
apmeklējiet Kokneses sporta centru, vingrojiet, 
peldiet, dzīvojiet veselīgi! Tāpat ļoti priecājos, ka 
Kokneses novadā tiek domāts par ģimenēm ar 
bērniem," – ar gandarījumu saka Daina Eglīte.

Vislielākais prieks ģimenes ārstei ir par katru 
jaundzimušo bērniņu. Arī šajā gadā viņas prak-
sē reģistrēti mūsu visjaunākie novadnieki.

"Gada ģimenes ārsta" balva simboliski izteic 
Dainas Eglītes sūtību – būt nomodā par uzticēto 
dzīvības liesmiņu."Gada ģimenes ārsta" balva simboliski izteic 

Dainas Eglītes sūtību – būt nomodā par 
uzticēto dzīvības liesmiņu.

Vēl ir laiks sarūpēt 
dāvanu mediķiem
Kokneses novada čaklās rokdarbnieces 
tiek aicinātas līdz 31. oktobrim atsaukties 
biedrības "Aizkraukles reģionālā Taut-
skola" rosinājumam pateikt siltu paldies 
Aizkraukles puses mediķiem, kuri pašaiz-
liedzīgi rūpējas par sabiedrības veselību 
un ir nomodā par Covid-19 izplatības iero-
bežošanu. 

Kokneses novada domes
Tūrisma un sabiedrisko attiecību nodaļa

 "Aicinām uzadīt vismaz vienu cimdu vai zeķu 
pāri, lai rudenī tos dāvātu mūsu mediķiem. Lat-
viešiem adīšana saistīta ar senām tradīcijām un 
tautas paražām. Cimdi un zeķes ir skaista, praktis-
ka dāvana, kas sevī glabā adītāju sirds siltumu un 
dāsnumu. Lai darbs ritētu raiti, aicinām nest arī 
dzijas kamolīšus tos cilvēkus, kuri paši neada, bet 

labprāt sniegtu atbalstu no savas puses. To lūdzam 
darīt pēc ārkārtējās situācijas perioda noslēgšanās," 
teic šīs sirsnīgās akcijas rīkotāji. Kokneses novada 
kultūras darba organizētāji ir uzņēmušies akcijas 
koordinēšanu mūsu novadā, piezvanot pa zemāk 
norādītajiem tālruņiem, viņi sniegs informāciju 
par dzijas kamolu un adījumu nogādāšanu.

Līdz 31. oktobrim Kokneses novada rokdarb-
nieču adījumus gaidīs:

Kokneses kultūras namā, iepriekš zvanot pa tāl-
runi: 25431154;

Bebru pagasta pārvaldē, Bebru pagasta biblio-
tēkā (tur var saņemt arī dziju adīšanai), tēlnieka 
Voldemāra Jākobsona memoriālajā mājā, informā-
cija zvanot pa tālruni: 27294969;

Iršu pagasta pārvaldē, informācija zvanot pa tāl-
runi: 28377943.

Lūgums adījumu vai dzijas devējiem pievienot 
savus vārdus un tālruņa numurus.

Bebru pagasta rokdarbnieces 
iepriecinās mediķus

Paldies Bebru pagasta iedzīvotājiem, kuri uz pa-
gasta bibliotēku jau ir atnesuši savu sveicienu me-
diķiem. Ir sarūpētas siltas zeķes un rakstaini cimdi, 
kādu medicīnas darbinieku noteikti iepriecinās 
čaklu roku noadīta šalle un cepurīte. Ir tapušas ze-
ķītes ne tikai pašiem mediķiem bet arī viņu ģime-
nes locekļiem.

Pirms darbiņi jau dosies pie mediķiem, bet līdz 
23. oktobrim tos var apskatīt Bebru pagasta biblio-
tēkā. Ja vēl kāds nav atsaucies akcijas aicinājumam, 
bet vēlas pateikt paldies pašaizliedzīgā darba veicē-
jiem, vēl var pagūt uzadīt cimdu vai zeķu pāri.

Čaklu roku siltais paldies. 

Bebru pagasta bibliotēkas 
informācija un foto

Kokneses novada paš-
valdība turpina ikgadēju 
tradīciju – valsts svētku 
laikā pateikt paldies cil-
vēkiem, kuri veicinājuši 
mūsu novada attīstību, 
izaugsmi un atpazīsta-
mību. Kokneses novada 
iedzīvotāji līdz 2020. 
gada 6. novembrim 
pulksten 15 Kokneses 
novada domē aicināti 
iesniegt iesniegumus 
šādu apbalvojumu pie-
šķiršanai: "Kokneses novada Goda 
pilsonis", "Gada koknesietis", "Gada 
bebrēnietis", "Gada iršēnietis". 

Kokneses novada domes
Tūrisma un sabiedrisko 
attiecību nodaļa 

Apbalvojums – goda nosaukums "Kokne-
ses novada Goda pilsonis" ir augstākais Kok-
neses novada domes apbalvojums, ko piešķir 
fiziskām personām par sevišķiem nopelniem 
Kokneses novada labā, kas var izpausties 
valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, 
izglītības, zinātnes vai saimnieciskajā un citā 
darbā, kuras ar lieliem panākumiem strā-
dājušas Kokneses novadā, sniegušas sevišķi 
nozīmīgu ieguldījumu novada attīstībā, tā 
izpētē un kultūrmantojuma apzināšanā, vei-
cinājušas novada izaugsmi kopumā un veici-
nājušas iedzīvotāju labklājību, kuru darbu var 
novērtēt kā "mūža ieguldījumu". Šo apbal-
vojumu var piešķirt arī augstām Latvijas un 
ārvalstu valsts amatpersonām, kā arī sadrau-
dzības pilsētu pārstāvjiem, citu novadu pār-
stāvjiem un to piešķir vienu reizi gadā vienai 
personai. Izņēmumu gadījumā Apbalvojumu 
piešķiršanas komisija var lemt par apbalvo-
juma piešķiršanu divām personām vienu 
reizi gadā. Apbalvojums "Gada koknesietis", 
"Gada bebrēnietis" un "Gada iršēnietis" ir 

balva, ko piešķir fiziskām personām, kuras 
veikušas nozīmīgu ieguldījumu pagasta attīs-
tībā un piešķirams ne vairāk kā 3 personām 
gadā (no katra pagasta viena persona). Lai 
izvirzītu kandidātus apbalvošanai, iesniedzē-
jiem ir jāaizpilda iesnieguma veidlapa, kuru 
var saņemt Kokneses novada domes kancele-
jā vai pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv. 
Iesniegumā ir jānorāda apbalvošanai pieteik-
tās fiziskās personas vārds, uzvārds, dzim-
šanas dati, dzīvesvietas adrese, ieņemamais 
amats vai nodarbošanās, tālrunis, vispusīgs 
nopelnu apraksts un informācija par kandi-
dāta iesniedzēju. Pieteikumus apbalvojuma 
saņemšanai var iesniegt Kokneses novada 
domes vismaz trīs deputāti, valsts un pašval-
dības iestāžu vadītāji, sabiedrisko organizāci-
ju pārstāvji, juridiskas personas vai ne mazāk 
kā 15 pilngadīgas fiziskas personas (atšifrējot 
parakstu, norādot personas dzimšanas datus, 
dzīvesvietas adresi un kontakttālruni). Pa-
teiksim paldies mūsu novadniekiem par ie-
guldījumu un sirds darbu Kokneses novada 
izaugsmē!

Šogad, saistībā ar valstī noteiktajiem epide-
mioloģiskās drošības noteikumiem, nenotiks 
publiska Kokneses novada domes apbalvoju-
mu saņēmēju godināšana. Apbalvojumi tiks 
pasniegti individuāli katram apbalvojuma 
saņēmējam. Nākamā mēneša izdevumā tiks 
publicēti Kokneses novada domes apbalvoju-
mu ieguvēji.

Aicinām pieteikt pretendentus 
Kokneses novada domes 
apbalvojumiem
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Visvairāk dziedina 
labs vārds un smaids!

Kā rudens zeltainumā krāsojas koku 
lapas, tā Iršu pagasta Ģimenes atbalsta 
centra “Dzeguzīte” iemītnieku ikdienu 
saulainās krāsās izgrezno neaizmirsta-
mi svētku mirkļi. Tā notika arī pirmajā 
oktobra nedēļā, kad Dzejas dienu no-
skaņā seniorus apciemoja un sveica Iršu 
pagasta bibliotēkas vadītāja Dace Grele. 
Jauku pārsteigumu pirmajā oktobra 
dienā sarūpēja Pērses sākumskolas 
pirmsskolas grupas bērni un skolotāja 
Daiga Andersone. Savukārt 2. oktobrī, 
atzīmējot Starptautisko senioru dienu, 
“Dzeguzītē” ieradās ciemiņi, verot vaļā 
savu dziesmu pūru.

Sarmīte Rode,
Kokneses novada domes
Tūrisma un sabiedrisko attiecību nodaļa

Lai dāmas un kungi skaisti sapostos svētkiem, 
2. oktobra rīta pie viņiem ieradās trīs frizieres. 
Pēc “skaistumkopšanas salona” apmeklēšanas, 
dienas otrajā pusē sākās svētku pasākums svi-
nību zālē, kur ar savu krāšņumu apbūra rudens 
ziedi, smaržoja ābolmaize, sasildīja direktores 
Gaļinas Kraukles un sociālās darbinieces Initas 
Bērzkalnas apsveikuma vārdi, vēlot vissvarīgāko 

- veselību un dzīves prieku. 
Svētku reizē šo gaišo prieka sajūtu dāvā-

ja kapela “Aizezeres muzikanti” ar dziesmām 
par skaisto Latvijas rudeni un Pērses upi, kas 
daudziem saistās ar jaunības atmiņām. Seniori 
labprāt atsaucās kapelas vadītājas Ineses Skujas 
aicinājumam dziedāt līdzi labi zināmas un sir-
dij tuvas melodijas. Dziesmu par sidraboto rozi 
“Aizezeres muzikanti” veltīja Visvaldim un Bri-
gitai Grīvām, kuri šovasar sagaidīja laulības 66. 
gadskārtu. 

Vislabāko možuma un stipras veselības re-
cepti atklāja Liepkalnes pagasta pašdarbnieces 
Valija Lele un Airisa Bērziņa, iejūtoties Blauma-
ņa Tomuļmātes un Bebenes lomās, arī šo rindu 
autore norunāja dažus savus dzejoļus.

“Labs vārds un smaids dziedina vairāk kā zā-
les!” – pēc pasākuma sacīja seniori, kuri  “Dze-
guzīti” sauc par savām mājām. Paldies ģimenes 
atbalsta centra kolektīvam par pašaizliedzīgo ik-
dienas darbu un māku radīt svētku brīžus!

Gaļina Kraukle, “Dzeguzītes” direktore, stāsta, 
ka šobrīd iestādē mitinās 47 seniori, no kuriem 
vairāki ir mūsu novada iedzīvotāji. Diemžēl, pa-
lielinoties iedzīvotāju saslimstībai ar Covid-19, 
atkal ir spēkā aizliegums tuvinieku apmeklēju-
mam klātienē.

“Dzeguzītes” kolektīvs teic paldies kapelai “Aizezeres muzikanti” par 
senioriem veltīto svētku brīdi.

Mīlestībai nekad 
neesam par vecu!
Viesojoties “Dzeguzītē”, pirms svētku 
koncerta man bija prieks iepazīties ar 
brīnišķīgu pāri – Visvaldi un Brigitu 
Grīvām, kuriem kopīgais dzīves ceļš 66 
gadu garumā pagājis Rīgā, bet šajā va-
saras nogalē viņi pārcēlās uz dzīvi Iršos, 
jo pašiem kļuva par grūtu tikt galā ar 
ikdienas dzīvi.

Sarmīte Rode,
Kokneses novada domes
Tūrisma un sabiedrisko 
attiecību nodaļa

“Dzeguzītes” darbinieki jau paguvuši iemīļot 
jaukos un inteliģentos rīdziniekus un teic, ka 
ir patīkami noraudzīties, cik ļoti viņi rūpējas 
viens par otru. Tā patiesi ir mīlestība un sav-
starpēja cieņa, kas ļāvusi sagaidīt dižus dzīves 
gadus.

“Man ir tikai 92 gadi, bet sieviņai jau 94! 
Te, Iršos, mums ir pavisam cita dzīve – svaigs 
lauku gaiss un miers. Dzīvojot daudzdzīvokļu 
nama piektajā stāvā, bija arvien grūtāk iziet ārā. 
Tagad, kad vien vēlamies, ar savām “karietēm” 
un aprūpētāju palīdzību dodamies pagalmā un 
baudām rudens skaistumu! Mums ir sava mājī-
ga istabiņa, un par mums labi rūpējas,” – stāsta 
Visvaldis. Brigita, smaidot māj ar galvu, pie-
krītot vīra sacītajam. Svētku dienā viņa ir glīti 
safrizēta un sapucējusies, lai dotos uz koncertu. 
“Visvaldis vienmēr uzrauga, lai Brigitiņa labi 
izskatītos!” – pastāsta Inita Bērzkalna, kas arī 
piedalās mūsu sarunā. 

Trauslā un augumā sīkā kundzīte ir bijusi 
pasniedzēja Latvijas Universitātē, mācījusi stu-
dentiem augstāko matemātiku, bet Visvaldim 
ilgākie darba gadi pagājuši strādājot Elektroni-
kas institūtā (tagad Elektronikas un datorzināt-
ņu institūtā) un Konstruktoru birojā.

Aizdejo līdz kāzu valsim
Jelgavnieka un Rīgā dzimušās meitenes mī-

lestības stāsts sācies pagājušā gadsimta 50. ga-
dos studējot Latvijas Valsts universitātē. Visval-
dis ar patikšanu atceras laiku, kad pirmo reizi 
ieraudzījis studenti gaišām matu pīnēm: “Mēs 
studējām fizikas un matemātikas fakultātē, tikai 
Brigita kursu augstāk. Es nebiju nekāds izcil-
nieks, fizika man patika, bet zinātniskais ko-
munisms neinteresēja, taču labprāt iesaistījos 
pašdarbībā, dejoju fakultātes tautisko deju ko-
lektīvā. Sagadījās, ka biju palicis bez deju part-
neres, kolektīva vadītāja uzaicināja citu meiteni, 

kura ne tikai studēja matemātiku un fiziku, bet 
Latvijas Valsts konservatorijā mācījās klavier-
spēli. Tā sadejojāmies, ka viņu vaļā vairs nelai-
du! Aizdejojām līdz kāzu valsim 1954. gada 20. 
jūlijā. Paldies Brigitai par pacietību, ka tik ilgi ir 
mani izturējusi!” – smej mans sarunas biedrs.

Brigitas un Visvalda aktīvie dzīves gadi aiz-
zibējuši strādājot iemīļotu darbu un brīvajā 
laikā daudz ceļojot. “Bērnu mums nebija, kaut 
kā tas tukšums bija jāaizpilda,” teic Visvaldis, 
atsaucot atmiņā laiku, kad ar autostopiem ap-
ceļotas dzimtās zemes āres. Jaunības dienās viņi 
pabijuši arī Koknesē, redzējuši, kā šalc Pērses 
ūdenskritums un augstu kalnā stāv Kokneses 
pilsdrupas. Turpat Daugavas krastā nakšņoju-
ši teltī. Visvairāk abiem paticis ceļot uz vietām 
ūdens tuvumā. Bieži būts Igaunijā un Lietuvā, 
apbraukātas bijušās Padomju Savienības val-
stis. “Kad atvērās lielie vārti uz Eiropu, savus 
iekrājumus veltījām tālākiem ceļojumiem. Kas 
redzēts – nav atņemams!” – atklāj Grīvu pāris.

Zelta kāzas Parīzē
Uz jautājumu, vai Visvaldis vienmēr atceras 

apsveikt sievu kāzu gadadienā, pretī saņēmu 
atbildi: “Kā gan citādi! Nekad to neesmu aiz-
mirsis! Zelta kāzu jubileju pirms 16 vasarām 
svinējām Parīzē!”

Visvaldis Brigitu viņas temperamenta dēļ 
mīļi dēvē par pulvermuciņu. Viņš skaidro: “Kā 
nu ne! Tas Brigitai iedzimts no tēva, kas pēc 
tautības bijis igaunis. Bet jaukākais ir tas, ja mēs 
sastrīdamies, tad pēc piecām minūtēm viņa pa-
jautā: par ko mēs strīdējāmies? Man ir ļoti laba 
sieva!”

Brigita teic to pašu, ka labāku vīru par Vis-
valdi nevar vēlēties. Visu dzīvi bijusi viņa aizvē-
jā un tā jūtas arī tagad.

“Mums ir bijusi piepildīta un interesanta 
dzīve. Tagad tā jāpieņem tāda, kāda ir. Brigitai 
pirms gada pasliktinājās atmiņa, man ir prob-
lēmas ar dzirdi. Pirms atbraukšanas uz Iršiem, 
vienu mēnesi pie mums nāca sociālā aprūpē-
tāja. Visādi mums pēdējā laikā gāja, atstājām 
atgrieztu ūdens krānu vai gāzi, labi, ka visas 
nelaimes tika laikus pamanītas un novērstas. 
Pateicoties aprūpētājai, kura bija dzirdējusi la-
bas atsauksmes par šo iestādi, nonācām “Dze-
guzītē” un esam ļoti apmierināti ar pašreizējo 
dzīvi. Galvenais, ka esam kopā! Es jums saku 
patiesību, nevis kā amerikāņi teiktu – tas bija 
tikai joks!” – sarunas noslēgumam punktu pie-
liek Visvaldis.

Visvaldis un Brigita Grīvas “Dzeguzītē’ jūtas kā gādīgā ģimenes lokā.

Kokneses novada pašvaldība sirsnīgi sveic novada vecāko paaudzi aizva-

dītājā Starptautiskajā senioru dienā! Lai stipra veselība un dzīvesprieks dod 

spēku un dāvā daudz saulainu dienu!

2. oktobrī Kokneses kultūras namā notika Senioru dienai veltīts Santas 

Kasparsones koncerts, kas arī bija pašvaldības sveiciens mūsu vecļaudīm.  

Kapela “Aizezeres muzikanti” šajā svētku dienā ar savu koncertu  iepriecinā-

ja Ģimenes atbalsta centra “Dzeguzīte” seniorus.
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Kas šogad jāzina par pensiju indeksāciju
Latvijā katru gadu rudenī – 1. oktobrī - tiek 

pārskatīts pensiju apmērs, veicot pensiju in-
deksāciju. To nosaka likums “Par valsts pen-
sijām”. Kas tad ir pensiju indeksācija? Pensiju 
indeksācijas mērķis ir nodrošināt piešķirto 
pensiju aizsardzību pret pirktspējas krišanos 
un panākt to vērtības nezaudēšanu. 

Jautājumi, kas skar pensijas, ir ļoti jutīgi un 
ne vienmēr vienkārši saprotami. Tāpēc Labklājī-
bas ministrija sagatavojusi atbildes uz visbiežāk 
uzdotajiem jautājumiem par šo tematu. 

Kā šogad tiks indeksētas pensijas?
Šoruden tiks indeksēts viss pensijas un at-

līdzības apmērs, ja tas nepārsniedz 454 eiro. 
Savukārt tām pensijām un atlīdzībām, kuras ir 
lielākas par 454 eiro, indeksēs daļu no piešķirtās 
summas – jau pieminētos 454 eiro. Piemēram, 
ja cilvēks saņem 500 eiro lielu pensiju, viņam 1. 
oktobrī indeksēs 454 eiro, bet atlikušos 46 eiro 
– nē. 

Izņēmums ir politiski represētie, cilvēki ar I 
grupas invaliditāti un Černobiļas atomelektro-
stacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, ku-
riem tiks indeksēts viss pensijas apmērs.

Kā tad veidojas piesauktais indekss, pēc 
kura tiek pārrēķinātas pensijas?

Tas veidojas no faktiskā patēriņa cenu indek-
sa (vienkāršojot – inflācijas) un daļas no apdro-
šināšanas iemaksu algu summas reālā pieaugu-
ma procentiem. Apdrošināšanas iemaksu algu 
summa ir finanšu jēdziens, bet, vienkāršāk sakot 
- tā ir summēta visa nauda, no kuras gada laikā 
tiek veiktas iemaksas visiem valstī strādājošiem, 
kas veic sociālās apdrošināšanas maksājumus. 

Lai noteiktu iemaksu algas summas faktiskās 
izmaiņas konkrētajā gadā, konkrētā gada ie-
maksu algu summa tiek attiecināta pret iepriek-

šējā gada iemaksu algu summu. Šādi ir redzams, 
kādas te notikušas izmaiņas beidzamajā gadā. 
Līdz ar to tā tiek iegūts iemaksu algu summas 
indekss jeb indekss, kas raksturo algu summas 
faktiskās izmaiņas. 

Tomēr tajā klātesoša ir arī inflācijas ietekme. 
Bet, lai noteiktu iemaksu algas summas reālās 
izmaiņas jeb reālo pieaugumu konkrētajā gadā, 
no iemaksu algu summas indeksa inflācijas 
ietekme ir jāizslēdz. Lai to izdarītu, Ministru 
Kabineta noteikumos ietvertā apdrošināšanas 
iemaksu algu summas reālā pieauguma aprēķi-
na formulā iemaksu algu summas indekss tiek 
dalīts ar patēriņa cenu indeksu. 

Šajā gadā izdienas, invaliditātes, apgādnieka 
zaudējuma pensijām un atlīdzībām tiks piemē-
rots indekss – 1,0380.

Taču līdzīgi kā iepriekš, arī šogad vecuma 
pensiju indeksācijā tiks piemēroti dažādi in-
deksi, kas atkarīgi no cilvēka uzkrātā apdroši-
nāšanas stāža. Jo lielāks apdrošināšanas stāžs, jo 
lielāks indekss tiks piemērots un lielāku vecuma 
pensijas pieaugumu cilvēks var sagaidīt.

Ja apdrošināšanas stāžs ir līdz 29 gadiem, tad 
pensiju indeksācijā bez faktiskā patēriņa cenu 
indeksa ņems vērā arī 50% no apdrošināšanas 
iemaksu algu summas reālā pieauguma procen-
tiem, ja darba stāžs ir no 30 līdz 39 gadiem, kā 
arī, ja pensija piešķirta par darbu kaitīgos un 
smagos vai sevišķi kaitīgos un sevišķi smagos 
darba apstākļos, – 60%, ja stāžs ir no 40 līdz 44 
gadiem – 70%, ja 45 gadi un vairāk – 80%.

Tā cilvēkiem, kuru apdrošināšanas stāžs ir 
līdz 29 gadiem, vecuma pensijas pārskatīšanā 
piemēros indeksu 1,0380; ja apdrošināšanas 
stāžs ir no 30 līdz 39 gadiem – piemēros indeksu 
1,0446; ja apdrošināšanas stāžs ir no 40 līdz 44 

gadiem – indekss būs 1,0512  Savukārt, ja ap-
drošināšanas stāžs ir 45 un vairāk gadu – piemē-
ros indeksu 1,0578.

Piemēram, ja vecuma pensijas piešķirtais 
apmērs ir 350 eiro, tad senioram ar apdrošinā-
šanas stāžu līdz 29 gadiem no oktobra pensijas 
apmērs būs 363,30 eiro (par 13,30 eiro lielāks), 
ja apdrošināšanas stāžs ir no 30 līdz 39 gadiem – 
pensijas apmērs būs 365,61 eiro (par 15,61 eiro 
lielāks), ja apdrošināšanas stāžs ir no 40 līdz 44 
gadiem – pensijas apmērs būs 367,92 eiro (par 
17,92 eiro lielāks). Savukārt, ja apdrošināšanas 
stāžs ir 45 gadi un vairāk, tad pensija palielinā-
sies līdz 370,23 eiro (par 20,23 eiro lielāks).

Indeksēs arī piešķirtās piemaksas pie vecu-
ma un invaliditātes pensijas par vienu apdroši-
nāšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 
31.  decembrim, piemērojot faktisko patēriņa 
cenu indeksu un 50% no apdrošināšanas iemak-
su algu summas reālā pieauguma procentiem. 
Indeksējot piemaksu, 2020. gada 1. oktobrī at-
tiecīgo indeksu piemēros piemaksas apmēram 
1,07 eiro par katru apdrošināšanas stāža gadu 
līdz 1995. gada 31. decembrim un piemaksas ap-
mēram 1,61 eiro par katru apdrošināšanas stāža 
gadu līdz 1995. gada 31. decembrim, ja vecuma 
pensija piešķirta līdz 1996.gada 31.decembrim 
vai arī invaliditātes pensija piešķirta un vecuma 
pensijas piešķiršanai nepieciešamais vecums sa-
sniegts līdz 1996. gada 31. decembrim.

Tas nozīmē, ka esošais piemaksas apmērs, kas 
šobrīd ir 1,07 eiro un 1,61 eiro par vienu apdro-
šināšanas stāža gadu, tiks pārskatīts, piemērojot 
indeksu 1,0380. Līdz ar to cilvēki, kas saņēma 
1,07 eiro par katru stāža gadu, kas uzkrāts līdz 
1995. gada beigām, turpmāk saņems 1,11 eiro, 
bet tie, kas saņēma 1,61 eiro – turpmāk saņems 

1,67 eiro.
Piemēram, pensionārs, kurš saņem vecuma 

pensiju 400 eiro par kopējā apdrošināšanas stā-
ža 45 gadiem un pie tās noteikto piemaksu 26,75 
eiro (par 25 darba gadiem (no 45 gadiem) līdz 
1995. gada beigām), no š.g. oktobra saņems ve-
cuma pensiju 423,12 eiro un piemaksu pie pen-
sijas 27,75 eiro.

Jāņem vērā, ka no kopējā pensijas un pie-
maksas apmēra var tikt ieturēts iedzīvotāju ie-
nākuma nodoklis, kas samazina izmaksājamo 
summu

Kā uzzināt, par cik palielināsies katra kon-
krēta cilvēka pensija?

Savu pensijas apmēru cilvēks var uzzināt 
portālā www.latvija.lv vai vēršoties jebkurā 
VSAA nodaļā (http://www.vsaa.lv/lv/kontakti/
kontaktinformacija).

Vai pensionāram ir kaut kas jādara pašam, 
lai saņemtu pensijas indeksāciju?

Nē, pensionāriem pašiem nekas jādara nav! 
Pensiju indeksāciju nodrošina Valsts sociālās 
apdrošināšanas aģentūra (VSAA) un tā notiek 
automātiski - katru gadu 1. oktobrī. Tas nozīmē, 
ka arī šogad ar oktobri ikviens, kam pienākas 
pensija, saņems to jau noindeksētā apmērā. Un 
nevajag arī uztraukties par to, vai VSAA zinās, 
cik kuram pienāksies pēc pensiju indeksācijas. 
VSAA rīcībā ir visi nepieciešamie dati - pārrē-
ķins notiek automātiski. 

Vai rudenī indeksācijas rezultātā palielinā-
sies visas pensijas?

