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KOKNESE  bEbrI  IrŠI

Rudens ir piepildīšanās laiks. Dienas piepildās ar darbiem. Apcirkņi ar graudiem. Debesis ar gājputniem.

Novada
Vēstiskokneses

 Raksta turpinājums 20.lpp »»»

Esiet sveicināti septembrī! 
Vēl mirklis un vasaras saules 
glāstītie koki iemirdzēsies ru-
dens zeltainumā. Un pati daba 
gluži kā ar Vilhelma Purvīša 
otu mums dāvās visskaistākās 
gleznas. Klāt gada bagātākais 
laiks, kad itin viss, kas sēts un 
lolots, piepilda mūsu apcir-
kņus. 

Jāteic, ka arī vasara, lai arī 
dzīvojam, ievērojot Covid-19 
izplatības ierobežošanas pasā-
kumus, Kokneses novadā ir bi-
jusi kultūras un sporta notiku-
miem bagāta. Mūsu kultūrvēs-
turiskā mantojuma klētī iebiris 
vēl viens zelta grauds – augusta 
sākumā Koknesē tika svinēti 
svētki biedrības “Hiršenhofas 
mantojums” izdotās Undīnes 
Pabriks – Bollow fotostāstam 
par Iršu vācu kolonijas (1766-
1939) atstātajām pēdām. Lai 
arī mēs nevarējām satikties 
gadskārtējos Kokneses no-
vada svētkos un citos lielos 
pasākumos, paldies Kokneses 
kultūras namam par iespēju 
baudīt emocionāli krāsainus 
noskaņu koncertus Kokneses 
pilsdrupās un parkā. Daudzi 
no mums savās atmiņu lādītēs 
ieliks neaizmirstamus vasaras 
vakarus kopā ar čellistu Mare-
ku Radzēviču, grupas “Wilow 
Farm” mūziķiem vai Latvijas 
apceļotāju un dziesminieku 

Kārli Kazāku, kā arī vēl citiem 
māksliniekiem. 

Arī sporta cienītājiem un 
aktīvā dzīvesveida piekritējiem 
šī vasara bijusi piepildīta ar pie-
dalīšanos dažādās sacensībās 
un sporta spēlēs. Mūsu novadā 
ir teicama sporta infrastruktū-
ra – atzinīgi novērtējuši sporta 
klubi un sporta skolas, rīkojot 
vasaras nometnes Koknesē un 
Vecbebros. Pēc dīkstāves pava-
sara mēnešos Kokneses spor-
ta centrā, arī Bebros un Iršos 
atgriezās rosīga darbošanās, 
un daudzi jaunie sportisti šajā 
vasarā kaldināja savas uzvaras. 
Pateicoties Arta Zvejnieka ie-
rosmei, Vecbebru stadionā tika 
organizēti sportiskie trešdienas 
vakari. Sporta tradīcijas mūsu 
novadā veiksmīgi turpinās. Arī 
šajā izdevumā mēs atskatāmies 
uz vasarā aizvadītajiem sporta 
dzīves notikumiem. 

Piepildīts arī pašvaldības 
paveikto darbu pūrs. Koknesē, 
Indrānu ielā 8, daudzdzīvokļu 
mājas iedzīvotāji priecājas par 
sekmīgo ēkas renovācijas gaitu, 
kā arī par saglabāto vēsturisko 
uzrakstu uz mājas sienas – 
Koknese.

Par paveikto vasaras sezo-
nā un darbiem, kas turpinās, 
informējam mūsu izdevuma 
lappusēs.  

Izglītības nodrošināšana ir 

viena no pašvaldības galvena-
jām prioritātēm. Par Kokneses 
novada pašvaldības ieguldīju-
mu izglītības iestāžu sagatavo-
šanā jaunajam mācību gadam 
stāstām aprakstā “Ar prieku uz 
skolu!”. 

1.septembris arī mums, kas 
sen jau beiguši skolas gaitas, 
mudina atcerēties savus skolas 
gadus un skolotājus, kuri pie-
pildīja ne tikai mūsu zināšanu 
pūru, bet lika pacelt acis līdz 
apvārsnim. Pirmklasniekā, 
kurš pirmā skolas dienā dāvina 
skolotājai gladiolas, kas garā-
kas par viņu pašu, mēs ierau-
gām savu bērnības atspulgu. 
Mēs dzīvojam un mācāmies ik 
brīdi.

 “Skan skolas zvans. Un at-
kal bērni uz gaismas kalna pusi 
iet.” – tās ir Anitas Svētiņas 
dzejas rindas, veltītas izcilajam 
Kokneses vidusskolas direkto-
ram Ilmāram Gaišam. Nekas 
nav mainījies. Ir septembris. 
Mūsu jaunā paaudze dodas uz 
gaismas kalna pusi.

Lai saulains un darbīgs sep-
tembris!

Sarmīte Rode, izdevuma 
Kokneses Novada Vēstis 

veidotāja 

Rudens tūrisma velobrauciens 
pa četriem novadiem

Jau septīto gadu Koknesē 
pulcējas velomīļi no visas 
Latvijas, lai kopīgi dotos 
rudens velobraucienā. 
12.septembra agrā rītā, 
kad Kokneses viduslaiku 
pilsdrupas vēl tinās nelielā 
miglas vālā, kopā pulcējās 
vairāk nekā 70 riteņbrau-
cēji, lai uzsāktu ap 75 km 

garo velomaršrutu. 
Kokneses tūrisma infor-
mācijas centrs

Līdz pirmajai nelielajai at-
pūtas pauzei pieveicami 12 ki-
lometri pa Kokneses- Krapes 
ceļu. Laika apstākļi paliek arvien 
labāki – parādās saule un neliels 
vējiņš – īsti piemēroti ātriem 

velobraucējiem. Maršruta ceļš 
ved Aizkraukles purvā, kur pa 
betona plāksnēm braucot, vērojam 
milzīgo kūdras laukus ar lielām 
kūdras kaudzēm. Aizraujas elpa 
no apkārtnes ainavām un varam 
tik iedomāties, kā te izskatījās 
pirms vairāk nekā 8000 gadiem, 
kad sākusies purva attīstība.
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2020. gada 26. augustā Kokneses novada dome NOLĒMA:
1. Apstiprināt 2020. gada 14. augusta 

Kokneses novada domes izpilddirektors 
Ilmāra Klauža izdoto rīkojumu Nr.65 
“Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu 
ar Inesi Saulīti”, ar kuru tika izbeigtas 
darba tiesiskās attiecības  ar Kokneses 
novada domes izglītības darba speciālisti 
Inesi Saulīti.

2. Ar 2020. gada 1. septembri par Kokneses 
novada domes izglītības darba speciālistu 
apstiprināt Ilonu Lazdu.

3. Apstiprināt 2020. gada 14. augusta 
Kokneses novada domes izpilddirektors 
Ilmāra Klauža izdoto rīkojumu Nr.64 
“Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu 
ar Gintu Doniku”, ar kuru tika izbeigtas 
darba tiesiskās attiecības  ar Kokneses 
novada bāriņtiesas priekšsēdētaju Gintu 
Doniku.

4. No 2020. gada 26. augusta līdz jauna 
bāriņtiesas priekšsēdētāja ievēlēšanai par 
Kokneses novada bāriņtiesas priekšsēdētaja 
pienākumu izpildītāju ievēlēt bāriņtiesas  
priekšsēdētāja vietnieci Silviju Vēzi.

5.1. Apstiprināt Kokneses novada do-
mei piederošā nekustamā īpašuma, ar 
kadastra Nr.32600140224, Vērenes ielā 
14, Koknesē, Kokneses pagastā, Kokneses 
novadā mutiskās izsoles ar augšupejošu 
soli 2020. gada 11. augusta  rezultātus. 

5.2. Pārdot nekustamo īpašumu, ar 
kadastra Nr.32600140224, Vērenes ielā 
14, Koknesē, Kokneses pagastā, Kokneses 
novadā, par augstāko piedāvāto cenu 4100 
euro (četri tūkstoši viens simts  euro ). 

6.1. Apstiprināt Kokneses novada domei 
piederošā nekustamā īpašuma, ar kadas-
tra Nr. 3246 007 0063, ar adresi “Blanku 
mājas ganības”, Bebru pagastā, Kokneses 
novadā mutiskās izsoles ar augšupejošu 
soli 2020. gada 11. augusta  rezultātus. 

6.2. Pārdot nekustamo īpašumu, ar 
kadastra Nr.3246 007 0063, ar adresi 
“Blanku mājas ganības”, Bebru pagastā, 
Kokneses novadā, par piedāvāto cenu 20 
030,00 euro (divdesmit  tūkstoši trīsdesmit 
euro 00 centiem). 

7. Piešķirt finanšu līdzekļus 35657,78 
euro (trīsdesmit pieci tūkstoši seši simti 
piecdesmit septiņi euro 78 centi) būvpro-
jekta „Ūdenstorņa jumta konstrukciju un 
seguma pārbūve Vecbebros, Bebru pagastā, 
Kokneses novadā” realizācijai (būvniecī-
bai, būvuzraudzībai, autoruzraudzībai).

8. No līdzekļiem neparedzētiem ga-
dījumiem piešķirt finanšu līdzekļus 33 
158 euro (trīsdesmit trīs tūkstoši viens 
simts piecdesmit astoņi euro) būvprojekta 
“Virszemes nokrišņu un jumta noteces 
ūdeņu savākšana un novadīšana daudz-
dzīvokļu mājām “Saules”, “Avoti” un Beb-
ru pamatskola Vecbebru ciemā, Bebru 
pagastā, Kokneses novadā” realizācijai 
(būvniecībai, būvuzraudzībai).

9. Apmaksāt  no pašvaldības budžeta  
ceļa izdevumus  no Rīgas uz Koknesi un 
atpakaļ Kokneses Mūzikas skolas peda-
gogiem 2020./ 2021. mācību gadā.

10. Ņemot vērā, ka Kokneses novada 
pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāju 

palīgiem darba alga tika palielināta ar 
2020.gada 1.janvāri (viena likme 0-541,00 
euro), jautājumu par darba algu palie-
lināšanu pirmsskolas izglītības iestāžu 
skolotāju palīgiem skatīt  kopā ar 2021.
gada budžetu.

11. No pašvaldības budžeta līdzekļiem 
piešķirt 523,31 euro + PVN, lai apmaksātu 
izdevumus par vēsturiskā uzraksta “KOK-
NESE” saglabāšanu  uz daudzdzīvokļu 
mājas Koknesē,  Indrānu ielā 8  sienas. 

12. Precizēt Kokneses novada domes 
2020. gada 8. jūlija saistošos noteikumus 
Nr.6/2020 “Par rūpnieciskās zvejas limitu 
piešķiršanas kārtību Kokneses  novada 
pašvaldībā  (informācija mājaslapā www.
koknese.lv ).

13. Precizēt  Kokneses novada domes 
saistošos noteikumus Nr.7/2020  “Par kār-
tību, kādā izmantojami Kokneses novada 
administratīvajā teritorijā esošie publiskie 
ūdeņi un to piekrastes zona” (informācija 
mājaslapā www.koknese.lv ).

14. No pašvaldības budžeta piešķirt 
Kokneses kultūras namam  līdzfinansēju-
mu 600,00 euro (seši simti euro) apmērā, 
lai realizētu  projektu  mērķprogrammā 
“Dziesmu un deju svētku kustības ama-
tiermākslas kolektīvu materiāli tehniskās 
bāzes uzlabošana”.

15. No pašvaldības budžeta līdzekļiem 
Kokneses pagasta Komunālai nodaļai  
piešķirt līdz 7000.00 euro (septiņi tūkstoši 
euro) zāles pļāvēja iegādei.

16. No pašvaldības līdzekļiem piešķirt 

ģimenes atbalsta centram “Dzeguzīte” 
dzīvokļu ,,Dimanti 13” un ,,Dimanti 14”, 
Irši, Iršu pagasts, Kokneses novads, pār-
būves plāna realizēšanai 29 589,96 euro 
(bez PVN), bet ar PVN - 35 803,85 euro 
( trīsdesmit pieci tūkstoši astoņi simti 
trīs euro 85 centi), lai dzīvokli pielāgotu 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

17. No pašvaldības budžeta sportistei 
inventāra iegādei, nometnēm, sacensībām 
un transporta izdevumiem piešķirt 3000,00 
euro ( trīs tūkstoši euro).

18.1. Atļaut biedrībai “Latvijai“ Kokneses 
parka estrādē  2021. gada 4. un 5. jūnijā 
organizēt Country  svētkus “Vesterna nakts”.

18.2  Finansējumu  ieplānot 2021. gada 
pašvaldības budžetā.

19. Ņemot vērā, ka pašvaldības budžetā 
šim pasākumam līdzekļi nav ieplānoti, 
finansiāli neatbalstīt pasākumu “Ceļā ar 
Baronu”, kas veltīts latviešu folkloristam, 
rakstniekam un publicistam Krišjānim 
Baronam.

20.1. Ierosināt Latvijas Republikas Sa-
tiksmes ministriju nodot Kokneses novada 
domes īpašumā bez atlīdzības no Valsts 
akciju sabiedrības „Latvijas Valsts  ceļi”  
valdījumā un Latvijas Republikas Satiksmes 
ministrijas īpašumā esošo nekustamo 
īpašumu „V920” ar kadastra Nr. 3260 
003 0152, posmu 0,0 - 1.96 km garumā 
(Vērenes ielu, Kokneses pagastā ), kurš 
sastāv no zemes vienībām ar kadastra 
apzīmējumiem 3260 014 0312, platība 
1,4 ha; 3260 007 0161, platība 2,8 ha, 

Kokneses novada pašvaldības funkciju 
nodrošināšanai.

20.2. Ierosināt Latvijas Republikas 
Satiksmes ministriju nodot Kokneses 
novada domes īpašumā bez atlīdzības 
no Latvijas Republikas Satiksmes minis-
trijas īpašumā esošo nekustamo īpašumu 
ar kadastra Nr. 3260 007 0203 platība 
0,15 ha uz zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu Nr. 3260 007 0203 “Līga 
A”, Kokneses pagastā, Kokneses novadā, 
Kokneses novada pašvaldības funkciju 
nodrošināšanai.

Nākošā novada domes sēde tiek plā-
nota 2020. gada 30. septembrī plkst.14:00 
novada domē un tajā tiks izskatīti šādi 
pamatjautājumi:

1. Par gatavību apkures sezonai.
2. Par izglītības darbu novadā.
3. Par novada vispārējās  izglītības 

iestāžu darbu.
4. Par Kokneses Mūzikas skolas darbu.
5. Par novada no pirmsskolas izglītības 

iestāžu darbu.
6. Par Kokneses novada iedzīvotāju 

biznesa ideju konkursa „ESI UZŅĒMĒJS!” 
nolikuma apstiprināšanu.

7. Par grozījumiem pašvaldības budžetā.

Sagatavoja novada domes sekretāre 
Dz. Krišāne

APSTIPRINĀTI
ar Kokneses novada domes

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

„Grozījumi Kokneses novada domes 2013.gada 30.oktobra saistošajos 
noteikumos Nr.15„Par Kokneses novada pašvaldības aģentūras „Kokneses 

Sporta centrs” sniegto publisko 
maksas pakalpojumu cenrādi””

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 13.punktu un

Publisko aģentūru likuma 17.panta otro un ceturto daļu

Izdarīt Kokneses novada domes 2013.gada 30.oktobra saistošajos noteikumos Nr.15 „Par Kokneses 
novada pašvaldības aģentūras „Kokneses Sporta centrs” sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi” 
šādus grozījumus:

1. Izteikt 9.punktu šādā redakcijā:
“9. PELDBASEINS

9.1. Apmeklējuma
 reizes

Pieaugušajiem maksa 
euro par vienu stundu,

 t.sk. PVN

Pārējiem * maksa euro 
par vienu stundu, t.sk.