Pensiju indeksācija attiecas uz visiem vecuma 
pensiju, invaliditātes pensiju, izdienas pensiju 
un apgādnieka zaudējuma pensiju saņēmējiem, 
kuriem tās ir piešķirtas vai pārrēķinātas līdz 
konkrētā gada 30. septembrim.

Dziesmu pēcpusdiena ar vasaras smaržu

No pavasara vasarā,  
no rudens zelta ziemā 
Rit laiks, un tas tev pasaka,
Ka esi savā vietā. 
Un ka tos laimes pakavus  
var rast pat ikdienībā.
Šajos Marikas Svīķes vārdos Ērika Eglīša 

dziesmā "No – līdz" bieži smēlāmies spēku, 
ceturtdienu vakaros ar nošu mapi padusē do-
damies uz kārtējo kora mēģinājumu.

Visu pērno sezonu cītīgi gatavojāmies Vi-
dzemes Dziesmu dienai Valmierā, paredzē-
tai 2020. gada 20. jūnijā, sapņojām par tuvā-
kiem vai mazliet tālākiem koncertiem ārpus 
novada un, protams, ļoti vēlējāmies uzstāties 
arī sava Kokneses novada svētkos.

Bet marta pali mums atnesa pārsteigu-

mu: liegumu pulcēties lielākās ļaužu kopās. 
Dziesmu gan tas neapklusināja – izmantojām 
ierakstus un varējām turpināt gavilēt savā ģi-
menes lokā, ar nepacietību gaidot iespēju sa-
skaņoties balsīm kopdziedāšanā klātienē.

Tā nu šogad iznāca, ka mūsu kora lielākā 
atbalstītāja Rolanda cepto tradicionālo sezo-
nas noslēguma kūku saņēmām 19. septembrī, 
kad citus gadus šajā laikā jau bijām sākušas 
apgūt jauno repertuāru.

"Ar vasaras smaržu" – todien kopā ar Kok-
neses jaukto kori "Alaine" šādā noskaņā sa-
gaidījām savus klausītājus pirmajā šīs sezonas 
koncertā Kokneses baltajā dievnamā Dauga-
vas krastā. (Paldies draudzes ļaudīm un mā-
cītājam Valdim Baltrukam par atvērtību un 
sirsnīgo sagaidīšanu!)

Par abu koru skanējumu no skatītājiem 
dzirdējām tikai labas atsauksmes. Bijām jau 
arī sirsnīgi sagatavojušies – repertuāra pieslī-
pēšanai bija pietiekami daudz laika.

Repertuārs bija muzikāli un tematiski 
daudzveidīgs, ko vienojām atbilstošas dzejas 
kompozīcijas plūdumā.

Dažas dziesmas klausītāji mūsu izpildīju-
mā dzirdēja jau atkārtoti, bet  bija arī tādas, 
ko koncertā dziedājām pirmo reizi.

Kā pirmatskaņojumu klausītājiem dāvā-
jām komponista Andra Kristona dziesmu ar 
mūsu pašu novadnieces Ārijas Āres vārdiem 
"Koknesei" Artūra Jankauska aranžējumā. 
Arī jauktā kora "Alaine" izpildījumā skanēja 
fragments no šī komponista jaunās dziesmu 
spēles "Pērses meitene".

Domājot par jaunās sezonas sākumu, va-

ram ar prieku secināt: tas noteikumos minē-
tais divu metru attālums starp dziedātājiem 
ir būtiski uzlabojis kora kopējo skanējumu. 
Stāvot atstatu vienai no otras, nākas dziedāt 
skanīgāk un drosmīgāk, arī precīzāk. Tā teikt 
– nav ļaunuma bez labuma.

Visiem, kam dziesma ir sirdī, vēlam - dzie-
diet!  Kopā dziesma skan dziļāk, doma izgais-
mojas spēcīgāk.

P.S. Arī šogad gaidām piesakāmies jaunas 
dalībnieces un atgriežamies mūsu ilgstošajos 
atvaļinājumos esošās meitenes! Nāciet, dzie-
dāsim!

Anita Liepiņa – sieviešu kora
 "Anima" dalībniece

Foto: Rolands Gagainis

Pēc skaistā koncerta jauktais koris “Alaine” pie dievnama Daugavas krastā.

Kokneses luterāņu dievnamā dziesmām īpašs skanējums. 
Sieviešu koris “Anima”.
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Prieks kopā būt 
Rudens zeltainākajā laikā tiek svinēta 
Skolotāju diena. Ilmāra Gaiša Kokneses 
vidusskolā 9. oktobris bija īpaša svēt-
ku diena, jo ceļu uz skolu mēroja arī 
tie skolotāji un skolas darbinieki, kuri 
darba gaitas beiguši, bet vienmēr būs 
piederīgi skolas saimei.
 
Sarmīte Rode,
Kokneses novada domes
Tūrisma un sabiedrisko attiecību nodaļa

“Bijām patīkami pārsteigti par skolas kolektī-
va atsūtītajiem ielūgumiem un priecājamies par 
satikšanos atkal skolā!” – vēl pirms svētku kon-
certa ar saviļņojumu sacīja skolotāji un darbi-
nieki, kuri domās ik rudeni mēro ceļu uz skolu, 
kur pagājis darba mūžs. 

Tā jūsu Koknese. Un mana –
Mēs citur mājas neatrastu –
Te nesāp dzērvju aiziešana,
Te nejūtam mēs gadu nastu.
Šos vārdus izcilajam skolas direktoram Il-

māram Gaišam veltījusi skolas absolvente Ani-
ta Svētiņa, un tie izteic arī vecākās paaudzes 
skolotāju un darbinieku uzticību Koknesei un 
māku sevī saglabāt jaunības starojumu.

Atklājot skolēnu sagatavoto koncertu, sko-
las direktore Inese Saulīte sacīja: “Prieks ir 
kopā būt! Lai šo priecīgu sajūtu radītu, neva-
jag daudz. Vienkārši satikties un baudīt skaistu 
svētku dienu! Mēs, tagadējais skolas kolektīvs, 
vēlējāmies šo dienu svinēt kopā ar jums. Gri-
bējām, lai jūs palūkotos, kādu lielisku paaudzi 
esiet izaudzinājuši, jo tagad mūsu skolā mācās 
jūsu audzēkņu bērni un mazbērni. Un par to, 
ka viņi ir tik radoši un talantīgi, ir jūsu liels no-
pelns.”

Arī Kokneses novada domes priekšsēdētājs 
Dainis Vingris, kurš ir šīs skolas absolvents, 
veltīja sirsnīgus pateicības vārdus Skolotāju die-
nas svinētājiem. “Katram laikam ir savi izaici-
nājumi. Paldies vecākās paaudzes skolotājiem, 
ka sniedzāt mums ne tikai zināšanas, bet arī 
drosmi un stipru gribu stāties pretī ikvienam 
izaicinājumam.”

Lai arī šovasar nenotika ļoti gaidītie Skolēnu 
dziesmu un deju svētki, Ilmāra Gaiša Kokneses 

vidusskolas koris un kora diriģente Inita Asa-
rīte tiem bija cītīgi gatavojušies. Jaunajos, svēt-
kiem sarūpētajos tērpos, ar mirdzošām acīm un 
skanīgām balsīm, kora jaunieši dāvāja priekš-
nesumus no Dziesmu svētku repertuāra. Tikpat 
sirsnīgus sveicienus koncerta skatītājiem veltīja 
Druvja Andriksona skolēnu vokālās studijas 
dalībnieces Paula Vītoliņa un Alise Krūmiņa.

Skolotāju senioru apvienības “Zelta rudens” 
vārdā Māra Citko pateicās talantīgajiem jaunie-
šiem un viņu skolotājiem par sagādāto svētku 
prieku, kā arī vēlēja daudz radošu sasniegumu, 
veiksmi un izturību jaunajai skolas direktorei 
Inesei Saulītei. Savu sveicienu skolas kolektī-
vam bija atsūtījusi pensionētā skolotāja Vija 
Stubure, kura nevarēja būt kopā ar kolēģiem 
šajā svētku dienā.

Pie uzklāta kafijas galda, skolas kolektīva un 
pašvaldības sarūpētiem cienastiem turpinājās 
sirsnīgas sarunas par aizvadītajiem kopīgajiem 
darba gadiem un to, cik svarīgi šajā laikā ir sa-
just draudzīga pleca sajūtu.

“Mēs dzīvojam aktīvi – apmeklējam kultūras 
pasākumus, rīkojam ekskursijas,  satiekamies 
savos pasākumos, kuros sveicam nozīmīgu 
gadskārtu jubilārus. Cik vien iespējams palī-
dzam cits citam ikdienā. Ļoti priecājamies, ka 
šodien mūsu vidū ir skolotāja Leontīne Ločme-
le, kuru šogad sveicām 90 gadu jubilejā. Prieks, 
ka ar mums kopā ir kolēģe Zenta Bružika, kurai 
90. gadskārtu svinējām pagājušajā vasarā. Lai 
visiem tāda enerģija kā mūsu Edītei Zariņai vi-
ņas 86 gados! Mēs braši turamies! Gaidām savā 
pulkā vēl jaunus dalībniekus!” – pastāstīja se-
nioru apvienības “Zelta rudens” pārstāve Aija 
Skolniece. 

Prieku par iespēju ciemoties savā bijuša dar-
bavietā izteica ilggadējā skolas darbiniece Ruta 
Viļumsone. “Jutāmies ļoti gaidīti! Sirsnīgs pal-
dies skolas kolektīvam!” – atzina Rutas kundze.

Andris Akmentiņš savā romānā “Skolotāji”, 
kas ir veltījums pagājušā gadsimta 50. un 60. 
gadu skolotāju paaudzei, teic, ka viņu mūžs pa-
gājis, ticot, ka pastāv tādi īpaši, zeltaini pavedie-
ni starp cilvēkiem, kas jākopj un jāsargā. 

Paldies mūsu zelta skolotāju paaudzei par 
šiem zeltainajiem pavedieniem, kuru stiprumu 
sajūtam arī mēs!

Daudz pozitīvu emociju sniedza skolēnu sagatavotais koncerts.

Direktore Inese Saulīte teic: “Mēs turpināsim šo tradīciju – ik rudeni būsiet gaidīti Skolotāju 
dienas svētkos!”  

Sporta nedēļa Pērses 
sākumskolā

Šogad Olimpiskā mēneša sauklis "Mēs esam 
#SPORTIŅĀ" vienoja arī Pērses sākumskolas 
skolēnus un pirmsskolas grupas bērnus. Olim-
piskās dienas pasākums ir kļuvis par gaidītu tra-
dīciju Pērses sākumskolā, jo tiek plānoti sporta 
izaicinājumi, kas bērnus saliedē, māca sadarbo-
ties, attīsta komandas garu.  

Diena sākās ar iesildīšanos un "Olimpiskās 
dienas 2020" rīta vingrojumu kompleksu. Tad 
sekoja dažādas, sporta skolotāja Kārļa Beikerta 
izdomātas, komandu un pāru stafetes. Skolē-
niem ļoti patika arī pionierbols un tautas bum-
ba. 

Pirmsskolas grupas bērni gatavi sportiņam!

Iršos skan dzeja

Šogad jau 55 gadus septembri krāšņāku 
padara Dzejas dienas. Dzejas dienas ir 
saistītas ar Latvijas dižgara J. Raiņa 100. 
dzimšanas dienu. Atzīmējot apaļo jubileju, 
tika iedibināta tradīcija vienkopus pulcē-
ties dzejniekiem un dzejas mīļotājiem.

Santa Kalniņa,
Pērses sākumskolas direktora p.i. 

Arī Iršos 25. septembrī Pērses sākumskolā ska-
nēja dzeja un dziesmas. Jau daudzu gadu garumā, 
sadarbībā ar pagasta bibliotēku, Dzejas dienu pasā-
kums izvēršas par notikumu, kurš patīk  galvena-
jiem dzejas runātājiem – bērniem un  tāpat prieku 
gūst  pasākuma apmeklētāji.

Šogad Dzejas dienu moto bija "Dzeja dziedē". 

Grūti pateikt, vai dzeja tiešām dziedē, bet, raugo-
ties uz skolēnu priekšnesumiem un deklamēšanas 
mākslu, radās pārliecība, ka dzeju bērni runā ar 
prieku, viņiem patīk tas, ko dara. Un tieši šādi brīži 
piepilda bērnu emocionālo krātuvīti un arī visiem  
klātesošajiem tiek pa kriksītim no laimes sajūtas.

Dzejas lasījumi mijās ar  muzikāliem priekšne-
sumiem. Par tiem parūpējās Iršu pagasta sieviešu 
vokālais ansamblis un Pērses sākumskolas bērnu 
ansamblis. Īstu jautrību skatītāju vidū ieviesa 4. kla-
ses skolēni, kuri jaunajā mācību saturā šogad tikko 
sākuši apgūt teātra mākslu. Viņi  atraktīvi deklamē-
ja  Pētera Brūvera dzejoli "Restorāns".

Sirsnīgs paldies visiem, kuri ieguldīja savu darbu 
Dzejas dienas organizēšanā un tikpat liels paldies 
skatītājiem, kuri baudīja jauko pasākumu!

Dzejas dienu dalībnieki.
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Krāsainais septembris Ilmāra Gaiša 
Kokneses vidusskolā

Košums skolas pagalmā. Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā rudens pusē vienmēr bijusi tradīcija 
organizēt ziedu izstādes, dažreiz dārzeņu - lielākais, interesantākais. Šogad skolēni veidoja ziedu 
paklājus ārā, skolas pagalmā. Liels paldies 1.- 4.klašu vecākiem par atbalstu ziedu gādāšanā! 

Dzeja dziedē. Andra Kārkliņa, latviešu valodas un literatūras skolotāja teic: “Kā jau ierasts, arī 
šogad Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā mācību gads sākās ar Dzejas dienām, kuras šogad Latvijā 
norisinājās jau 55.reizi.  Skolēni, gatavojoties Dzejas dienām, ņēma vērā Dzejas dienu moto "Dzeja 
dziedē", deklamēšanai izvēloties dzejoli, kurš atbilstu šim moto. Lai ar savu dzejoļu izvēli iepazīs-
tinātu arī pārējos skolasbiedrus,  5.- 9.klašu skolēnu gatavotās dzejas "pēdas" varēja aplūkot skolas 
gaiteņos un literatūras kabinetos.

Savukārt 10.- 12.klašu skolēni devās uz Kokneses parku, kur latviešu autoru dzejoļus deklamēja 
pašu izvēlētās vietās – dzejas pieturās. Un, izrādās, ka dzeja tiešām dziedē – skaitot dzejoli brīvā 
dabā, jaunieši jutās daudz atbrīvotāki un pārliecinātāki.”

Olimpiskā diena. Popularizējot veselīgu dzīvesveidu un godīgas spēles principus, Latvijas Olim-
piskā komiteja (LOK) 18. septembrī rīkoja "Olimpisko dienu", kurā piedalījās Ilmāra Gaiša Kokne-
ses vidusskolas skolēni un skolotāji. Šogad sportisko aktivitāšu moto bija "Mēs esam #sportiņā!".

Skolotāja Sandra Māliņa stāsta: “Pasākumu atklāja skolas dejotāji un sportisti, bet Olimpisko ka-
rogu pacēla vieni no labākajiem vieglatlētiem iepriekšējā mācību gadā! Kā katru reizi turpinājumā 
sekoja jautra un atraktīva iesildīšanās, dažādas stafetes un basketbola turnīrs visiem spēlēt gribētā-
jiem! Paldies  skolotājiem, skolēniem, sacensību organizētājiem un atbalstītājiem! Tiekamies OLIM-
PISKĀS DIENAS 10. JUBILEJĀ  2021.gadā!”

Laimes koki pie Pērses 
sākumskolas

 19. septembrī, Pasaules talkas ietvaros, Pērses sākumskolas kolektīvs iesaistījās  koku  stādīšanas 
akcijā "Laimes koki", pie skolas iestādot savus Laimes kokus. Īpašu paldies skolas saime teic Latvijas 
valsts mežu Kalsnavas arborētumam, kas jau trešo gadu pēc kārtas neatsaka un noziedo Pērses sā-
kumskolai dažādus stādus.  

Labo darbu nedēļā 
paveikts daudz
Labdarības organizācija Palīdzēsim.lv 
jau divpadsmito gadu organizē akciju 
"Labo darbu nedēļa", kad pastiprināta 
uzmanība tiek pievērsta palīdzībai, 
kuras sniegšanai nav nepieciešams liels 
finansiālais ieguldījums, tikai brīvais 
laiks un darbs, kas ir pašu ierosināts, iz-
plānots un īstenots. Šogad šī akcija no-
risinājās no 5.līdz 11.oktobrim. Arī mēs, 
Pērses sākumskolas pirmsskolas grupas 
bērni un pieaugušie, kā arī bērnu vecā-
ki, nolēmām aktīvi piedalīties.

Daiga Andersone,
Pērses sākumskolas skolotāja

Pirmo labo darbu  paveicām oktobra pirmajā 
dienā, kad sarūpējām pārsteigumu ĢAC "Dze-
guzīte" iemītniekiem Starptautiskajā senioru 
dienā.  Nākošais darbiņš - lapu grābšana rotaļ-
laukumā līdzās pansijai. Vējš gan draiskojās un 
lapas rāva no kokiem, ik pa mirklim arī lapu 
kaudzi papurinot, tomēr mazie talcinieki aktīvi 
turpināja un pabeidza iesākto. Ne velti saka, ka 
"mazs cinītis gāž lielu vezumu".

Tā kā oktobris ir arī ābolu sulu spiešanas mē-
nesis, tad nolēmām sameklēt bagātākās ābeles 
pagastā un sulīgos augļus salasīt, lai vēlāk tos 
pārstrādātu un mielotos ar gardo rudens dzērie-
nu - sulu.

Rosinājām bērnus padomāt par to, kam tad 

vēl mēs varētu palīdzēt un ko iepriecināt. Iz-
rādās, ka atjautīgie ķipari nebija aizmirsuši, ka 
arī mūsu mazie draugi - dzīvnieciņi vēlas būt 
iepriecināti. Šogad rudens tirdziņi skolās neno-
tiek, līdz ar to izpaliek pirkšanas un pārdošanas 
prieks. Neraugoties uz to, pateicoties vecāku 
atbalstam, tika sarūpēti gardumi kaķiem, kurus 
nogādāsim mūsu draugiem Aizkrauklē, "Feli-
dā".

Izskanēja variants, ka varētu palīdzēt arī za-
ķiem, tāpēc ilgi nedomājot un zinot, ka "Miķelī-
tis bagāts vīrs, daudz tu vedi vezumā. Bietes, kā-
ļus, burkāniņus, kartupeļus, sīpoliņus", rudens 
cienasts tika sarūpēts un pārsteigums sagatavots 
Tīršķirnes trušu un putnu apskates saimniecībai 
"Karlīnas" Vietalvas pagastā.

Šajā nedēļā īpaši uzrunājām arī līdzcilvēkus, 
asins donorus, ziedot vērtīgāko-dzīvības sulu 
- asinis. Iespējams, ka tikai tad, kad palīdzība 
nepieciešama mums tuvam vai pazīstamam cil-
vēkam, mēs saprotam un apzināmies, ka VADC 
asins krājumos asinis var trūkt un jācenšas vei-
cināt jaunu cilvēku iesaisti asinsdonoru kustībā.

"Labo darbu nedēļa" ir lieliska iespēja gan 
maziem, gan lieliem mācīt un ar praktiskiem 
piemēriem rādīt, ka darīt labu otram un sabied-
rībai, tā ir norma un tam jābūt pašsaprotamam.

Paldies vecākiem par atsaucību un līdzdar-
bošanos mūsu aktivitātēs! Darīsim kopā un pa-
veiksim vairāk labu darbu!

Mazs cinītis gāž lielu vezumu!
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Darbiņš labs, kas padarīts
Miķelītis bagāts vīrs,
Darbiņš labs, kas padarīts
Novākta, kad visa raža
Un no darbiem esi brīvs.
/D.Rijnieks/
Nemanot paskrējusi vasara. 

Arī   septembra mēnesis izdzī-
vojis savas dienas, esam pa-
vadījuši  Miķeļdienu - Rudens 
saulgriežus. Šis laiks mums 
visiem bijis ļoti neierasts - ir 
iepazīta  attālināta mācīšanās, 
iepazīta situācija, kad vecāki 
pavada savus bērnus tikai līdz 
ārdurvīm, arī svētku sajūtu ra-
dām katra grupa atsevišķi.

Tā bija arī Miķeļdienā. Mi-
ķelis padarītos darbus pārlūko-
ja, dodoties pie katras grupas 
bērniem atsevišķi. 1. grupā Pe-
līte - Nellija Mateša savus ma-
zos pelēnus izvadāja pa rudens 
ražas apcirkņiem. 2. grupas 
bērni kopā ar saimnieci Dinu 
Birkāni sajuta rudens garšas. 
3. grupā goda vietā tika celti 
kartupeļi – saimniece Lauma 
Rudzone kopā ar virtuves mei-
tenēm cepa   bērnu atnestos 
kartupeļus, tika smiets un iets 
dažādās rotaļās par kartupe-
ļiem. 4. grupā Miķelis kopā ar 

Rudens rūķiem Vinetu Kal-
niņu un skolotāju praktikanti 
Ingu Orlovu organizēja dažā-
das spēles un rotaļas, skanēja 
dziesmas par rudeni.

Smiekli, labs garastāvoklis, 
veselīgas darbības pavadīja šo 
rudens saulgriežu dienu. 

Lai mums visiem laba ve-
selība! Lai pietiek vitamīnu 
devas un kopā  varam sagaidīt 
Mārtiņdienu!

Miķelis - mūzikas skolotāja 
Velga Gredzena

4. grupas bērni Miķeļdienas rotaļās.

Projekts "PuMPuRS" 
Līderība un komanda. 
Lapsas Bebros

21. septembrī Bebru pa-
matskolas 7., 8., 9. klašu 
kolektīvi ar savām audzi-
nātājām dodas uz Birzga-
les "Ritēm". Meža ielokā 
visus sagaida skaists da-
bas stūrītis ar atraktīviem 
jauniešiem, kuri iepazīs-
tina ar sevi un dod mums 
pirmo uzdevumu – āra no-
jumē iekurt ugunskuru no 
mežā atrodamā materiāla. 
Te jau parādās pirmās dzī-
ves prasmes un iemaņas. 
To paveicam un pamazām 
iejūtamies jaunajā vietā, 
kur mūs sagaida darboša-
nās dažādās aktivitātēs.

Dzidra Žmuidene,
Bebru pamatskolas
8.klases audzinātāja

Iesaistīšanās projektā ir liels 
izaicinājums ikvienam audzēk-
nim. Sadalāmies 4 komandās 
– 7. klasei divas komandas, 8. 
un 9.klasei pa vienai. Katrai ir 
savs instruktors, kas vada ak-
tivitātes. Dienas gaitā   tiek iz-
spēlēta stratēģiska komandas 
spēle pa klasēm, pildot dažādus 
uzdevumus. Nekas tā nesaliedē 
klases kolektīvu, kā kopīga baiļu 

pārvarēšana pārdesmit metru 
augstumā. Tāpat arī zemo un 
augsto virvju uzdevumi, "pur-
va" pārvarēšana ar trīs dēļu palī-
dzību, līšana caur zirnekļa tīklu 
un neliela atpūta uz platformas, 
kura sniedzas koku galotnēs. 
Katras aktivitātes noslēgumā sa-
runa ar instruktoru – kā veicās, 
ko iemācījāmies, kur bija kļū-
das, kā vajadzēja rīkoties, kāds 
bija katra audzēkņa devums ko-
mandas darbā. Arī darbošanās 
laikā instruktors un klase ref-
lektē, lai varētu doto uzdevumu 
izpildīt, vairāk iemācīties savā 
starpā komunicēt un vienam 
otru atbalstīt.

Visi uzdevumi ir veidoti, 
balstoties uz neformālās izglī-
tības un pieredzes izglītības 
metodēm, izaicina komandas, 
un kopā ar instruktoriem diena 
paiet ļoti interesanti, darbīgi un 
jūtami tiek saliedēti klašu kolek-
tīvi.

Arī par pusdienām ir pa-
domāts. Lielais saimes galds 
nojumē ir noklāts ar dažādām 
tortiljas pildījuma sastāvdaļām. 
Katrs klases kolektīvs dodas 
savā noteiktā laikā, lai viens ot-
ram sagatavotu gardu tortilju, 
padzertu tēju vai kafiju.

Diena aizrit nemanot. Ir laiks 
doties mājās, bet vēl arvien ir 
vēlēšanās turpināt aizraujošās 
aktivitātes kopā ar zinošiem, 
lietpratīgiem un dzīvesgudriem 
instruktoriem. Ir ļoti liels prieks 
par to, ka skolēniem patika šis 
pasākums un ar nepacietību 
tiks gaidītas nākošās projekta 
aktivitātes, kuras notiks katru 
mēnesi.

Lūk, 8.klases skolēnu vie-
dokļi: "Man tur ļoti patika, jo 
bija saprotoši, jautri vadītāji. 
Patika tas, ka jādarbojas ko-
mandās un pēc katra uzdevuma 
viss jāpārrunā. Visi dalījās ar 
savām domām, sajūtām. Mēs 
uzklausījām katru viedokli." 
(Amanda),"Man pirmdiena 
ļoti patika, īpaši instruktors 
Viesturs un brauciens no koka 
ar striķi." (Edgars),"Mums bija 
labs instruktors Viesturs, kurš 
deva iedvesmu būt stiprai ko-
mandai." (Emīls), "Tā diena bija 
pārpildīta ar piedzīvojumiem. 
Es beidzot pārvarēju bailes no 
augstuma, un to izdarīt man 
palīdzēja klase, instruktors un 
klases audzinātāja. Es vēlētos 
vēl tādas dienas." (Estere),"Es 
domāju, cik tas ir ekstrēmi lēkt 
no 10 m augstuma. Mēs uzzinā-
jām, ka tajā kokā baiļu dēļ cilvē-
ki pavadījuši 3-4 stundas. Dodu 
10 balles šim pasākumam." 
(Damiāna)

Liels paldies visiem projekta 
organizētājiem un vadītājiem 
par brīnišķīgo dienu klašu ko-
lektīvu saliedēšanā un savu 
spēku apjaušanā. Tagad ikviens 
no mums var teikt "Kolektīvā ir 
spēks, ja visi esam vienoti kopī-
ga mērķa sasniegšanā."

Klašu saliedēšanas diena no-
tika jauniešu biedrības "Piedzī-
vojuma Gars" projekta "Līderība 
un komanda. LAPSA Bebros" 
ietvaros. Projektu līdzfinansē Iz-
glītības kvalitātes valsts dienesta 
īstenotais Eiropas Sociālā fonda 
projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 
"Atbalsts priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas samazināšanai", 
jeb PuMPuRS, sniedzot indivi-
duālu atbalstu jauniešiem sko-
lās un palīdzot īstenot jauniešu 
neformālās izglītības iniciatīvas 
gan Kokneses novadā, gan arī 
citos Latvijas novados. Tā vislabāk pārvarēt bailes no augstuma!

Mēs esam teicama komanda!

Kokneses novada amatierkolektīvu 
mēģinājumu grafiks 2020./2021. 
gada sezonā
Kokneses kultūras namā

• Senioru jauktais koris "ALAINE' - otrdiena, 
piektdiena plkst.10:00, vadītāja Silvija Cīrule

• Sieviešu koris "ANIMA" – ceturtdiena 
plkst.18:30, vadītāja Lelde Kamzole-Gagaine

• VPDK "Liepavots" – otrdiena, ceturtdiena 
plkst.20:00, vadītāja Inta Balode

• Jauniešu deju kolektīvs – trešdiena plkst. 
18:00, piektdiena plkst.20:00, vadītāja Agra Bēr-
ziņa

• Folkloras kopa "URGAS" – pirmdiena, treš-
diena plkst.17:30, vadītāja Inguna Žogota

• Pūtēju orķestris – trešdiena, piektdiena 
plkst.20:00, vadītājs Ziedonis Puķītis

• Amatierteātris – otrdiena, trešdiena 
plkst.18:30, vadītāja Inguna Strazdiņa

• Ansamblis "KOKNESES ZĒNI" – pirmdie-
na, ceturtdiena plkst.19:00, vadītāja Ināra Ma-
čuļska

• Dāmu deju kolektīvs "TIK UN TĀ" – pirm-
diena, trešdiena plkst. 20:00, vadītāja Kornēlija 

Reisnere
• Kapela "AIZEZERES MUZIKANTI" (indi-

viduāls grafiks), vadītāja Inese Skuja
• Līnijdeju grupas   - otrdiena plkst.18.00 , 

piektdien plkst. 20:00, vadītāja Inga Ozoliņa

Bebru pagastā
• VPDK "RATS" -   ceturtdiena plkst.19:30, 

svētdiena plkst.18:00, mēģinājumi notiek Vec-
bebru tehnikuma zālē, vadītāja Laura Freimane

• Bebru pagasta vokālais ansamblis "Nianse", 
trešdiena plkst.18:00, mēģinājumi notiek Bebru 
pamatskolā, vadītāja Liāna Haritonova

Iršu pagastā
• VPDK "IRŠI"-   pirmdiena, ceturtdiena 

plkst.19:00, mēģinājumi notiek Iršu klubā, vadī-
tāja Ilona Ūdre

• Iršu pagasta sieviešu vokālais ansamblis, 
pirmdiena plkst. 14:00, mēģinājumi notiek pa-
gasta pārvaldes zālē, vadītāja Valda Kalniņa
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Pārgājiens pa novada vēstures takām
Ir Covid-19 izplatības 
ierobežošanas laiks, un 
kas var būt labāks par 
izvēli klases ekskursiju uz 
veselības drošībai nezinā-
mu Latvijas vietu aizstāt 
ar pārgājienu pa dzimto 
novadu? Bebru pamat-
skolas 5. klase izplānoja 
maršrutu uz Jaunbebru 
Kartupeļu dumpja atceres 
vietu. Ceļš no Vecbebriem 
uz Jaunbebriem bagāts 
ar daudzām izziņu bagā-
tinošām apstāšanās vie-
tām. 2.oktobris vēl piede-
rēja šī gada rudens silta-
jām un vasarīgi zaļajām 
dienām, kas iedvesmoja 
iet kājām, nevis sēsties 
komfortablā transporta 
līdzeklī.

Linda Šmite,
Bebru pamatskolas sko-
lotāja

Tā kā iestājies jau veļu laiks, 
mums somās bija svecītes, ko 
iedegt Otrajā pasaules karā 
kritušajiem karavīriem Brā-
ļu kapos Recijās un Pirmajā 

pasaules karā dzīvības zau-
dējušajiem, kas atdusas zem 
kurgāna Jaunbebru pils parka 
malā.

Jaunbebru Kartupeļu dum-
pja drosminiekiem arī tika ie-
degtas piemiņas uguntiņas un 
meklēti viņu akmenī iekaltie 
vārdi. Kad skolēni bija iztēlo-
jušies 1841. gada rudens un 
ziemas drūmos notikumus un 
apjautuši, ka mūsu neatkarī-
gās valsts pirmssākumi mek-
lējami tieši Jaunbebros, Sar-
kanā šķūņa teritorijā iedegās 
draudzības ugunskurs. Bija 
pienācis laiks stafetēm, kurās 
vajadzēja apliecināt novada 
vēstures zināšanas un radīt-
prasmi.

Vispirms   jānostājas vienā 
rindā pēc auguma, uz pirmo, 
otro skaitoties, jāsadalās divās 
rindās. Radās 2 komandas. 
Pirmais uzdevums: kura ko-
manda 3 minūšu laikā savāks 
vairāk malkas ugunskuram. 
Apvienojot patīkamo ar liet-
derīgo, tika uzkopta Sarkanā 
šķūņa teritorija no krituša-
jiem sausajiem zariem. Otrais 
uzdevums: kura komanda 

nodziedās mākslinieciskāk 
iestudētu dziesmu par rudeni. 
Šāds uzdevums atraktīvajai 
un dziedošajai klasei nieks. 
Skanēja "Nāk rudens apglez-
not Latviju", "Cāļus skaita 
rudenī". Trešais uzdevums: 
salikt no akmentiņiem vārdu 
vai gada skaitli, kas saistās ar 
šo vēsturisko vietu. Skolēnu 
atmiņa un izdoma teicama. 
Ceturtais uzdevums: telefonā 
jāieraksta šķūņa teritorijā au-
gošo koku nosaukumi. Visus 
nenosauca neviena komanda. 
Tie ir ozols, priede, bērzs, kļa-
va, kadiķis, kārkls, osis. Pēdē-
jais uzdevums: kura komanda 
ātrāk sasniegs norādīto mērķi 
un nostāsies izejas pozīcijā. 
Uzvarēja draudzība. Tagad 
laiks gardajām skolas pavā-
rīšu un vecāku sarūpētajām 
pusdienām: picām, desiņām, 
sviestmaizēm, plātsmaizēm, 
tējai. Vislielākais gardums 
tomēr izrādījās oglēs izceptie 
kartupeļi ar sāli. Kartupeļiem   
Kartupeļu dumpja vietā pavi-
sam cita garša.

Mājupceļā mums pieteik-
ta viesošanās z/s "Vecsiljāņu" 

piena ražotnē, no kurienes 
sākas "Ievas Siera" tapšanas 
ceļš. Kuram gan negaršo Lat-
vijā pazīstamais un iecienītais 
"Ievas Siers"?

  Televīzijā redzētais tagad 
pašu acīm apbrīnojams: gan 
slaukšanas karuselis, kurā iz-
slauktas 600 govju trīs reizes 
dienā, gan gotiņu paklausība, 
kārtības noteikumu ievēroša-
na, teliņu komfortablā dusēša-

na, modernā tehnika, sausais 
bruģis, kas savieno daudzās 
lopu novietnes. Visur tīrība 
un visu lietu kārtība. 5. kla-
ses skolēni ir lauku zemei un 
darbiem tuvināti, dzīvniekus 
mīloši, labestīgi. Grūti šķirties 
no apmīļotajām raibaļām, bet 
diena jau otrajā pusē, un dažs 
nedrīkst nokavēt autobusu uz 
mājām.

Klases pārgājiena pievie-

noto vērtību veido sasniegtie 
mērķi karjeras izglītībā, piere-
dzes izglītībā, savstarpējā sa-
skarsmē, veselīga dzīvesveida 
veicināšanā, piederības izjū-
tas savam novadam un valstij 
veicināšanā. Īsāk sakot, pār-
gājiens izvērtās par kolosāli 
pavadītu laiku klases kolektī-
vā un vienu pozitīvu emociju 
piepildītu dienu mūžā.

Vēstures notikumu mājvietā pie draudzības ugunskura.

Starpnovadu sadarbības projekts "Sveiks, kaimiņ!"

Aizkraukles novada paš-
valdība ir noslēgusi līgumu 
ar Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūru par Iz-
glītības un zinātnes ministri-

jas Jaunatnes politikas valsts 
programmas 2020. gadam 1. 
sadaļas Valsts atbalsta nod-
rošināšana jaunatnes politi-
kas attīstībai pašvaldībās 1.2. 
apakšsadaļas "Starpnovadu 
un starpinstitūciju sadarbība 
jaunatnes politikas īstenoša-
nai vietējā līmenī", par pro-
jekta "Sveiks, kaimiņ!" (iden-

tifikācijas Nr. VP2020/1.2-4) 
īstenošanu. 

Projektu kopīgi īsteno 
Aizkraukles, Jaunjelgavas, 
Kokneses, Neretas, Pļaviņu 
un Skrīveru novadu jaunat-
nes jomā iesaistītie speciālis-
ti un jaunieši. 

Projekta mērķis ir stipri-
nāt iepriekšminēto novadu 

jaunatnes jomā iesaistīto 
personu un institūciju ka-
pacitāti, līdzdarbojoties visu 
novadu jauniešiem un veici-
not jauniešu iniciatīvu pieda-
līties jaunatnes politikas do-
kumentu izstrādes procesos. 

Projektā paredzēts īstenot 
šādas aktivitātes:

1) sadarbības novadu jau-
niešu tikšanās, veidojot vie-
notu instrumentu gan jau-
niešu, gan jaunatnes jomā 
iesaistīto institūciju darba 
veicināšanai un nolikuma 
"Motivācijas un līdzdalības 
veicināšana starpnovadu un 
starpinstitucionālā līmenī 

jaunatnes jomā" izstrāde un 
pilotēšana projekta īstenoša-
nas laikā;

2) apzināt, izpētīt, izana-
lizēt un salīdzināt esošo si-
tuāciju jaunatnes jomā Aiz-
kraukles, Jaunjelgavas, Kok-
neses, Neretas, Pļaviņu un 
Skrīveru novados, pieejamo 
resursu izvērtēšana un jau-
natnes darbinieku viedokļu, 
novadu vajadzību apkopo-
šana klātienes seminārā par 
jaunatnes darba organizēša-
nu novados;

3) iedvesmas - pieredzes 
apmaiņas brauciens uz Gul-
benes novadu;

4) jaunatnes darbā iesaistī-
to personu un institūciju ap-
mācības kapacitātes celšanas 
nolūkos;

5) noslēguma pasākums – 
6 novadu jauniešu, jaunatnes 
darbinieku un politikas īste-
notāju tikšanās, projekta re-
zultātu prezentēšana. 

Projekta īstenošanas laiks 
no 2020.gada 1.septembra 
līdz 2021.gada 20.oktobrim.  

Projekta finansējums: 
EUR 4300.00

Šī gada 17.septembrī no-
tika projekta pirmā aktivitā-
te – darba grupas sanāksme, 
kurā piedalījās visu projektā 
iesaistīto novadu jaunatnes 
jomā strādājošie pārstāvji. 
Darba grupa veica visa pro-
jekta pasākumu detalizētu 
plānošanu, konkretizēja kā 
tiks veikta projekta monito-
rēšana, pārrunāja projekta 
publicitātes pasākumus, sa-
dalīja pienākumus, lai pro-
jektu spētu īstenot kvalitatī-

vi. Tika izlemts, ka nākamā 
aktivitāte - Starponovadu 
sadarbības veicināšanas pa-
sākums “Sveiks, kaimiņ!” 
notiks šī gada 28.oktobrī 
Aizkraukles k/n, kur pasā-
kuma laikā tiks prezentētas 
katra novada aktīvās jaunat-
nes jomas un to dalībnieki 
ģenerēs idejas kādas aktivitā-
tes būtu iekļaujamas sistēmā 
“Motivācijas un līdzdalības 
veicināšana starpnovadu un 
starpinstitucionālā līmenī 
jaunatnes jomā”, lai motivē-
tu institucionālo sadarbību 
novadu ietvaros un starp no-
vadiem, jauniešu līdzdalību 
novadu sabiedriskajā dzīvē, 
prasmju attīstību un kompe-
tenču uzlabošanu, brīvprātī-
bas principu nostiprināšanu 
un izpratni par jaunatnes 
politikas īstenošanas instru-
mentiem. Vienlaicīgi jaunat-
nes jomas darbiniekiem būs 
iespēja veikt savu kompe-
tenču pašvērtējumu projekta 
sākuma un beigu posmā, lai 
novērtētu savu izaugsmi. 

Plānots, ka šis projekts ir 
kā pirmais kopējais lielais 
atskaites punkts sešu novadu 
sadarbības veidošanā, kuri 
pēc administratīvi terito-
riālās reformas būs vienoti, 
taču jau ar daudz skaidrāku 
redzējumu par to, kā attīstīt 
jaunatnes jomu jaunizveido-
tajā attīstības centrā.

Projekts īstenots Izglītības 
un zinātnes ministrijas Jau-
natnes politikas valsts prog-
rammas 2020.gadam valsts 
budžeta finansējuma ietvaros

 Darba grupas dalībnieki pirmajā tikšanās reizē.
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Aizvadītie notikumi Kokneses 
pamatskolā – attīstības centrā
“Zoozīļuks 2020” 

Rudens Latvijā iekrāso koku lapas un Rīgas Zooloģiskajā dārzā ir 
sarosījies “Zoozīļuks 2020”, kurš aicina visus Latvijas bērnus pieda-
līties konkursā un lasīt ozola zīles. Par labu darbu ir arī balva – bez-
maksas zoodārza apmeklējums un ekskursija gida pavadībā. Šogad 
Zooloģiskā dārza rīkotajā konkursā piedalījās Kokneses pamatskolas 
– attīstības centra “C’’ klašu audzēkņi ar skolotājiem, lasot zīles pie 
Skolas – centra augošajiem ozoliem. Atbildīgajā darbā tika iesaistīti 
arī vecāki, kuri kopā ar bērniem lasīja zīles savu dzīvesvietu apkārtnē. 
Visiem kopīgi iesaistoties, salasīti 38 kg ozola zīļu. Čaklākā zīļu lasītāja 
ir Sintija Trofimova, kura kopā ar vecākiem salasīja un uz skolu atve-
da vairāk kā 15 kg ozolzīļu.

Rudens kross Lielplatonē
8. oktobrī Kokneses pamatskolas – attīstības centra skolēni devās 

uz Lielplatones pamatskolu – atbalsta centru Jelgavā, lai piedalītos 
LSO rudens krosa sacensībās. Ar laba vēlējumiem dalībnieki devās 
rudens tērpā ieskautā meža ielokā uz skrējienu startu. Mūsu skolēni 
var uzvarēt! Sintija Trofimova 300 m distancē ieguva godpilno 1. vie-
tu, Daniils Sviridovs, Santa Mitrovska 500 m distancē ieguva 2. vietu, 
Kristaps Ivanovs, Beāte Avotiņa 3. vietu. Vislielākais dalībnieku skaits 
un  konkurence bija skrējienā, kurā piedalījās Eduards Sviridovs. Sīvā 
cīņā Eduards  kopvērtējumā ieguva 5. vietu.

“Mēs Erasmus+ projektos. Pieredzes 
stāsti”

Erasmus programma ir plašs iespēju lauks, ko apgūstot var izman-
tot starptautisko pieredzi savas izglītības izglītības iestādes attīstībai. 
Latvijas Erasmus+ projektu īstenotājiem otro gadu ir iespēja iesais-
tīties Eiropas mēroga iniciatīvā “ErasmusDienas2020”, kas notiek no 
15. līdz 17.oktobrim.

Kokneses pamatskolas – attīstības centrs atsaucās šim uzaicinā-
jumam un pasākuma ietvaros Skolas – centra Erasmus+ mobilitāšu 

dalībnieki stāstīja savus pieredzes stāstus gan par saviem tiešajiem un 
netiešajiem ieguvumiem, gan to ietekmi uz izglītības iestādi kopumā. 
Tā ir starptautiska pieredze, jauni iespaidi par izglītības sistēmu citās 
Eiropas valstīs, tie ir kontakti, tās ir zināšanas, kas noderēs tālākajā 
profesionālajā darbībā. 

Sportiskais pasākums “Staciju 
jampadracis”

Saulainais rudens šogad mudina ikvienu doties laukā, lai jautrās 
spēlēs un rotaļās pavadītu brīvo laiku pēc mācību stundām. 2020. 
gada 1.oktobra pēcpusdienā Kokneses  pamatskolas – attīstības cen-
tra sporta laukumā notika pasākums “Staciju jampadracis”. Sportisko 
uzdevumu organizēšanā, dažādu stafešu un atrakciju sagatavošanā 
un vadīšanā tika iesaistīti Skolas – centra līdzpārvaldes pārstāvji, me-
todisko komisiju vadītāji, skolas pedagogi. Pasākumā piedalījās arī 
īpašie viesi – skolēnu vecāki, kuri skolēnus iepriecināja ar jautrām 
aktivitātēm un pārsteiguma balviņām.

Drošības nedēļā pilnveido prasmes 
Sadarbībā ar dažādām institūcijām, Kokneses pamatskolā – attīs-

tības centrā 2020.gadā no 21. līdz 25.septembrim notika Drošības 
nedēļa, lai pilnveidotu skolēnu prasmes izvērtēt rīcību un apzināties 
apkārtējās vides riskus dažādās dzīves situācijās. Šinī nedēļā skolē-
niem bija iespēja tikties ar vairāku profesiju pārstāvjiem un iepazīties 
ar viņu pieredzi drošības jautājumos.

23. septembrī Kokneses pamatskolā – attīstības centrā viesojās   
VUGD darbinieki un novadīja lekciju “Esi drošs!”, atgādinot skolē-
niem drošības noteikumu nozīmi mājās, skolā un ārpusskolas aktivi-
tātēs. 24. septembrī skolas – centra jaunāko klašu skolēni tika aicināti 
uz tikšanos ar Valsts policijas Aizkraukles iecirkņa Nepilngadīgo lietu 
inspektori S. Zīmeli. Lekcijā “Tava drošība” tika atgādināti svarīgākie 
drošības noteikumi, kuri jāievēro skolā, mājās, uz ielas. 

Mācību ekskursijas
6. – 9.c klases skolēni 2020.gada 15.oktobrī devās mācību ekskur-

sijā uz kaimiņu novadu - tīršķirnes trušu, mājputnu, eksotisko putnu, 
dzīvnieku audzētavu “Karlīnas” Vietalvas pagastā, ar mērķi iepazīt 
cilvēka darba tikumu, audzējot šos mājdzīvniekus, vadot lauku saim-
niecību un labi atpūsties.

Saimniecība atrodas ainaviski skaistā vietā – ar ūdensrožu dīķī-
šiem, neskartiem brīnišķīgiem dabas skatiem, ziediem bagātiem pa-
galmiem, koptiem dzīvnieku aplokiem. “Karlīnu” saimnieks Silvars 
laipni mūs uzņēma un dalījās saimniekošanas pieredzē, pastāstot par 
dzīvnieku dzīvi, uzvedību, aprūpēšanu. 

Mācību ekskursijas maršruts turpinājās uz Likteņdārzu Koknesē. 
Atpūta bērnu laukumā, izšūpošanās šūpolēs, mierīgā pastaiga gar 
Daugavu, pa dārzu, aleju, iedvesmoja. Priecājāmies, kā top mūsu Lik-
teņdārzs!

 Mēs esam sportiņā
Kokneses pamatskola – attīstības centrs 18.septembrī iesaistījās 

Olimpiskās dienas 2020 pasākumos, kuri šogad veltīti Starptautiskās 
Olimpiskās komitejas dibināšanai. Popularizējot veselīgu un aktīvu 
dzīvesveidu, Skolas – centra zālē tika sapulcināti 1. – 9. klašu skolnieki, 
lai piedalītos Olimpiskajā rīta vingrošanā, veicot vingrojumu kom-
pleksu “Mēs esam #SPORTIŅĀ”, kas tika demonstrēts uz lielā ekrāna. 
Kopīgās aktivitātes palīdzēja bērniem izjust, kā sportojot atjaunojas 
enerģija un rodas prieks. Skolotāji akcentēja rīta vingrošanas nozīmi 
ikdienā, atgādinot, ka fiziskās aktivitātes kļūst par ceļu uz labāku vese-
lību un ir ilgtermiņa ieguvums ikvienam. Paldies skolotājiem Guntim 
Atrastam un Maijai Zeilānei par ieguldīto darbu pasākuma sagatavo-
šanā un norisē!

Skolēnu lasītās zīles jau aizceļojušas un Zooloģisko dārzu.

Kad vijole dzied
Astoto rudeni Koknesē Dzejas svētkus aicināja  svinēt 
biedrība "Mazā taka". Paldies atsaucīgajiem koknesie-
šiem, kuri 19. septembrī Kokneses tūrisma informāci-
jas centrā vēlējās pabūt skaistajā melodiju un dzejas 
burvības pasaulē.

Kokneses novada domes
Tūrisma un sabiedrisko attiecību nodaļa

Ceļu uz Koknesi šajā rudens saulainajā dienā bija mērojis vi-
jolnieks Edgars Ziņģe no Ventas krastiem Kuldīgā. "Viņa rokās 
vijole dziedāja!" – tā mūziķa sniegumu raksturoja pasākuma ap-
meklētāji, jo Edgara Ziņģes spēlētie skaņdarbi lieliski papildināja 
dzejas autoru lasījumus.

Šopavasar ar Kokneses novada pašvaldības atbalstu tika izdota 
biedrības "Mazā taka" trešā kopgrāmata ar nosaukumu "Dzirnas". 
Dzejas dienu pasākums bija arī jaunās grāmatas atklāšanas svētki.

"Dzirnās" vienuviet atradīsiet ne tikai biedrības autoru dzejas 
vārsmas, bet arī koknesiešu Maritas Bites un Kristapa Bites dzejas 
rindas, kurās ir romantiska smeldze,  tēlaina dabas izjūta, tā ne-
tveramā dzejas dzirksts, kas neatstāj vienaldzīgu.

Tikšanās reizē dzejoļus no kopkrājuma un savus jaunākos 
darbus lasīja Ārija Āre, Maija Stepēna, Dzidra Čumakeviča, Olga 
Kļaviņa, Sarmīte Rode, kā arī  Marita un Kristaps Bites, kuri pir-
mo reizi plašākam lasītāju lokam ļāva ielūkoties savā dzejas pa-
saulē. Paldies viņiem par uzdrīkstēšanos!

Kad dzejas vārdi jau bija pasacīti, vēl turpinājās vijoles kon-
certs, jo pasākuma apmeklētāji nesteidzās doties mājup, bet bau-
dīja brīdi, kad dzied vijole talantīga meistara rokās.

Edgars Ziņģe, dzejas autori un 
atbalstītāji pasākuma noslēgumā.

Dzejas dienas Bebru 
pagasta bibliotēkā

"Kā vēja norauts kastanis pie 
loga klauvē rudens,"   ar šādiem 
vārdiem sākās dzejas dienu pasā-
kums Bebru pagasta bibliotēkā. 
Smaidīgā un atraktīvā dzejniece 
Maija Stepēna klātesošos iepa-
zīstināja ar savu dzeju, gan dze-
jas tapšanas vēsturi, ar humora 
dzirksti pastāstīja par savu bēr-
nību un jaunību, par to, kā tapa 
viņas pirmie dzejoļi.

Pasākumu muzikāli piepildīja 
Inese un Monta Skujas, iesaistot 
klausītājus muzikālās aktivitā-

tēs. Divas stundas paskrēja vēja 
spārniem, jo gan dzejniece, gan 
dziesmu izpildītājas aizrāva ar 
saviem priekšnesumiem.

Pēc pasākuma visi pakavējās, 
kopīgi dzerdami svaigu pipar-
mētru tēju un aprunājoties ar 
dzejnieci, izteicot savas domas 
par noklausīto dzeju un dzies-
mām.

Bebru pagasta bibliotēkas 
informācija un foto

Dzejas un mūzikas valdzinājums. Maija Stepēna, Inese un 
Monta Skujas.  
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Kapela "Aizezeres muzikanti" 
atver dziesmu pūru

Ejot pretī zelta rudenim, 
kapela "Aizezeres mu-
zikanti" 19. septembra 
vakarā Vecbebru tehni-
kuma zālē atsaucīgajiem 
dziesmas draugiem 
dāvāja melodijas no 
sava bagātīgi pielocītā 
dziesmu pūra. "Aizezeres 
muzikanti" gadu gaitā 
ir iemantojuši savus 
klausītājus, jo aktīvi pie-
dalās Kokneses novada 
kultūras pasākumos, kā 
arī tiek aicināti koncertēt 
citos Latvijas novados.

Kokneses novada domes
Tūrisma un sabiedrisko 
attiecību nodaļa
Foto no kapelas "Aizeze-
res muzikanti" arhīva

No 2017. gada kapela "Aiz-
ezeres muzikanti" ir piepul-
cējusies Kokneses kultūras 
nama amatierkolektīvu pul-
kam, bet arī pirms tam -   no 
2013. gada ir labi pazīstama 
mūsu pusē. Savu nosaukumu 
kapela mantojusi, skaisti tur-
pinot  vadītājas Ineses Skujas 
tēva iesākto, kurš savos jau-
nības gados dzimtajā pusē 
Balvu novada Vīksnas pagastā 
Aizezeres ciemā nodibināja 
kapelu, kurā spēlēja vietējie 
muzikanti.

Pa šiem dziesmotajiem ga-
diem "Aizezeres muzikanti" 
ir apliecinājuši, ka viņiem ir 
svarīgi saglabāt tautas mākslas 
tradīcijas, spēlēt senos tautas 
mūzikas instrumentus, mek-
lēt un no aizmirstības izcelt 
kādreiz zināmas un iemīļotas 
melodijas, lai tās ieskanētos 
no jauna un sasniegtu dzies-
mu mīlošas sirdis.

Par katru kapelas dalībnie-
ku varētu izstāstīt savu īpašo 
stāstu, kā viņš nonācis šajā 
muzikālajā kolektīvā. Bet pats 
galvenais - viņus vieno vēlme 
muzicēt   sev un citiem par 
prieku.

Kapelā ir divas vijolnieces 

un abas vārdā Montas. Monta 
Skuja savu muzikālo talantu 
mantojusi no vecākiem un 
vecvecākiem. Viņa patiesi ir 
dzimusi skatuvei, jo ir skaistas 
balss īpašniece, spēlē ne tikai 
vijoli, bet labi pārvalda arī ci-
tus mūzikas instrumentus un 
lieliski vada pasākumus. Mon-
tas iegūtās zināšanas Kokne-
ses Mūzikas skolā un Latvijas 
Kultūras koledžā lieti noder 
kapelas repertuāra sagatavo-
šanā, koncertu organizēšanā 
un vadīšanā.

Iespējams, ka kapelas gadus 
var mērīt, skatoties uz Montu 
Bergmani, jo no mazas mei-
tenes, kas tikko bija uzsākusi 
mācības Kokneses Mūzikas 
skolā, viņa ir izaugusi par 
jaunkundzi, kuras rokās vijole 
gavilē. Šoruden viņa uzsāka 
mācības 9. klasē Ilmāra Gai-
ša Kokneses vidusskolā, bet 
viņas mājas ir Iršu pagastā. 
Montas vecmāmiņa ir vislielā-
kā viņas atbalstītāja, jo ir klāt 
visos mazmeitas koncertos.