 PVN
Piezīmes

9.1.1.Viena reize baseina 
apmeklējums 1h 15 min 5.50 2.75  

9.1.2. Viena reize baseina +SPA zonas 
apmeklējums 1h 30 min 7.00 4.50

9.1.3. Viena reize baseina + SPA zonas 
apmeklējums 2h 15 min 9.00 6.00

9.1.4.Mēneša 
abonements -četras reizes 20.40 10.20 Abonementa 

uzrādītājam
9.1.5.Mēneša 

abonements -sešas reizes 27.60 13.80 Abonementa 
uzrādītājam

9.1.6. Mēneša 
abonements – astoņas reizes 32.80 16.40 Abonementa 

uzrādītājam
9.1.7. Abonements 

uz  sešiem mēnešiem 160.00   Abonementa 
pircējam

9.1.8. Abonements uz 
deviņiem mēnešiem 215.00 Abonementa 

pircējam
9.1.9. Abonements 

uz  divpadsmit mēnešiem 265.00   Abonementa 
pircējam

9.1.10 Celiņa noma 1h 
(līdz 10 cilvēkiem) 25.00 

9.1.11. Celiņa noma 1h 
(līdz 10 cilvēkiem) + SPA zona 50.00 

9.1.12. Peldbaseina 
noma 1h (līdz 40 cilvēkiem) 80.00 

9.1.13. Peldbaseina 
noma 1h (līdz 40 cilvēkiem) + SPA 

zona
160.00 

9.1.14. Mazā baseina 
noma 1h (līdz 15 cilvēkiem) 30.00 

9.1.15. Mazā baseina 
noma 1h (līdz 15 cilvēkiem) + SPA 

zona 
60.00 

9.1.16. Ģimenes biļete (2 pieaugušie 
un 1 vai 2 bērni vai 3+ ģimenes karte) 

baseina un SPA zonas apmeklēšanai 1h 
30 min

14.00

9.1.17. Ģimenes biļete (2 pieaugušie 
un 1 vai 2 bērni VAI 3+ ģimenes karte) 
baseina un SPA zonas apmeklēšanai 2h 

15 min

18.00

9.1.18. Peldēt apmācības
 grupas dalībniekiem 1.40

Kokneses novada domes 2020.gada 8.jūlija saistošie noteikumi Nr. 8 /2020

9.2. Baseina apmeklējuma atlaide darba dienās no plkst. 1600 līdz plkst. 1800 – 20%;
9.3. Baseina apmeklējumu atlaides organizētai grupai 10-20 cilvēki – 15%;
9.4. Baseina apmeklējumu atlaides organizētai grupai 21-40 cilvēki – 20% ;
9.5. Kopējais baseina apmeklējuma laiks 1 stunda 15 minūtes kopā ar ģērbšanos;
9.6. Viena mēneša abonementos ietilpst tikai baseina apmeklējums;
9.7. Par katrām baseina apmeklējuma pārtērētajām 15 minūtēm tiek piemērota papildus maksa 2 EUR 

no apmeklētāja.
9.8. SPA zonā ietilpst sauna, tvaika pirts, džakuzi un mazais baseins ar strūklaku un zemūdens masāžu.”

2. Izteikt 12.punktu šādā redakcijā:
“12. I.Gaiša Kokneses vidusskolas dienesta viesnīcas telpu noma (bez gultas veļas) treniņnometnēm – 

6.00 euro vienai personai diennaktī, t.sk.PVN”.

3. Izteikt 13.punktu šādā redakcijā:
“13. Sporta infrastruktūras noma treniņnometnēm:
13.1. stadiona un sporta halles noma 3.00 euro. t.sk. PVN no dalībnieka par vienu diennakti;
13.2. peldbaseina noma 2.00 euro t.sk. PVN no dalībnieka par vienu baseina apmeklējumu (1 stunda);
13.3. Ja nometnes dalībnieku kopskaits sasniedz 50 un vairāk un nometne izmanto visus pakalpojumus 

(nakšņošana, peldbaseins, stadions un halle), tad sporta infrastruktūras nomai un naktsmītņu nomai tiek 
piemērota 10% atlaide.”

Sēdes vadītājs
domes priekšsēdētājs D.Vingris
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KOKNESES NOVADA DOMES 2020.GADA 
26.AUGUSTA SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.6/2020

APSTIPRINĀTI
ar Kokneses novada domes

2020. gada 8.jūlija sēdes
lēmumu Nr.8.1 (protokols Nr. 10)

PRECIZĒTI
ar Kokneses novada domes

2020. gada 8.jūlija sēdes
lēmumu Nr. 8.7.1.(protokols Nr. 12)

Par rūpnieciskās zvejas limitu piešķiršanas kārtību Kokneses  novada pašvaldībā

Izdoti saskaņā ar 
Zvejniecības likuma 7.panta ceturto daļu

un Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918
 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu

 un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 71.3 punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk -Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Kokneses novada dome (turp-
māk - pašvaldība), nodod rūpnieciskās zvejas tiesību nomu pašpatēriņa zvejai vai komercdarbībai 
iekšējos ūdeņos Daugavas upes - Pļaviņu ūdenskrātuvē Kokneses novada administratīvajā teritorijā.

2. Noteikumu mērķis ir noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iesniegumu iesniegšanas un 
izskatīšanas kārtību pašvaldībā un piešķiramo rūpnieciskās zvejas limitu sadales kārtību.

3. Rūpnieciskās zvejas tiesības iznomā juridiskām un fiziskām personām (turpmāk – arī Perso-
na), nosakot konkrētu rūpnieciskās zvejas rīku veidu, skaitu, limitu un slēdzot rūpnieciskās zvejas 
nomas līgumu.

4. Kokneses novada domes  Zvejas licencēšanas komisija  (turpmāk – Komisija ) koordinē rūp-
nieciskās zvejas tiesību nomas jautājumus, pieņem lēmumus, sagatavo un organizē nepieciešamo 
dokumentu noformēšanu saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

II. Speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai iekšējos ūdeņos saņemšana

5. Zvejai komercdarbībai Kokneses novada pašvaldības administratīvajā teritorijā iekšējos ūdeņos 
juridiskām personām (SIA, IU, IK, ZS u.c.) nepieciešams saņemt pašvaldības speciālo atļauju (licenci).

6. Speciālo atļauju (licenci) izsniedz uz 5 (pieciem) gadiem.
7. Lai saņemtu speciālo atļauju (licenci), kad ir jau noslēgts zvejas tiesību nomas līgums, Kok-

neses  novada domē ir jāiesniedz iesniegums, kurā norādīti iesniedzēja rekvizīti, zvejas vieta un 
informācija par iepriekšējā gada  nozveju ( ja bija licence vai nomas līgums ) papildus pievienojot 
iesniegumā (2.pielikumā) norādīto. 

8. Lēmumu par atļaujas (licences) izsniegšanu vai atteikumu pēc visu dokumentu saņemšanas 
pieņem Kokneses novada domes  Zvejas licencēšanas komisija . 

III. Iesniegumu iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

9. Informācija par iespēju pretendēt uz brīvo zvejas rīku rūpnieciskās zvejas tiesību nomu tiek 
publicēta pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv.

10. Lai Persona pretendētu uz rūpnieciskās zvejas tiesību nomu( arī tie ar kuriem ir jau ir noslēgts 
nomas līgums uz 1 gadu), katru gadu no 1.novembra  līdz 15.decembrim ( izņemot komerczvejai, 
kurai nav beidzies zvejas tiesību nomas līgums)  Kokneses  novada domes Zvejas licencēšanas ko-
misijai  jāiesniedz iesniegums, kurā norādīti iesniedzēja rekvizīti, zvejas vieta un pieprasīto zvejas 
rīku veidi, kā arī papildus norādītā informācija (1.pielikums).

11. Juridiskas personas iesniegumam jāpievieno speciālās atļaujas (licences) kopija.
12. Lēmumu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas apstiprināšanu, noraidīšanu vai izbeigšanu 

pieņem Kokneses  novada domes Zvejas licencēšanas komisija , pamatojoties uz sagatavoto
informāciju.
13. Pamatojoties uz Kokneses  novada domes Zvejas licencēšanas komisijai  pieņemto lēmumu, 

ar Personu tiek sagatavots Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums (turpmāk arī –Līgums), pie-
vienojot Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma protokolu par zvejas limitu un nomas maksu.

14. Gadījumā, ja ir noslēgts Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums un salīdzinājumā ar ie-
priekšējo gadu netiek mainīts zvejas limitu skaits, protokolu par zvejas rīku limita skaita iedalīšanu 
sagatavo Kokneses  novada domes Zvejas licencēšanas komisija. 

15. Ja iepriekšējā gadā piešķirtais rūpnieciskās zvejas limits palielinās vai uz to nepiesakās iepriek-
šējā gada nomnieki, Kokneses  novada domes Zvejas licencēšanas komisija organizē rūpnieciskās 
zvejas tiesību nomas izsoli atbilstoši zvejniecību regulējošiem ārējiem normatīvajiem aktiem.

IV. Zvejas limitu sadales kārtība un Līgumu termiņi

16. Lemjot par atļauju slēgt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu, ņem vērā zvejniecību re-
gulējošo ārējos normatīvos aktos un starp pašvaldībām noslēgtā savstarpējās Vienošanās  noteikto 
limitu kopējo apjomu un nodrošina, ka kopējais Personām iedalītais rūpnieciskās zvejas rīku skaits 
nepārsniedz pašvaldībai noteikto zvejas rīku limitu.

17. Iznomājot rūpnieciskās zvejas tiesības juridiskām personām komercdarbībai, priekšroka 
prioritārā secībā dodama Personām kas darbojas attiecīgās pašvaldības teritorijā, ir saistītas ar 
komerciālo zveju un ir pildījušas iepriekš noslēgtā Līguma nosacījumus un ievērojušas zveju regu-
lējošos normatīvos aktus.

18. Iznomājot rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai fiziskajām personām priekšroka 
prioritārā secībā dodama, saskaņā ar zvejniecības normatīvajiem aktiem:

18.1. Personām, ar kurām bija noslēgts zvejas tiesību nomas līgums un tās darbojās attiecīgās 
pašvaldības teritorijā iepriekšējos gadus saistībā ar pašpatēriņa zveju, atbilst šo noteikumu 18.2. 
vai 18.3. apakšpunktiem,  ir pildījušas iepriekš noslēgtā Līguma nosacījumus un ievērojušas zveju 
regulējošos normatīvos aktus;

18.2. personām, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Kokneses novada pašvaldības administratīvā teritorija;
18.3. personām, kurām piederošais nekustamais īpašums atrodas Kokneses novada pašvaldības 

administratīvajā teritorijā;
18.4. pārējām Personām.
19. Veicot pašpatēriņa zvejas limitu sadali, vienas ģimenes locekļiem drīkst iedalīt tikai vienu 

zvejas rīku – zivju murdu.
20. Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumi tiek slēgti uz sekojošu laiku:
20.1. ar juridiskām personām komerciālai zvejai uz laiku no 3 (trim) līdz 5 (pieciem) gadiem, 

bet tas nav ilgāks par speciālās atļaujas (licences) derīguma termiņu un to var pagarināt uz tādu 
pašu termiņu;

20.2. ar fiziskām personām pašpatēriņa zvejai līgums tiek slēgts uz 1 (vienu) gadu.
21. Ja tiek konstatēti zveju regulējošo normatīvo aktu vai iepriekš noslēgtā līguma pārkāpumi, 

zvejas tiesību nomas līgums tiek izbeigts un Persona zaudē tiesības uz zvejas rīku limitu.

V. Nomas maksas samaksas kārtība

22. Maksa par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu tiek noteikta, neatkarīgi no līguma darbības laika, 
uz vienu gadu un tiek norādīta līgumā pievienotajam protokolam, ņemot vērā rūpnieciskās zvejas 
rīku veidu un skaitu, kā arī zvejas vietu.

23. Par piešķirto rūpnieciskās zvejas tiesību nomu kārtējā gadā Personai nomas maksa jāveic 
protokolā noteiktajā kārtībā bezskaidras vai skaidras naudas norēķinu veidā un ir iemaksājama 
Līgumā norādītajā Kokneses  novada domes norēķinu kontā vai kasē.

VI. Zvejas licencēšanas komisijas lēmuma apstrīdēšanas kārtība

24.  Kokneses novada domes Zvejas licencēšanas komisijas lēmumu var  apstrīdēt, obligāti norā-
dot normatīvos aktus, Kokneses novada domes priekšsēdētājam, saskaņā ar Administratīvā procesa 
likumu  viena mēneša laikā  no lēmuma paziņošanas  dienas nosūtot pa pastu vai skenētā veidā 
iesniedzēja  e pastā, ja iesniedzējs norādījis iesniegumā savu e pastu. Apstrīdēšanas iesniegums, 
adresēts domes priekšsēdētājam, iesniedzams domes kancelejā vai elektroniski ( tikai ar drošu 
elektronisko parakstu)  e pastā dome@koknese.lv. “

25. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Kokneses novada bez-
maksas izdevumā “ Kokneses Novada Vēstis”.

Sēdes  vadītājs,
domes priekšsēdētājs D.Vingris

1.pielikums 
Kokneses  novada domes

Zvejas licencēšanas komisijai

________________________________________________________
/fiziskai personai -vārds, uzvārds; juridiskai personai – nosaukums/

________________________________________________________
/fiziskai personai -personas kods; juridiskai personai – reģistrācijas numurs/

___________________________________________________________________________
/ fiziskai personai –dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs, e pasts;

juridiskai personai - juridiskā adrese un tālruņa numur, e pasts/

IESNIEGUMS
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas piešķiršanai un zvejas limitu iedalīšanai
_______________________
/datums /
Lūdzu:
1) piešķirt rūpnieciskās zvejas tiesību nomu ________________________________________
__zvejai
(norādīt – pašpatēriņa vai komerciālajai)

Daugavā –Pļaviņu ūdenskrātuvē , kas atrodas Kokneses  novada pašvaldības administratīvajā 
teritorijā : (ūdenstilpes nosaukums)
2) iedalīt šādus zvejas limitus
 vienu zvejas murdu  ar atvērumu līdz 30 metriem (pašpatēriņa zvejai) 
ar atvērumu virs 30 metriem (komerciālajai zvejai) 
(zvejas rīka nosaukums, skaits, garums nevajadzīgo nosvītrot )

Aizpildāms pēc vajadzības:
Iepriekšējā gada rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums Nr. ______, noslēgts ______. gada
______._______________________. 
Speciālā atļauja (licence) komercdarbībai zvejniecībā ___________________________________
___________ .
(attiecīgo iekšējo ūdeņu nosaukums)
Numurs ___________, izsniegšanas datums ______. gada _______. _______________________
___________ ,
izsniedzējs ___________________________________.
Parakstot šo iesniegumu, apliecinu, ka man ir zināms, ka gadījumā, ja pretendentu pieteikumā 
norādīto zvejas rīku skaits pārsniegs pieļaujamo zvejas rīku skaitu, tad tiks organizēta 
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsole.
Informācijai: Pārzinis Jūsu personas datu apstrādei sakarā ar iesniegto iesniegumu ir Kokneses 
novada
dome, adrese: Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses pag., Kokneses novads, LV-5113, e pasta
adrese: dome@koknese..lv. Sīkāka informācija pieejama Kokneses novada mājas lapā: www.koknese.
lv 
Atbildi vēlos saņemt:
personīgi domes kancelejā_____________________________________________________
pa pastu uz adresi____________________________________________________________
elektroniski ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu_______________________________ bez 
datu šifrēšanas.
______________ __________________________

/paraksts/ /paraksta atšifrējums/
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Veikta Iršu muižas klēts – 
magazīnas arhitektoniski 
mākslinieciskā izpēte

Veikta Iršu muižas klēts – 
magazīnas arhitektoniski 
mākslinieciskā izpēte, lai 
turpmāk varētu plānot 
tās saglabāšanu, atjau-
nošanu un pieejamības 
nodrošināšanu apmeklē-
tājiem. Darbus veica SIA 
"Arhitektoniskās izpētes 
grupa".

Iršu muižas klēts – magazīna 
ir tipoloģiski spilgts piemērs, kas 
raksturo Vidzemes muižu arhi-
tektūru vēlīna klasicisma periodā 
19.gadsimta pirmajā pusē. Ēkai ir 
tipiskas tā laika mūra klēts iezīmes 
ar vaļējo arkatūru lieveni.

Zinātņu doktors, arhitekts un 
būvpētnieks Ilmārs Dirveiks secinājis, 
ka Iršu muižas klēts – magazīnas 
arhitektūras kvalitātes ir pietiekoši 

augstas, lai attaisnotos klēts sagla-
bāšana un atjaunošana. Kopējais 
autentisko elementu īpatsvars nav 
liels. Tādēļ atbildīgi jāattiecas pret 
nedaudziem oriģinālajiem arte-
faktiem, konstrukcijām.