Inese Skuja spēlē akor-
deonu un, kā teic viņas do-
mubiedri -  ir kapelas sirds un 
dvēsele.  Pieredzes bagāta savā 
mūzikas ceļā ir Velga Gredze-
na. Kapelā viņa ir kokles un 
cītaras meistare.

Ineses un Velgas kolēģe 
bērnudārzā Dzintra Stārastiņa 
ir apguvusi bungu spēli, un arī 
viņas balss skan līdzi pārējām 
kapelas dziedātājām. Kape-
lā muzicē divi burvīgi kungi. 
Normunds Skuja darbojās 
kapelā no pirmās dibināšanas 
dienas  – ir tās stiprais balsts, 
jo kas gan cits atliek, ja jāspēlē 
kopā ar sievu, meitu un vis-
labākajiem draugiem! Ģitāra 
un bass ir Normunda mūzikas 
instrumenti. Savukārt Jānim 
Padomam vislabāk piestāv ap-
zīmējums "cilvēks – orķestris", 
jo viņš teicami spēlē ģitāru, 
bandžo, stabulītes un mutes 
ermoņikas.

Šajā koncertā no kapelas 
pielocītā dziesmu pūra skanē-

ja dažādu komponistu dzies-
mas par rudeni un Latviju, par 
mums tuvo Pērses krastu.

Monta Skuja pirmo reizi 
izpildīja kapelai uzdāvinātu 
dziesmu par bagāto rudeni. 
Uz šo pirmatskaņojumu kon-
certā bija ieradusies dziesmas 
dāvinātāja - vārdu un mūzi-
kas autore Aina Sokolova no 
Jaunkalsnavas.

Vēl viens negaidīts pārstei-
gums bija Jāņa Bota uzstāša-
nās ar divām dziesmām. Jānis 
ir uzaudzis Bebru pagastā, 
mācījies Bebru pamatskolā 
un Kokneses Mūzikas sko-
lā, bet tagad izglītojas Rīgā. 
Daudziem bebrēniešiem bija 
prieks redzēt viņu pēc ilgāka 
laika uz skatuves savās mājās. 
Jānis dziedāja populāro dzies-
mu "Dāliju liesmās" no Vik-
tora Zemgala repertuāra un 
dziesmu, kurai viņš pats radī-
jis melodiju. Lai piepildās Jāņa 
sapnis par savu autorkoncertu 
Bebros!     

Visskaistākie ziedi no beb-
rēniešu dārziem šajā vakarā 
tika dāvināti muzikantiem, 
kas rudenīgo vakaru pār-
vērta par gaišu saules dienu. 
Aina Sokolova ciemkukulī 
bija atvedusi katram kapelas 
dalībniekam veltītas dzejas 
rindas, bet Bebru pagasta 
pensionāru padome "Mār-
tiņroze" pārsteidza ar greznu 
torti, kuru bija cepusi Vineta 
Grinšpone. "Paldies jums, ka 
vienmēr atbalstāt mūsu pasā-
kumus! Jūs esiet mūsu muzi-
kanti!" – sacīja "Mārtiņrozes" 
pārstāves.  Brīnišķīgā koncer-
ta sniedzējus Bebru pagasta 
pārvaldes vārdā sirsnīgi sveica 
kultūras darba organizatore 
Justīne Kosmačevska. "Mēs 
jūtamies kā jubilejas koncer-
tā!" – saņemot daudzos laba 
vēlējumus, sacīja kapelas va-
dītāja Inese Skuja.

Lai kapelai "Aizezeres mu-
zikanti" dziesmām bagāts ru-
dens un uz tikšanos atkal citos 
dziesmotos pasākumos!

"Mēs jūtamies kā jubilejas koncertā!" – saņemot daudzos laba vēlējumus, sacīja kapelas 
vadītāja Inese Skuja.

Eiropas sporta nedēļa Iršos
No 23. līdz 30. septembrim 

visā Latvijā un Eiropā jau ses-
to gadu norisinājās Eiropas 
sporta nedēļa, ar mērķi mainīt 
iedzīvotāju ieradumus un kļūt 
aktīvākiem. Šī nedēļa domāta 
ikvienam, neatkarīgi no vecu-
ma, dzimuma un fiziskās sa-
gatavotības. Sporta hallē "Irši" 
notika pieci vakara pasākumi: 
"10 futbola soda sitieni"- flor-
bola vārtos, “Veselības apļi”, 
"10 basketbola soda metieni", 
"Vēdera preses pārbaude", "Lē-
cieni ar lecamauklu", kuros ie-
dzīvotājiem bija iespēja pieda-
līties un izmēģināt savus spē-
kus dažādās aktivitātēs. Lāsma 
Rutkovska, sporta pasākumu 
organizatore, teic paldies vi-
siem dalībniekiem par pieda-
līšanos Eiropas sporta nedēļas 
pasākumos. Būt kustīgam no-
zīmē būt veselam! Katrs dalībnieks saņēma pateicības medaļu.

Ekskursija ar pievienoto vērtību
Septembra vidū Kokne-
ses novada seniori devās 
ceļojumā pie mājražotā-
jiem citā Zemgales pusē. 
Ciemojāmies Uzvaras lī-
duma "Ķiploku pasaulē", 
strausu fermā "Mazzari-
ņi", šitaki sēņu audzētavā 
"Trubenieki" un "Tējas 
namiņā" Elejas parkā.

Zenta Bērziņa,
Kokneses senioru klubi-
ņa "Pīlādzītis" vadītāja

Agra rīta stundā visi ceļo-
tāji bija noteiktajā vietā un 
laikā. Ieņēmuši visas sēdvietas 
autobusā, piesprādzējušies, 
devāmies ceļā. Gide Daiga 
pastāstīja par katras ceļoju-
ma apskates vietas vēsturi un 
tagadni. "Ķiploku pasaules" 
saimniece Antra mūs sagai-
dīja īpaša dizaina apģērbā, īsi 
iepazīstināja ar sevi un saim-
niekošanas sistēmu. Protams, 
visu dzīves laiku nav nodar-
bojusies ar dārzeņu audzēša-
nu un to pārstrādi, esot bijusi 
ierēdne, socioloģe, apguvusi 
šūšanas prasmes un kosme-
tologa zinības, bet kopš 2016. 
gada uzņem interesentu gru-
pas savas darbnīcas – degus-
tācijas zālē – "Annās". Audzē 
ķiplokus 1 ha platībā, siltum-
nīcā aug dažādu šķirņu tomā-
ti, paprika un nelielā platībā 
rudens šķirņu avenes. Visu iz-
audzēto pārstrādātā veidā un 
īpašā noformējumā piedāvā 
pircējiem. 2019.g. saimniecī-
bai piešķirta kvalitātes zīme 
"Zaļais sertifikāts".

Ierodoties strausu fermā 
"Mazzariņi", mūs sagaidīja 
karsta Āfrikas svelme, saim-
nieks Dainis un eleganti frizē-
tas alpakas. Strausi uz mums 
no augšas noraudzījās pāri   
pastaigu laukumu iežogoju-
miem. Tikām iepazīstināti ar 
šo dižo putnu augšanas un uz-
turēšanas īpatnībām, vērojām 
strausu mazuļus un intere-
santo trušu šķirņu kolekciju. 
Veikaliņā varēja iegādāties ro-
tas lietas no strausu spalvām, 
ādas izstrādājumus, saldēju-
mu, olbaltuma cepumus, gaļas 
žāvējumus. Šogad Covid-19 
krīze nes saimniecībai lielus 
zaudējumus, bet saimnieks 
cer, ka varēs kaut kā izķepu-
roties.

Braucot garām rudens aru-
miem un novāktās labības 
laukiem nonācām pie zemnie-
ku saimniecības "Trubenieki". 
Mūs sagaidīja īpašnieks Jānis, 
tērpies firmas zīmes krekliņā, 
lai pastāstītu par īpašumu, 
savas bērnības pieredzi šitaki 
sēņu lietošanā, ideju par biz-
nesa ieceri, sēņu audzēšanas 
īpatnībām un skarbo šī biz-
nesa realitāti. Sākotnēji dižie 
plāni esot nobeigušies mazgā-
tas malkas veidolā, citā reizē 
nevarējuši izpildīt noslēgtos 
piegāžu līgumus – sēnes tad, 
kad vajag nav augušas – zau-
dējumi bijuši lieli. Tā atrak-
tīvi stāstot mums piedāvāja 
nogaršot svaigas šitaki sēnes, 
kas bija atvestas ar visu baļķi 
no audzēšanas inkubatora, jo 
tagad audzēšanas vietā tūristi 
netiek laisti, tiek ievēroti visi 

higiēnas noteikumi. Izgaršo-
juši sēnes, tikām uzaicināti 
īpašā nojumē baudīt šitaki 
sēņu zupu, sviestu, maizi, tur-
pat arī ir iespēja ražojumus 
nopirkt. 

Iepirkuši vērtīgos produk-
tus, ceļojām uz Elejas muižas 
parku. Pie rekonstruētās par-
ka sētas mūs sagaidīja vietējā 
gide Kristīne, kas pastāstīja 
par parka vēsturi un rekons-
trukcijas darbiem. Parka teri-
torija sakopta, tikai pils vietu 
ieskauj augsts metāla žogs 
– privātīpašums, kur labie-
kārtošanas darbi vēl nav sāk-
ti. Pastaigā pa parka celiņiem 
šķērsojām tiltiņu "no pagātnes 
uz nākotni", iepazinām vides 
objektu "saruna", priecājāmies 
par tēlnieka Gļeba Panteļejeva 
skulptūru "Mīlestībai", nonā-
cām pie restaurētā "Tējas na-
miņa". "Tējas namiņā" nogar-
šojām piedāvāto vietējo ziedu 
tēju, klausījāmies gides stāstu 
par senatni un tagadni, atva-
dījāmies un devāmies mājup.  

Mājupceļā pārdomājām 
visu redzēto un izgaršoto. Šīs 
ekskursijas pievienotā vērtī-
ba ir zemgaliešu domu spēks, 
roku darba spars un spītība. 
Paldies Kokneses novada do-
mei par transporta finansēju-
mu, Dzintrai par telefonistes 
darbu, Daigai un Aldim par 
ceļotāju komforta nodrošinā-
jumu. Veiksmi darbos! 

Vēl mūsu dzejnieces Ārijas 
Āres vēlējums visiem, visiem: 
"Dzīvesprieku lai varam gaiši 
un laimīgi iziet pretī ziemas 
sniegiem!".

Ciemos pie ‘’Ķiploku pasaules” saimnieces.
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Ekskursijā iepazīst Vidzemes pērles

Par tradīciju ir kļuvusi 
Iršu pagasta ikgadējā se-
nioru rīkotā ekskursija.
Arī šogad septembra 
vidū, pateicoties Kok-
neses novada domes un 
Iršu pagasta pārvaldes 
atbalstam, ievērojot šī 
brīža situācijas nepie-
ciešamo piesardzību, 
devāmies  apmeklēt un 
iepazīt skaistas, vēsturis-
kas Latvijas vietas - Cēsis, 
Āraišus un Līgatni.

Valda Kalniņa

Maršrutu izvēlējas senioru 
kluba "Vālodzīte" dalībnieces, 
apskates vietas saskaņoja Rai-
na Līcīte, biļešu iegādei naudu 
vāca Maija Bērziņa. Tas no-
drošināja to, ka visu varējām 
iepazīt bez liekas kavēšanās. 
Paldies viņām!

38 ekskursijas dalībniekiem 
agri no rīta saules apmirdzēta 
savu viesmīlību rādīja Cēsu 
pilsēta. Bez steigas izstaigājām 
labi sakopto Cēsu pils parku, 
estrādi, seno pili, vecpilsētu. 
Balta un majestātiska mums 
durvis vēra atjaunotā svētā 
Jāņa baznīca. Redzējām arī 

Cēsu koncertzāli.
Nākamā apskates vieta bija 

Āraišu ezerpils. Jauka gide 
mūs iepazīstināja ar seno cilšu 
dzīvesveidu, ezerpils muzeja 
izveidi, tā ekspozīciju.

Līgatne šoreiz mūs bija iein-
teresējusi ne vien ar savu dabas 
krāšņumu, bet arī ar Līgatnes 
papīrfabrikas vēsturiskajām 
ēkām un ciematu, kā arī ar pa-
domju laika slepeno  bunkuru.

Lieliska Līgatnes tūrisma 
informācijas centra darbiniece 
mūs izvadāja pa nu jau pames-
to papīrfabrikas ēku komplek-
su, iepazīstināja ar tā vēsturi, 
papīra ražošanas procesu, 
stāstīja par fabrikas strādnieku 
dzīvi, iespējām izbaudīt darba 
devēju rūpes par viņiem. To-
mēr, tas, ka šobrīd nekas nav 
zināms par pamestās ražotnes 
likteni, radīja mūsos skumjas.

Daudz interesanta un jauna 
par padomju iekārtu, kurā mēs 
vairums vēl salīdzinoši nesen 
dzīvojām, uzzinājām, apmek-
lējot Līgatnes padomju laika 
pazemes slepeno bunkuru. 
Tas ticis ierīkots, lai atomkara 
gadījumā tā laika partijas un 
valdības funkcionāri drošībā 
varētu turpināt savu darbu. Ie-
spaidīgi!

Bija jau pievakare, kad ie-
griezāmies Līgatnes kultūras 
centrā, kurā varēja iegādāties 
līgatniešu mājražojumus.

Vakarā noguruši no iespai-
diem, bet priecīgi par labi 
pavadīto dienu, atgriezāmies 
mājās.

Īpašs paldies šoferītim Al-
dim par labestību!

Balta un majestātiska - atjaunotā svētā Jāņa baznīca.

Aizvadītas Kokneses skeitparka  
rudens sacensības

Rudens sacensības skeit-
parkā tika plānotas jau 
17.septembrī, bet slikto 
laikapstākļu dēļ tās tika 
pārceltas uz 23.septembri. 
Laikapstākļi sacensību 
dienā bija ļoti vasarīgi 
un piemēroti skeitparka 
sacensībām. Noskaidrot 
labāko bija ieradušies 16 
dalībnieki, bet atbalstīt 
vairāk nekā 50 skatītāji.

Kokneses sporta centrs

Vispirms notika sacensības 
brīvās izvēles programmā, kur 
dalībniekiem bija jāveic pēc ie-
spējas vairāk triki divu sesiju 
laikā. Veikto triku daudzumu 
un kvalitāti vērtēja tiesneši, kas 
noteica labākos katrā rīku grupā.

Scooter grupā, kur startēja 
septiņi dalībnieki, vislabākos 
rezultātus uzrādīja Aleksandrs 
Kudrjavcevs, otrajā vietā atstājot 
mājinieku Ričardu Lācīti, bet tre-
šajā vietā Ralfu Jostsonu. BMX 
grupā, kur piedalījās 4 dalībnie-
ki, labākos trikus demonstrēja 
Aigars Krjukovs, aiz sevis atstā-
jot Kristiānu Vilcānu un Raineru 
Drozdu. Skateboard grupā divu 
dalībnieku konkurencē Reinis 
Zukulis pārspēja Patriku Dribu, 
bet Inline grupā labākais bija 
Valters Kārklis, kurš bija arī vie-
nīgais dalībnieks šajā rīku grupā.

Pēc izvēles programmas no-
tika arī labākā trika konkurss, 
kur katrā rīku grupā dalībnieki 
sacentās, lai parādītu vienu la-

bāko triku. Scooter konkurencē 
ar ļoti iespaidīgu transfer lēcienu 
uzvarēja Ralfs Jostsons, BMX 
labākais triks padevās Aigaram 
Krjukovam, skateboard vien-
nozīmīgi uzvarēja Reinis Zuku-
lis, bet Inline balva nonāca pie 
Valtera. Par uzvaru labākā trika 
konkursā sportisti saņēma īpaša 
dizaina t-kreklus no Kokneses 
sporta centra.

Sacensību noslēgumā tika 
noskaidrots arī tālākais lēcējs ar 
skūteri, un šeit pie KSC cepurēm 
tika Ralfs Jostsons, Ričards Lācī-
tis un Kristers Darbiņš.

Liels paldies visiem, kuri palī-
dzēja pasākuma veiksmīgā nori-

sē un īpaši liels paldies Valteram 
Kārklim par palīdzību pasākuma 
izveidē.

Pasākumu organizēja Kok-
neses sporta centrs sadarbībā ar 
biedrību "Kokneses sporta vete-
rānu klubs" un pasākums noti-
ka “Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA) 
Latvijas Lauku attīstības prog-
rammas 2014.-2020.gadam 
apakšpasākuma ”Darbību īste-
nošana ar sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģiju” ie-
tvaros. Projekta Nr.19-04-AL08-
A019.2202-000016 “Kustību 
prieks”.

Labākā trika izpildītāji – uzvarētāji.

Aizvadītas ESN orientēšanās 
sacensības Kokneses parkā
24. septembra pēcpusdie-
nā tika aizvadītas orien-
tēšanās sacensības Kok-
neses parkā, kas tika or-
ganizētas Eiropas Sporta 
nedēļas ietvaros. Eiropas 
Sporta nedēļa Latvijā un 
visā Eiropā norisinās jau 
sesto gadu. Tās mērķis ir 
aicināt cilvēkus būt fiziski 
aktīviem mainot ikdienas 
paradumus.

Kokneses sporta centrs

Uz orientēšanās sacensībām 
Kokneses parkā ieradās gan-
drīz 30 dalībnieki, no kuriem 
lielākā daļa bija aktīvie vieglat-
lētikas treniņu grupas audzēk-
ņi. Nenoliegsim, ka bijām gai-
dījuši lielāku iedzīvotāju atsau-
cību, tomēr gandarījuma sajūtu 
radīja pozitīvās emocijas, kuras 
ieguva atnākušie.

Kopā piedalījās 9 komandas. 
Katrai komandai tika izsniegta 
atbilžu lapa un karte ar 17 atzī-
mētiem kontrolpunktiem, ku-
ros jāatrod kāds alfabēta burts.

Atrast visus kontrolpunktus 
un atgriezties finišā ātrāk par 

stundu izdevās komandai, kurā 
startēja Valērija, Luīze, Rei-
nis un Darens. Mazie sportisti 
maršrutu veica 53 minūtēs. Se-
šas minūtes vēlāk finišā ieradās 
Signes, Martas un Edija veidotā 
komanda, kura arī bija veik-
smīgi atradusi visus kontrol-
punktus. Laikam pārsniedzot 
stundas robežu finišēja pārējās 
komandas. 15 pareizas atbildes 
Kadrijai un Elizabetei, 14 kont-
rolpunktus izdevās atrast Pau-
lai, Robertam, Santai un Kris-
tianam, 13 pareizi burti atbilžu 
lapā tika ierakstīti Emīlam un 
Gvido, 9 burti Montai un Ali-
sei, bet astoņi aktīvajam puišu 
kvartetam – Valteram, Raine-
ram, Ričardam un Kristeram.

Pasākumā piedalījās un lie-

liski laiku pavadīja divas ģime-
nes . Mierīgā pastaigas solī, 1 
stundā un 6 minūtēs Kovaļevs-
ku ģimenei izdevās atrast visus 
kontrolpunktus. Vien dažas 
minūtes ilgāka pastaiga izvēr-
tās Kristīnei Ozolai Maškovai 
ar diviem maziem žiperiem, 
veiksmīgi atrodot visus kont-
rolpunktus. Sasniedzot finišu 
dalībnieki varēja palutināt sa-
vas garšas kārpiņas ar garda-
jiem zefīriem, ko bija sarūpēju-
ši Torņu ielas saldumi.

Katrs pasākuma dalībnieks 
iegūs pārsteiguma balvu no 
Kokneses sporta centra.

Paldies visiem par piedalīša-
nos un uz tikšanos citos pasā-
kumos!

Aktīvākie - vieglatlētikas treniņu grupas audzēkņi.

Kokneses jaunie volejbolisti 
uzvar Cēsīs

26.septembrī Cēsīs notika 
tradicionālās rudens volejbola 
sacensības “Cēsu kauss”. Divu 
komandu sastāvā veiksmīgi 
spēlēja  Kokneses jaunie volej-
bolisti.

 U15 vecuma grupā, Jēkab-
pils un Kokneses apvienota-
jā komandā pirmo vietu (no 
piecām komandām) izcīnīja 
Oskars Kalnozols, Kristers 
Bite, Robetrs Bojers, Maksims 

Feoktistovs un Edgars Butāns. 
Piecās spēlēs komanda zaudēja 
tikai vienu setu finālā sacenšo-
ties ar Cēsu komandu, bet uz-
varot spēli ar rezultātu 2:1.

U17 vecuma grupā Jēkab-
pils komandas sastāvā spēlēja 
Endijs Soldans un Rinalds Kal-
niņš. Arī šī komanda izcīnīja 
pirmo vietu četru komandu 
konkurencē.

“Cēsu kausa” volejbola tur-

nīrs ir ka labs pārbaudes pa-
sākums pirms LVF jaunatnes 
čempionāta. Spēlētāji parada 
savas spējas un komandas spē-
ku pirms sezonas atbildīgākā 
starta. Novēlu visiem Kokne-
ses volejbolistiem turpināt no-
pietni trenēties un gatavoties 
nākamajam startam.

Volejbola treneris 
Ivars Māliņš

Kokneses jaunie volejbolisti.
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Kokneses metēju dienā pulcējas vairāk nekā kā 200 dalībnieku
19. septembrī Kokneses 
saulainajā stadionā nori-
sinājās ikgadējās vieglat-
lētikas sacensības meša-
nu disciplīnās jaunatnei 
U14, U16 un U18 grupām. 
Šogad sacensības papildi-
nāja arī pieaugušo grupas 
šķēpmetēji, kā arī pieau-
gušo grupas vesermetēji 
un seniori vesermetēji, 
kas cīnījās par kluba 
“ARSENAL” rudens kau-
siem. Kopējais dalībnieku 
skaits visās disciplīnās 
sasniedza aptuveni 200, 
kas ir, iespējams, līdz šim 
lielākais Kokneses atjau-
notā stadiona vēsturē.

Kokneses sporta centrs

Sacensībās startēja lielā 
daļa jaunatnes labāko metēju, 
kā arī pieaugušo grupās vese-
ra mešanā un šķēpa mešanā 
bija ļoti spēcīgi dalībnieku 
sastāvi, kā, piemēram, Līna 
Mūze, Anete Kociņa, Matīss 
Velps, Arnolds Strenga, Artis 
Čakšs, Miks Oskerko, Zigis-
munds Sirmais šķēpmešanā, 
un Igors Sokolovs, Makars 
Korotkovs, Kristiāna Poļako-
va, Natālija Zeica, Anna Gul-
be vesera mešanā.

Visas dienas garumā jau-
natne sadalīja 24 medaļu 

komplektus, kam tika pie-
vienoti 2 medaļu komplekti 
pieaugušo šķēpmešanā, kā 
arī vēl 8 komplekti vesera un 
smaguma mešanā pieaugu-
šajiem un senioriem, tātad 
kopā 34 medaļu komplekti.

Pie vairākām godalgām 
tika arī Kokneses vieglatlēti, 
kas arī sasniedza vairākus 
personīgos rekordus. Lielis-
ku personīgo rekordu, pir-
mo reizi metot šķēpu pāri 40 
metriem (40.86m PB) sasnie-
dza Elza Lazdiņa, kas nodro-
šināja viņai otro vietu. Ar šo 
rezultātu Elza ierindojas šīs 
sezonas ranga 3.vietā Latvi-
jā savā vecuma grupā. Elzas 
uzrādītais rezultāts atbilst II 
sporta klases kvalifikācijai 
un šajā vecumā grupā spor-
tiste varēs startēt arī nākam-
gad.

Divas sudraba godalgas 
Patrīcijai Bērzkalnai – diska 
mešanā un vesera mešanā. 
Diska mešanā Patrīcijai jauns 
personīgais rekords 30.41m, 
kas bija tikai par 27 centi-
metriem mazāk, nekā uzva-
rētājai Ramonai Nahtmanei. 
Vesera mešanā Patrīcija sa-
sniedza 36.68 metrus. Bron-
zas godalgu izcīnīja Ričards 
Lācītis, kurš pārsteidza ļoti 
daudzus un ar metienu 36.46 
metru tālumā sasniedza jau-

nu personīgo rekordu un 
medaļu par trešo vietu. Gada 
laikā Ričards savu personīgo 
rekordu uzlabojis par vairāk 
kā 10 metriem.

Bez jau pieminētajiem 
sportistiem sektoros izgāja 
arī Marta Užule, Elizabete 
Kalniņa un Alens Paļskis. 
Marta pirmo gadu startē 
U14 vecuma grupā un pie-
dalījās šķēpa mešanā un lo-
des grūšanā. Lodes grūšanā 
sasniegts jauns personīgais 
rekords 9.87 metri, kas, ļoti 
spēcīgā dalībnieku sastāvā, 
deva 12.vietu. Šķēpmešanā 
Marta šoreiz atpalika no sava 
personīgā rekorda vairākus 
metrus un tālākajā metie-
nā padevās 22.65 m. Ar šo 
rezultātu Marta ierindojās 
10.vietā. Ārpus konkuren-
ces šķēpmešanā startēja arī 
Elizabete Kalniņa, kura U14 
grupā startēs tikai nākamgad, 
jo ir gadu jaunāka. Elizabete 
sasniedza rezultātu tuvu per-
sonīgā rekorda līmenim un 
ar 26.77 metriem ierindojās 
9.vietā. Visbeidzot Alens Pa-
ļskis ierindojās 11.vietā šķēp-
mešanā U16 grupā, nedaudz 
atpaliekot no sava personīgā 
rekorda – 36.51m. Patrīci-
ju startiem gatavoja treneris 
Viktors Ņuhtiļins, bet pārē-
jos sportistus startiem gata-

voja vieglatlētikas treneris 
Dāvis Kalniņš.

ARSENAL rudens kausā 
otro vietu ar jaunu personīgo 
rekordu izcīnīja Natālija Zei-
ca, veseri raidot 43.83 metru 
tālumā. Otto Gustavs Bērz-

kalns ieguva trešo vietu gan 
vesera mešanā (31.43m), gan 
smaguma mešanā (9.92m). 
Otto pirmo reizi startēja 
pieaugušo konkurencē. Pie-
minēsim, ka vīru konkuren-
cē uzvaras abās disciplīnās 

daudzkārtējam Latvijas čem-
pionam vesera mešanā Igo-
ram Sokolovam.

Paldies visiem dalībnie-
kiem un tiesnešiem par lie-
lisko sporta dienu Koknesē. 
Uz tikšanos nākamgad!

Lielisku personīgo rekordu, pirmo reizi metot šķēpu pāri 40 metriem (40.86m PB) sasniedza 
Elza Lazdiņa (foto: pa labi), kas nodrošināja viņai otro vietu.

Kokneses novada skolas uzvar krosa sacensībās
Pļaviņu novada biatlona 
bāzē “Jankas” 29. sep-
tembrī tika aizvadītas 
ikgadējās Aizkraukles 
novada sporta skolas 
reģionālās skolu sacen-
sības krosā, kur piedalī-
jās arī I.Gaiša Kokneses 
vidusskolas komanda un 
Bebru pamatskolas ko-
manda. IGKV komanda 
pārliecinoši uzvarēja vi-
dusskolu komandu cīņā, 
bet Bebru pamatskola 
bija labākā starp pamat-
skolām.

Kokneses sporta centrs

Sacensības notika četrās 
vecuma grupās zēniem un 
meitenēm. Visjaunākajā D 
grupā startēja 2009. gadā 
dzimušie un jaunāki bērni, 
C grupā piedalījās 2007. un 
2008.gadā dzimušie bērni, B 
grupā uz starta devās 2006. 
un 2005.gada skolēni, bet 
vecākajā A grupā piedalījās 
2002. – 2004.gadā dzimušie 
vidusskolnieki.

D grupā meitenēm bija 
jāveic 400 metru distance 
un visu pirmo trijnieku ie-
ņēma IGKV audzēknes, pie 
tam 4.vietu no trešās šķīra 4 
sekundes. Visātrākā bija Va-
lērija Kovaļevska, kas par 7 
sekundēm apsteidza Kadriju 
Amandu Birkāni, bet vēl par 
sekundi atpalika Luīze Eglīte. 
Vēl šajā grupā startēja arī Eli-
zabete Kalniņa, kas ierindo-

jās 13.vietā. Arī zēniem divas 
augstākās vietas Kokneses 
vidusskolas sportistiem. 600 
metru distancē pirmais, tāpat 
kā pērn, finišēja Aleks Ščer-
binskis, bet tikai sekundi at-
palika Kristers Darbiņš, kurš 
ieņēma otro vietu. Šajā grupā 
startēja vēl četri Kokneses 
sportisti – Ričards Logins 
finišēja 11.vietā, Dominiks 
Rudmiezis finišēja 9.vietā, 
Reinis Cīrulis finišā ieskrēja 
kā 15., Darens Viljams Va-
nags – 18.

C grupā meitenēm 600 
metru skrējienā labākā bija 
koknesiete Marta Užule, kas 
visnotaļ pārliecinoši – par 
septiņām sekundēm – ap-
steidza otrās vietas ieguvēju. 
Martai šī bija debija šajā gru-
pā un arī nākamgad Marta 
varēs startēt šajā vecuma gru-
pā. Šajā grupā no Kokneses 
startēja arī Laura Ošiņa, kas 
sasniedza 8.vietu un Marta 
Mikāla, kas finišēja 13.vietā. 
Zēnu konkurencē šajā grupā 
labākais no mūsējiem bija 
Aleksis Krūmiņš, ierindojo-
ties 10.vietā. Oskars Saulītis 
– 14.vietā, Kristers Beļajevs 
finišēja 17.vietā, Tomass Se-
ļiverstovs finišēja 20.vietā. 
Zēniem šajā grupā bija jāveic 
800 metru distance.

B grupā 1000 metros mei-
tenēm visaugstāk no I.Gaiša 
Kokneses vidusskolas finišē-
ja Gundega Beķere – 6.vie-
tā, bet Signe Dzērve un Elza 
Lazdiņa attiecīgi ieņēma 7. 

un 8. vietu. Zēniem 1500 
metros pie bronzas godalgas 
tika Alens Paļskis, bet turpat 
aiz pjedestāla palika Daniels 
Stoma, kuram 4.vieta. Toms 
Kroičs finišēja 16., Kirils 
Feoktistovs – 14.

Visbeidzot vecākajā A gru-
pā I.Gaiša Kokneses skolai 
kopā trīs godalgas. Jaunie-
tēm ātrākā 1500 metru dis-
tancē Megija Čakste – 6:14. 
Citas jaunietes ierindojās 
sekojošās vietās – Alise Krū-
miņa 5., Sabīne Lasmane 6., 
Paula Sārta 10., Alise Rubī-
na 12.vietā. Jauniešiem 2000 
metros otro vietu izcīnīja 
Dāvids Laumanis, bet trešais 
finišu sasniedza Juris To-
maševskis. Raimonds Dzēr-
ve finišēja 5.vietā, Mikus 
Briežkalns 8.vietā.

Komandu kopvērtējumā 
IGKV savāca 13 punktus, kas 
garantēja 1.vietu kopvērtēju-
mā. Otrajā vietā ierindojās 
Pļaviņu novada ģimnāzija ar 
31 punktu, bet trešie bija Aiz-
kraukles novada vidusskolas 
skrējēji ar 34 punktiem.

Pamatskolu grupā uzva-
rēja Bebru pamatskola, kas 
apsteidza Seces pamatskolu 
un Aizkraukles pagasta sā-
kumskolu.

IGKV sportistus sacensī-
bām gatavoja sporta skolotāji 
Viktors Ņuhtiļins, Dace Sko-
pāne un Ivars Māliņš, kā arī 
sporta skolas vieglatlētikas 
treneris Dāvis Kalniņš.

Bebru pamatskolas krosa dalībnieki.

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas komanda.
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Emīlam Mirošņikam sezona noslēgusies kļūstot par 
čempionu Latvijā un vicečempionu Lietuvā
Šī gada autosporta sezona asto-
ņus gadus jaunajam sportistam 
aizvadīta intensīvā sacensību 
režīmā, jo dalība tika ņemta gan 
Latvijas, gan Lietuvas Autokrosa 
čempionātos. 

Sanita Mirošņika.
Kokneses sporta centrs

Pērn Emīls bija trešais labākais Lat-
vijā, kas jau tobrīd komandai bija augsts 
sasniegums. Pašsaprotami, ka šī gada 
sezonai mērķis bija augstāks. Tā kā au-
tosportā nemitīgi notiek attīstība teh-
niskajā lauciņā, arī Emīla tētis ziemas 
periodu nesnauda, bet aktīvi darbojās 
meklējot labāko risinājumu motora jau-
das palielināšanai un citiem tehniskiem 
uzlabojumiem.

Ja sezonai ritot viss šķita samērā glu-
di, tad sezonas noslēgums tiešām lika 
par sevi just. 27.septembrī Lietuvā Pluņ-
ģes autotrasē norisinājās Lietuvas auto-
krosa čempionāta noslēdzošais posms. 
Diemžēl šajā posmā piedalīties un no-
sargāt kopvērtējuma līderpozīciju cīņā 
par čempiona titulu Emīls nevarēja, val-
stī noteikto ar vīrusa Covid 19 izplatības 
ierobežošanas pasākumu dēļ.  Tā kā šie 
ierobežojumi paredzēja 10 dienas paš-
izolācijā pēc kaimiņvalsts apmeklējuma, 
komanda pieņēma lēmumu Lietuvā 
nestartēt, lai varētu stāties uz starta Lat-
vijas čempionāta noslēdzošajā posmā 3. 
oktobrī, kā arī nepakļautu inficēšanās 
riskam sevi un apkārtējo sabiedrību. 
Pēc trīs posmiem Lietuvā viņa kontā ir 
divas pirmās un viena otrā vieta. Jau no 
pirmās sacīkstes Emīls kopvērtējuma 
tabulā ierindojās pašā augšgalā 10 mazo 
braucēju konkurencē, bet diemžēl šo po-
zīciju nācās zaudēt, neizbraucot uz star-
ta Pluņģē, kur uz starta stājās 7 lietuviešu 
braucēji. Uzvaru izcīnīja A.Pilipavičus, 
otrais finišu sasniedza A. Dungveckis, 
bet trešais A. Lugauskas, nodrošinot sev 
papildus punktus kopvērtējumam. Līdz 
ar to šogad Emīls Mirošņiks Lietuvā ir 

vicečempions ar 83 punktiem! Čempio-
na titulu ieguva Ažuls Dungveckis ar 97 
punktiem, bet trešais Adrijus Lugauskas 
ar 75 punktiem.

Latvijā vien trīs dienas pirms izšķiro-
šās sacīkstes nācās saskarties ar neizpro-
tamiem motora defektiem, ko izdevās 
novērst vien dienu pirms sacīkstēm, 
bet bez 100% pilnas pārliecības, ka tas 
izturēs visu sacīksti. Tā kā Emīls pēc 
pieciem posmiem kopvērtējuma tabulā 
bija ierindojies līderpozīcijā ar 12 pun-
ktu pārsvaru pār Jāni Kozlovski junio-
ru, tīri matemātiski, lai būtu čempions, 
fināla braucienā viņam vajadzēja finišēt 
vismaz 5. vietā. Šajā sacīkstē spraigā cīņā 

uzvaru izcīnīja Jānis Kozlovskis, Emīls 
Mirošņiks kāpa uz otrā augstākā pje-
destāla pakāpiena, trešajā vietā finišēja 
Emīls Sloka, bet ceturtais finiša karogu 
sasniedza Klāvs Žvagins no Iršiem, ku-
ram šī bija debijas sezona autokrosā ar 
teicamu sniegumu.

Pēc 3 gadu ilga pārtraukuma Latvi-
jas čempiona titulu Mini bagiju klasē 
beidzot izcīnījis latviešu autosportists 
– Emīls Mirošņiks, sudrabs Jānim Ko-
zlovskim, bronza – Ažulam Dungvec-
kim. 2017.gadā čempiona titulu izcīnīja 
lietuvietis Matas Zavarskis, bet 2018. un 
2019.gadā par Latvijas čempionu tika 
kronēts lietuvietis Daugridas Dungvec-

kis. 2016. gadā čempions bija latvietis 
Linards Jasons. 

Ja jautā par nākotnes plāniem – nā-
košgad Emīlam būs pēdējais gads, kad 
drīkst startēt Mini bagiju klasē. Pēc tam 
jaunais sportists varēs pārsēsties jaudī-
gākā spēkratā un startēt Junior Xtreme 
klasē.

Emīla un komandas vārdā MILZĪGS 
paldies atbalstītājiem, kuri ir iesaistī-
jušies un palīdzējuši sasniegt šī gada 
mērķi, un devuši stimulu neapstāties. 
Paldies ROTOTEH, RRKP būve, EIDZ 
Transport, Pallogs, Briežkalni, KZ Ro-
gas, ATTA print un Aizkraukles novada 
domei. Paldies ikvienam mazajam un 
lielajam fanam par līdzi jušanu un uz-
mundrinājumu visas sezonas garumā. 
Visiem kopā ir izdevies brīnišķīgs ko-
mandas darbs ar lielisku gala rezultātu!

Protams bez ievērības nedrīkst atstāt 
arī citus novadniekus. 4.oktobrī Bren-
guļos risinājās Folkreisa Vasaras kausa 
pēdējais posms un Krosa Komisijas 
kausa sacīkste.   Amatieru krosā 2000 
priekšpiedziņas klasē ar 30 numuru 
startēja Ingus Lazdāns, kuram šī nebija 

veiksmīgākā sacīkste, jo sacensību dienā 
nācās risināt vairākas tehniskās nepilnī-
bas. Šajā klasē sacensību dienā nolēma 
startēt arī folkreisa braucējs Dainis Žva-
gins no Iršu pagasta. Dainim šī diena iz-
vērtās sirreālā piedzīvojumā, jo ar vienu 
spēkratu viņš startēja divās disciplīnās 
ar salīdzinoši īsām pauzēm starp ie-
braucieniem. Žvagins trasē piedzīvoja 
gana daudz – vairākas kontaktcīņas, 
sadursmes un kūleni pēc finiša karoga 
sasniegšanas.  Dainis šajā sacīkstē sevi 
pierādīja kā sīvu konkurentu pārējiem 
braucējiem. PRO klasē pie  “lielajiem 
puikām” sevi pierādīja Māris Riekstiņš, 
kurš pagājušā gada sezonu noslēdza ar 
čempiona titulu reģionālajās sacīkstēs 
“Zemgale-Aukštaitija”. Šajā sacīkstē Mā-
ris demonstrēja teicamas braukšanas 
prasmes, mērojoties spēkiem ar piere-
dzējušākiem braucējiem kā, piemēram, 
Ediju Ošu, Ritvaru Kārkliņu un Jāni 
Kozlovski. Diemžēl fināla braucienā jau 
pašā startā sportista Murena palika bez 
ātrumiem, neļaujot pacīnīties par augs-
tāku vietu.

Sporta pasākumu kalendārs

Datums un laiks Pasākums Norises laiks

11.oktobris  - 
31.decembris

Kokneses novada 
čempionāts basketbolā.

Kokneses sporta 
centrs

26.oktobris -
1.novembris

Latvijas Veselības sporta 
nedēļas aktivitātes .

Iršu pagasta 
sporta halle

31.oktobris 
plkst.10:00-18:00 Kokneses zolmeistars 2020. Kokneses sporta 

centrs

8.novembris 
plkst.10:00

Volejbola sacensības
 “Volis 4:4”.

Iršu pagasta 
sporta halle

Prieks par uzvaru. 

Emīls un Jānis Baumanis parādes braucienā devās kopā Htreme bagijā.

Ceļā uz finišu. Foto: Klāvs Benefelds

PASĀKUMI ATCELTI UZ 
NENOTEIKTU LAIKU.
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Sporta pasākumu kalendārs

Kultūras pasākumu kalendārs
Datums un laiks Pasākums Norises vieta

Līdz 31.oktobrim Gleznotājas Ingas Šleseres-Gražules izstāde “Māte Daba”. Kokneses tūrisma informācijas centrs

Līdz 12. decembrim Alda Vikšera radošo darbu izstāde “Mana pasaule”. Kokneses pagasta bibliotēka

24.oktobris plkst.10:00-12:00 Senioriem apgūt viedtālruņa lietošanas prasmes palīdzēs Asnate un 
Dominiks. Kokneses pagasta bibliotēka

25.oktobris plkst.13:00 Lēdmanes amatierteātra izrāde: Aiva Birbele “Sapņu pludmale”, režisore 
Alda Račika. Ieejas maksa: 2 eiro. Vecbebru tehnikuma zāle

25.oktobris plkst.16:00 Lēdmanes amatierteātra izrāde: Aiva Birbele “Sapņu pludmale”, režisore 
Alda Račika. Ieejas maksa: 2 eiro. Kokneses kultūras nams

30.oktobris plkst.19:00 Aināra Bumbiera koncerts "RUDENS KRĀSAS JAUC". Ieejas maksa: 6 
eiro. Sēdvietu skaits ierobežots. Biļešu iepriekš pārdošana. Kokneses kultūras nams

31.oktobris plkst.14:00 Krimūnu amatierteātra “Skats” Paula Putniņa komēdija “Ar būdu uz 
baznīcu”. Režisore Anita Riekstiņa. Ieejas maksa 2 eiro. Iršu klubs

31.oktobris plkst.9:30 Latvijas Veselibas sporta nedēļas noslēguma un helovīna dienas pasākums 
“Spēka nektārs”. Aicināti lieli un mazi interesenti! Pie Iršu muižas klēts “Magazīnas”

31.oktobris plkst.16:00 Jaunjelgavas amatierteātra izrāde: Evita Sniedze “TIE PAŠI OŠI”. Režisors 
Kārlis Lišmanis. Ieejas maksa: 2 eiro. Kokneses kultūras nams

13. novembrī no plkst.17:00-22:00 un 14. 
novembrī no plkst. 17:00-22:00

Gaismas un skaņas pastaiga "Virmo gaisma Koknesē" Kokneses 
vēsturiskajā parkā. Latvijas Kultūras Akadēmijas Latvijas Kultūras 

koledžas studentu veidotais multimediālais projekts - Kokneses pašvaldības 
dāvana iedzīvotājiem un novada viesiem Latvijas valsts svētkos.

Kokneses parks

17.novembris plkst.19:00

Valsts svētku koncerts  “DZIESMAS KAROGĀ”. Uzstāsies Inese Fedorovska 
un Lelde Zaržecka – vijoļu duets 

“VIOLIN DIIVAS”.Koncertā skanēs
latviešu autoru dziesmas un populāru melodiju (Dz. Mors. A.Vivaldi

u.c.) aranžijas divām vijolēm, balsij un klavierēm.
Līdz 9. novembrim ielūgumus uz koncertu aicināti saņemt Kokneses nova-
da Goda pilsoņi un apbalvojumu “Gada koknesietis”, “Gada bebrēnietis” 

un “Gada iršēnietis” ieguvēji.
No 10. novembra ielūgumus uz koncertu varēs saņemt ikviens Kokneses

novada iedzīvotājs. Ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskos noteikumus,
sēdvietu skaits zālē ir ierobežots.

Kokneses kultūras nams

20.novembris plkst.17:00
Latviešu animācijas filmu programma “Zirņa bērni”, “Londonas brīvdie-

nas”, “ Cūkas laime”,
“Parīzes noslēpumi”, “Meža sargi”, “Puteklis”. Ieeja: brīva

Kokneses kultūras nams

20. novembris plkst.19:00 Latviešu spēlfilma "KINO un MĒS". Ieejas maksa: 3 eiro. Kokneses kultūras nams

11.decembris plkst.19:00
A.Ēķa spēlfilma komēdija
 “TAS PAR KO NERUNĀ”

Ieeja: 3 eiro.
Kokneses kultūras nams

Ar masku līdz sēdvietai
Kokneses kultūras nama direktore 

Inguna Strazdiņa aicina apmeklētā-
jus ievērot epidemioloģiskās drošības 
noteikumus. Apmeklējot pasākumus 
Kokneses kultūras namā, apmeklētā-
jiem jāierodas sejas maskās. Ieņemot 
savu personalizētu vietu, masku drīkst 
noņemt, bet pirms došanās projām, tā 
atkal jāuzliek.

Kokneses novada Dzimtsarakstu nodaļas

* reģistrētas 5 laulības 
Dzimtsarakstu nodaļa – 4; kokneses 
romas katoļu draudze - 1

* reģistrēti 2
 jaundzimušie: Miks, Alise

Mūžībā pavadīti:
Azella Purkalne (1934.)
Valentīna Meiere (1936.)
Donats Vasiļevskis (1959.)
Juris krūmiņš (1944.)

PASĀKUMI ATCELTI UZ 
NENOTEIKTU LAIKU.

IZRĀDE ATCELTA

IZRĀDE ATCELTA

IZRĀDE ATCELTA

IZRĀDE ATCELTA

PASĀKUMS ATCELTS

2020.gada septembrī:
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Pašvaldības dāvana valsts svētkos - 
izgaismoti Kokneses parka apskates 
objekti multimediālā pasākumā 
"Virmo gaisma Koknesē"

Tradicionāli novembra mēnesī, svinot Lā-
čplēša dienu un Latvijas Republikas Proklamē-
šanas dienu, dodamies lāpu gājienā, apmeklē-
jam svētku koncertus ar mākslinieku piedalīša-
nos un kopīgi sveicam Kokneses Goda pilsoņus 
apbalvošanas pasākumā kultūras namā.  

Sakarā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem 
publisku pasākumu organizēšanai, šogad nebūs 
ierastā svētku norise kultūras pasākumos, tomēr 
Kokneses pašvaldība ir iecerējusi klasisko pasā-
kumu vietā novada iedzīvotājus svētkos sveikt 
ar multimediālu pastaigu Kokneses vēsturiskajā 
parkā.  

Kokneses parka teritorijā pastaigas koncepci-
ju veidos Latvijas Kultūras Akadēmijas Latvijas 
Kultūras koledžas studenti un pasniedzēji, kuri 
radīs audio vizuālas performances ar skaņas un 
gaismas efektiem, izgaismojot parka apskates 
objektus. Pasākuma norise plānota divas dienas: 
13. un 14. novembrī no pulksten 17.00-22.00, 

kas ļaus pasākuma apmeklētājiem izvēlēties sev 
atbilstošu laiku tā apmeklējumam brīvā dabā. 
Šajā laika periodā pasākumā “Virmo gaisma 
Koknesē” Kokneses parka teritorijā tiks izgais-
moti un jaunā veidolā iemirdzēsies sekojoši 
apskates objekti – ūdenskrituma atveids, Jāņa 
vārti, Tējas namiņš, Kokneses viduslaiku pils-
drupas, Kokneses Evaņģēliski luteriskā baznīca 
un koku aleja pie luterāņu baznīcas. 

Aicinām apmeklēt pasākumu, vienlaikus ie-
vērojot valstī noteiktos ierobežojumus un dis-
tancēšanās noteikumus. Pastaigas laikā ievēro 2 
metru distanci no citiem pasākuma apmeklētā-
jiem, kā arī, ja ir saslimšanas simptomi, tad pa-
liec mājās, lai pasargātu gan sevi, gan apkārtējos.

Pasākums tiks filmēts un fotografēts publici-
tātes nodrošināšanai.

Kokneses novada domes
Tūrisma un sabiedrisko attiecību nodaļa

Svētkos iemirdzēsies Kokneses parks.

Stipra savā ticībā un starot priekā
Prieks ir izstarot un izdalīt. Izdalīt to, 
kas mums pieder, vienalga, vai tā būtu 
maize vai māja, doma vai sapnis, un zi-
nāt, ka ir kāds, kas to saņem. Šie Zentas 
Mauriņas vārdi izteic arī koknesietes 
Vijas Bērziņas dzīves sūtību. 21. septem-
brī viņa sagaidīja 80. dzimšanas dienu. 
Vairāk nekā 23 gadus jubilāres svētdie-
nas rīti pieder Kokneses luterāņu diev-
namam Daugavas krastā, jo tik ilgi dižo 
gadu īpašniece veic draudzes sekretāres 
pienākumus. 27. septembra svētdienā 
notika Vijas Bērziņas jubilejai veltīts 
dievkalpojums - pateicība par viņas sirds 
darbu. Vijas kundzi sirsnīgi sveica drau-
dzes locekļi un tuvinieki, vēlot daudz 
baltu dieniņu.

Sarmīte Rode,
Kokneses novada domes
Tūrisma un sabiedrisko attiecību nodaļa

Mācītājs Valdis Baltruks svētrunā uzsvēra, ka 
jubilāre pieder tiem cilvēkiem, kas māk ap sevi 
izstarot prieku un labestību. “Vija veic ne tikai 
draudzes sekretāres pienākumus, bet arī ikdie-
nā kopā ar citiem draudzes locekļiem rūpējas, 
lai vienmēr būtu atvērtas dievnama durvis. Kad 
Vija no rīta slauka taciņu, lai cilvēkiem patīka-
māk ienākt baznīcā, viņa arī garīgā nozīmē dara 
gaišāku un tīrāku šo ceļu,” sacīja mācītājs.
Sekretāre – baznīcas 
spogulis

Pēc sagaidītās un skaisti nosvinētās dzimšanas 
dienas aicināju jubilāri uz sarunu saules apspīdē-
tā dievnamā. Viņa, kā vienmēr, uz baznīcu bija 
atbraukusi ar savu auto. “Auto vadītājas apliecība 
man ir no 1979. gada. Man patīk vadīt auto, un 
tas ietaupa manu laiku,” teic Vijas kundze.

1989. gadā baznīcas ēku savā īpašumā atgu-
va Kokneses luterāņu draudze. Arī Vijas kundze 

kopā ar daudziem citiem koknesiešiem ir pieda-
lījusies pirmajā baznīcas sakopšanas talkā.  “Lai 
baznīcā sāktos dievkalpojumi, ļoti lielu darbu 
ieguldīja toreizējais draudzes priekšnieks Gaidis 
Dubults. Pirmā draudzes sekretāre bija Rasma 
Bite, bet no 1997. gada 31. augusta, Iras Zvaig-
znes uzrunāta, es veicu šos pienākumus. Par to 
liecina mans pirmais ieraksts žurnālā jeb kladē, 
kur jāveic dievkalpojuma apraksts. Sākums nebi-
ja viegls, bet ļoti daudz palīdzēja mācītājs. Vien-
mēr prātā ir Valda Baltruka vārdi - sekretārs ir 
baznīcas spogulis. Un tā patiesi ir, jo ir rakstiski 
jāatspoguļo baznīcas dzīve un dievkalpojumu 
norise – katru svētdienu žurnālā jāveic ieraksts 
par dievkalpojuma laiku, sprediķi, dziedāta-
jām dziesmām un baznīcēnu skaitu. Sagatavoju 
iesvētību un kristību apliecības. Sākumā pāris 
gadu biju atbildīga arī par laulību reģistrāci-
ju, bet tagad šo pienākumu ļoti labi veic Andra 

Kārkliņa. Manā pārziņā ir arī draudzes sapulču 
protokolu rakstīšana,” par savu darbu stāsta Vijas 
kundze. 

Bet tie noteikti nav visi viņas pienākumi – 
abas kopā ar draudzes grāmatvedi un kasieri 
Annu Zālīti paveic daudz citu ikdienas darbu 
– veido ziedu kompozīcijas, pušķo dievnamu 
svētku ceremonijām, dara visu nepieciešamo, lai 
cilvēkiem patīkami ienākt šajā dievnamā, kuram 
šoruden aprit 333 gadi.
Svētdienas rīti draudzē

“Mani svētdienas rīti pieder baznīcai. Ja retu 
reizi nav iespējams šeit būt, ļoti pārdzīvoju, jo 
pietrūkst tās gaišās, vārdos neizsakāmās sajūtas, 
ko smeļos vienīgi dievnama sienās. Kamēr vien 
būs veselība atļaus, es būšu draudzē un darbo-
šos,” teic Vija Bērziņa.

Viņa pieder paaudzei, kam darba tikums un 
stipra griba jau ielikta šūpulī. Vijas dzimtā puse 
ir kādreizējais Viskāļu pagasts. Mildas un Anto-
na Briežu ģimenē jau auga dēliņš Jānis, dzimis 
Latvijas pirmās brīvvalsts laikā, kad 1940. gada 
21. septembrī, sākoties padomju varai,  pasaulē 
nāca Vija. Kara gados piedzima brālis Andrejs 
jaunākās māsas Lidija un Ārija. Vijas bērnības 
atmiņām ir sūruma garša: “1944. gada aprīlī tēvs 
devās reģistrēt māsiņas dzimšanu, bet pēc trim 
dienām viņu iesauca vācu armijā. Mājās vairs ne-
sagaidījām. Māte pēc kara vēl ilgi viņu meklēja 
un gaidīja. Mūs izaudzināt palīdzēja vecvecāki, 
kuriem mājas bija netālu no mūsu “Koklēm”. 
Atminos, ka vectēvs man nopina pastaliņas, lai 
varētu doties pirmajās skolas gaitās uz Viskāļu 
septiņgadīgo skolu.”
Atmiņās senā Koknese un 
jaunības laiks

Uz Kokneses luterāņu baznīcu viņu, mazu 
meiteni, pirmo reizi aizvedusi vecmāmiņa. 
“Gāju basām kājām, bet pie dievnama uzvilku 
galošiņas. Nekad vēl netiku bijusi tik skaistā 
telpā. Izbrīnīja, ka vecmamma  lūdzoties metas 

uz ceļiem, bet vēl vairāk brīnījos par mācītāju, 
kurš stāvēja pie altāra, bet pēc brīža jau runāja 
no kanceles. Nesapratu, kā viņš tika tur augšā?” 
– tagad smaidot atceras Vija un skaidro, ka senāk 
uz kanceli kāpnes veda no iekštelpas.  