Pārdomāti un pakāpeniski at-
jaunošanas pasākumi pārvērstu 
ēku par sakoptu, arhitektoniski 
interesantu, vienkāršu, bet nozī-
mīgu būvi Iršu muižas kontekstā.

Iršu muižas klēts – magazīnas 
arhitektoniski mākslinieciskā izpēte 
veikta Latvijas valsts mežu un Valsts 
kultūrkapitāla fonda atbalstītās 
"Zemgales kultūras program-
mas 2020" projekta "Iršu muižas 
klēts – magazīnas arhitektoniski 
mākslinieciskā izpēte" ietvaros. 
Projekts sekmē Zemgales un Sēlijas 
tradicionālās kultūras un kultūras 
mantojuma vērtību saglabāšanu, 

pārmantošanu un popularizēšanu.
Projekta mērķis ir veicināt kultūr-

vēsturiskā mantojuma Iršu muižas 
klēts - magazīnas saglabāšanu, 
attīstību un pieejamību esošajām 
un nākamajām paaudzēm.

Kopējās projekta izmaksas ir 
1815,00 euro, t.sk., 1500,00 euro 
"Latvijas valsts mežu un Valsts 
kultūrkapitāla fonda  Zemgales 
kultūras programmas 2020" finan-
sējums un 315,00 euro Kokneses 
novada domes līdzfinansējums.

Projekta īstenošanas laiks: 
2020.gada 15.maijs – 2020.gada 
30.septembris.

Informāciju sagatavoja:
Kokneses novada domes

Attīstības nodaļas
Projektu vadītāja 

Ieva RusiņaKokneses viduslaiku priekšpils 
teritorijā jauns galds ar soliem

Kokneses viduslaiku pilsdrupu 
priekšpils daļā savu mājvietu radis 
masīvkoka galds ar soliem. Galds 
un soli izgatavoti no bīstamajiem, 
izzāģētajiem vai kritušajiem ošiem 
Kokneses parkā, tādējādi dāvājot 
tiem otru mūžu jaunā veidolā. 
Darbi veikti projekta "Kokneses 
pilsdrupu priekšpils teritorijas 
labiekārtošana" ietvaros. Darbu 
veicējs – Aldis Neija. Galds un soli 
izgatavoti no kokmateriāla, jo tie 
ir videi draudzīgāki materiāli, kā 
arī tie labāk iekļaujas kultūrvēs-
turiskajā teritorijā. 

Lai nodrošinātu lielāku galda un 
solu ilgmūžību un izturību, zem 
tiem ir izbruģēts laukums, kā arī 
turpmāk paredzēta regulāra koka 
apstrāde ar aizsardzības līdzekļiem, 
lai pasargātu tos no āra apstākļu 
ietekmes – mitruma, pelējuma, 
saules, vēja, dažādiem kukaiņiem, 
mikroorganismiem u.tml.

Projekta rezultātā labiekārtota 
Kokneses pilsdrupu priekšpils daļa 
ar jaunu masīvkoka galdu un soliem 
lietošanai āra apstākļos. Projekts 
sekmē vides un kultūrvēsturisko 
vērtību pieejamību, sakopšanu un 

saglabāšanu nākamajām paaudzēm.
Kopējās projekta izmaksas ir 

1000,00 euro, t.sk, biedrības "Dau-
gavas Savienība" finansējums ir 
698,00 euro un Kokneses novada 
domes līdzfinansējums 302,00 euro.

Projekta realizācijas termiņš 
2020.gada 15.marts līdz 2020.
gada 31.jūlijs.

Informāciju sagatavoja:
Kokneses novada domes

Attīstības nodaļas
Projektu vadītāja 

Ieva Rusiņa

2.pielikums 
(Aizpildāms un iesniedzams  juridiskām personām komerczvejai, kad jau noslēgts zvejas nomas 

līgums)
Kokneses  novada domes

Zvejas licencēšanas komisijai 
________________________________________________________

juridiskai personai – nosaukums
________________________________________________________

reģistrācijas numurs
___________________________________________________________________________

juridiskā adrese un tālruņa numurs un e pasts

IESNIEGUMS
_______________________
/datums /
Lūdzu izsniegt speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, lai zvejotu
_____________________________________________________________________
(attiecīgo iekšējo ūdeņu nosaukums)
ar___________________________________________________________________
nosaukums 
Iesnieguma iesniedzējs__________________________________________________
(vārds, uzvārds un amats)

Pielikumā:
1) iepriekšējā gada saimnieciskās darbības apraksts;

2)Aizpildāms pēc vajadzības:
Iepriekšējā gada rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums Nr. ______, noslēgts ______. gada
______._______________________. Protokola Nr.__________.
Speciālā atļauja (licence) komercdarbībai zvejniecībā ___________________________________
___________ .
(attiecīgo iekšējo ūdeņu nosaukums)
Numurs ___________, izsniegšanas datums ______. gada _______. _______________________
___________ ,
izsniedzējs ___________________________________.

Parakstot šo iesniegumu, apliecinu, ka iepriekšējā gadā neesmu pārkāpis zvejniecību 
regulējošos normatīvos aktus  man uz iesnieguma iesniegšanas brīdi nav nodokļu parāds. 
Esmu informēts, ka lai pārliecinātos par šo fakta neesamību pašvaldība iegūs informāciju 
izmantojot pašvaldībai pieejamās un publiskās datu bāzes. 
Atbildi vēlo saņemt:
personīgi domes kancelejā___________________________________________________
pa pastu uz adresi____________________________________________________________
elektroniski ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu_______________________________ bez 
datu šifrēšanas.
______________ __________________________
/paraksts/ /paraksta atšifrējums/

Norit Ilmāra Gai-
ša Kokneses vidus-
skolas teritorijas 
labiekārtošana 

Vērienīgi būvdarbi šoruden 
norit Ilmāra Gaiša Kokneses 
vidusskolas teritorijas labie-
kārtošanā. Nojauktās, savu laiku 
nokalpojušās saimniecības ēkas 
vietā, tiek būvēta jauna garāža ar 
noliktavu skolas vajadzībām. Tiks 
noasfaltēts ceļš gar stadionu no 
Kokneses sporta centra līdz Blau-
maņa ielai, kā arī tiks nobruģēti 
gājēju celiņi. Būvdarbus veic SIA 
“RRKP būve”. Līgumā noteiktās 
būvdarbu izmaksas ir 178 865 
93 eiro (bez PVN). 86 tūkstoši 
eiro finansējums ir aizņēmums 
no Valsts kases, pārējā summa 
bija plānota šī gada pašvaldības 
budžetā. 

Koknesē, 1905. 
gadā ielā, 
nobruģēta gājēju 
ietve

Rūpējoties par novada ceļu 
un ielu segumu sakārtošanu, 
kā arī ceļu satiksmes dalībnie-
ku drošību, šajā vasarā veikti 
labiekārtošanas darbi Koknesē, 
1905. gada ielā. SIA “Jards” no 

Aizkraukles būvdarbu 1. posmu 
pabeidza jūlija mēnesī. Kopējās 
darba izmaksas no pašvaldības 
budžeta ir 11 449 98 (bez PVN) 
eiro. 31. augustā ekspluatācijā 
tika nodots gājēju ietves otrais 
posms. Ietves bruģēšanu veica SIA 
“ROADS” no Salas novada Salas 
pagasta. Pašvaldības ieguldījums 
būvdarbu paveikšanā ir 17 158 
33 (bez PVN).

Uz Likteņdārzu 
pa asfaltētu ceļu

Uzsākta ceļa “Ziediņi-Sala” 
seguma atjaunošana. Paveiktā 
darba rezultāts būs noasfaltēts 
ceļa segums uz nozīmīgo apska-
tes objektu un piemiņas vietu 
– Likteņdārzu. Būvdarbus veic 
SIA “Ošukalns” no Jēkabpils. Lai 
īstenotu ceļa sakārtošanu, nepie-
ciešamais finansējums – 109 677 
99 ir pašvaldības aizņēmums no 
Valsts kases. Būvdarbus plānots 
paveikt līdz 31. oktobrim.

Bebru pagastā 
uzsākts nozīmīgs 
būvprojekts

Bebru pagastā uzsākta 1. kārta 
būvprojekta “Virszemes nokrišņu 
un jumta noteces ūdeņu savākšana 

un novadīšana daudzdzīvokļu 
mājām “Saules”, “Avoti” un Beb-
ru pamatskola Vecbebru ciemā, 
Bebru pagastā, Kokneses novadā” 
realizācijai. Būvdarbus veic SIA 
“Siltumkomforts” no Gulbenes 
novada. No neparedzētiem lī-
dzekļiem pašvaldība piešķīra 
darbu veikšanai finansējumu 
– 33 158 eiro.

Ūdenstornim 
Vecbebros būs 
jauns jumta 
segums

Atbalstot Bebru pagasta pār-
valdes lūgumu, Kokneses novada 
dome piešķīra no pašvaldības 
līdzekļiem 35 tūkstoši eiro Vec-
bebru ūdenstorņa jumta un koka 
konstrukciju pārbūvei. Darbus veiks 
SIA “Forttek Latvija” no Rīgas. Uz 
ūdenstorņa jumta izvietotas triju 
mobilo operatoru antenas, kas 
veicina jumta bojāšanos. “Jumta 
konstrukcijas ir izpuvušas, tāpēc 
situācija ir kļuvusi bīstama. To-
mēr nav pieļaujams pārtraukt 
ūdens piegādi iedzīvotājiem, ne 
arī traucēt operatoriem sniegt 
sakaru pakalpojumus, “ skaid-
ro domes izpilddirektors Ilmārs 
Klaužs. Plānoto darbu termiņš 
ir 30. novembris.
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Pašvaldības sveiciens mazajiem novadniekiem
Par tradīciju Kokneses novadā ir kļu-

vusi mazo novadnieku un viņu vecāku 
sumināšana vasaras vidū novada svētku 
ieskaņā. Šogad, ievērojot Covid-19 izplatības 
ierobežošanas pasākumus, novada svētki 
nenotika, bet 28. augustā Kokneses novada 
domes zālē tika sirsnīgi gaidīti vecāki ar 
bērniņiem, kuri dzimuši laika posmā no 
2019. gada 1. jūnija līdz 2020. gada 28. 
augustam. Šoreiz izpalika kopīgs svētku 
pasākums, bet no pulksten 13 līdz pulksten 
18 vecāki ar savām atvasītēm varēja ierasties 
saņemt pašvaldības sarūpētās dāvaniņas 
un svētku mirkli izbaudīt nofotografējoties 
krāšņā foto stūrītī. Mazos novadniekus 
sveica Kokneses novada dzimtsarakstu 
nodaļas vadītāja Anita Ozola un domes 
priekšsēdētājs Dainis Vingris.

Katra jaundzimušā bērniņa ģimenei tiks 
nosūtīts ielūgums - uzaicinājums saņemt 
pašvaldības sveicienu. No pagājušā gada 
1. jūnija līdz šī gada 28. augustam Kok-

neses novadā reģistrēti 50 bērniņi – 25 
zēni un 25 meitenes. Anita Ozola teic: 
"Priecājamies, ka vecāki bija ļoti atsaucīgi 
un šajā dienā mēs varējām viņu atvasītēm 
novēlēt: "Audziet veseli un laimīgi, mūsu 
mazie novadnieki!”. 

Tie, kuri todien nevarēja ierasties, 
dāvanu var saņemt jebkurā citā dienā 
dzimtsarakstu nodaļā. “Turpmāk plāno-
jam vecākus apsveikt, kad viņi ieradīsies 
dzimtsarakstu nodaļā reģistrēt bērniņa 
dzimšanu. Reģistrējot jaundzimušo, par 
katru bērniņu ģimene saņem 260 eiro 
vienreizēju pabalstu un grāmatu “Mūsu 
bērns”, kurā var fiksēt svarīgākos bērnu 
mirkļus,” teic dzimtsarakstu nodaļas vadītāja. 

Kokneses novada domes
Tūrisma un sabiedrisko attiecību 

nodaļa
Foto no Kokneses novada 

dzimtsarakstu nodaļas arhīva

Aug bērni – aug mūsu nākotne! Tā var sacīt arī draugu ģimenes no Bebru pagasta. Šajā gadā Svetlanas un 
Raimonda Vites ģimenē pasaulē nāca viņu otrais bērniņš – meitiņa Melānija, bet Agitas un Aivara Leķu ģimenē 
sagaidīta ceturtā atvasīte – dēliņš Tomass. Svinīgajā dāvaniņu saņemšanas brīdī klāt bija arī Melānijas māsiņa 

Gabriela un Tomasa jaunāka māsiņa Egija.

 Mākslinieces Evitas Briņķes veidotās mīļmantiņas mazajiem 
novadniekiem vienmēr atgādinās, ka viņi ir dzimuši Latvijas sirds vietā – 

Kokneses novadā.

Daudz baltu dieniņu Elzai Lerhai 
102. dzimšanas dienā!

30. augustā dižus dzīves svētkus – 102. 
dzimšanas dienu sagaidīja koknesiete 
Elza Lerha. Jubilāri sveica arī pašvaldības 
pārstāvji. Daudz baltu dieniņu bagāto gadu 
gaviļniecei vēlēja Kokneses novada domes 
priekšsēdētājs Dainis Vingris. Sirsnīgus 
apsveikuma vārdus mūsu novada vecā-
kajai iedzīvotājai veltīja Sociālā dienesta 
vadītāja Baiba Tālmane, pasniedzot naudas 
balvu 200 eiro.

Elza Lerha ir dzimusi vienā gadā ar 
Latvijas valsti un pieder paaudzei, kam 
stipra griba un darba tikums ir ielikts 
šūpulī. Tukumā pagājis jubilāres bērnības 
un jaunības laiks, bet ilgi gadi aizritēju-
ši dzīvojot un strādājot par grāmatvedi 
Mērsragā. No 2002. gada Elzas kundze 
ir koknesiete un dzīvo meitas Aijas  un 
znota Riharda Limanānu ģimenē. Viņa ir 
vecmāmiņa divām mazmeitām un vecvec-
māmiņa diviem brašiem mazmazdēliem.

Novēlam jubilārei stipru veselību 
un sildīties savu tuvinieku 
mīlestības saulītē!

Kokneses novada domes
Tūrisma un sabiedrisko

 attiecību nodaļa Kokneses novada Sociālā dienesta lietvede Santa Šmite, Sociālā dienesta 
vadītāja Baiba Tālmane,  domes priekšsēdētājs Dainis Vingris  sirsnīgi 

sveica dižo gadu jubilāri Elzu Lerhu.

Kokneses novadā 
izglītības darbu 
koordinēs Ilona Lazda

Kokneses novada domes deputāti 26. 
augusta domes sēdē par Kokneses novada 
izglītības darba speciālisti apstiprināja 
Ilonu Lazdu.

Kokneses novada domes izpilddirek-
tors Ilmārs Klaužs informēja deputātus, 
ka pašvaldības izsludinātājā konkursā 
uz izglītības darba speciālista vakanci 
tika saņemti trīs pieteikumi. Vērtēšanas 
komisija par amatam atbilstošāko iz-
vēlējās Pļaviņu novada izglītības darba 
speciālistes Ilonas Lazdas kandidatūru. 
Domes deputāti vienbalsīgi lēma par viņas 
apstiprināšanu amatā. 

Ilona Lazda pagājušajā mācību gadā 
sāka strādāt par izglītības darba speciālisti 
Pļaviņu novadā. Viņa šo darbu turpi-
nās veikt, apvienojot ar darba pienāku-
miem  Kokneses novadā.

Pašvaldības vadītājs Dainis Vingris 
uzsvēra: "Starp Kokneses un Pļaviņu no-
vada pašvaldībām ir noslēgts sadarbības 
līgums par metodiskā darba un mācību 
priekšmetu olimpiāžu organizēšanu, kas 
apliecina abu novadu veiksmīgu sadarbību."

Saņemot laba vēlējumus jaunajā amatā, 
Ilona Lazda atzinīgi novērtēja sadarbību 
iepriekšējā mācību gadā ar izglītības darba 
speciālisti Inesi Saulīti, kura no 21. au-
gusta sāka darbu Ilmāra Gaiša Kokneses 
vidusskolas direktores amatā.