Pēc skolas beigšanas grūto dzīves apstākļu 
Vija devusies mācīties uz viengadīgo Dzērbenes 
lopkopības skolu par kontrolasistenti. Atgriežo-
ties Viskāļos, pavisam neilgi kolhozā pastrādāju-
si šajā profesijā, bet pēc tam veikusi normētājas 
pienākumus. 50. gadu beigās Viskāļos bija ak-
tīva kultūras dzīve, kurā iesaistījusies arī Vija – 
dziedājusi korī, dejojusi tautisko deju kolektīvā, 
piedalījusies dziesmu svētkos pie Staburaga Vī-
gantes parkā un Ogrē. “Katru sestdienu vasarās 
notika zaļumballes. Kokneses estrādē spēlēja vie-
tējais orķestris, starp muzikantiem bija arī Zigf-
rīds Putniņš, tautā iemīļotās dziesmas par Pērsi 
autors. Manās atmiņās šalc Pērses ūdenskritums, 
jo tas ir manas jaunības laiks,” teic mana sarunas 
biedre.
Ļaudīs jāiet gaišu vaigu

60. gadu sākumā mīlestība viņu aizveda uz 
Ventspili, tur arī piedzima dēli Jānis un Dzintars. 
80. gadu otrajā pusē Vija atkal kļuva par kokne-
sieti, turpinot darba gaitas Kokneses mežrūpnie-
cības saimniecībā (MRS) par grāmatvedi. Jau il-
gus gadus viņa ir pelnītā atpūtā, bet pati jubilāre 
teic: “Mana atpūta ir būt kustībā – rosīties savā 
mājā un dārzā Līgo ielā, vasarās palīdzēt dēla 
Jāņa ģimenei zemeņu laukā. Mana možuma re-
cepte – nekad nebūt sapīkušai, bet ļaudīs gaišu 
vaigu.” 

Dēli mammai bija sarūpējuši jauku dzimšanas 
dienas dāvanu – svētku brīdi visiem kopā. “Esmu 
laimīga, jo mani dēli ar ģimenēm dzīvo tepat 
Koknesē. Pateicoties viņiem, esmu bagāta - man 
ir astoņi mazbērni un trīs mazmazbērni,” teic ju-
bilāre. Bet jaunā paaudze var tikai priecāties, ka 
viņiem ir enerģiska vecmāmiņa un vecvecmāmi-
ņa, kurai pa dzīvi iet ar smaidu.

 Vija Bērziņa ar dēliem Dzintaru un Jāni 
savas mājas pagalmā dzimšanas dienā.

Draudze piedāvā saņemt apģērbu
Kokneses ev. lut. draudze piedāvā iedzīvotā-

jiem iespēju saņemt apģērbu Diakonijas cen-
trā Mācītājmuižā ceturtdienās no plkst. 11 līdz 
plkst.14 un sestdienās no plkst. 11 līdz plkst.14. 

Ievērojot epidemioloģisko situāciju valstī, ie-
rodoties jābūt sejas maskām. Nepieciešama ie-
priekšēja pieteikšanās: Anna – tālr. 29837137; 
Sanita – tālr. 26742005.
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Atceltas  projekta “Koknese-
veselīgākā vide visiem!” aktivitātes, 
sekojiet līdzi informācijai

Projekta nr. 9.2.4.2./16/I/019 “Koknese-vese-
līgākā vide visiem!” ietvaros visas plānotās no-
darbības un pasākumi ir atcelti, pamatojoties uz 
Ministru kabineta 2020.gada 13.oktobra notei-
kumiem Nr.624 “Grozījumi Ministru kabineta 
2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epide-
mioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infek-
cijas izplatības ierobežošanai”. Augstāk minētie 
grozījumi paredz, ka no 2020. gada 17. oktobra 
līdz 2020. gada 6. novembrim ir aizliegts orga-
nizēt sporta pasākumus, bet sporta treniņi (no-
darbības) tiek organizētas ārtelpās, individuāli 
vai attālināti.  

Ņemot vērā Covid-19 infekcijas izplatīšanos 
valstī un pieņemtos ierobežojumus ir atceltas 
ārstnieciskās vingrošanas nodarbības fiziotera-
peita pavadībā, brīvie peldbaseina apmeklējumi, 
atvērtie sporta vakari Kokneses sporta centrā un 
ārstnieciskā vingrošana ūdenī senioriem. Akti-
vitātes projekta ietveros tiks turpinātas tiklīdz 
valstī noteiktie ierobežojumi tiks atcelti vai tiks 

rastas iespējas aktivitātes īstenot drošā veidā, ie-
vērojot normatīvo aktu prasības un visus epide-
mioloģiskās drošības pasākumus! 

Kokneses novada dome regulāri seko līdzi un 
ievēro normatīvo aktu prasības, kas nosaka epi-
demioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 
infekcijas izplatības ierobežošanai un aicinām 
novada iedzīvotājus būt saprotošiem un izturē-
ties atbildīgi!

Lūdzu, sekot aktuālajai informācijai Kokne-
ses novada domes mājaslapā http://koknese.lv/
koknese_veseligaka_vide_visiem vai Facebook 
kontā https://www.facebook.com/veseligikok-
nesesnovada vai interesēties Kokneses nova-
da domes Attīstības nodaļā pa tālr. 27298666, 
65128569 vai rakstot uz ieva.rusina@koknese.lv.

Informāciju sagatavoja:
Projektu vadītāja Ieva Rusiņa

Kokneses novada domes Attīstības nodaļa

Alūksnes un Apes novada 
politiski represēto kluba 
biedri viesojas Koknesē
Alūksnes un Apes novada politiski re-
presēto kluba vadītāja Dzidra Mazika ir 
pārliecināta, ka iekšējam dvēseles mie-
ram Likteņdārzs jāapmeklē vismaz reizi 
gadā. Saulainajā atvasaras dienā, 24. 
septembrī, kad kluba biedri un viņu at-
balstītāji devās uz Koknesi, tas patiešām 
bija mirdzošs mirklis dvēselei.

Jolanta Baldiņa,
Alūksnes muzeja
izglītojoša darba un darba ar apmeklē-
tājiem speciāliste

Dienas izbraukums bija rūpīgi izplānots un 
programmā iekļauti objekti, kas cieši saistās ar 
represēto skumjo pieredzi izsūtījumā, jaunības 
dienu gaitām vai aktīvo darbību represēto or-
ganizācijā. Alūksnes grupu sirsnīgi sagaidīja 
Kokneses represēto nodaļas izpilddirektore Lība 
Zukule ar saviem kolēģiem un visas dienas gai-
tā rūpējās par mūsu labsajūtu un daudzveidīgu, 
skaistu un emocionālu Kokneses apmeklējuma 
programmu.

Mūsu galvenais ceļojuma mērķis bija Likteņ-
dārzs - vieta, kur  satiekas cilvēku un mūsu valsts 
pagātne, tagadne un nākotne. Ar Likteņdārzu 
Alūksnes un Apes novada politiski represēto 
klubam ir ļoti cieša saikne. Te aug viņu stādītie 
kociņi, draugu alejā pārliecinoši pretī zilajām 
debesīm mirdz ieguldītie piemiņas bruģakme-
ņi. Represēto klubs ir ziedojis gan līdzekļus, gan 
organizējis laukakmeņu nogādāšanu piemiņas 
vietas izveidošanai. 2019. gada maijā pulciņš 
Alūksnes un Apes puses represēto piedalījās po-
litiski represēto ģimeņu mātēm veltītā piemiņas 
ansambļa atklāšanā, tādēļ bija nozīmīgi atvest 
arī pārējos biedrus uz šo vietu, lai noliktu pie 
piemiņas akmens ziedus, domās vēlreiz pateik-
tos savām mātēm, kuras pašaizliedzīgi rūpējās 
par saviem bērniem izsūtījumā. Ekskursiju par 
Likteņdārzu sākām ar piemiņas vietas Latvijas 
valsts dibinātājiem un neatkarības atjaunotā-
jiem apskati. Mūs laipni sagaidīja Likteņdārza 
gide Benita Rugaine un ar interesantu, emocio-
nālu stāstījumu pavadīja, izrādot visus objektus. 
Priecēja, ka bija noorganizēti elektromobiļi, kas 
deva iespēju ikvienam piedalīties ekskursijā. 
Likteņdārza administratīvā direktore Linda Ga-
lino laipni parādīja, kā sazaļojis Alūksnes puses 
represēto stādītais pīlādzis un kā ērtāk un ātrāk 
atrast savus bruģakmeņus. Pārliecinoši rudens 
vējā plīvoja 5 Latvijas karogi, simbolizēdami 
Latvijas novadus - Kurzemei, Latgalei, Vidzemei 
un Zemgalei un par Latviju dzīvības atdevušo 

un grūtības pārvarējušo piemiņu.
Koknese daudziem represijās cietušajiem 

bērniem saistās ar atgriešanos mājās un burvī-
gajām jaunības dienu ekskursijām uz Kokneses 
pilsdrupām, Pērses ūdenskritumu, Staburagu. 
Ar dzīvesprieku un nostalģisku noskaņu viņi 
atminas, cik tad bija jaukas pastaigas pa parku, 
raits deju solis un viss vēl tikai kā rozes pumpurs 
plauksmē, gluži kā Kokneses tūrisma informāci-
jas centrā aplūkojamajā Ingas Šleseres Gražules 
ziedošo gleznu izstādē. Tūrisma informācijas 
centra gide Kristiāna Ancelāne uzskatāmi pa-
rādīja Kokneses pilsdrupu vēsturi, kā arī dabas 
ainavas maiņu pēc Pļaviņu HES būvniecības, 
demonstrējot vairākus maketus un interaktīvu 
projekciju. Jāatzīst, ka tas deva spilgtu priekšta-
tu par vietas vēsturi. Katrs tūrisma centrā varēja 
iegādāties sev tīkamu suvenīru, līdz kāds linu 
priekšauts ar apetelīgi noformētu sama zupas 
recepti sāka pārliecinoši atgādināt, ka tuvojas 
pusdienlaiks. Lība Zukule mūs aizveda uz grun-
tīgu Kokneses muižas ansambļa ēkās darbojo-
šos, koknesiešu un viņu viesu iecienītu krodziņu 
“Rūdolfs”, kur no 1885. līdz 1887. gadam dzīvo-
jis un strādājis rakstnieks Rūdolfs Blaumanis un 
kur gardu smaržu virmojumā mums par prieku 
ieskanējās kapela "Aizezeres muzikanti". Pal-
dies krodziņa saimniecei Annai Čīmai par pir-
mo reizi baudīto sama zupu un ļoti sātīgām un 
gardām pusdienām un muzikantiem Inesei un 
Normundam par latviskām dziesmām un deju 
rotaļām, kurās tika iesaistīti visi ekskursanti. Iz-
lustējušies, izdziedājušies, ar sārtiem vaigiem un 
līksmiem acu skatiem, devāmies tālāk.

Kokneses parks, mākslīgais Pērses ūdenskri-
tums un Kokneses pilsdrupas. Te savijas senat-
ne ar mūsdienu tehnoloģijām un mākslinieku 
darbiem. Pieskarties 800 gadu seniem dolomīta 
akmeņiem, kas piedzīvojuši viduslaiku pils no-
rises, ielūkoties 40 m dziļā Daugavas dzelmē, 
pasēdēt moku krēslā un ieklausīties gides Santas 
Mideres stāstījumā, aplūkot Kokneses represē-
to biedrības veikumu kokaudžu atjaunošanā 
un pārrunāt, kas kuram veicies, kādi nākotnes 
plāni, iziet jaunības dienu atmiņu takas un, lai-
mīgiem un piepildītiem ar dienā piedzīvoto, iz-
brīnīties, ka saule apskrējusi debesu jumam otrā 
pusē, un nemanot pienācis laiks doties mājup. 
Sirsnībā pateikušies mūsu visas dienas labās 
atmosfēras un bagātā piedzīvojuma sarūpētājai 
- Lībai Zukulei un, vēlot viņai veselību, rosmi, 
darba sparu, uzsākām savu atpakaļceļu uz mā-
jām, jo priekšā vēl bija kāds dabas un cilvēku 
roku veidots pārsteigums. 

Alūksnes un Apes novada politiski represēto klubs ir ziedojis gan līdzekļus, gan organizējis 
laukakmeņu nogādāšanu piemiņas vietas izveidošanai.
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Kokneses Sporta centrs 
atvērts individuālajiem 
apmeklētājiem, nenotiks 
grupu nodarbības

Saistībā ar noteiktajām drošības prasībām, no 17. oktobra līdz 6. novembrim, 
Kokneses Sporta centrs būs atvērts individuālajiem apmeklētājiem. Baseins 
darbosies ierastajā kārtībā, uzņemot individuālos apmeklētājus. Grupu nodar-
bības nenotiks. Lūdzam atbildīgi ievērot visus epidemioloģisko norādījumus! 

13. oktobrī valdība lēmusi, ka Sporta treniņi (nodarbības) grupās var notikt 
tikai ārpus telpām vai attālināti, neizmantojot kopīgās ģērbtuves. Telpās treniņi 
var norisināties tikai individuāli. Ir aizliegts organizēt sporta pasākumus, pie-
mēram, sacensības (neattiecas uz starptautiskiem sporta pasākumiem, kā arī 
komandu sporta spēļu augstāko līgu komandu sporta sacensībām pieauguša-
jiem).

Veselīgs dzīvesveids labākai dzīvei
“Koknese – veselīgākā vide 
visiem” – ir projekts, kuru Kok-
neses novada pašvaldība uzsāka 
realizēt 2017. gada maijā, un 
projekta nosaukums ir kļuvis par 
dzīves moto daudziem veselīgā 
dzīvesveida piekritējiem. 

Kokneses novada domes
Tūrisma un sabiedrisko attiecību 
nodaļa

Jau otro gadu projekta ietvaros iedzī-
votāji tiek aicināti apmeklēt ārstnie-
ciskās vingrošanas nodarbības fizio-
terapeites Žanetes Vingres vadībā. Šī 
gada septembra nogalē iesākās 12 no-
darbību cikls Kokneses, Bebru un Iršu 
pagastu iedzīvotājiem. Ceturtdienās 
ārstnieciskā vingrošana notiek Kok-
neses novada domes zālē no pulksten 
17:30 līdz 18:30, Bebru pamatskolas 
sporta zālē pirmdienās no pulksten 
17:30 līdz 18:30, bet Iršu pagasta spor-
ta hallē pirmdienās no pulksten 19 
līdz 20.

Nevar atcelt pozitīvu 
domāšanu un veselīgu 
dzīvesveidu

Šobrīd, ievērojot valdības noteiktos 
ierobežojumus, nodarbības ir atceltas 
līdz 6. novembrim, bet neviens nevar 
atcelt mūsu labo gribu dzīvot veselīgi 
– vingrot savās mājās, smelt enerģiju 
dabā un domāt pozitīvi.

Noteikti var sacīt, ka Žanete Vingre 
ir veselīga dzīvesveida vēstnese un ie-
dvesmotāja, jo viņas darbs un brīvais 
laiks paiet palīdzot cilvēkiem uzlabot 
veselību un būt fiziski aktīviem.

Žanetei un viņas vecākiem ir cieša 
saistība ar Koknesi, lai arī Vingru ģi-
menes mājas ir  Pļaviņu novada Rī-
teros. Viņas tētis Normunds Vingris 
ir mācījies Koknesē, starp citu, vienā 
klasē ar Daini Vingri, mūsu pašvaldī-
bas vadītāju, taču viņi nav radinieki 
– bet pavisam noteikti abi ir veselīga 
dzīvesveida piekritēji. Žanetes mam-
ma SIA ”Lītes” Koknesē piedāvā grā-
matvedības pakalpojumus.

Pirmās skolas gaitas aktīvajai jau-
nietei ir pagājušas mācoties Ilmāra 
Gaiša Kokneses vidusskolā, bet pēc 9. 
klases viņa turpināja mācības Pļaviņu 
vidusskolā, kad arī vairāk iepatikušās 
sporta stundas un radusies doma par 
nākotnes profesiju. Pirms pieciem ga-
diem Žanete pabeidza studijas Rīgas 
Stradiņa universitātē, kur četru gadus 
studēja fizioterapijas studiju program-
mā, viņa ir veselības aprūpes speciālis-
te ar fizioterapeita kvalifikāciju. 

Pirmā darba pieredze iegūta strā-
dājot rehabilitācijas centrā  "Vaivari" 
Jūrmalā, bet pašreiz viņas darbavieta 

ir Madonas slimnīcā Traumatoloģijas 
un ortopēdijas nodaļā, kā arī ambu-
latoriskajā pieņemšanā. Žanete stāsta, 
ka fizioterapijas mērķis ir   atjaunot, 
saglabāt un uzlabot cilvēka kustības 
un stāju, palielināt fizisko izturību, 
mazināt sāpes un atvieglot hronisku 
slimību gaitu. Fizioterapeits palīdz 
cilvēkiem, kuriem pēc slimībām, trau-
mām, ievainojumiem, apdegumiem 
vai cita veida bojājumiem ir izveido-
jies muskuļu funkciju traucējums, 
nervaudu un saistaudu izmaiņas.

Visatsaucīgākie 
vingrotāji Iršos

“Ikdienā gandarījumu sniedz brī-
ži, kad pacients, piemēram, pēc pleca 
traumas un operācijas mūsu kopīgo 
nodarbību rezultātā priecīgs paziņo, 
ka var pacelt roku un pats izķemmēt 
matus. Tās ir tādas mazas uzvaras, kas 
liek apzināties, ka esmu savā vietā un 
man patīk mans darbs,” atklāj Žanete.

Ārstniecisko nodarbību vadīšana 
pēc garās darba dienas arī viņai pašai 
dod jaunu enerģiju. Izrādās, ka maza-
jā Iršu pagastā ir vislielākā iedzīvotāju 
atsaucība. “Ļoti priecājos par iršēnie-
šiem, kuri novērtē šī projekta piedā-
vātās iespējas un atrod laiku veselības 
uzlabošanai. Arī tad, ja nav būts pir-
majās nodarbībās, ikviens var droši 
piebiedroties. Nodarbību iesākam 
pakāpeniski ar iesildošajiem vingro-
jumiem, tad seko vingrojumi uz mu-
guras, uz sāniem un vēdera, izvingri-
nām sēžas muskuļus un nobeigumā ir 
stiepšanās vingrojumi, ” stāsta fiziote-
rapeite.

Rīteros atvērts 
“Sporta centrs”

Ceturtdienas vakaros, kad beidzas 
ārstnieciskās vingrošanas nodarbība 
Kokneses novada domē, Žanete do-
das uz Rīteriem, kur pulksten 19 viņa 
sāk vadīt ārstniecisko vingrošanu sava 
tēva izveidotajā “Sporta centrā”.

Pavasarī, ārkārtas situācijas laikā, 
ēkā, kurā kādreiz bija veikals, tika 
veikts remonts un iekārtotas piemēro-
tas telpas vingrošanai un citām fizis-
kām aktivitātēm, arī boksa treniņiem. 

Kokneses novada iedzīvotāji ir laip-
ni aicināti apmeklēt Rīteru “Sporta 
centru”, kur ceturtdienās no pulksten 
19 līdz 20 notiek ārstnieciskā vingro-
šana Žanetes Vingres vadībā, iepriekš 
piesakoties pa tālruni 26822146. No-
darbības ir par maksu.

Normunds Vingris jau ilgāku lai-
ku trenējas boksā, pateicoties viņa 
iniciatīvai, tagad iemaņas boksā var 
apgūt arī Pļaviņu un kaimiņu nova-
du iedzīvotāji. Rīteru “Sporta centrā” 
boksa treniņus aicina apmeklēt Jēkab-
pils Boksa sporta klubs VDS – K. Uz 
nodarbībām tiek aicināti bērni vecu-
mā no 8 līdz 12 gadiem, jaunieši no 
13 līdz 17 gadiem un pieaugušie bez 
vecuma ierobežojuma. Pieteikšanās 
pa tālruni 20046757.

Žanete teic: “Mūsu ģimenes vizīt-
karte ir veselīgs dzīvesveids. Mammai 
patīk doties garos pārgājienos nūjojot 
un vingrot, tētis ir boksa fans, bet es 
gan vingroju, gan apmeklēju baseinu 
Kokneses sporta centrā. Mēs esam par 
aktīvu dzīvesveidu un novēlam arī ci-
tiem dzīvot veselīgi un aktīvi!”

“Vingrosim un būsim veseli!” – novēl Žanete Vingre.

Vingrošanas nodarbība jaunajā Rīteru “Sporta centrā”.

Aicinājums saņemt 
ielūgumus uz 
koncertu

Kokneses novada Goda pilsoņi un Kokneses novada domes apbal-
vojumu “Gada koknesietis”, “Gada bebrēnietis”, “Gada iršēnietis” sa-
ņēmēji ir aicināti līdz 9. novembrim Kokneses kultūras namā kases 
darbalaikos saņemt ielūgumus uz dueta “VIOLIN DIIVAS” svētku 
koncertu “Dziesmas karogā” 17. novembrī pulksten 19 Kokneses kul-
tūras namā. Koncertā skanēs latviešu autoru dziesmas   un populāru 
melodiju (Dz. Mors. A.Vivaldi u.c.) aranžijas divām vijolēm, balsij un 
klavierēm.

No 10. novembra ielūgumus uz koncertu varēs saņemt arī pārējie 
Kokneses novada iedzīvotāji. Ievērojot valstī noteiktos epidemioloģis-
kos noteikumus, sēdvietu skaits zālē ir ierobežots.

Kokneses Komunālās 
nodaļas informācija 
iedzīvotājiem

1905. gada ielas iedzīvotājiem Koknesē lūgums sagrābtās lapas nelikt mai-
sos, bet atstāt sagrābtas kaudzēs ielas malā, lai Komunālās nodaļas strādnie-
kiem tās vieglāk savākt ar lapu savācēju.

Bibliotēkā var 
saņemt mīklas 
minēšanai mājās

24. oktobrī Kokneses pagasta bibliotēkā bija plānota krustvārdu mīklu mi-
nētāju tikšanās. Ievērojot noteiktos drošības pasākumus, pasākums klātienē 
ir atcelts.

Šī pasākuma organizatore - Kokneses pagasta bibliotēkas bibliotekāre In-
grīda Grūbe informē, ka sagatavotās mīklas var saņemt bibliotēkā minēšanai 
mājās! Savukārt senioru tikšanās, lai apgūtu jaunas prasmes viedtālruņu lie-
tošanā paliek spēkā, tikai obligāti piesakoties, lai iespējams nodrošināt drošu 
sarunu katram interesentam! (Plānotais laiks sarunai par tālruņiem: 10.00-
12.00.).
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Līdz 12. novembrim 
aicina balsot par 
ģimenei draudzīgāko 
pašvaldību 

Sācies iedzīvotāju balso-
jums Sabiedrības integrācijas 
fonda rīkotajā konkursā “Ģi-
menei draudzīga pašvaldība”, 
lai noteiktu un apbalvotu tās 
Latvijas pašvaldības, kas šo-
gad sniegušas lielāko atbal-
stu ģimenēm ar bērniem un 
piemērotas vides nodrošinā-
šanai. Ikviens iedzīvotājs līdz 
12. novembrim aicināts iepa-
zīties ar pašvaldībās paveikto 
un izteikt savu viedokli www.
vietagimenei.lv. 

Konkurss “Ģimenei drau-
dzīgākā pašvaldība 2020” 
noris trīs kārtās un paredz 
izvērtēt visu 119 Latvijas 
pašvaldību darbu ģimenēm 
draudzīgas vides veidošanā. 
Pašvaldību vērtējums sastāv 
no iedzīvotāju balsojuma, 
pašvaldību līdzdalības kon-
kursa informatīvajā kam-
paņā, kā arī no vērtēšanas 
komisijas iegūtajiem datiem 
par novadiem, tostarp par 
pašvaldību sniegtajiem pa-
kalpojumiem ģimenēm ar 
bērniem. 

Uzvarētāji tiks noteik-
ti piecu plānošanas reģionu 
pašvaldību grupās, piešķirot 
nominācijas “Ģimenei drau-
dzīgākā pašvaldība 2020”, 
galveno balvu saņems nomi-
nants “Ģimenei draudzīgā-
kā pašvaldība Latvijā 2020”. 
Tāpat konkursa vērtēšanas 
komisija varēs noteikt pa-
pildu nominācijas. Kopējais 
konkursa naudas balvu fonds 
ir 100 000 EUR, kas tiek pie-
šķirts jaunu vai esošo atbalsta 
pasākumu ģimenēm ar bēr-
niem attīstīšanai pašvaldībās.

“Balsojums un iedzīvotā-
ju individuālās atsauksmes 
ir lielisks veids, kā novērtēt 
pašvaldību darbu un vien-
laikus arī aktualizēt problē-
mas, ko iedzīvotāji vēlētos 
atrisināt savās dzīvesvietās. 
Aicinām iesaistīties un pa-
līdzēt pašvaldībām kļūt vēl 
draudzīgākām un veidot ģi-
menēm ar bērniem pievilcīgu 
vidi,“ rosina Zaiga Pūce, Sa-

biedrības integrācijas fonda 
sekretariāta direktore.

“Ikvienai mammai un tē-
tim rūp, lai viņu bērni aug-
tu ģimenei draudzīgā vidē. 
Taču, lai vieta, kurā dzīvojam, 
kļūtu arvien labāka, ir jādalās 
savos stāstos un pieredzē. Un 
arī jāslavē – lai pašvaldības 
visā Latvijā var iedvesmoties 
un aizgūt idejas no citiem 
labajiem piemēriem,” stāsta 
Inga Akmentiņa-Smildziņa, 
vecāku organizācijas Mam-
mamuntetiem.lv vadītāja, 
konkursa vērtēšanas komisi-
jas locekle.

Šobrīd noris konkursa 
pirmā kārta, kurā vērtējumu 
veido četras daļas – admi-
nistratīvo datu vērtējums, 
dzimstības un migrācijas sal-
do datu vērtējums, iedzīvotā-
ju balsojums un pašvaldību 
iesaiste konkursa informa-
tīvajā kampaņā. Konkursa 
otrajā kārtā tiks novērtēti 
pašvaldības īstenotie atbalsta 
pasākumi ģimenēm ar bēr-
niem un ģimeniskas vides 
nodrošināšanai. Trešajā, no-
slēdzošajā, kārtā vērtēšanas 
komisija vizītēs iepazīsies ar 
10 finālistēm – visaugstāko 
novērtējumu saņēmušajām 
pašvaldībām (ar divām katrā 
plānošanas reģionu pašvaldī-
bu grupā).

Konkurss “Ģimenei drau-
dzīga pašvaldība” ir viena no 
trim ģimeņu atbalsta pasāku-
miem, ko realizē Sabiedrības 
integrācijas fonds. Fonds īs-
teno arī programmu “Ģime-
nei draudzīga darbavieta“, 
kā arī izsniedz Latvijas Goda 
ģimeņu apliecības “3+ Ģime-
nes karte” Latvijas daudzbēr-
nu ģimenēm.