Kokneses novada domes
Tūrisma un sabiedrisko attiecību 

nodaļa

Darba pienākumus Ilona Lazda 
uzsāka ar jaunā mācību gada 

sākumu – 1. septembri.
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Lai veiksmīgs un zināšanām bagāts jaunais mācību gads!
Ar košām gladiolām un krā-
sainiem asteru pušķiem sko-
las bērnu rokās saulainajā 1. 
septembra rītā mūsu novada 
izglītības iestādēs sākās Zinī-
bu dienai veltītie pasākumi. 
Pirmklasnieki pirmo reizi vēra 
vaļā skolas durvis, bet pārējiem 
tā bija priekpilna atgriešanās 
skolā pēc attālinātā mācību 
procesa trīs mēnešu garumā 
un vasaras brīvdienām. Kokne-
ses novada izglītības iestādēs 
pirmās skolas gaitas uzsākuši 
48 pirmklasnieki, bet kopumā 
mūsu novadā jaunais mācību 
gads sācies  649 skolēniem un 
252 pirmsskolas izglītības ies-
tāžu audzēkņiem.
Kokneses novada domes

Tūrisma un sabiedrisko attiecī-
bu nodaļa
Anitas Šmites foto

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā Zinību 
dienas pasākums skolas pagalmā iesākās 
ar skaistu tradīciju: pirmklasniekus skolas 
saimē ieveda 12. klašu audzēkņi un au-
dzinātājas Ilze Ozoliņa, Ingūna Ozoliņa. 
Šoreiz tas bija īpaši saviļņojošs brīdis, jo 
kopā ar vismazākajiem un vislielākajiem 
skolas bērniem tika sagaidīts ilggadējais 
skolas direktors Māris Reinbergs un jaunā 
skolas direktore Inese Saulīte.

Zinību dienas pasākuma vadītāja Sand-
ra Māliņa 1. klases skolēniem novēlēja 
vienmēr atcerēties savu pirmo skolas 
dienu. Pēc skolas karoga godināšanas un 
kopīgi nodziedātas Latvijas valsts himnas, 
skolēnus, skolotājus, skolas darbiniekus 
un skolēnu vecākus Zinību dienā sveica 
un veiksmīgu jauno mācību gadu novēlēja 
Kokneses novada domes priekšsēdētājs 
Dainis Vingris: "Ir prieks, ka jaunais mā-
cību gads ir sācies klātienē, bet pandēmija 
vēl nav beigusies, sargāsim sevi, būsim 
atbildīgi pret apkārtējiem un ievērosim 
visus nepieciešamos epidemioloģiskos 
noteikumus. Lai skolēniem labas sekmes 
mācībās un skolotājiem gandarījums par 
paveikto!"

Izglītības iestādē jaunais mācību gads 
sācies ar pārmaiņām, jo pēc 40 darba 

gadiem, no kuriem 32 gadi aizritējuši 
direktora amatā, Māris Reinbergs devies 
pelnītā atpūtā, bet vidusskolu turpinās 
vadīt līdzšinējā izglītības darba speciāliste 
Inese Saulīte.

Kokneses novada 
domes paldies Mārim 
Reinbergam

Svinīgajā Zinību dienas pasākumā domes 
priekšsēdētājs Dainis Vingris pasniedza 
Mārim Reinbergam Kokneses novada 
domes Atzinības rakstu par ilggadēju, 
profesionālu un godprātīgu darbu Ilmāra 
Gaiša Kokneses vidusskolas attīstībā un 
darba gadiem, kas veltīti jaunās paaudzes 
izglītošanā un audzināšanā.

Skolas direktorei Inesei Saulītei pašval-
dības vadītājs novēlēja spēku un izturību, 
uzsverot, ka izglītības nodrošināšana ir viena 
no svarīgākajām pašvaldības prioritātēm.

Savus ceļa vārdus jaunā mācību gada 
sācējiem un pateicību visiem, ar kuriem 
kopā pavadīti darba gadi, veltīja Māris 
Reinbergs: "Man bija prieks šodien ie-
nākt skolas pagalmā ar visjaunākajiem 
skolas bērniem un tiem, kam drīzumā 
būs jāizdara savas nākotnes izvēle – jums 
ir sācies jauns un atbildīgs ceļa posms. 
Esmu pateicīgs visiem, ar kuriem kopā ir 
vijies mans ceļa posms 40 gadu garumā 
šajā skolā. Īpašs paldies četriem cilvēkiem, 
ar kuriem esmu strādājis kopā no pirmās 
darba dienas: lietvedei Guntai Kalniņai, 
skolotājām Ņinai Kivleniecei, Irēnai Cišai 
un Līvijai Reinbergai."

Savā pateicības runā Māris Reinbergs 
atminējās 1988. gadu, kad sākās viņa darba 
gaitas direktora amatā. 1988. gadā apritēja 
300 gadi, kopš Koknesē aizsākusies izglītības 
tradīcija – luterāņu mācītājs Ernsts Gliks 
atvēra skolu luterāņu bērniem. "Jau iepriekš 
bijušais skolas direktors un vēsturnieks 
Ilmārs Gaišs bija šo nozīmīgo faktu izpē-
tījis, bet mans pirmais uzdevums jaunajā 
amatā bija ievērojamo notikumu sasaistīt 
ar šodienu. Kopā ar toreizējo skolas darba 
aizsardzības instruktoru Viesturu Cīruli 
meklējām Kokneses apkaimē piemērotu 
akmeni. Savukārt Jānis Kļaviņš izvēlēto 
laukakmeni nogādāja Rīgā, Latvijas Mākslas 
akadēmijā pie profesora Alberta Terpi-
lovska. No 1988. gada rudens uzstādītais 
akmens skolas pagalmā liecina par bagāto 

izglītības mantojumu Koknesē un pie tā 
ik rudeni pirmajā skolas dienā pulcējas 
skolas saime svinīgā pasākumā."

Lai ieguldītais darbs 
nes augļus

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas 
direktore Inese Saulīte ir apņēmības pilna 
turpināt iesāktās skolas tradīcijas. Savā 
pirmajā svētku uzrunā jaunajā amatā, 
viņa sacīja: "Novēlu skolēniem gūt izzi-
ņas prieku, ko sniedz jaunas zināšanas, 
un iespējas - būt radošiem. Apjaust, ka 
neiespējamais ir iespējams. Neapstāties, 
ja pie pirmā mēģinājuma eksperiments 
neizdodas. Rīkoties apņēmīgi, ar pār-
liecību. Izzināt jauno, vērt vaļā jaunus 
apvāršņus, ko sniegs skola, skolotājs un 
zināšanas. Apzināties, ka viss, ko dari, ir 
paša labā un ka ieguldītais darbs nesīs 
augļus. Vecākiem novēlu būt atbalstam 
jūsu bērna īstā "Es" meklējumos. Esiet 
labākais draugs un padomdevējs. Māciet 
visgrūtāko dzīvē - atbildību. Lai mīlestī-
ba un rūpes ir skolēna drošās mājas un 
patvērums grūtajos brīžos. Skolotājiem 
novēlu labu pārmaiņu gadu. Lai izdodas 
gūt gandarījumu par katru panākumu, 
ko  spēsiet  sasniegt. Spējiet iedvesmot 
un aizraut līdz šim nezināmajā!"

Savas darba gaitas skolā ir beigušas 

skolotājas Līvija Reinberga un Ingrīda 
Frīdenberga. Svinīgajā pasākumā direk-
tore Inese Saulīte veltīja viņām sirsnīgus 
pateicības vārdus.

Pirmajai skolas dienai savu sveicienu ar 
Vika dzejoli dāvāja Rimants Keišs, kā arī 
Druvja un Marikas Andriksonu vadītās 
vokālās studijas talantīgie audzēkņi Paula 
Vītoliņa, Alise un Aleksis Putniņi. Savukārt 
12. klases audzēkņi bija sarūpējuši gan 

skaistu vēlējumu Mārim Reinbergam, 
gan asprātīgu priekšnesumu 1. klases 
skolēniem.

Lai veiksmīgs un panākumiem bagāts 
jaunais mācību gads!

Kokneses novada domes
Tūrisma un sabiedrisko 

attiecību nodaļa
Anitas Šmites foto

Māris Reinbergs novēl skolas bērniem mācīties ar prieku un teic paldies 
skolas kolektīvam par kopīgajiem darba gadiem.

Pirmklasniekus skolas saimē ieved 12. klases skolēni.

No 1. septembra izmaiņas 
autobusu kustībā

Skolēnu ērtībām no 2020.  gada 
1. septembra notikušas izmaiņas mar-
šrutā Nr.5982 Koknese–Vecbebri–
Ozoli, Nr.6096 Aizkraukle–Irši–Aiz-
kraukle, Nr.6125 Aizkraukles  AO–
Aizkraukles pagasts un Nr.6146 
Kokneses vidusskola–Kokneses staci-
ja–Vecbebri.

  Maršruta Nr.5982 Koknese–Vec-
bebri–Ozoli autobuss mācību laikā no 
pieturas  Kokneses vidusskola  darba-
dienās izbrauks plkst. 7:50, savukārt 
skolas brīvlaikā – no pieturas Kokne-
ses stacija plkst. 7:53.

  Maršruta Nr.6096 Aizkrauk-
le–Irši–Aizkraukle reisam, kas Aiz-
kraukles autoostā katru dienu tiek 
uzsākts plkst. 6:40, ceļa posmā no 
pieturas  Tupiešēni  līdz pieturai  Vec-
bebri tiks mainīts izpildes laiks.

 Savukārt maršruta Nr.6125 Aizkr-
aukles AO–Aizkraukles pagasts auto-
buss, kas no pieturas Aizkraukles pa-
gasts  darbadienās izbrauc plkst.7:40, 
turpmāk brauks līdz Aizkraukles au-

toostai (pašlaik brauc līdz Aizkrauk-
les vidusskolai).

 Maršruta Nr.6146 Kokneses vidus-
skola–Kokneses stacija–Vecbebri au-
tobuss, kas no pieturas Vecbebri dar-
badienās izbrauc plkst. 6:10, mācību 
laikā brauks līdz pieturai  Kokneses 
vidusskola un skolēnu brīvlaikā – līdz 
pieturai Kokneses stacija.

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

 
Lilita Pelčere, 

Sabiedrisko attiecību speciāliste 
Valsts SIA Autotransporta direkcija

Kokneses pamatskola – attīstības 
centrs piedāvā kursus pedagogiem
Mūsdienu pasaulei ir rakstu-
rīgas nemitīgas pārmaiņas un 
attīstība, kas būtiski ietekmē 
arī izglītības sfēru un tajā 
sastrādājošos. Cilvēku dar-
bība visdažādākajās jomās 
kļūst arvien plašāka un ne-
paredzamāka, jo to ietekmē 
globalizācija, informācijas 
tehnoloģiju attīstība un vēr-
tību daudzveidība. Bērniem 
ir jāiemācās dzīvot vidē, kas 
nepārtraukti mainās un jau 
skolas solā ir jāiegūst tādu 
mācīšanās pieredzi, kas ļauj 
vispusīgi vērtēt situāciju, brī-
vi un adekvāti rīkoties. 

Kokneses pamatskolas – at-
tīstības centra metodiskais 
dienests

Mācīties spējīga sabiedrība nevar pa-
stāvēt bez mācīties spējīga skolotāja, līdz 
ar to tālākizglītības nozīme ar katru gadu 
pieaug, jo, ja zināšanas netiek papildinātas, 
nav iespējams saglabāt konkurētspēju. 

Mācās visi – lieli un mazi. Izglītības 
mērķus – gan stratēģiskos, gan taktiskos 
būtībā īsteno pedagogs, tāpēc pedagogu 
izglītošanai un profesionālās meistarības 
pilnveidei tiek pievērsta īpaša uzmanība. 
Lai audzinātu atbildīgu, radošu, mācīties 
spējīgu jauno paaudzi, nodrošinātu 
kvalitatīvu un konkurētspējīgu izglī-
tības procesu skolēniem ar speciālām 
vajadzībām, sniegtu atbalstu reģiona 
skolu pedagogiem, izglītojamiem un 
vecākiem, Kokneses pamatskola – at-
tīstības centrs sadarbībā ar Izglītības 
un zinātnes ministriju (Vienošanās Nr. 
2-2e/202/248) 2020.gada rudenī realizēs 
divas bezmaksas pedagogu profesionālās 
kompetences pilnveides programmas 

Skolas – centra telpās: “Pedagoģiskā 
procesa plānošana un vadīšana (indi-
vidualizēta mācību procesa elementi, 
skolas atbalsta komandas darba organi-
zēšana, izglītojamā snieguma progresa 
izvērtējums) izglītojamiem ar – garīgās 
attīstības traucējumiem, smagiem ga-
rīgās attīstības traucējumiem, garīgās 
veselības traucējumiem” un “Stratēģijas 
izglītojamo uzvedības vadīšanai, korek-
cijai un agresijas novēršanai”.

Piedaloties Kokneses pamatskolas 
– attīstības centra speciālistu vadītajos 
kursos, skolotāji paaugstinās profesio-
nālo kompetenci pedagoģiskā procesa 
plānošanā un vadīšanā izglītojamiem ar 
speciālām vajadzībām, iegūs kvalitatīvas, 
praksē balstītas zināšanas par darbu 
ar izglītojamiem, kuriem ir uzvedības 
traucējumi, pilnveidos prasmes uzvedības 
problēmu risināšanā izglītības iestādē.

Uz tikšanos Kokneses pamatskolā 
– attīstības centrā!
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Kokneses novada 
izglītības iestādēs ievieš 
jauno mācību saturu

2020./2021.mācību gadā Kokneses novadā darbu uzsāk 7 izglītības iestādes:
* Pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte”;
* Pirmsskolas izglītības iestāde “Gundega”;
*Pērses sākumskola;
*Bebru pamatskola;
* Kokneses pamatskola – attīstības centrs;
* Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola;
* Kokneses Mūzikas skola.
Izglītojamo skaits Kokneses novada izglītības iestādēs uz 1.septembri (VIIS dati):

Izglītības iestāde Izglītojamo/audzēkņu skaits

Pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte”; 70

Pirmsskolas izglītības iestāde “Gunde-
ga”; 182

Pērses sākumskola; 45

Bebru pamatskola; 96

Kokneses pamatskola – attīstības centrs 115

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola; 391

 Kokneses Mūzikas skola. 77, septembrī turpinās au-
dzēkņu uzņemšana

No 2020./2021.mācību gada 1.septembra pakāpeniski 1.,4.,7.,10.klasēs sāk ieviest 
jauno mācību saturu un pieeju atbilstoši jaunajiem pamatizglītības un vispārējās 
izglītības standartiem. Valsts izglītības un satura centra (VISC) īstenotā ESF projekta 
“Kompetenču pieeja mācību saturā ” (Skola 2030) mērķis ir izstrādāt, aprobēt un 
pēctecīgi piecu gadu laikā ieviest Latvijā tādu vispārējās izglītības saturu un mācību 
pieeju bērniem un jauniešiem vecumā no 1,5 gadiem līdz 12.klasei, kas nodrošina 
mūsdienās vajadzīgās zināšanas, prasmes un attieksmes.

  Iepriekšējā mācību gadā “Kompetenču pieeju mācību saturā” sāka realizēt pirms-
skolas izglītības iestādes. 

  Šajā mācību gadā izglītības iestādēs strādās ievērojot “Ieteikumus mācību procesa 
organizēšanai vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, ievērojot epidemiolo-
ģisko situāciju Covid-19 laikā” un “Vadlīnijas klātienes, kombinētu un attālinātu 
mācību īstenošanai”.

Mācību procesa īstenošanas modeļi COVID-19 izplatības laikā

A B C
KLĀTIENES KOMBINĒTAIS ATTĀLINĀTAIS

Ja izglītības iestādē var 
nodrošināt pamatpra-
sības:
• Informēt,
• Ievērot higiēnu
• Uzraudzīt personu 
veselības stāvokli,
Sociāli distancēties.

Ja izglītības iestādē 
nevar nodrošināt:
• Optimālu koplietoša-
nas telpu piepildījumu,
• Pamatprasībām atbil-
stošu plūsmu koordi-
nāciju.

Īsteno, ja:
• Izglītības iestādē 
konstatēta inficēšanās 
vai saslimstība ar CO-
VID-19,
• SPKC noteicis iero-
bežojumus,
• Valstī/pašvaldībā 
noteikti obligāti 
pretepidēmijas pasā-
kumi.

Mācības notiek 
klātienē ar vai bez 
attālināto mācību el-
ementiem.

Mācības notiek gan 
klātienē, gan attālināti.

Mācības notiek 
attālināti.

1.-6.klasē – klātienē.
7.-12.klasē – klātienē, 
līdz 20% attālināti.

1.-6.klasē – klātienē.
7.-12.klasē – klātienē, 
līdz 40% - 60% 
attālināti; 40% - 60% 
attālināti.

1. – 12.klasē attālināti.

Aktivitātes ārpus 
formālās izglītības var 
notikt, nodrošinot 
pamatprasības, 
priekšroku dodot 
pasākumiem brīvā 
dabā.

Jāierobežo ārpus 
formālās izglītības 
pasākumu norise. Ja 
pārklājas klašu grupu 
plūsmas, pasākumi var 
notikt brīvā dabā. 

Jāizvērtē pasākuma 
iespējamība valstī 
kopumā un konkrētā 
skolā atbilstoši 
noteiktajiem 
ierobežojumiem.

“Mēs paši esam cēlonis lielākai mūsu slimību daļai, mēs gandrīz no visām varētu 
izvairīties, ja saglabātu vienkāršu dzīves veidu, bez satraukumiem, ārpus cilvēku 
drūzmas, tādu, kādu mums izrakstījusi daba.”

Ruso

Informāciju sagatavoja 
Kokneses novada izglītības 

darba speciāliste Ilona Lazda

Ar prieku uz skolu!

Izglītības nodrošināšana ir viena 
no svarīgākajām Kokneses no-
vada pašvaldības prioritātēm. 
Pēc attālinātā mācību procesa 
aizvadītā mācību gada pēdējos 
trīs mēnešos, izglītības iestādēs 
sācies jauns mācību gads klātie-
nē. “Ar prieku uz skolu!” – tāds 
varētu būt moto gan skolēniem, 
gan skolotājiem, atgriežoties 
skolas ierastajā vidē.

Kokneses novada domes
Tūrisma un sabiedrisko attiecību 
nodaļa

Katrā mācību iestādē ir izstrādāti epide-
mioloģiskie noteikumi par kārtību Covid-19 
izplatības ierobežošanai.

8. septembrī Kokneses novada domes 
priekšsēdētājs Dainis Vingris, domes iz-
pilddirektors Ilmārs Klaužs un izglītības 
darba speciāliste Ilona Lazda apmeklēja 
novada izglītības iestādes un tikās ar iestāžu 
vadītājiem. Šajā gadā no pašvaldības budžeta 
izglītības iestādēm remontdarbu veikšanai 
piešķirti 201 888 eiro,” teic pašvaldības va-
dītājs Dainis Vingris.

Skola ar Saules zīmi
Skola ir vieta, kas izstaro gaismu -  Pērses 

sākumskola savā jaunajā veidolā jau iztālēm 
pamanāma ar  grezno Saules zīmes rakstu. 
Tikšanās reizē ar pašvaldības pārstāvjiem 
Iršu pagasta pārvaldes vadītāja Lāsma Ru-
ža-Riekstiņa un Pērses sākumskolas direk-
tora pienākumu izpildītāja Santa Kalniņa 
ar gandarījumu atzina, ka skolas fasādes 
atjaunošana ir visskaistākā dāvana skolas 
kolektīvam, sākot jauno mācību gadu. Vēl 
viens nozīmīgs pašvaldības ieguldījums šajā 
gadā ir skolas ēkas otrajā stāvā renovētās 
un gaumīgi iekārtotās telpas pirmsskolas 
grupas bērniem. 

Pērses sākumskolā jaunajā mācību gadā 
zināšanas apgūst 45 skolēni. Pirmsskolas 
grupu apmeklē 17 bērni, bet 1. klasē mā-
cās 4 skolēni. Mācību darbs tiek organizēts 
apvienotās klašu grupās. 

Pavasara mēnešos, kad mācību process 
noritēja attālināti, dažās klasēs tika veikts 
kosmētiskais remonts. Kvalitatīva mācību 
procesa nodrošināšanai informātikas kabi-

netam iegādāti četri datori. Santa Kalniņa 
teic: “Mūsu skolā darbu sācis jauns sporta 
un veselības skolotājs Kārlis Beikerts, bet  
vēl ir vajadzīgs logopēds.”

Bebru pamatskolā 
vecāko klašu skolēni 
vienu dienu nedēļā 
mācīsies attālināti

Bebru pamatskolā jaunais mācību gads 
sācies 96 skolēniem, pirmās skolas gaitas 
uzsākuši 10 pirmklasnieki. Mācību iestāde 
realizē pamatizglītības programmu un speciālās 
pamatizglītības programmu izglītojamajiem 
ar mācīšanās traucējumiem. Arī šajā mācību 
gadā skolēniem tiek piedāvātas plašas interešu 
izglītības iespējas. “Skolēni varēs apmeklēt 
datorikas, robotikas, kokapstrādes, florbola, 
konditorejas un vēl citus interešu pulciņus,” 
stāsta direktore Lidija Degtjareva.  Skolā 
nedaudz atšķirīgi kā citās novada izglītības 
iestādēs tiek organizēts mācību darbs. 1. – 6. 
klases skolēni mācīsies klātienē, bet 7. – 9. 
klases skolēni vienu dienu nedēļā mācīsies 
attālināti. 

Sākot jauno mācību gadu, ar vecākiem ir 
noslēgta vienošanās, kas nosaka viņu atbildī-
bu par bērnu drošību un veselību. “Lūgsim 
vecākus  bērnus nevest uz skolu, ja ir kaut 
mazākās aizdomas par kādu saslimšanu. 
Skolā temperatūras mērīšanu mēs nevaram 
nodrošināt, jo nav medmāsas štata vienības,” 
informē direktore.

Remontdarbi skolā tika uzsākti jau pavasarī, 
kad skolēni mācījās attālināti. 1. klases kabinetā 
veikts griestu remonts, tagad mācību kabinets 
vismazākajiem skolēniem ir pilnībā izremontēts, 
jo vērienīgi darbi tika paveikti jau iepriekšējā gadā.  
Sengaidītas pārmaiņas ir notikušas bioloģijas 
un ģeogrāfijas kabinetā – ir ielikti jauni logi, 

Pērses sākumskolas direktora p.i. Santa Kalniņa teic: “Mēs lepojamies ar 
savu skaisto skolu!”

Bebru pamatskolas pirmklasniekiem prieks mācīties saulainā un glīti 
izremontētā mācību telpā.

Lai priecīgs un skanīgs mācību gads!
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Ieguldījums 
izglītībā un 
kultūrvēsturiskajā 
izpētē

Iršu pagastā Pērses sākumskolas nams ir arī vie-
tējais kultūras centrs, kurā norit rosīga sabiedriskā 
dzīve. Iršu pagasta pārvaldes vadītāja Lāsma Ruža-
Riekstiņa stāsta: “Viens no galvenajiem paveiktajiem 
darbiem šajā vasarā ir Pērses sākumskolas fasādes 
atjaunošana. Būvdarbus par pašvaldības līdzekļiem 
veica SIA “VV Būvnieks”. Mēs ļoti lepojamies ar 
skaisto ēku Iršu centrā un saņemam daudzas po-
zitīvas atsauksmes gan no vietējiem iedzīvotājiem, 
gan ciemiņiem. Jaunais skolas veidols, ko grezno 
Saules zīme ir mūsu pagasta vizītkarte.”

Iršu pagasts ir pazīstams ar savu unikālo vēstures 
mantojumu. Šajā vasarā nozīmīgs veikums ir Iršu 
muižas klēts – magazīnas izpēte.

Zinātņu doktors, arhitekts un būvpētnieks Ilmārs 
Dirveiks secina: “Iršu muižas klēts ir tipoloģiski spilgts 
piemērs, kas raksturo Vidzemes muižu arhitektūru 
vēlīna klasicisma periodā 19. gadsimta pirmajā pusē. 
Ēkai ir tipiskas tā laika mūra klēts iezīmes ar vaļējo 
arkatūru lieveni. Kā prioritāte ir jumta un pārsegu-
ma konstrukciju remonts un seguma atjaunošana. 
Pārdomāti un pakāpeniski atjaunošanas pasākumi 
pārvērtīs šo ēku par sakoptu, arhitektoniski inte-
resantu, vienkāršu, bet nozīmīgu būvi Iršu muižas 
kontekstā”. Iršu pagasta pārvaldes vadītāja Lāsma 
Ruža-Riekstiņa pagasta iedzīvotāju vārdā teic paldies 
I. Dirveika kungam par ieguldījumu Iršu muižas 
klēts-magazīnas izpētē.

savukārt sporta zālē nomainīti radiatori. Pabeigts skolas ēkas pārejas re-
monts – uzbūvēts jumts un iekšpagalmā ieklāts bruģis. Tāpat daudz izdarīts 
pašu spēkiem, nokrāsotas mācību kabinetu durvis, atsvaidzinātas sienas.  

Lai nodrošinātu kvalitatīvu mācību darbu, ir iegādāti trīs jauni porta-
tīvie datori, divas interaktīvās tāfeles, divi printeri un atjaunots bezvadu 
internets. Datorklasē priecē jaunie krēsli.

Lidija Degtjareva teic: “Šajā mācību gadā īstenosim projektus saistībā ar 
kompetenču attīstību un karjeras izglītību. Skolēnus mācību un radošajam 
darbam motivē arī skolas absolventa Ulda Krievāra stipendija, kas tiek 
piešķirta skolēniem par augstiem sasniegumiem mācību darbā un Andra 
Kristona balvas jaunrades konkursā “Mans lepnumus – Bebru pagasts”

“Bitītē” – koši un radoši
Bebru pagasta pirmsskolas izglītības iestādē „Bitīte” ar katru gadu pa-

lielinās bērnu skaits. “Šoruden “dārziņā” sagaidīti 70 audzēkņi,” stāsta 
iestādes vadītāja Justīne Miezīte. Vērienīgākie remontdarbi veikti 2. grupā, 
- kur tualetes telpa ieguvusi jaunu veidolu un aprīkojumu. 1. grupas telpā 
nomainīts grīdas segums – ieklāts jauns un košs linolejs, kā arī atjaunots 
kāpņu segums uz otro stāvu. Svinību zālē iegādāti jauni krēsli mazajiem 
dziedātājiem.

“Daudz varam paveikt saviem spēkiem, jo gribam, lai mūsu telpas ir 
gaišas un mājīgas. 2.grupas guļamistabā tapis gaumīgs sienas gleznojums, 
arī citās grupiņās atsvaidzināts sienu krāsojums,” teic Justīne Miezīte.

 
Kokneses pamatskolā – attīstības 
centrā turpinās realizēt iesāktos 
projektus

Kokneses pamatskolas – attīstības centra mērķis ir  veidot mācību 
iestādi ar mājīgu un pievilcīgu vidi, kurā prieks mācīties maziem un lieliem 
izglītojamajiem, radoši darboties pedagogiem un darbiniekiem. 

Šoruden skolā mācās 115 izglītojamie, tajā skaitā 16 pirmklasnieki. Šajā 
mācību gadā ir atvērtas 2 pirmsskolas grupas, turpinās  realizēt iesākto 
profesionālo iemaņu veidošanu divās arodklasēs, kurās izglītojamie apgūst 
galdnieka palīga un virtuves strādnieka kvalifikāciju. Arodizglītībai ir 
nodrošināta atbilstoša mācību bāze, tāpēc izglītojamie labprāt pēc 9. klases 
izvēlas turpināt mācīties šajās klasēs.

Skolas direktore Anita Ščerbinska teic: “Tāpat kā citas izglītības iestādes 
novadā, mācību procesa organizēšanai esam izvēlējušies A modeli. Pama-
tojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumiem Nr.360, 
esam izstrādājuši noteikumus par kārtību, kādā izglītības iestādē uztu-
ras izglītojamo vecāki un citas personas, kā tiek nodrošinātas Covid-19 
izplatības ierobežošanas prasības un kā jārīkojas izglītojamo infekcijas 
slimību gadījumos.“ 

 informē, ka šobrīd izglītības sistēmā notiek pakāpeniska pāreja uz 
kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības satura ieviešanu, to realizē 
arī Skolā – centrā. Izglītības procesa centrā ir izglītojamā radoša mācīšanās, 
sadarbība starp izglītojamajiem un izglītojamajiem un pedagogiem. Lai 
izglītojamajiem nodrošinātu pilnvērtīgas iespējas attīstīt kompetences, ir 
jāmaina arī mācību darba organizācijas formas un jāpielāgo mācību vide. 
Skolas videi ir jābūt izglītojamajam draudzīgai, drošai un veselību veicinošai, 

kā arī jāpievērš būtiska uzmanība mācību vides mūsdienīgām iespējām. 
Tādēļ vasaras periodā Skolā – centrā tika veikti remontdarbi klašu un 
internāta telpās, esam labiekārtojuši vairākas mācību telpas gan ar jaunām 
mēbelēm, gan  iegādājušies inventāru, lai realizētu  kompetenču pieeju. Lai 
izglītojamajiem un Skolas – centra darbiniekiem būtu vēl drošāka vide, 
plānojam, ka Skolas – centra budžeta ietvaros šajā mācību gadā internāta 
telpās tiks uzstādītas ugunsdrošas durvis, mācību kabineti aprīkoti ar dažā-
dām tehnoloģijām, kā arī atjaunota un papildināta materiāli tehniskā bāze.   

Līdz šim skolā darbojās malkas apkures sistēma. Viens no vērienīgākajiem 
darbiem šajā gadā ir granulu katla uzstādīšana. Pēcpusdienās jau uz pāris 
stundām katls tiek iekurināts, lai audzēkņiem ir omulīgāk un siltāk. Jaunā 
apkures sistēma ir vērtīgs un ilglaicīgs ieguldījums skolas vides uzlabošanā. 
Skolas vadībai ir daudz ideju, kā arī turpmāk uzlabot un sakārtot skolas 
infrastruktūru. Viens no mērķiem, kuru nākotnē ļoti vēlētos īstenot, ir 
stadiona laukuma ierīkošana. 

Kokneses pamatskola – attīstības centrs ir kļuvusi par mājvietu pedagogu 
tālākizglītības kursiem, semināriem un konferencēm. Anita Ščerbinska teic: 
“Arī šajā gadā turpināsim realizēt iesāktos projektus Erasmus, Nordplus, 
kā arī veicināt pedagogu profesionālo pilnveidi.” 

Jūnija mēnesī Skola – centrs saņēma Izglītības un zinātnes ministrijas 
pateicību par kvalitatīvu Skolas – centra darbu, kā arī pieredzes populari-
zēšanu attālinātā mācību procesa laikā.  

Ar gandarījumu Anita Ščerbinska atzīst: „Esmu pateicīga ikvienam 
Skolas – centra darbiniekam par viņu kvalitatīvo darbu un sirdsdegsmi, 
paldies par Jūsu kompetenci – dot, mīlēt un radīt! Izglītojamajam, viņa 
vecākiem  un atbalstītājiem vēlos teikt paldies par jūsu atsaucību, sadarbību, 
sirdsgudrību un degsmi! Tikai visi kopā mēs veidojam iespējām bagātu 
mācīšanās vidi izglītojamajiem! Veiksmi, labu veselību un lai mums šajā 
mācību gadā izdodas realizēt katram savu mazo, izsapņoto sapni, jo tie 
piepildīs mūsu kopīgos lielos sapņus!” 

PII “Gundega” daudz bērnu un priecīgu 
notikumu

Kokneses pagasta pirmsskolas izglītības iestādi “Gundega” jaunajā mā-
cību gadā apmeklē 182 audzēkņi. “Maksimāli varam uzņemt 196 bērnus. 
Priecājamies, ka varam nodrošināt kvalitatīvu izglītību tik lielam bērnu 
skaitam. Ikdienā ievērojam epidemioloģiskos noteikumus, sekojam līdzi 
jaunākajiem normatīvajiem aktiem. Šajā laikā ļoti svarīga ir sadarbība 
ar vecākiem, kuri izturas atbildīgi un rūpējas par bērnu veselību,” stāsta 
iestādes vadītāja Rita Gabaliņa. Pašreiz iestādes teritorijā notiek labiekār-
tošanas darbi: tiek sakārtota vieta nojumes uzstādīšanai un āra skatuvei.