Informāciju sagatavoja:
Zane Jēkabsone
SABIEDRĪBAS 

INTEGRĀCIJAS FONDS
Sabiedrisko attiecību 

speciāliste
Tālr.: +371 22811020

E-pasts: zane.jekabsone@sif.
gov.lv

Labie darbi 
runā paši

Mēs nestāstīsim, ko, kur un cik daudz padarījām Labo darbu 
nedēļā un arī pēc tās. Mēs vēlamies, lai paveiktie darbi paši runā 
par mums, labo darbu darītājiem. 

Bebru pamatskolas skolēniem pazīstams Annas Brigaderes 
Sprīdītis, kurš ķēniņam sacīja: “Ja tev stipru vīru vajag, tad tu zini, 
kur tos meklēt.” Skolēnu attieksme pret brīvprātīgu un neatmak-
sātu darbu runā līdzīgi: “Ja bibliotēkai, baznīcai, muzejam, pagas-
ta darbiniekiem, pensionāriem, lauksaimniekiem vajadzīgas pa-
līdzīgas rokas, ziniet, kur tās meklēt – Bebru pamatskolā.” Esam 
motivēti palīdzēt jebkurā laikā. Esam mācīti, ka dots devējam at-
dodas, labais vairo labo, kā strādāsim, tā dzīvosim. Nebaidāmies 
no sakopšanas darbiem. Tos ik mācību gadu skolas teritorijā un 
Mežaparkā veicam pat vairākas reizes.

 
Bebru pamatskolas informācija, klašu audzinātāju foto

 Čaklie talcinieki Mežaparkā.

Darbs skolas apkārtnes sapošanā.

Bebru pamatskolas skolēni baznīcas teritorijas 
sakopšanas talkā.

Saņem Vītola fonda 
stipendijas

Ar līdzcilvēku atsaucību un dāsnumu Latvijas augst-
skolās 725 jauniešiem  ir iespēja studēt ar Vītolu fonda 
administrētajām stipendijām. Viņu skaitā ir arī studen-
ti no Aizkraukles reģiona, tai skaitā no Kokneses novada. 
Stipendijas jaunieši saņem pateicoties vairāk nekā 200 ziedotā-
jiem no Latvijas, Amerikas, Austrālijas, Kanādas, Lielbritānijas, 
Venecuēlas un Zviedrijas. Šajā mācību gadā no Kokneses novada 
stipendijas saņem četri studenti: Dita Šteinfelde (Ernas Bertas 
Meijas Gurķis piemiņas stipendija), Kitija Mihailova, Mareks Ka-
zakovs un Lana Prilepiševa (Gunāra Šterna piemiņas stipendija).

Aicinām aplūkot 
Koknesi virtuālajā 
skatu tornī

Šajā laikā, kad senajā Hanzas pilsētā virmo rudenīgo lapu 
zelts, Kokneses tūrisma informācijas centrs pašvaldības mājas-
lapā www.koknese.lv, visit.koknese.lv, un Kokneses novada do-
mes “Facebook” aicina aplūkot Koknesi virtuālajā skatu tornī un 
doties iedomu lidojumā! Lai šī virtuālā skatu tūre sniedz jaunu 
iedvesmu doties pastaigās mūsu skaistajā Koknesē!

Uz dievnamu pa 
bruģētu taciņu

Šoruden Kokneses luterāņu baznīcai aprit 333. gadskārta. Tie, 
kas svētdienas rītos mēro ceļu uz dievnamu Daugavas krastā,  
priecājas par atjaunoto taciņu, kas tagad ir glīti nobruģēta. “Ik-
viens labi paveikts darbs ir  dāvana mūsu baznīcai, “ teic drau-
dzes priekšniece Ilze Višķere. Par taciņas jauno veidolu jāpateicas 
Ludera Vollera kungam no Brēmenes, kura ziedojums draudzei 
radīja iespēju labiekārtot baznīcas teritoriju. 

Draudzes priekšniece stāsta, ka 1939. gadā dzimušajam Vollera 
kungam ir saistība ar Kokneses novadu. 2005. gadā viņš iegādājās 
zemi Daugavas krastā ar vēlmi uzbūvēt māju savai ģimenei, bet 
pēc dzīvesbiedres aiziešanas mūžībā, iecere nav īstenota.

Taciņas bruģēšanas darbus veica SIA “Skalds”. 
Kokneses luterāņu draudze aicina ikvienu, kam rūp dižo gadu 

bagātā dievnama nākotne, palīdzēt tā saglabāšanā.
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Pirms 85 gadiem Koknesē svinēja Pļaujas svētkus
Vietā, kur mūsdienās top Likteņdārzs, 1935. gada 13. 
oktobrī notika pirmie Latvijas pļaujas svētki, kurus rīkoja 
Latvijas Lauksaimniecības kamera. Šoruden aprit 85 gadi 
vērienīgajam notikumam, kas Koknesē pulcēja iedzīvotā-
jus no visiem valsts novadiem.
Lai pirmo reizi vienotā saimē kopīgi svinētu Pļaujas svēt-
kus, Koknese bija izraudzīta tāpēc, ka brīvvalsts gados 
bija izvirzījusies vadošo lauksaimniecisko pagastu vidū, 
un visus tās apmeklētājus iedvesmoja brīnišķīgā daba 
Daugavas un Pērses krastos.

Top dabīgs amfiteātris
Svētku vieta bija izvēlēta ap 25 ha plašajos laukos Daugavas krastā 

aiz Maskavas kroga jeb “Saulēm”, no kurienes pavērās skats gan uz 
skaisto parku, gan pareizticīgo un luterāņu dievnamiem, gan stāvo 
Daugavas pretējo krastu. Vieta sajūsmināja režisoru Jāni Munci, kuru 
rīcības komiteja bija uzaicinājusi veidot svētku norisi: plašie lauki vei-
doja dabīgu amfiteātri, lauku izveidotā “bļoda” deva teicamu iespē-
ju nogāzēs novietot skatītājus, lai cik desmitos tūkstošos to skaits arī 
sniegtos, un palejas dobumā ar mazo uzkalniņu ļāva virzīties gran-
diozai zemnieku un aizsargu parādei, pulcēties dziedātāju koriem un 
visiem pārējiem svētku uzveduma dalībniekiem. 

Īpašā svētku laukuma nodalījumā Daugavas krasta pusē bija ierī-
kotas mazpulku un novadu nometnes. Rīgas-Daugavpils lielceļš šo 
nometnes pilsētu šķīra no īstās svētku vietas – pa kreisi no ceļa, ja 
skatās no Kokneses uz Krustpils pusi. Novadu nodalījuma sākumā uz 
šosejas pacēlās novadu vārti, kur svētku dienā valdību sagaidīja no-
vadu vecākie. Novadu stendos varēja iepazīties ar katra mūsu zemes 
novada kultūras dzīves un etnogrāfiskajām īpatnībām un saimniecis-
kajiem sasniegumiem. 

Ļaudis svētkiem sāka pulcēties jau iepriekšējā dienā. Pļaujas svētku 
apmeklētāju pārvadāšanai Dzelzceļu virsvalde bija piešķīrusi brauk-
šanas tarifa pazeminājumu par 75%. 

27 vilcienu sastāvi veda svētku dalībniekus par pazeminātām ce-
nām, dalībnieku rīcībā bija 500 vieglās un tikpat smagās automašīnas 
ar soliem, tūkstošiem velosipēdu. Vistālākā maršruta biļete uz Liepāju 
maksāja trīs latus, uz Zilupi – divus latus un sešdesmit santīmu.

Svētkiem par godu - pontonu tilts 
Kurzemnieku un zemgaliešu vajadzībām pāri Daugavas  straumei 

Latvijas armijas sapieri uzcēla pontonu tiltu. 11. oktobrī četru stundu 
laikā tapa 206 m garais tilts ar desmit “āžiem” un 30 pontoniem, kā arī 
uzceltas piebrauktuves abos krastos. 

Pļaujas svētki izvērtās par Latvijas lauku un pilsētu dzīves vadītāju 
un iedzīvotāju pārstāvju vienkopus sanāksmi – tajos ieradās visas Lat-
vijas 19 apriņķu lauku pašvaldību vecākie, 516 pagastu vecākie, 508 
pagastu tiesu priekšsēdētāji un 60 pilsētu galvas.

Nonākot svētku laukuma tuvumā skatītājam pavērās neaizmirsta-
ma aina – vairāk nekā 10 ha  liela laukuma vidū bija uzcelta grandio-
za skatuve, kas atveidoja Raženā saimnieka sētu, kam blakus pacēlās 
seno latvju Svētais kalns. Estrādi ielenca vesels sarkanbaltsarkano ka-
rogu pulks. Svētku koncerta tēma bija “Apjumības”. Tā scenāriju bija 
veidojis Brastiņu Ernests, latvju dievturības kustības aizsācējs, Nacio-
nālā un Dailes teātra aktieri, Nacionālās operas baleta mākslinieki, 
dramatiskais ansamblis un apvienotie 25 kori. Augu dienu režisors 
Jānis Muncis ar saviem palīgiem vadīja ģenerālmēģinājumu, kas ieilga 
vēlu naktī. Tiklīdz iestājās krēsla, svētku laukumā iedegās elektrisko 
spuldžu tūkstoši.

Ejot tālāk, šosejas labajā pusē sākās pats svētku laukums. Grandio-
zā svētku estrāde atradās ap 100 m no Helēnas upītes. To greznoja 
laukuma malās novietotie valsts karogi. Laukuma vidū no šosejas bija 
izveidota gatve, pa kuru svētku dalībnieki varēja nokļūt uz skatuves. 

Gatves sākumā atradās ieapaļš pagalms, kurā novietojās koris un uz-
veduma dalībnieki, bet tā malās bija izvietojušies aizsargi, sportisti un 
mazpulku dalībnieki, kas svētkos sveica valdību. Lai izveidotu svētku 
laukumu, vairākas nedēļas strādāja ap simts amatnieku.

Tiklīdz svētku laukumā beidzās mēģinājumi, sākās gājiens uz seno 
Kokneses pilskalnu. Pilskalnā, kas bija apgaismots ar starmešiem, sa-
pulcējās vairāki tūkstoši svētku dalībnieku. 

Svinīgi sagaida valdības pārstāvjus
Svētki sākās jau trijos naktī, kad pilsdrupās iededza dižsārtus. Dega 

divi lieli ugunskuri, pie kuriem sapulcējušies dziedāja tautasdziesmas 
un turpat parkā dejoja. Spēlēja orķestri. Ar vētrainām gavilēm dalīb-
nieki uzņēma Alfona Franča svētkiem speciāli komponēto “Pļāvēju” 
dziesmu. Nakts priekšnesumi turpinājās līdz pulksten 8 svētku rītā.

Ejot pa šoseju Pļaviņu virzienā, svētku dienas dalībnieki vispirms 
nonāca pie Vadoņa arkas. Te 13. oktobrī pulksten 10 no rīta 5. Cēsu 
kājnieku pulka kareivju un 5. Rīgas aizsargu pulka aizsargu goda sar-
dze ar fanfaru skaņām sagaidīja Valsts prezidentu Albertu Kviesi un 
Ministru prezidentu Kārli Ulmani, augstos viesus sveica Lauksaim-
niecības kameras prezidijs, svētku rīcības komitejas locekļi, mazpul-
cēni un pašvaldību pārstāvji.

Kad augstie viesi cauri goda špalerām, ko veidoja aizsargi, sportisti 
un jaunatnes organizāciju biedri, bija sasnieguši svētku skatuvi, Valsts 
prezidents A.Kviesis atklāja svētkus ar uzrunu, tajā uzsverot visu Lat-
vijas novadu, visas tautas  - gan zemnieku, gan strādnieku – vienotību 
un darba prieku. A.Kvieša runas laikā atskanēja 21 artilērijas zalve un 
notika lidmašīnu parāde. Skanēja dziesmas un tika rīkotas ovācijas.

Pļaujas svētku uzveduma pirmajā daļā parāde rādīja zemkopju 
darba ritmu. Pa parādes ceļu skatuves priekšā garām valdības ložai 
novadu vecāko vadībā devās aizsargi, aizsardzes un zemkopji no vi-
siem novadiem – raksturīgos darba tērpos ar darbarīkiem un mašī-
nām. Kori skandināja dziesmas, spēlēja pūtēju orķestri. Ilggadējos 
un priekšzīmīgos laukstrādniekus un nopelniem bagātos zemkopjus 
godināja, pasniedzot godazīmes un diplomus. 

Otrajā daļā bija ietverts novadu novietņu apmeklējums. Katrs 
novads bija centies atsegt savas kultūras īpatnības un saimnieciskos 

sasniegumus. Pļaujas svētku dalībnieki saņēma arī sveicienus no 
gaisa: laikā, kad Valsts prezidents A.Kviesis un Minstru prezidents 
K.Ulmanis ar valdības locekļiem devās apskatīt novadu novietnes, 
virs milzīgās ļaužu jūras parādījās lidmašīna, kas lejup kaisīja lapiņu 
tūkstošus. Tā bija Latvijas aerokluba Daugavpils nodaļas jaunā sporta 
lidmašīna “Kaija”, kuru vadīja virsleitnants Dzenis. 20 000 lapiņās bija 
lasāmi sveiciena vārdi “Pļaujas svētkos vienoto tautu mīļi sveic Dau-
gavpils pilsēta.” 

Atmiņās konfekšu lietus
Pļaujas svētkus ar vecākiem apmeklēja arī  koknesiete Mirdza Bri-

ģe. Viņa atminas: “Pāris lidmašīnas, zemu lidojot, no piestiprināta-
jiem maisiem bēra konfektes. Bērni bija lielā sajūsmā par konfekšu 
lietu un steidzās tās salasīt, bet mazākajiem – arī man, bija liels pārdzī-
vojums, jo lielākie bērni bija izveicīgāki konfekšu mednieki.”

Trešajā, noslēguma daļā, svētku izrāde attēloja senču appļāvības 
ieražas, kad rudenī, pļauju beidzot, mājas saime kopā ar kaimiņiem – 
talciniekiem sarīkoja Jumja ķeršanu, šī paraža saistījās ar īpatnēji vei-
dotām dziesmām, dejām un rotaļām, kuru pamatideja – gaišs prieks, 
saticība un gadsimtos veidoto tradīciju kopšana. 

Svētki noslēdzās pievakarē, kad vēl nebija iestājusies tumsa. Pēc 
svētku rīcība komitejas datiem, bija pārdots pāri par simt desmit tūk-
stošiem ieejas biļešu, turklāt daudziem tūkstošiem tās nemaz nebija 
vajadzīgas (parādes dalībniekiem, aizsargiem – svētku kārtības uz-
turētājiem, koru dalībniekiem, aktieriem u.c.). Sākoties svētku uzve-
dumam, laukumā tika ielaisti arī skatītāji bez biļetēm, tā kā kopējais  
Pirmo Pļaujas svētku dalībnieku skaits tika lēsts ap simt piecdesmit 
tūkstošiem.

Tā divdesmitajā gadsimtā bija lielākā ļaužu pulcēšanās Daugavas 
krastos Koknesē. Milzīgais apmeklētāju pulks svētkus bija pavadījis 
priekšzīmīgā kārtībā, bez jebkāda iepriekšēja norādījuma ļaudis bija 
centušies nebojāt Kokneses dabas jaukumus un saudzējuši apkārtnes 
kokus, takas un krūmus.

Izmantota informācija no izdevuma “Atmiņu Daugava”

Foto mirklis no grandiozajiem svētkiem.

Neiepazītā pasaule
Ik pa laikam plašsaziņas līdzekļos 
pavīd tēma: "Mūžīgie bērni". Dažkārt, 
noskatoties video intervijas ar šādu 
bērnu vecākiem, rodas pat tāda kā 
bezcerības un nolemtības sajūta. Kas 
ir šie "mūžīgie bērni"? Kā rit viņu ik-
diena un vai ir jelkāda iespēja uzlabot 
viņu dzīves kvalitāti?  Nupat 4. oktobrī 
savu 30 gadu jubileju nosvinēja kok-
nesietis Aldis Vikšers, bet nedēļu vēlāk 
– 10. oktobrī Kokneses pagasta bib-
liotēka tika atklāta viņa radošo darbu 
izstāde "Mana pasaule".

Kokneses novada domes
Tūrisma un sabiedrisko attiecību 
nodaļa
Foto: Mārcis Briška

"Mēs vienmēr priecājamies par mūsu no-
vadnieku radošo veikumu. Paldies Aldim un 
viņa mammai Anitai par iespēju mums ielū-
koties neiepazītā, bet ļoti krāsainā un smalkā 
pasaulē," izstādes atklāšanā sacīja    Kokneses 
pagasta bibliotēkas vadītāja Inta Poiša. 

Izstādē aplūkojamie darbi ir radušies pē-
dējo piecu gadu laikā, un ikviens no Alda ra-
došajiem pieskārieniem ir apliecinājums, cik 
daudz var iemācīties un izdarīt, ja ir tuvinieku 
atbalsts un līdzās brīnišķīgi pedagogi. Ideja 
par izstādi radusies pavisam nejauši. "Uzzi-
not, ka bibliotēkā atbrīvojusies vieta jaunai 
izstādei, pārskatīju gadu gaitā sakrātos dēla 
darbus un radās doma, ka tā varētu būt jau-
ka dāvana viņa 30.dzimšanas dienā," - stāsta 
Anita Liepiņa.

 Izstādes atklāšanā Aldis saņēma ziedus un daudzus sirsnīgus vēlējumus.
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Godina nacionālo partizānu piemiņu
Biedrības “Daugavas Vanagi 
Latvijā” Kokneses nodaļas 
biedri 25. septembrī pulcējās 
uz nelielu atceres brīdi pie 
“Skudru” mājām, kur 2006. 
gada 13. oktobrī atklāja pie-
minekli nacionālo partizānu 
piemiņai. Noliktie rudens 
ziedi un iedegtās svecītes ie-
skāva piemiņas akmeni, kas 
vienmēr atgādinās par skaud-
rajiem notikumiem pirms vai-
rāk nekā 70 gadiem.

Kokneses novada domes
Tūrisma un sabiedrisko attie-
cību nodaļa

1949. gada 25. septembrī pie 
Kokneses pagasta “Skudru” mājām 
krituši trīs nacionālie partizāni. Pēc 
Latvijas Nacionālo partizānu apvie-
nības ierosmes, Alberta Grosberga, 
Jāņa Kalniņa un Aloiza Pintāna pie-
miņai kaujas vietā uzcelts piemi-
neklis. 

Liels paldies “Skudru” mājas 
saimniekiem, kuri ikdienā rūpējas 
par piemiņas vietas sakoptību. Arī 
šoruden ap pieminekli ziedēja krāš-
ņi rudens ziedi.

Jānis Mārtinsons, “Daugavas Va-

nagi Latvijā” Kokneses nodaļas va-
dītājs, teic: “Turpinām rūpēties par 
mūžībā aizsaukto biedru atdusas 
vietām Atradzes kapsētā un Baznī-
cas kapos, kur atdusas Lāčplēša Kara 
ordeņa kavalieris Jānis Filipsons. 
Darbojamies, cik mūsu spēkos, jo 
uzskatām par savu pienākumu turēt 
godā cilvēku piemiņu, kuriem dārga 
bija Latvija un tās brīvība.”

26. septembrī aktīvie nodaļas 
biedri devās uz Mores pagastu, kur 
Latviešu leģionāru Brāļu kapos no-
risinājās Otrā pasaules kara Mores 
kauju 76. gadskārtas atceres pasāku-
mi. Jānis Mārtinsons stāsta: “Uz at-
ceres pasākumiem Morē dodamies 
regulāri. Priecājamies, ka šoreiz ar 
mums kopā bija Vērdiņu ģimenes 
jaunā paaudze. Mores kaujas, kas 

1944. gada septembrī norisinājās 
Morē, bija vienas no smagākajām 
Otrā pasaules kara kaujām Latvijas 
teritorijā, un tām bija izšķiroša no-
zīme Latvijas vēsturē. Svarīgi, lai arī 
jaunā paaudze zinātu šos vēstures 
notikumus. Šajā dienā piedalījāmies 
vairākos pasākumos: piemiņas svēt-
brīdī pie Roznēnu ozola, kur klāt-
esošos uzrunāja kapelāns Raimonds 
Krasinskis, Mores kauju piemiņas 
parkā atceres pasākumā nolikām 
ziedus pie piemiņas sienas un Mores 
kauju varoņa, 1. rotas komandiera, 

Viestura ordeņa kavaliera, virsleit-
nanta Rolanda Kovtuņenko piemi-
ņas zīmes. Pie kopīga ugunskura 
notiks sadziedāšanās ar Latvijas 
Nacionālo karavīru biedrības kori 
“Tēvija” un Siguldas novada senioru 
amatiermākslas kolektīviem. Savu-
kārt bērniem un jauniešiem notika 
dažādas sporta aktivitātes.” 

“Daugavas Vanagi Latvijā” Kok-
neses nodaļas biedri pateicas par 
atbalstu Kokneses novada pašval-
dībai.

Rudenāju svētki Koknesē godam nosvinēti!
Ar rudens veltām bagātu gadatirgu, ilgi gaidītiem amatier-

kolektīvu koncertiem, moto kluba "Brīvības Gari MC" un kluba 
draugu parādes braucienu pa Koknesi, uguns iedegšanas rituālu 
un gaismas gājienu pa Kokneses parku, ar krāšņu uguns šovu 
Kokneses pilsdrupās aizvadīti Rudenāju svētki Koknesē.

Saulainā 26. septembra diena bija kā radīta lieliskai atpūtai, 
lai baudītu Rudenāju svētkus, kurus organizēja Kokneses no-
vada pašvaldība, Kokneses kultūras nams un Kokneses tūrisma 
informācijas centrs.Šopavasar nenotika tradicionālie Sama mo-
dināšanas svētki ar pavasara gadatirgu, tāpēc rudens skaistākajā 
laikā, kad piepildās apcirkņi, rudens gadatirgū varēja svinēt īstus 
ražas svētkus. Plašajā vairāk nekā simts tirgotāju pulkā bija gan 
Kokneses novadā labi pazīstami sava aroda pratēji, gan zemnieku 
saimniecības, mājražotāji, amatnieki no Latvijas visdažādākajiem 
novadiem.

Svētku dienā parks bija kļuvis par amatnieku pilsētiņu, kurā 
skanēja dzīvespriecīga mūzika. Laukumā pie "Fauna galvas" ga-

datirgus rosībai brīnišķīgu noskaņu piešķīra Druvja Andriksona 
vadītās vokālās studijas dalībnieku sniegums.

Kur spēle “Kokneses zēni” un viņu vadītāja Inese Mačuļska, tur 
prieks un līksmība! Savus muzikālos sveicienus dāvāja arī kapela 
“Aizezeres muzikanti”. 

Pie skulptūras "Mūžībai" svētkiem par godu taures skaņās viļ-
ņojās gaiss – Koknese pūtēju orķestris enerģiskā vadītāja Ziedoņa 
Puķīša vadībā pēc ilgāka laika atkal varēja uzgavilēt klausītājiem.

"Neviena pandēmija nevar atņemt mums dejot prieku!" – dejas 
solī izteica mūsu lieliskie deju kolektīvi, arī vidējās paaudzes deju 
kolektīvs “Liepavots”.

Ar smaidu rudenī. Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Irši”. 

Izstādes atklāšanā mēs pārliecinājāmies, 
ka Aldim patīk savas izjūtas atklāt ne tikai 
zīmējot un izšujot smalkus rokdarbus, bet arī 
mūzika ir viņa lielais sapnis. Muzikalitāti viņš 
mantojis no mammas un vectēva, kurš bijis 
mūzikas pedagogs. Tikšanās reizē dzirdējām 
Alda muzikālo priekšnesumu un uzzinājām, 
ka ar kapelu "Zvaigžņu dzirksts trio" viņš 
šogad ir ieguvis festivāla "Nāc līdzās" zelta 
laureāta titulu. "Zvaigžņu dzirksts" sastāvā ir 
piedalījies jau trīs Dziesmu Svētkos, vairākos 
festivālos, tostarp, - Likteņdārzā.

Aldis dzīvo ļoti radošu un piepildītu dzīvi. 
Ik darbadienas rītu viņš dodas uz biedrības 
"Rīga pilsētas "Rūpju bērns" Dienas aprūpes 

centru "Cerību tilts". "Man ir ļoti labi skolo-
tāji, kuri ir daudz iemācījuši. Centrā es jūtos 
tikpat labi kā mājās," teic jaunietis. Piedaloties 
projektā "Bērni nepiedzimst ar aizspriedu-
miem", viņš ir sniedzis intervijas vairākās Lat-
vijas skolās. Atzinīgi Aldis vērtē iesaistīšanos 
Koknese novada domes atbalstītajā projektā 
"Proti un dari", kur apguvis dažādas zināšanas 
un prasmes, iepazinis jaunus draugus. Sadar-
bojoties ar biedrības   "Palīdzēsim.lv" jaunie-
šiem, ir piedalījies viņu rīkotajos pasākumos. 
Tāpat aktīvais jaunietis cenšas neizlaist nevie-
nu Kokneses kultūras vai sporta pasākumu.

Katru svētdienu Aldi var satikt Kokneses 
katoļu baznīcā, kur viņš, kā pats saka, kalpo 

Dievam, dāvinot prieku cilvēkiem ar savu 
džambas spēli.

Aldis ar lielu sirsnību runā par savu ģime-
ni, kas ir viņa lielākā atbalsta komanda. Māsa 
Solveiga kā sveicienu brālim ar izstādes at-
klāšanu ir uzdāvinājusi pašrocīgi glīti iesietu 
grāmatu, kurā izstādes apmeklētāji līdz 12. 
decembrim var ierakstīt savas atsauksmes un 
vēlējumus. 

"Mēs varam lepoties, ka esam daļa no Alda 
dzīves!" – teic Anita un visi pārējie Alda tuvie 
cilvēki un draugi.

Paiesim solīti pretī, iepazīsim šo mums tik 
daudziem nezināmo pasauli un mēs kļūsim 
sirds redzīgāki. Smaids ir Alda Vikšera vislabākā vizītkarte. 

Kokneses nodaļas biedri Pāvils Karps, Jānis Mārtinsons, Dzidra Ķīle, Rita 
un Viktors Vērdiņi atceres brīdī pie nacionālo partizānu 

piemiņai veltītā pieminekļa.

Mores kauju piemiņas parkā kopā ar Saeimas deputātu 
(Nacionālās apvienības "Visu Latvijai — Tēvzemei un Brīvībai/LNNK ) 

Jāni Dombravu.
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Uzgavilējam jaunībai. Kokneses kultūras nama jauniešu deju 
kolektīvs.

Kur meitas, tur puiši!” Dejo vidējās paaudzes deju kolektīvs 
“Rats”.

“Deja ir prieks!” – teic Kokneses jaunās līnijdejotājas.

Elegance un šarms! Kopā ar savām līnijdejotājām dejoja arī ko-
lektīva vadītāja Inga Ozoliņa.

Deja – pārsteigums! Līnijdeju meitenes vienā kopīgā dejā ar 
jauniešu deju kolektīvu. 

Svētku dienas pēcpusdienā notika moto kluba "Brīvības Gari 

MC" un kluba draugu parādes brauciens pa Koknesi ar apstā-
šanos Kokneses viduslaiku pilsdrupās. Šī pasākuma iniciators - 
"Brīvības Gari MC" pārstāvis Aigars Zelčs un viņa domubiedrs 
Jānis Krūmiņš.

Vairāk nekā 50 spēkrati dižojās parādē viduslaiku pilsdru-
pās. Daudzi parādes apmeklētāji izmantoja iespēju aprunāties 
ar vīrišķīgā vaļasprieka piekritējiem un arī nofotografēties.

Kokneses parkā  pie iedegta un rudens ziediem rotāta 
ugunskura uz īpašo uguns rituālu aicināja latviskās dzīves zi-
ņas zinātājas - folkloras kopas "Urgas" dalībnieces un vadītāja 
Inguna Žogota. Katrs tika pie sava egļu zariņa, lai tajā ar dzī-
tiņu – saules dzīpariņu ievītu visas savās labās domas un pēc 
tam to atdotu ugunij ar vēlējumu: "Lai top!".

 

No ugunskura paņemtās uguntiņas, iededzot lāpas un gais-
meklīšus, sākās gaismas gājiens pa Kokneses parku, kurā paši 
sparīgākie gājēji bija mazie ķipari kopā ar saviem vecākiem.

Gaismas gājiena dalībniekus pie Tējas namiņa ar flautas 
spēli sagaidīja trīs apburošas meitenes – Kokneses Mūzikas 
skolas talantīgās audzēknes. Pie Jāņa vārtiem savas komponē-
tās dziesmas izpildīja Jānis Bots. Kad gaismas gājiens sasnie-
dza Kokneses pilsdrupas, priekšpilī atnācējus sveica Kokneses 
Mūzikas skolas saksofonistu kvartets.

Saulei lēnām rietot pār Daugavu un Kokneses pilsdrupām, 
kā spožs svētku noslēgums bija grupas "Soul of Flames" radītais 
uguns šovs – trīs jaunu mākslinieku uzstāšanās, kuru ar sajūs-
mu un ovācijām uzņēma mazi un lieli brīnumainās uguns izrādes 
skatītāji.

"Gardi gan!" – sacīja ikviens, kas nobaudīja vietējo uzņēmēju 
– atraktīvā SIA "Rīta Putni" īpašnieka Bruno Cīruļa uz šai pusē 
redzētā vislielākā āra grila gatavoto paipalu "Bučeru". 

SIA "Kūpiņsala" saimniece Līga Zaula piedāvāja smeķīgo so-
ļanku un citus lauku labumus. Par to pārliecinājās arī pašvaldības 
vadītājs Dainis Vingris un tirgus organizētāja Dace Svētiņa.

Rudenājos varēja sajust šo īpašo tirgus gaisotni ar andelēšanos, 
kas lieliski padevās arī Daigai Igaunei ar meitu.

Foto: Anita Šmite



APSTIPRINĀTI
ar Kokneses novada domes 

2020.gada 8.jūlija sēdes
lēmumu Nr.8.5.(protokols Nr.10)

PRECIZĒTI
ar Kokneses novada domes 

2020.gada 26.augusta sēdes
lēmumu Nr.8.7.2.(protokols Nr.12)

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta
pirmās daļas 2. un 4.punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk-Noteikumi) nosaka kārtību, kādā 
izmantojami Kokneses novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 
esošie publiskie ūdeņi un to piekrastes zonas Daugavas upes ( Pļaviņu 
ūdenskrātuves) un Pērses upes teritorijā.
2.  Šo noteikumu mērķis ir nodrošināt personu drošību pie un uz 
publiskiem ūdeņiem, saglabāt publisko ūdeņu un to krastmalu vides 
kvalitāti.
3. Šie noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām 
Kokneses novada administratīvās teritorijas robežās.
4. Noteikumos lietoti šādi termini:
4.1. Atpūtas vieta pie ūdeņiem – labiekārtota teritorija ūdens objekta 
krastā un tā tuvumā, kurā nodrošināta publiska piekļuve un publiskas 
funkcijas;
4.2. Būvvalde – Kokneses apvienotā pašvaldību būvvalde;
4.3. Krastmala - publiski pieejama josla gar virszemes ūdensobjekta 
krastu, kas sākas no ūdens akvatorijas (no ūdens līmeņa) un nav 
mazāka par tauvas joslu, izņemot, ja to nav iespējams ievērot sakarā 
ar esošo apbūvi;
4.4. Pašvaldība – Kokneses  novada dome;
4.5. Paaugstinātas ledus bīstamības periods - laika periods, 
kuru Pašvaldība, pamatojoties uz Latvijas Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas centra sniegto informāciju, noteikusi ar lēmumu 
vai steidzamības gadījumā ar domes priekšsēdētāja rīkojumu, kas 
izsludināts, publicējot Pašvaldības interneta tīmekļa vietnē;
4.6. Piestātne – hidrotehniska būve vai tās daļa ar nepieciešamo 
aprīkojumu virszemes ūdensobjekta krastā un ūdenī, kas paredzēta 
kuģošanas līdzekļu un peldlīdzekļu piestāšanai un stāvēšanai.
4.7. Publiskie ūdeņi –Daugavas upes (Pļaviņu ūdenskrātuves) un Pērse 
upes daļas, kas atrodas Pašvaldības administratīvās teritorijas robežās 
(atbilstoši Civillikuma 1102.panta I pielikumam „Publisko ezeru un 
upju saraksts”) un Noteikumu 1.pielikumā pievienotajai plāna shēmai;
4.8. Ūdens objekts – Daugavas upe (Pļaviņu ūdenskrātuve)  vai Pērses 
upe;
4.9. Peldlīdzeklis- airu laiva, SUP dēlis, ūdens velosipēds, ūdens moto-
cikls, veikborda dēlis u.c. ūdens sportam un atpūtai paredzēti līdzekļi, 
kas nav aprīkoti ar motoru;
4.10. Kuģošanas līdzeklis-inženiertehniska ierīce, kas konstruktīvi 
paredzēta kuģošanai;
4.11. Glābšanas veste-rūpnieciski ražota veste, kas paredzēta personas 
noturēšanai uz ūdens;
4.12. Apgaismes ķermenis -elektriskais lukturis vai iedegta laterna ar 
baltu gaismu. 

II. Atpūtas vietu pie ūdeņiem, pludmales un publisko ūdeņu 
lietošanas kārtība

5. Labiekārtotas pludmales vai atpūtas vietas publisko ūdeņu krastos 
var izveidot Pašvaldība, kā arī jebkura cita juridiska vai fiziska persona 
un to izveidošana tad jāsaskaņo ar Pašvaldību.
6. Privātā nekustamā īpašumā iekārtotai publiskajai pludma-
lei jāizstrādā pludmales lietošanas noteikumi un tie jāsaskaņo ar 
Pašvaldību.
7. Atpūtas vietai jābūt labiekārtotai ar:
7.1. atkritumu urnām;
7.2. tualetēm;
7.3. citiem labiekārtojuma elementiem - pēc nepieciešamības.
8. Atpūtas vietas īpašnieks vai valdītājs nodrošina:

8.1. teritorijas sakopšanu (atkritumu urnu iztukšošanu, zāles pļaušanu 
u.tml.);
8.2. teritorijas labiekārtojuma elementu uzturēšanu tehniskajā kārtībā;
8.3. aizlieguma un/vai brīdinājuma zīmju izvietošanu pie ūdenstilpēm, 
ja ir noteikts aizliegums personām atrasties to tuvumā un/vai ai-
zliegums peldēties konkrētajā ūdenstilpē u.c..
8.4. jebkura izmēra hidrotehniskas būves (t.sk.laipas) upes zonā 
ar apgaismes ķermeņiem diennakts  tumšajā un dienas laikā, kad  
ierobežota redzamība laikapstākļu dēļ;
9. Publiskajos ūdeņos, to krastmalās un atpūtas vietās aizliegts:
9.1. piegružot publiskos ūdeņus un to krastmalas ar atkritumiem un 
naftas produktiem;
9.2. bojāt inventāru un labiekārtojuma elementus;
9.3. pārsniegt  kuģošanas līdzekļu kustības maksimālo ātrumu šo 
Noteikumu 1. pielikuma plāna shēmā norādītajās sekojošās vietās :
9.3.1. Pērses tilts - Kokneses pilsdrupas - 9 km/h (5 mezgli) 
(Skat. 1. pielikuma 1. -2. punkti);
9.3.2. Likteņdārza līcis - Skatu terase - 9 km/h (5 mezgli)  
(Skat.1.pielikuma 3. - 4. punkti);  
 9.3.3. Sauleskalns - Ceriņi - 9 km/h ( 5 mezgli) (Skat.1.pielikuma 7.-8.
punkti);  
9.4. piebraukt ar kuģošanas līdzekli tuvāk par 50 metriem no krasta 
līnijas šo Noteikumu 1.pielikuma plāna shēmā norādītajās sekojošās 
vietās :
9.4.1. Kokneses pilsdrupas - nekustamais īpašums “Gundegas”  
(Skat.1.pielikuma 2. - 5. punkti);
9.4.2. Likteņdārza “Skatu terase” - Likteņdārza “Amfiteātris”  
( Skat. 1. pielikuma 4. - 6. punkti);
9.5. šo noteikumu 9.3. 
un 9.4. apakšpunktu nosacījumi neattiecas uz glābšanas darbiem 
paredzētajiem kuģošanas līdzekļiem;
9.6. mazgāties ūdenstilpē  izmantojot ķīmiskos mazgāšanās līdzekļus;
9.7. izmantot nereģistrētus kuģošanas līdzekļus un airu laivas ( kuru 
garums pārsniedz 12 m);
9.8. atrasties atpūtas vietā ar suņiem un citiem mājdzīvniekiem, 
peldināt un mazgāt tos;
9.9. ierīkot un kurināt ugunskurus, izņemot īpaši tam ierīkotās un 
paredzētās vietās;
9.10. peldēties bērniem, kas jaunāki par 13 gadiem, bez pieaugušo 
klātbūtnes;
9.11. atrasties uz ledus paaugstinātas ledus bīstamības periodā;
9.12. upēs un 100 m joslā no tā ūdenslīnijas mazgāt mehāniskos 
transportlīdzekļus;
9.13. nogremdēt ūdenstilpē kuģošanas līdzekļus, peldlīdzekļus vai 
mehāniskos transporta līdzekļus.
10. Publiskajos ūdeņos aizliegts uzbraukt ar mehānisko 
transportlīdzekli uz ledus, izņemot gadījumus, kad nepieciešams 
sniegt palīdzību vai apsaimniekot ūdenstilpi, kā arī publiska pasākuma 
ietvaros, ja tas saskaņots ar Pašvaldību un pasākuma organizators 
uzņemas atbildību par pasākuma drošību.
11. Publiski pasākumi ūdenstilpē un tās krastu zonā jāsaskaņo ar 
Pašvaldībā atbilstoši Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības 
likumā noteiktajām prasībām.

III. Būvniecība publiskajos ūdeņos
12. Jebkāda veida būvniecība publiskajos ūdeņos jāsaskaņo Būvvaldē.
13. Jebkāda veida būvniecība krastmalā vai publiskajos ūdeņos vei-
cama tā, lai tiktu saglabāta pārvietošanās iespēja tauvas joslā.
14. Laipas uzstādīšanai nav nepieciešams izstrādāt būvprojektu, bet 
tikai jāsaskaņo ar Būvvaldi, ja laipas garums nepārsniedz 12 m Dauga-
vas upes (Pļaviņu ūdenskrātuvē) vai 6 m Pērses upes ūdenstilpē un tā 
atrodas uz nekustamā īpašuma īpašnieka vai tiesiskā valdītāja, kas veic 
laipas uzstādīšanu, zemes ūdensobjekta krasta joslā un tieši robežojas 
ar ūdensobjektu. 
15. Būvprojektu nepieciešams izstrādāt šādos gadījumos:
15.1. ja laipas garums pārsniedz 14.punktā noteikto garumu un to 
uzstāda bez krasta stiprināšanas un/vai
15.2. laipu uzstāda (būvē) persona, kas nav nekustamā īpašuma, kura 
teritorijā laipa tiek uzstādīta (būvēta) īpašnieks vai tiesiskais valdītājs 

un/vai
15.3. laipu uzstāda, izbūvējot krasta nostiprinājumu vai laivu piestātni.
16. Jebkura izmēra hidrotehniskas būves (t.sk.,laipas) jāuztur  labā 
būvju tehniskā stāvoklī un jebkura izmēra hidrotehniskas būves (t.sk.
laipas) upes zonā jānodrošina ar apgaismes ķermeņiem diennakts  
tumšajā un dienas laikā, kad  ierobežota redzamība laikapstākļu dēļ.
17. Patvaļīga akmeņu krāvumu veidošana, salu, pussalu uzbēršana vai 
būvēšana publiskajos ūdeņos ir aizliegta.

IV. Drošība publiskajos ūdeņos
18. Braucot ar kuģošanas līdzekļiem, Noteikumu 1.pielikumā piev-
ienotajai plāna shēmā norādītajās vietās, saskaņā ar šo Noteikumu 
9.3.un 9.4 punktu apakšpunktiem ievērot braukšanas kustības ātrumu 
un braukšanas attālumu no krasta.
19. Braucot ar kuģošanas un peldlīdzekļiem, uzturēties vismaz 30 met-
ru attālumā no cilvēkiem ūdenī, pastāvīgi novērot apkārtējo situāciju, 
citu peldošu līdzekļu kustību, ievērot noteikto maksimālo kustības 
ātrumu, lai kuģošanas   līdzekļa radīto viļņu augstums un jauda 
neradītu bīstamību pārējiem ūdenstilpes izmantotājiem, neizskalotu 
upes un ūdenskrātuves krastus, piestātnes un upes biofloru. 
20. Kuģošanas un peldlīdzekļu līdzekļu ielaišana ūdenī pieļaujama, 
izmantojot tikai tam piemērotas vietas, nebojājot upes krastu vai iz-
mantojot speciāli paredzētas nobrauktuves, uzsākot un pabeidzot 
braukšanu perpendikulāri krastam.
21. Ūdensslēpošana un tai līdzīgi ūdens sporta veidi atļauti no krasta 
vai laipas, uzsākot un pabeidzot braukšanu perpendikulāri krastam.
22.Personai, pārvietojoties ar peldlīdzekļiem, jābūt ietērptai glābšanas 
vestē.
23. Par kuģošanas līdzekļa ekspluatāciju un drošību ,t.sk., ievērojot 
ūdens līmeņa dziļuma   mainību atkarībā no Pļaviņu HES darbības, 
izvēloties kuģošanai atbilstošu dziļumu, neuzbraukt uz iespējamiem 
sēkļiem, celmiem u.c.,  atbildīgs ir pats kuģošanas līdzekļa īpašnieks. 
Kuģošanas līdzekļa īpašnieks izmanto reģistrētus, saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem, kuģošanas līdzekļus un airu laivas ( ja to 
garums pārsniedz 12 m).
24. Ja kuģošanas līdzekli iznomā, tad iznomātājs nodrošina nom-
niekam instruktāžu par kuģošanas līdzekļa drošu izmantošanu un 
drošības aprīkojumu. Nododot kuģošanas līdzekli lietošanai noteiktā 
akvatorijā, iznomātājs iepazīstina nomnieku ar satiksmes kārtību 
ūdenstilpē  un tās īpatnībām (piemēram, atvari, straumes, sēkļi, cel-
mi), kā arī iepazīstina ar šiem saistošajiem noteikumiem.
25. Ūdenstilpe ir ar svārstīgu ūdens līmeni, ko ietekmē AS “Latven-
ergo” un Pļaviņu hidroelektrostacijas droša ekspluatācija. Pļaviņu 
HES ir paaugstinātas bīstamības objekts , kad tā ekspluatācijas laikā 
regulāri pat dažādos diennakts laikos, mainās ūdens līmenis Daugavas 
upē ( Pļaviņu ūdenskrātuvē) un Pērses upē,  Pašvaldība nevar ietekmēt 
ūdenslīmeņa svārstības Kokneses novada administratīvajā teritorijas 
esošajā ūdenstilpē, kā arī nevar atbildēt par kuģošanas drošību šajā 
teritorijā (piemēram, atvari, straumes, sēkļi, celmi),  līdz ar ko par 
drošu kuģošanu atbildīgs pats kuģošanas līdzekļa īpašnieks.
  

V. Saistošo noteikumu izpildes kontrole un administratīvā 
atbildība par noteikumu neievērošanu

26. Kontrolēt saistošo noteikumu izpildi, fiksēt pārkāpumus, ierosināt 
administratīvā akta, kas uzliek adresātam par pienākumu izpildīt 
noteiktu darbību un/vai veikt lietvedību administratīvā pārkāpuma 
lietā, izdošanu, atbilstoši savai kompetencei ir tiesīgi:
26.1. Kokneses  novada pašvaldības policijas darbinieki;
26.2. Būvvaldes būvinspektors;
27. Par šo noteikumu neievērošanu fiziskajām personām piemēro  
brīdinājumu vai naudas sodu līdz 6 naudas soda vienībām, 
juridiskajām personām – piemēro  naudas sodu līdz 30 naudas soda 
vienībām.
28. Lietas par šo noteikumu pārkāpumiem izskata Latvijas 
Administratīvās atbildības  likuma  noteiktajā kārtībā.

Sēdes  vadītājs,
domes priekšsēdētājs D.Vingris

Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2020. gada 21. oktobri.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Kokneses novada domes 2020.gada 8.jūlija  saistošajiem noteikumiem Nr.7/2020

“Par kārtību, kādā izmantojami Kokneses novada administratīvajā teritorijā esošie publiskie ūdeņi un to piekrastes zona”

Kokneses novada domes bezmaksas informatīvais izdevums Kokneses Novada Vēstis Nr. 123 (410) 2020. gada 20. oktobris

KOKNESES NOVADA DOMES 2020. GADA 8. JŪLIJA SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.7/2020

Par kārtību, kādā izmantojami Kokneses novada administratīvajā teritorijā
 esošie publiskie ūdeņi un to piekrastes zona

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1.Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Civillikuma I pielikuma 2.nodaļas 8.punktu, Daugava (Pļaviņu HES ūdenskrātuve) ir publiskie ūdeņi un saskaņā ar Civillikuma 1104.pantu, publiskie ūdeņi ir valsts īpašums. 
No 2015.gada 1.janvāra spēkā esošā Zemes pārvaldības likuma 15.panta otrā daļa paredz, ka vietējā pašvaldība ir valdītājs tās administratīvajai teritorijai piegulošajiem 
iekšzemes publiskajiem ūdeņiem, kuru valdītājs nav par vides aizsardzību atbildīgā ministrija vai cita ministrija un kuri nav privātpersonu īpašumā. 
Saskaņā ar Vadlīnijām iekšzemes publisko ūdeņu pārvaldībai pašvaldībā, valdījumā esošos iekšzemes publiskos ūdeņus pašvaldības izmanto tām likuma „Par pašvaldībām” 
15.pantā noteikto autonomo funkciju nodrošināšanai un normatīvajos aktos noteiktiem mērķiem. Pašvaldību pienākums publisko ūdeņu pārvaldībā ir nodrošināt publisko 
ūdeņu ilgtspējīgu apsaimniekošanu, pārvaldīšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošināt brīvu piekļuvi publiskajiem ūdeņiem un to brīvu lietošanu. Saskaņā ar Kokneses novada 
teritorijas plānojumu, Pļaviņu ūdenskrātuvē esošajos publiskajos ūdeņos nav marķēts kuģošanas ceļš. Savukārt  Pļaviņu hidroelektrostacija, saskaņā ar Ministru kabineta 2018.
gada 11.septembra noteikumu Nr.568 “Paaugstinātas bīstamības objektu saraksts” 32.punktu, “Latvenergo” Pļaviņu HES ir paaugstinātas bīstamības objekts.  Ūdenstilpne ir ar 
svārstīgu ūdens līmeni, ko ietekmē AS “Latvenergo” un Pļaviņu hidroelektrostacijas droša ekspluatācija, līdz ar to pašvaldība nevar ietekmēt ūdenslīmeņa svārstības Kokneses 
novada administratīvajā teritorijas esošajā ūdenstilpē, kā arī nevar atbildēt par kuģošanas drošību šajā teritorijā. 
Likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmā daļa, kas nosaka, ka Dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus, paredzot administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav 
paredzēts likumos, šādos gadījumos:  2) par publiskā lietošanā esošo … ūdeņu …aizsardzību un uzturēšanu.
Ņemot vērā, ka Kokneses novada administratīvajā teritorijā ir publiskie ūdeņi Daugavas upes ( Pļaviņu ūdenskrātuve) un Pērses upe un tiem piekļuve un izmantošanas iespējas 
ir gan no pašvaldības, gan citām privātām teritorijām, saistošie noteikumi  nepieciešami, lai noteiktu kārtību, kādā izmantojami Kokneses novada pašvaldības



administratīvajā teritorijā esošie publiskie ūdeņi un to piekrastes zona Daugavas upes (Pļaviņu ūdenskrātuves) un Pērses upes piekrastes zonās. Šo saistošie noteikumu mērķis ir 
nodrošināt personu drošību pie un uz publiskiem ūdeņiem, saglabāt publisko ūdeņu un to krastmalu vides kvalitāti. Šajā akvatorija teritorijā ietilpst vairāki privātie nekustamie 
īpašumi, ierīkotas atpūtas vietas un kā nozīmīgākie un aizsargājamie objekti ir arhitektūras vēstures piemineklis Kokneses viduslaiku pilsdrupas, kuru teritorija ir iekļauta ar 
abu upju gultnēm, Kokneses evanģēliski luteriskā baznīca un Latvijas valsts mēroga objekts -Likteņdārzs, kura teritorijas aizsardzība noteikta ar Latvijas Republikas Saeimas 
2018.gada 21.jūnijā  pieņemto Likteņdārza likumu. Likteņdārzs — sabiedrības iniciēta un kopīgi veidota piemiņas vieta, kuras izveides un attīstības mērķis ir apzināt, atcerēties 
un godināt cilvēkus, kurus totalitāro režīmu dēļ Latvija zaudēja 20. gadsimtā. .Minētā likuma 2. pants nosaka:”. (1) Likuma mērķis ir nodrošināt Likteņdārza saglabāšanu, 
aizsardzību, attīstīšanu un pēctecību.(2) Likums nosaka Likteņdārza sastāvu, īpašumtiesības, uzturēšanas, izmantošanas, aizsardzības, apsaimniekošanas un finansēšanas 
kārtību, kā arī citus ar Likteņdārzu saistītus jautājumus”.
Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiks regulēts Kokneses novada administratīvās teritorijas robežās esošo publisko ūdeņu Daugavas upes (Pļaviņu ūdenskrātuves)  un  Pērses 
upes, Noteikumu 1.pielikumā pievienotajai plāna shēmā un  Noteikumu 9.3.un 9.4. punktu apakšpunktos norādītajās vietās, mehanizēto kuģošanas līdzekļu maksimālais 
braukšanas ātrums 9 km/h (5 mezgli),  minimālais braukšanas attālums 50 m no krasta  konkrētās vietās drošības ievērošana uz ūdeņiem ,t.sk., personai, pārvietojoties ar 
peldlīdzekļiem, jābūt ietērptai glābšanas vestē, atpūtas vietu un hidrotehnisku būvju ,t.sk.,  laipu uz ūdens ierīkošanas nosacījumi un to uzturēšana, saskaņā ar būvniecības un 
ūdenstilpņu normatīvo aktu regulējumiem un šo noteikumu nosacījumiem.

2.Īss projekta satura izklāsts

Ņemot vērā, ka Kokneses novada administratīvajā teritorijā ir publiskie ūdeņi Daugavas upes ( Pļaviņu ūdenskrātuve) un Pērses upe un tiem piekļuve un izmantošanas iespējas 
ir gan no pašvaldības, gan citām privātām teritorijām, saistošie noteikumi  nepieciešami, lai noteiktu kārtību, kādā izmantojami Kokneses novada pašvaldības administratīvajā 
teritorijā esošie publiskie ūdeņi un to piekrastes zona Daugavas upes (Pļaviņu ūdenskrātuves) un Pērses upes piekrastes zonās. Šo saistošie noteikumu mērķis ir nodrošināt 
personu drošību pie un uz publiskiem ūdeņiem, saglabāt publisko ūdeņu, to krastmalu vides kvalitāti ,t.sk., arhitektūras vēstures pieminekli Kokneses viduslaiku pilsdrupas un 
valsts mēroga objektu - Likteņdārzu. 
Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiks regulēts Kokneses novada administratīvās teritorijas robežās esošo publisko ūdeņu Daugavas upes (Pļaviņu ūdenskrātuves)  un  Pērses 
upes, Noteikumu 1.pielikumā pievienotajai plāna shēmā un  Noteikumu 9.3.un 9.4. punktu apakšpunktos norādītajās vietās, mehanizēto kuģošanas līdzekļu maksimālais 
braukšanas ātrums 9 km/h (5 mezgli),  minimālais braukšanas attālums 50 m no krasta konkrētās vietās, drošības ievērošana uz ūdeņiem ,t.sk., personai, pārvietojoties ar 
peldlīdzekļiem, jābūt ietērptai glābšanas vestē, atpūtas vietu un hidrotehnisku būvju, t.sk.,  laipu uz ūdens ierīkošanas nosacījumi un to uzturēšana, saskaņā ar būvniecības un 
ūdenstilpņu normatīvo aktu regulējumiem un šo noteikumu nosacījumiem. 
Par šo Noteikumu neievērošanu tiks uzsākta administratīvā lietvedība un piemērots administratīvais sods - fiziskajām personām piemērots  brīdinājums vai naudas sods līdz 6 
naudas soda vienībām, juridiskajām personām – piemērots  naudas sods līdz 30 naudas soda vienībām.

3.Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav attiecināms

4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi

Nav attiecināms

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Kokneses novada pašvaldības policija un Kokneses novada apvienotā pašvaldību būvvalde.

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām

Nav attiecināms

Vietu nosaukumi:
1. Pērses tilts
2. Kokneses pilsdrupas
3. Likteņdārza līcis
4. Likteņdārza „Skatu terase“
5. Nekustamais īpašums „ Gundegas“

6. Likteņdārza „Amfiteātris“
7. Nekustamais īpašums 
„Sauleskalns“
8. Nekustamais īpašums „Circeņi“

KOKNESES NOVADA DOMES 2020. GADA 8. JŪLIJA SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Nr.7/2020 Par kārtību, kādā izmantojami Kokneses novada administratīvajā teritorijā
 esošie publiskie ūdeņi un to piekrastes zona

1. pielikums