 
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā 
mācās audzēkņi arī no citiem novadiem

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā pirmās skolas gaitas sākuši 26 pirm-
klasnieki, bet kopumā mācību iestādē mācās 391 skolēns. 

Skolas internātu izmanto 46 skolēni no 7. līdz 12. klasei un tie ir ne tikai 
Kokneses novadā dzīvojošie skolēni, mācību iestādē mācās arī skolēni no 
Pļaviņām, Meņģeles, Valles, Daudzevas, vēl citiem Jaunjelgavas novada 
pagastiem.

Skolas direktore Inese Saulīte stāsta, ka, ņemot vērā Izglītības un zināt-

nes ministrijas izstrādātās vadlīnijas, ir sagatavoti noteikumi, kas nosaka 
mācību procesa organizāciju un drošības pasākumu ievērošanu izglītības 
iestādē. “Skola ir pietiekami liela, lai ievērotu distancēšanās nosacījumus 
skolēnu kustībā. Došanās uz citiem mācību kabinetiem un starpbrīži tiek 
organizēti pēc noteikta grafika, skolā ir izvietotas pārvietošanās norādes. 
Priecājamies, ka mūsu pirmklasnieki ir labi iejutušies skolas vidē. Ikdienā 
skolas durvis mācību laikā ir slēgtas. Tikai ar vecāku, klases audzinātāja 
atļauju vai medmāsas zīmi skolēns drīkst iziet. Pēc vecāku un skolotāju 
ierosmes, ir noteikti vecāku sapulču laiki. Vasaras mēnešos ir paveikti nelieli 
remontdarbi mācību telpās, krāsotas gaiteņu grīdas. Pie mācību kabinetiem 
uzliktas jaunas plāksnītes. Rūpējoties par skolēnu drošību, uzstādītas 14 
video novērošanas kameras. Ar pašvaldības atbalstu pašlaik norit spraigs 
darbs pie skolas teritorijas labiekārtošanas.

Inese Saulīte stāsta, ka pašreiz viena no aktualitātēm ir izveidot skolas 
padomi, kurai ir savas funkcijas, lai veiksmīgi noritētu sadarbība starp skolu 
un vecākiem. Mācību gada otrajā pusē gaidāma skolas kārtējā akreditācija. 
“Darāmā daudz, bet esam noskaņoti optimistiski, “ teic Inese Saulīte.

Kokneses Mūzikas skola vēl gaida 
audzēkņus

Kokneses Mūzikas skola atkal aicina bērnus doties ceļojumā mūzikas 
pasaulē. Septembra mēnesī vēl turpinās audzēkņu uzņemšana, pašreiz mācību 
iestādē mācības uzsākuši 77 audzēkņi. “Vēl priecātos par skolēniem flautas 
un vijoles klasē. Skolēniem ir nodrošināti līdzekļi roku dezinfekcijai, bet 
pēc katras mācību stundas viņi tiek mudināti mazgāt rokas,” stāsta skolas 
direktore Iveta Bērziņa. Šajā vasarā nav bijis nepieciešamība veikt remont-
darbus. Lielākais prieks gan skolotājiem, gan skolēniem ir par jaunajiem 
mūzikas instrumentiem – divām klavierēm un Weltmeister akordeonu. 
Iveta Bērziņa teic: “Akordeona spēles skolotāja darbu jau uzsāka augustā. 
Jaunajiem akordeonistiem tika noorganizēta gadskārtējā vasaras nometne.”

“Mūsu skolas jaunākais mūzikas instruments vēl ir 
jāiespēlē,” teic Kokneses Mūzikas skolas direktore Iveta 

Bērziņa. 

Kokneses sporta veterāni ar panākumiem 
piedalās LSVS sporta spēlēs Rojā

22.augustā Rojā un Talsos notika ikga-
dējās Latvijas sporta veterānu spēles, 
kurās piedalījās arī 9 vieglatlēti un plud-
males volejbola komanda no Kokneses 
novada. Vieglatlēti, kā ierasts, mājās 

pārveda vairākas godalgas, bet pludma-
les volejbolistiem šoreiz 4.vieta.

Kokneses sporta centra informācija un 
foto

Anna Lulle savā vecuma grupā ieguva pirmās 
vietas tāllēkšanā un trīssoļlēkšanā, bet augst-
lēkšanā otrā vieta. Ar uzvaru 100 metru sprintā 
izcēlās Aija Vītola, kurai arī 3.vieta trīssoļlēkšanā. 
Gita Kosmačevska bija ātrākā 100 metros, bet 
augstlēkšanā un tāllēkšanā šoreiz piektās vie-
tas. Ditai Martinsonei uzvaras lodes grūšanā un 
diska mešanā, bet šķēpa mešanā 2.vieta. Antra 
Vītola izcīnīja sudraba godalgas trīssoļlēkšanā 
un augstlēkšanā, bet tāllēkšanā Antrai bronza.

Kungiem vienīgo zelta godalgu ieguva Jānis 
Gusevs, kurš bija labākais starp savas vecuma 
grupas trīssoļlēcējiem. Jānim arī divas sudraba 
medaļas par otrajām vietām 100 metros un tāl-
lēkšanā. Divas otrās vietas arī Arvīdam Vītolam 
– trīssoļlēkšanā un augstlēkšanā. Aivis Orliņš 
šoreiz palika 4.vietā lodes grūšanā, bet Māris 
Eglītis veselības problēmu dēļ uz starta neizgāja. 
Komandu vērtējumā Kokneses komandai šoreiz 
17.vieta.

Pludmales volejbolisti – Dzintars Greļs, Modris 
Vilcāns, Andris Stalidzāns šoreiz izcīnīja 4.vietu 
astoņu komandu konkurencē. Kā teica komandas 
kapteinis Dzintars, tad turnīrs iesākās labi un 
cerīgi, bet uz pēdējām spēlēm pietrūka mazliet 
veiksmes un šoreiz nācas palikt bez medaļām, 
pie kurām iepriekšējos gados izdevās tikt. Mūsu 
volejbolisti startēja 50+ grupā, bet jau nākamgad 
Dzintars ar Modri būs sasnieguši 60 gadu vecumu 
un kā jaunākie varēs startēt 60+ grupā.

Sveic zelta medaļas ieguvēju Ditu Mārtinsoni.
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Kopā mēs varam un darām

Erasmus+ mācību mobi-
litātes ir iespēja izglītībā 
iesaistītajiem mācīties un 
gūt pieredzi ārvalstīs. Tās 
ļauj skolotājiem doties uz 
kādu no Erasmus+ partner-
valsti, lai mācītos, padziļi-
nātu savu kompetenci un 
atpakaļ uz Latviju pārvestu 
jaunu akadēmisko, profe-
sionālo un dzīves pieredzi.

Ineta Gerasimova,
projekta koordinatore,
Kokneses pamatskolas – 
attīstības centra metodiķe

Kokneses pamatskolas – attīstības 
centram ir svarīga pedagoģiskā per-
sonāla profesionālisma, kompetences, 
motivācijas un kapacitātes paaugsti-
nāšana, lai nodrošinātu kvalitatīvu un 
konkurētspējīgu izglītības procesu 
skolēniem ar speciālām vajadzībām, 
sniegtu atbalstu reģiona izglītības 
iestāžu pedagogiem, izglītojamiem 

un vecākiem.
2020.gada pavasaris atnāca ar sli-

mības Covid – 19 pandēmiju, kas 
smagi skāra daudzas jomas, t.sk. arī 
izglītības, tika ieviesti ierobežojošie 
pasākumi, noteikti ceļošanas aizlie-
gumi, kas ietekmēja programmas 
Erasmus+ projektu darbību. Tādēļ ziņa, 
ka Kokneses pamatskolas – attīstības 
centra sagatavotais projekts “Kopā 
mēs varam un darām” ir atbalstīts 
un saņēmis ES finansējumu, viesa 
optimismu, ka situācija Eiropā un 
pasaulē stabilizējas, līdz ar to būs 
iespēja realizēt visas plānotās projekta 
aktivitātes.

Dalība šajā Erasmus+ projektā 
sniegs iespēju skolas pedagoģiskā 
personāla kompetenču pilnveidei, 
modernu mācību metožu apguvei, 
preventīvo pasākumu organizēšanai 
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 
samazināšanai, vadības kompetenču 
paaugstināšanai, svešvalodu kompe-
tenču uzlabošanai, ārvalstu pieredzes 
gūšanai, lai nodrošinātu 21.gadsimtam 

atbilstīgu  izglītības procesu un vidi.
Erasmus+ projekta īstenošana 

notiks no 2020.gada 1.septembra līdz 
2021.gada 31.augustam, astoņiem 
Skolas – centra skolotājiem pieda-
loties četrās mobilitātēs: “Erasmus+ 
projektu vadība un izglītojošas vizī-
tes” (Grieķijā), “Ceļā uz iekļaujošu 
izglītību”(Spānijā), “Priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas mazināšana 
un konfliktu novēršana”(Spānijā) un 
“Stratēģijas priekšlaicīgas mācību pār-
traukšanas samazināšanai”(Horvātijā). 
Projekta realizācijas laikā ieguvējs 
būs gan katrs mobilitātes dalībnieks, 
kas gūs lielāku izpratni par citām 
kultūrām un valstīm, attīstīs Eiropas 
pilsoniskuma un identitātes izjūtas un 
paaugstinās savu pašapziņu, pilnveidos 
zināšanas par Eiropas dimensiju, gan 
Kokneses pamatskola – attīstības 
centrs, kas kvalitatīvāk spēs reali-
zēt savus darbības mērķus ceļā uz 
mūsdienīgu izglītības vidi, ievērojot 
ilgspējīgas attīstības principus.

Esam cerību pilni, tādēļ gribam 
ticēt, ka slimība Covid – 19 atkāpsies, 
dzīve atgriezīsies ierastajās sliedēs, 
cilvēki atkal ceļos, tiksies ar saviem 
domu biedriem tuvākās un tālākas 
pasaules vietās.

Sporta spēlēs Valmierā
2020.gada 5.septembrī 
Kokneses pamatskolas 
– attīstības centra skolē-
nu komanda piedalījās 
sporta spēlēs bērniem un 
jauniešiem ar speciālām 
vajadzībām “Mēs varam”, 
kuras jau trīspadsmito 
gadu norisinās Valmierā.

Kokneses pamatskolas – 
attīstības centra
metodiskais dienests

Šogad sporta spēlēs pulcējās 
gandrīz 200 dalībnieki no 19 Latvijas 
speciālajām izglītības iestādēm, 
aprūpes centriem, sporta biedrī-
bām, lai popularizētu sportisku 
un aktīvu dzīvesveidu bērnu un 
jauniešu ar speciālām vajadzībām 
vidū, attīstītu sporta svētku tra-
dīcijas un dotu iespēju satikties 
ārpus ierastās vides, pārbaudot 
sportiskās prasmes un fizisko 
sagatavotību.

Kokneses pamatskolas – attīs-

tības centra audzēkņi ar labiem 
rezultātiem piedalījās dažādās 
disciplīnās – “Boccia” spēlē, tāl-
lēkšanā, skriešanā, smilšu maisiņu 
mešanā mērķī, pildbumbas me-
šanā, futbola sitienos pa vārtiem, 
basketbola metienos un stafetē.

Dalībnieki no sacensībām at-
griezās ar medaļām, diplomiem, 
gandarījumu par saviem sport-
iskajiem rezultātiem un milzīgu 
prieku par gūto jauno pieredzi.

Mūsu skola katram bērnam
“Vērtības nepastāv izolēti 
pašas par sevi. Tās arī nav 
harmoniskas, nepretru-
nīgas. Bieži tās nonāk 
pretrunā cita ar citu. 
Tādēļ vēl svarīgāka par 
pašām vērtībām ir vērtī-
bu sistēma ar savām hie-
rarhijām un morālajām 
dilemmām. Tieši morālās 
dilemmas, kad ir jāizšķi-
ras starp divām vai vairāk 
vērtībām, atklāj attiecī-
gās sabiedrības vērtību 
sistēmu. Katram cilvēkam 
tā ir konkrēti sava, taču 
lielākoties tā vienā sa-
biedrībā tomēr ir kopīga. 
Tieši šī kopīgā vērtību 
sistēma raksturo konkrē-
to sabiedrību kā tādu. 
Un tā savukārt atrodas 
ciešā saistībā ar attiecīgo 
valsts iekārtu. Autoritārā, 
totalitārā sabiedrībā ir 
sava vērtību sistēma, de-
mokrātiskā sabiedrībā tā 
ir cita, kas būtiski atšķiras 
no autoritāras vai totali-
tāras sabiedrības vērtību 
sistēmas” - no valsts pre-
zidenta Egila Levita runas 
Skola2030 konferencē 

“Skola katram bērnam”.
18. augustā Kokneses 
pamatskolas – attīstības 
centra projekta “Skola 
2030” komanda devās uz 
Ādažiem, kur norisinā-
jās projekta noslēguma 
konference “Mūsu skola 
katram bērnam”.

Kokneses pamatskolas– 
attīstības centra 
pedagogi:
Aija Kārkliņa, Jolanta 
Rotkāja, Ineta 
Gerasimova, Inese Svence

Atklājot konferenci, dalībniekus 
uzrunāja Māris Sprindžuks, Ādažu 
novada domes priekšsēdētājs, Velga 
Kakse, Mg.chem., līdzšinējā Sko-
la2030 projekta vadītāja un Zane 
Oliņa, PhD., Skola2030  mācību 
satura ieviešanas vadītāja. Dienas 
gaitā kopumā notika četras darba 
sesijas, kuru laikā arī skolas pedagogi 
I.Gerasimova, J.Rotkāja, A.Kārkliņa 
vadīja apaļā galda diskusiju, da-
loties pieredzē, par tēmu “Labās 
prakses piemēri starppriekšmetu 
saiknes īstenošanai sākumskolā. 
Mācību stundu organizēšanā un 
vadīšanā izglītojamiem  ar garīgās 

attīstības traucējumiem”. Klātesošie 
tika iepazīstināti arī ar Kokneses 
pamatskolas – attīstības centra 
kā mūsdienīga izglītības centra 
uzdevumiem, piedāvātajām iespē-
jām speciālās izglītības realizēšanā 
izglītojamiem ar attīstības traucē-
jumiem, informēti par iespējām 
saņemt metodisko un konsultatīvo  
palīdzību pedagogiem un vecā-
kiem, organizējot individuālas 
konsultācijas, izglītojoša rakstura 
lekcijas, konferences, seminārus, 
praktikumus.

Konferences noslēgumā klāt-
esošos uzrunāja Valsts prezidents 
Egils Levits, Izglītības un zinātnes 
ministre Ilga Šuplinska, Valsts satura 
centra vadītājs Guntars Catlaks, 
mācību satura ieviešanas vecākā 
eksperte Rasa Dirvēna, un Kokneses 
pamatskola – attīstības centrs saņē-
ma projekta “Kompetenču   pieeja 
mācību saturā” Pateicības rakstu par 
aktīvu iesaistīšanos VISC īstenotā 
projekta īstenošanā un mērķu sa-
sniegšanā – nozīmīgu ieguldījumu 
pilnveidotā vispārējās izglītības 
mācību satura aprobācijā, skolas 
darba organizācijas modeļa un 
pedagogu profesionālās kompe-
tences metodiskā darba pilnveidē.

Fotoalbuma “Hirschenhof-Irši. 
Pagātnes pēdas” atvēršana

7. augustā Kokneses tū-
risma informācijas centrā 
Koknesē tika svinēti svētki 
biedrības “Hiršenhofas 
mantojums” izdotās Un-
dīnes Pabriks – Bollow 
fotostāstam par Iršu vācu 
kolonijas (1766-1939) at-
stātajām pēdām. Pēc Dr. 
Arta Pabrika, politologa un 
Latvijas Republikas Aizsar-
dzības ministra, “Hiršenho-
fas stāsta” šis ir biedrības 
otrais pētnieciskais darbs, 
kas turpina izzināt Iršu 
pagasta un vācbaltu kolo-
nijas vēsturi.

Linda Šmite,
Kokneses tūrisma informā-
cijas centra foto

Kā liecina bagātīgais un kvalitatīvais 
fotostāsts, pēc vairāk nekā 80 gadiem 
116 vācbaltu ģimeņu  atstātās pēdas 
Vidzemē ir visdažādākās: gruntīgas 
mūra mājas un iespaidīgas koka 
guļbūves  Latvijas dabas ainavā, laika 
zoba, kara šāviņu un kolektivizācijas 
skartas ēkas, grausti, māju drupas, 
no vācu zemnieku (amatnieku) 
sētas pāri palikušas akmeņu kau-
dzes, skursteņi un  pagrabi, kas visi 
šodien ir unikāla vērtība, jo aizvien 
turpina sev piesaistīt kolonistu mā-
jas numuru, apsaimniekotās zemes 

platību un pēdējā vācbaltu īpašnieka 
vārdu un uzvārdu. Kā svētku brīdī 
teica grāmatas recenzents Dr. A. 
Pabriks, grāmata dokumentē to, ko 
reiz paņems un nebūtībā aiznesīs 
laiks, jo viss plūst un mainās, tik 
daudz no bijušā jau pazaudēts, bet 
tas, kas iekļuvis grāmatā, nezudīs.

Pasākuma vadītāja Pērses sā-
kumskolas vēstures skolotāja Valda 
Kalniņa bijusi klāt visās ekspedīcijas 
reizēs kā laba  ilgi noklusētās Iršu 
vēstures pārzinātāja. Nevienam vien 
vārds “kolonisti” pagājušā gadsimta 
70., 80.gados asociējies ar šīs vietas 
iekarošanu, kas nebūt tā nebija. 1766. 
gadā Krievijas cariene Katrīna II 
aicināja iz arāju kārtas nākušo vācu 
tautu apmesties pēc Ziemeļu kara 
bez iedzīvotājiem palikušajā Baltijas 
teritorijā.

Otra ekspedīciju līdzdalībniece 
bijusi iepriekšējā Iršu pagasta pār-
valdes vadītāja Raina Līcīte, pārzinot 
vācbaltiešu mājas un to saimniekus 
mūsdienās. Nebijis šo divu uzticamo 
un vienmēr atsaucīgo palīdžu, Un-
dīnes Pabriks- Bollow darbs paliktu 
vien idejas līmenī, tā atzinusi vācu 
tautības autore, kurai ļoti svarīgi bija 
izdarīt šo lielo darbu un veltīt to  vīra 
dzimtai piederīgajam hiršenhofietim 
Arvidam Rathfelderam. Nu jau mūžībā 
aizgājušais kungs, ciemojoties savā 
un mūsdienās vienīgajā autentiskajā 
Hiršenhofas tipveida mājā ”Nomaļos”, 
allaž teicis: “Te ir paradīze”.

Iršu pagasta bibliotēkas vadītāja 
Dace Grele  uzsvēra, ka nu bibliotēkas 
grāmatu plauktā būs vēl viena pērle, 
kas bagātinās izziņas materiālu par 
pagasta vēsturi.

Kokneses novada vadītājs Dainis 
Vingris norādīja uz to, ko ar hir-
šenhofiešu likteņiem un teicamiem 
amatniekiem liegtajām attīstības 
iespējām izdarījuši abi pasaules kari. 
Viņš pateicās Undīnas kundzei par 
pienesumu Iršu pagasta unikālās 
vēstures izpētē un Pabrika kungam 
par Latvijai garantēto drošību.

“Braku” muzeja vadītāja un ar 
dzīvesbiedra radu saitēm Hiršenho-
fai piederīgā Zinta Saulīte pateicās 
grāmatas autorei par iedvesmu un 
sniegto pieredzi Zintas jau uzsāktajā 
Ērgļu novada kultūrvēsturisko vietu 
un ēku izpētes darbā.

Linda Šmite jauno fotoalbumu 
nosauca par sava romāna “Aizved mani 
uz Hiršenhofu!” vizuālo materiālu, 
jo tas, kas, romānu lasot, lasītājam 
jāuzbur vien paša iztēlē, tagad pa-
sniegts krāsainās fotogleznās. Viņai 
prieks par to, ka gan romāns, gan A. 
Pabrika eseja kalpo par ierosinājumu 
nopietniem, dokumentāli apstip-
rinātiem Hiršenhofas vēstures un 
dzimtas sakņu pētījumiem, tādiem, 
kādu jau paveikusi muzeoloģe Agnese 
Neija un kurai sāp hiršenhofiešiem 
tik nozīmīgās Liepkalnes baznīcas 
pašreizējais stāvoklis. Viņa ir cilvēks, 
kurš, ļoti iespējams, sauks kopā visas 
ar baznīcu saistītās puses (draudze, 
pašvaldība u.c.), lai īstenotu projektus 
baznīcas atdzimšanai.

Pasākuma sirsnīgo atmosfēru ar 
teicami izvēlētu dziesmu repertuāru 
vēl emocionālāku un neaizmirs-
tamāku darīja Druvis un Marika 
Andriksoni.

Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris 
pateicās grāmatas veidotājai par pienesumu Iršu pagasta 

unikālās vēstures izpētē.

Pasākuma vadītāja Pērses sākumskolas vēstures skolotāja 
Valda Kalniņa bijusi klāt visās ekspedīcijas reizēs kā laba  ilgi 

noklusētās Iršu vēstures pārzinātāja.

“Tik daudz no bijušā jau pazaudēts, bet tas, kas iekļuvis 
grāmatā, nezudīs,” – ir pārliecināts grāmatas 

recenzents Dr. A. Pabriks.
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"ApGLEZNO un noBILDĒ 
arī Tu savu pastkastīti"

Šogad populārais mūzi-
kas un mākslas festivāls 
"Bildes" svin 35 gadu ju-
bileju. Koronavīrusa pan-
dēmijas dēļ  svētku svi-
nēšana ir ierobežota, bet 
festivāla direktore Tija 
Auziņa tomēr izdomāja 
kā vienam otru uzmundri-
nāt un radīt prieku. Viņa 

aicināja piedalīties akcijā 
"ApGLEZNO un noBILDĒ 
arī Tu savu pastkastīti".

Dace Grele,
Iršu pagasta bibliotēkas 
vadītāja 

Pateicoties akcijas idejai, Latvijā 

ļoti daudzas pastkastītes ir kļuvušas 
acīm tīkamākas. Arī Iršu pagasta 
pārvaldes pastkastīte ir ieguvu-
si savādāku veidolu, ir kļuvusi 
pamanāmāka. Par pastkastītes 
pārvērtībām parūpējās Iršu pagasta 
bibliotēkas radošā grupa "Veiklie 
pirkstiņi". 

Informācijas saņēmēja ir no-
vietota telpās, tāpēc radās ideja, 
ka noformēšanas darbos itin labi 
varētu noderēt vecie laikraks-
ti.  Koronovīrusa pandēmijas 
laikā pastkastīte kalpo ne tikai 
pasūtītās preses un vēstuļu  sa-
ņemšanai. Lai izvairītos no liekas 
tiešās saskarsmes,  iedzīvotāji tajā 
liek informāciju, kas saistīta ar 
komunālajiem pakalpojumiem. 
Prieks, ka kastītes pārvērtības ir 
pamanītas un īstenotā ideja ir 
kādam iepatikusies!

Atskatoties tuvākā pagātnē, 2003. 
gadā, Iršu pagasta bibliotēka  jau 
piedalījās festivāla rīkotajā akcijā 
"Pogas nāk!" un saņēma pateicī-
bu par aktivitāti un savākto pogu 
lielo daudzumu. Pogas no visas 
Latvijas saplūda uz "Bilžu" biroju. 
Mūziķi, mākslinieki un citi radošo 
profesiju pārstāvji veidoja izstādi 
"Pogas un podziņas" un priecēja 
tās apmeklētājus.

Pasta kastītes jaunais veidols.

Košums Ingas Šleseres Gražules 
gleznu izstādē “Māte daba” Kokneses 
tūrisma informācijas centrā

Inga Šlesere Gražule nāk no Jē-
kabpils puses, Salas pagasta, pašreiz 
ir rīdziniece un ar Koknesi viņu 
saista vīra dzimtas stiprās saknes.

2008. gadā māksliniece absolvējusi 
Mākslas akadēmijas Tekstilmāk-
slas nodaļu. Pašreiz darbojas kā 
brīvmāksliniece. Pagājušā gada 
rudenī viņas pirmā personālizstāde 
mājvietu rada Iķšķiles "Brandīnā". 

Šī gada janvārī gleznotājas darbi 
bija aplūkojami Rīgā, "Andalū-
zijas sunī".

Koknesē aplūkojama  mākslinie-
ces izstāde "Māte daba". Pasakains 
krāsainīgums staro no ikvienas 
gleznas. Te nojaušama pavasara 
mošanās, vasaras spilgtums, ne-
daudz caur zāļu stiebriem iespīd 
rudenīgums un ziema parādās kā 

skaists pārsteigums. Un cilvēks ir 
tikai kaut kur klātesošs, viņš  vēro 
dabas daudzveidīgumu un ik mirkli 
no tā aizraujas elpa.

Kokneses novada domes
Tūrisma un sabiedrisko 

attiecību nodaļa

Aicinām iegriezties Kokneses tūrisma informācijas centrā, lai rudens lietavu laikā gūtu 
krāšņus un burvīgus iespaidus! Izstāde aplūkojama visu septembri.

Hiršenhofas tirdziņš 
ar pievienoto vērtību
14. augustā Iršos valdīja 
liela rosība. Pie Iršu mui-
žas klēts – magazīnas 
notika gadskārtējais 
“Hiršenhofas tirdziņš”. 
Saulainā un skaistā diena 
bija kā radīta “andelei”, 
priekam un atpūtai. “Hir-
šenhofas tirdziņā” pārdo-
tā prece vienmēr ir bijusi 
īpaša. Tā ir radīta ar izdo-
mu un neatlaidīgu darbu. 
Tās pievienotā vērtība ir 
sirdsdegsme.

Dace Grele,
Iršu pagasta bibliotēkas 
vadītāja

Pircēji varēja iegādāties daudz 
labu lietu – mājas sieru, ļoti gar-
dus pašceptus kārumus, veselīgus 
sīrupus imunitātes stiprināšanai 
un ogu pulverus. Netrūka dārzeņu 
un krāšņo rudens ziedu – gladiolu. 
Uzburot saldus mākoņus  par bērnu 
prieku rūpējās cukurvates tirgotāji.

Kokneses tūrisma centrs piedāvāja 
ar novadu saistītus prezentācijas 
materiālus un suvenīrus. Ļoti liela 
interese tika izrādīta par nupat 
iznākušo Undīnes Pabriks – Bollow  
fotostāsta grāmatu “Hirschenhof 
– Irši. Pagātnes pēdas.”  Savukārt 
Iršu pagasta bibliotēka “par baltu 
velti” visiem interesentiem piedāvāja 
literāru preci – krustvārdu mīklu 
par Iršu pagastu un aicināja uzspēlēt 
azartisku pašgatavotu spēli. Spēle 

uzrunāja gan lielus, gan mazus. 
Atminēto krustvārdu mīklu jā-
atnes uz bibliotēku vai jāatsūta 
elektroniski un izlozes kārtībā tiks 
noteikti uzvarētāji.

 Kapela “Aizezeres  muzikanti” 
rūpējās par tirdziņa jauko noskaņu. 
Tāpat možu garu palīdzēja uzturēt 
arī Iršu putra un mazsālītie gur-
ķīši. Putru un gurķīšus tirdziņa 
dalībnieki vērtēja kā varen gardus.

“Hiršenhofas tirdziņa” rīkošanu 
atbalstīja Iršu pagasta pārvalde un 
biedrība “Irsis”.

Paldies visiem, kas ar savu 
brīvprātīgo, nesavtīgo darbu pa-
līdzēja organizēt  tirdziņu, paldies 
tirgotājiem un pagasta ļaudīm ka 
atnācāt!

Mazais ceļojums uz Koknesi
Skrīveru dienas aprūpes centra 

“Pavasaros” šajā vasarā ar lielu aiz-
rautību ir notikušas gleznošanas no-
darbības projekta “Zemgales pērles 
Skrīveros”. Dienas centra kamīnzālē 
arvien vairāk krājas skaisti darbiņi, 
kurus, protams, vēlāk varēs aplūkot 
visi interesenti. Bet sen zināms fakts, 
ka pēc labi padarīta darba, pienākas 
arī neliela atpūta, lai atkal varētu atsākt 
visas nodarbības ar jaunu degsmi un 
aizrautību. Lai arī nelielās ekskursijas 
diena iesākās drūma un lietaina, likās 
viss pasākums var neizdoties lietus 
dēļ, tomēr Koknesē mūs sagaidīja 
saulīte, koši ziedu paklāji parka cen-
trā, pie dīķiem, pie ūdenskrituma. 
Atmiņās par seno Koknesi pastaigas 
laikā dalījās brauciena dalībnieces, 
jo izrādās - gana daudz bijušo kok-
nesiešu tagad dzīvo Skrīveros! Un 

katrai bija savs stāsts, savas atmiņas 
- kur uz zaļumballēm iets, kur bijis 
pirmais randiņš, kad zudušajā Pērses 
ūdenskritumā lēkts…..

Kāds tika pie veselīgām meža 
veltēm, kāds aizveda uz Skrīveru 
dārziem krāšņās un smaržīgās lilijas 
no koknesietes Skaidrītes dārza.

Brauciena mērķis bija gleznu izstāde 
Kokneses kafejnīcā "Cafe Panna". 
Viena no izstādes dalībniecēm ir arī 
mūsu centra pasniedzēja – Zigrīda, 
kura iepazīstināja ar izstādītajām 
gleznām, to tapšanas vēsturi, autorēm.

Bet par īpašu pārsteigumu parūpējās 
"Cafe Panna" kolektīvs vadītājas Ingūnas 
Grandānes vadībā. Siltas pusdienas, 
gleznainas un mutē kūstošas kūciņas 
ar kafiju mājīgā zālē, pie skaisti deko-
rētā galda. Liels un sirsnīgs paldies 
Cafe Panna kolektīvam un personīgi 

Ingūnai Grandānei par jauko sagai-
dīšanu, sapratni, atsaucību un garšīgo 
mielastu! Ar skaļiem aplausiem un 
laba vēlējumiem skrīverieši pateicās 
"Cafe Panna" kolektīvam! Vēlam 
uzņēmumam veiksmīgu attīstību 
un izaugsmi, turpināt pārsteigt savus 
klientus ar gardiem, skaisti dekorē-
tiem ēdieniem. Kolektīvam daudz 
skaistu un garšīgu ideju, nezaudēt 
ikdienas darba rutīnā atsaucību un 
smaidu. Lai visiem stipra veselība!
Skrīveru DAC senioru klubiņa, 

invalīdu atbalsta grupas 
“Mežrozītes”, 

klientu ar garīga rakstura 
traucējumiem,

pasniedzēju un darbinieku 
vārdā 

vadītāja Marita Vilcāne

Skrīveriešu sirsnīgs 
"Paldies!" ceļo uz Koknesi

Skrīveru dienas aprūpes cen-
tra “Pavasaros” katru darba dienu 
apmeklē, darbojas radošajās no-
darbībās, vingro, apgūst dažādas 
prāta spēles, apmeklē logopēda 
nodarbības un kanisterapiju vai-
rāki Skrīveru novada jaunieši ar 
garīga rakstura traucējumiem. 
Šo nelielo, bet svarīgo jauniešu 
rehabilitāciju nodrošina Skrīveru 
novada dome. Ikdienā jaunieši tiek 
atvesti no rīta, uz mājām brauc 
pēcpusdienā. Šeit uzturoties, tējas 
pauzes un pusdienas jauniešiem 
gatavo centra darbinieki. Saviem 

īpašajiem apmeklētājiem vēlamies 
sagādāt to labāko un garšīgāko, 
lai viņiem te pavadītās stundas 
paliktu patīkamā atmiņā, vēlētos 
atkal atgriezties.

Lai arī Skrīveru pašvaldība 
nodrošina centra darbību ar visu 
nepieciešamo, mēs priecājamies 
par katru ziedojumu gan svētku 
reizēs, gan ikdienā! Šoreiz vēlamies 
sirsnīgi godināt Kokneses novada 
uzņēmēju, zemnieku saimniecības 
“Sietiņi” īpašnieku Jāni Kirovānu. 
Nejauši satikts un uzrunāts, šis 
atsaucīgais un saprotošais cilvēks, 

acumirklī piekrita materiāli atbalstīt 
mūsu centru. Novēlam Kirovānam 
kungam personīgi veiksmi un labu 
veselību, uzņēmumam attīstību 
un izaugsmi!

Es, kā koknesiete, esmu ļoti 
lepna par sava novada uzņēmē-
jiem, kuri ir atsaucīgi un sniedz 
mums atbalstu. Paldies ikvienam 
atbalstītājam!

Skrīveru DAC klientu 
ar garīga rakstura 

traucējumiem,
darbinieku vārdā 

vadītāja Marita Vilcāne
Hiršenhofas tirdziņa apmeklētāji priecājās  par pašražotām, roku darinātām lietām un izrādīja 

interesi par garīgajām vērtībām.
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Dziesmu diena Koknesē

Skanīgs un dziesmām ba-
gāts aizvadīts 22. augusts 
Koknesē. II Vislatvijas 
senioru sadziedāšanās 
svētki, kurus ar Kokneses 
novada pašvaldības un 
Labklājības ministrijas at-
balstu rīkoja Latvijas Pen-
sionāru federācija, parka 
estrādē izvērtās par vare-
nu dziesmu virteni visas 
dienas garumā. Vērienī-
gais pasākums iesākās ar 
sadziedāšanās dalībnieku 
gājienu -  košu un krāsai-
nu kā melodijas no mūsu 

tautas dziesmu pūra.

Kokneses novada domes
Tūrisma un sabiedrisko 
attiecību nodaļa
Mārča Briškas foto

 "Paldies, ka izvēlējāties Koknesi 
sadziedāšanās svētku norisei!" – svētku 
atklāšanas brīdī sacīja Kokneses 
novada domes priekšsēdētājs Dainis 
Vingris, sveicot kuplo dziedātāju 
saimi un vēlot brīnišķīgu dienu, 
atrodot laiku apskatīt arī Kokneses 
skaistākās vietas.

Uz II Vislatvijas senioru sadzie-

dāšanās svētku atklāšanu bija iera-
dusies un dziesmu dienai Koknesē 
laba vēlējumus veltīja Labklājības 
ministre Ramona Petraviča. Svētku 
uzrunā ministres kundze izteica 
gandarījumu, ka tieši Koknesē, kas 
ir gleznaina un iedvesmojoša vieta 
un jau izsenis apvīta ar teiksmām 
un leģendām, no visas Latvijas ceļu 
mērojuši senioru vokālie ansam-
bļi, atvedot sev līdzi visskanīgākās 
dziesmas. "Lai šodien tālu pār Kok-
neses pakalniem skan jūsu spēcīgās 
dziesmas! Ar jūsu dziesmām, ar jūsu 
gribas spēku, ar to, kā jūs ejiet uz 
mēģinājumiem, dziediet, uzstājieties, 
jūs tikai vēlreiz aplieciniet to, ka 

Latvijā ir apbrīnojami un talantīgi 
cilvēki!" – sveicot visus dziesmas 
draugus, sacīja Ramona Petraviča.

Latvijas Pensionāru federācijas 
priekšsēdētājas Aijas Barčas vietniece 
Dzintra Žilde visu svētku organizētāju 
vārdā pateicās Kokneses novada 
pašvaldībai par iespēju svētkus rīkot 

Koknesē, par skaisti saposto estrādi 
un izrādīto viesmīlību.

Vairāk nekā 40 vokālo ansambļu 
sniegtais koncerts bija kā varens 
dziesmu maratons, kuru lieliski 
vadīja šarmants kungs no Latgales 
– Dainis Platacis. Visvairāk dzie-
došie kolektīvi bija ieradušies no 

Zemgales un Latgales reģioniem, 
kā ar savus dziesmotos sveicienus 
bija atveduši vokālie ansambļi no 
Rīgas un Kurzemes.

Sadziedāšanās svētku koncertu 
atklāja mājinieki – folkloras kopa 
"Urgas" un ansamblis "Kokneses 
zēni". "Ja sākums labs, tad visa diena 
būs labi pavadīta!"  - tā var raksturot 
koknesiešu uzstāšanos. Ar folkloras 
kopas "Urgas" vadītājas Ingunas 
Žogotas aicinājumu dziedāt līdzi 
un smelt enerģiju dziesmas spēkā,  
piepildītā estrāde kļuva par vienu 
lielu kopkori, kas liek bēdu zem 
akmens un iet tai pāri dziedādami. 
Skatītāju aplausu pavadījumā dzies-
mu "Katram savs" izpildīja mūžam 
jaunie un atraktīvie "Kokneses zēni", 
kuru vadītājs ir Andris Balodis. 
"Kokneses zēniem" piebiedroju-
sies arī akordeona spēlētāja Ināra 
Mačuļska.

Skanīgajā dziesmu virtenē ievijās 
arī dziesmas par Daugavu, kuras 
tuvumā šajā dienā gavilēja tie, kuriem 
dziesma dod spēku dzīvot un dāvāt 
arī citiem nerimstošu dzīves prieku.

Ar Labklājības ministrijas atbalstu 
svētku dalībniekiem tika sarūpētas 
gardas pusdienas.

Latvijas Pensionāru federācija 
pateicas pasākuma atbalstītājiem: 
Labklājības ministrijai, Kokneses 
novada domei, Mēness aptiekai, 
mācību centram MG ALFA un 
uzņēmumam SENI.

Pasākuma noslēgumā skanēja 
vairākas kopdziesmas un aicinājums 
atkal kādā vasaras nogalē satikties 
Koknesē.

Folkloras kopa “Urgas” atklāja aicināja klātesošos kļūt par varenu kopkori.

“Kokneses zēnu” muzikālajā priekšnesumā piedalījās arī 
koknesiete Ināra Mačuļska.

Var arī citādāk!

22. – 23. augustā Latvijas 
amatierteātru asociācija 
(LATA), sadarbībā ar Lat-
vijas Nacionālo kultūras 
centru un Kokneses nova-
da pašvaldību rīkoja Mazās 
Baltijas rampas plenēru 
“Citāds teātris”. Koknesē 
tikās Baltijas valstu (Lietu-

vas, Latvijas un Igaunijas) 
amatierteātru režisori, lai 
divās darbīgās dienās dalī-
tos pieredzē par teātra iz-
teiksmes līdzekļiem izrāžu 
veidošanā.
LATA informācija

Režisori piedalījās Ģirta Šoļa 
praktiskajās lekcijās – “Citāds te-

ātris”. Plenēra viesi bija arī Latvijas 
Performances Mākslas centrs ar di-
vām performancēm "Take Away" 
(Laura Feldberga & Alda Rusiņa) 
un"Satikšanās"(Sarmīte Kalniņa). 
Tartu Studentu teātra un ZEROTHE-
ATRE (Igaunija) režisors Kalev Kudu 
dalījās pieredzē par netradicionālu 
izteiksmes līdzekļu izmantošanu izrāžu 

iestudējumos. Šauļu Mākslas skolas 
teātra studijas “Kompanija sauni” 
un amatierteātra “Durys” (Lietuva) 
režisori Dale Dargiene un Virginijus 
Dargis atklāja, kā motivēt aktierus 
netipisku un sarežģītu uzdevumu 
izpildei. Kretingas kultūras centra 
bērnu un jauniešu teātra “Atžalynas” 
režisore Aukse Antuliene pastāstīja 
par savu pieredzi ēnu teātra veidošanā. 
Plenēra noslēgumā LLU Studentu 
teātra režisore Astra Kacena (Latvija) 
deva īsu ieskatu alternatīvai par tēmu 
"Improvizācija un Improvizācijas 
teātris". Vienojošais šajos stāstos bija 
visu Baltijas valstu amatierteātru re-
žisoru nesavtīgā mīlestība pret teātri, 
aktieriem, mākslas procesu un vēlme 
meklēt to savādo, jeb citādo burvību 
teātra tekstuālās ikdienišķības labirintos. 
Koknesē bija iespēja redzēt arī fan-
tastiskas izrādes. Bija interesanti vē-
rot Latvijas performances mākslas 
centra rāmi mierīgos, bet tajā pašā 
laikā ļoti pievilcīgos un uzmanību 
piesaistošās improvizācijas. Īpašs 
stāsts bija Jelgavas studentu teātra 
iestudētie “Kjogenstāsti” (režisori: 
Kalev Kudu un Astra Kacena), kas 
ļāva ielūkoties aizraujošajā senās Ja-
pānas teātra mākslā, izsaucot patiesu 
smaidu un smieklus izrādes skatītā-
jiem. Kokneses amatierteātra izrāde 
U.Enkvists “Vectēva māja”(režisore 
Ingūna Strazdiņa) vēlreiz pierādīja, 
ka labam teātrim valoda nav barjera. 
Režisori atvadījās iedvesmoti, priecīgi 
par atkalredzēšanos, solot viens otram 
satikties festivālā "Baltijas Rampa 
2021" Vīlandē( EE) .

Ielūdz ,, Mazā Taka”
Esmu pieradusi pie ikvakara pastaigām. Koknese ir tik skaista, ka 

vēl un vēl no tā gribas pa malciņam pasmelt gan acīm, gan dvēselei, 
gan kādam skaistam sapnim, ko vērst par īstenību. Ejot pa Daugavas 
ielu, priecājos par cilvēkiem, kas šeit dzīvo. Sakoptība un skaistuma 
mīlestība ir redzama katrā mājā. Pamieloju acis pie  Baltruka Kārļa 
gladiolu lauka. Tik skaisti ziedi... Nē, tas nav tik vienkārši - tādus iz-
audzēt. Tā vien liekas, ka Kārlis mēnesnaktīs iznāk pie savām puķēm 
ar akordeonu, lai nospēlētu tām kādu no savām sirdsdziesmām... 
Un puķēs iet vaļā patiess ziedēšanas dullums.Tūlīt aiz liekuma iela ir 
taisna - gluži kā nostiepts pelēks linu audekls. Vakara saule... zeltīta 
gaisma ceļmalas apstādījumu zaļajās galotnēs...  un tieši šajā brīdī 
man pa priekšu, pa pašu ielas vidu kā pa kājceliņu sāk ripot saule, 
acīmredzot atbrīvojusies no mākoņa skavām. Es biju apburta! Ak, kā 
te derētu mākslinieka ota!... Bet manī sāka skanēt kaut kas tāds, ko 
es sauktu par himnu Koknesei. Un tālāk jau domas pieķērās nākošā 
gada dzejas dienām. Kādēļ gan tām neizskanēt zem moto ,,Himna 
Koknesei”? Dvēseles himna. Parastā izpratnē Koknesei jau sava himna 
ir. Jā, kādēļ gan ne? Bet tas būs nākamā gadā...

Un tā esmu nonākusi līdz galvenajam – tam, ko gribu jums pavēstīt:
19.septembrī plkst 11:00 Kokneses tūrisma informācijas centrā 

esat visi mīļi ielūgti un gaidīti uz šā gada DZEJAS DIENAS svētkiem. 
Apsolu, ka ne viens vien pārsteigums būs sagādāts jūsu priekam. Pat 
muzikālais ietvars pats par sevi būs pārsteigums. Atnāciet! Katrs no 
jums tiks īpaši gaidīts.

“Mazās Takas” vārdā jūs ielūdz Maija Stepēna.

Atcelts 
Ditas Lūriņas 

koncerts
Kokneses kultūras nams informē, ka tiek ATCELTS 

Ditas Lūriņas koncerts "Vējš meklēja melodiju", kas no 16. 
aprīļa, sakarā ar Covid-19 ierobežošanas pasākumiem, tika 

pārcelts uz rudeni.
Iegādātās biļetes var nodot Kokneses kultūras namā līdz 

2020.gada 16.oktobrim, kases darba laikos.

Skats no izrādes Vecbebru tehnikumā.

 Plenēra “Citāds teātris” dalībnieki pa Blaumaņa pēdām.

“Lai šodien tālu pār Kokneses pakalniem skan jūsu 
spēcīgās dziesmas!” - sveicot visus dziesmas draugus, sacīja 

Labklājības ministre Ramona Petraviča.
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Kultūras pasākumu kalendārs
Datums un laiks Pasākums Norises vieta

18.septembris 
plkst.19:00

Mārtiņš Ruskis akustiskajā koncertā “Pie-
skāriens”. Ieeja:6 eiro. Sēdvietu skaits iero-
bežots. Biļešu iepriekš pārdošana kultūras 

namā.

Kokneses kultūras 
nams

19.septembris 
plkst.11:00

Biedrības “Mazā taka” rīkotais Dzejas dienu 
pasākums. Muzicēs vijolnieks Edgars Ziņģe 
no Kuldīgas. Dzeju lasīs biedrības autori: 

Ārija Āre, Maija Stepēna, Dzidra Čumake-
viča, Olga Kļaviņa, Sarmīte Rode un Marita 

Bite, Kristaps Bite.

Kokneses tūrisma in-
formācijas centrs

19.septembris 
plkst.14:00

Kokneses kultūras nama sieviešu kora “Ani-
ma” un jauktā kora “Alaine” koncerts “Ar 

vasaras smaržu”.
Kokneses luterāņu 

baznīca

19.septembris 
plkst.17:00 Kapelas “Aizezeres muzikanti” koncerts. Vecbebru tehnikuma 

zālē

23.septembris 
plkst.17:00

Dzejas dienu pasākums kopā ar dzejnieci 
Maiju Stepēnu.

Bebru pagasta 
bibliotēka

25.septembris 
plkst.17:00

Multfilma “Sarkanās kurpītes un septiņi rū-
ķīši”. Ieeja: 2 eiro.

Kokneses kultūras 
nams

26.septembris
Gadatirgus “Rudenāji Koknesē”. Pieteikša-
nās pa tālruni: 28355381 līdz 24. septem-

brim.
Blaumaņa iela, Kokne-

ses parks

2.oktobris 
plkst. 19:00

Senioru dienai veltīts Santas Kasparso-
nes koncerts “Es dzīvošu…” Pie klavierēm 

Kaspars Kasparsons. Sēdvietu skaits ierobe-
žots. Ieeja ar ielūgumiem. Novada seniori 

ielūgumus var saņemt kultūras namā.

Kokneses kultūras 
nams

9.oktobris 
plkst.17:00 Multfilma “Fermagedons”. Ieeja: 2 eiro. Kokneses kultūras 

nams

Līdz 
30.septembrim

Ingas Šleseres Gražules gleznu izstāde “Māte 
Daba”.

Kokneses tūrisma in-
formācijas centrs

Līdz 
6.oktobrim

Izstāde “Tikai no tevis nav vēstules”.
Izstāde ir par Latvijas Pasta vēsturi un attīs-
tību, kuras pamatā ir Daudzeses novadpēt-
nieka Edvarda Lavrinoviča privātkolekcija.

Kokneses pagasta bib-
liotēka

Donoru diena Koknesē

29. septembrī no pulk-
sten 10 līdz pulksten 13 
Kokneses kultūras nama, 
Hanzas ielā 2, norisināsies 
Valsts asinsdonoru centra 
(VADC) organizētā donoru 
diena. Katra donora at-
saucība ir ļoti svarīga, lai 
kopīgi palīdzētu visiem 

pacientiem, kam tas ir ne-
pieciešams.

Ārkārtējās situācijas izsludināša-
na un ieviestie drošības pasākumi 
pēdējos mēnešos ir radījuši daudz 
jaunus izaicinājumus visiem, tai skaitā 
donoru kustībai. Tomēr vīruss  nav 
apturējis citas smagas saslimšanas 
un nelaimes gadījumus. Arī šobrīd 
slimnīcās atrodas daudzi pacienti, 

kuriem vajadzīga asins pārliešana. Lai 
glābtu šo pacientu dzīvības, nepiecie-
šams donoru atbalsts.  Ņemot vērā 
to, ka katram asins komponentam 
ir savs dzīves ilgums – trombocītu 
derīguma termiņš ir 5 dienas, erit-
rocītu masai - 35 dienas, donori ir 
ļoti gaidīti katru dienu.

VADC lūdz sekot asins krājumam 
un gaida visus veselus donorus, kuri 
ir pārliecināti par savu veselības 
stāvokli  un var ziedot asinis.

Vēršam uzmanību:
• Personām, kuras pēdējo 14 dienu 

laikā atgriezušās no valstīm, kur  
kumulatīvais Covid-19 gadījumu 
skaits uz 100 000 iedzīvotāju pārsniedz 
16, pastāv aizliegums ziedot asinis 
14 dienas, izņemot tās valstis, kurās 
noteikts vēl ilgāks lieguma periods 
saskaņā ar Endēmisko valstu kar-
ti: https://www.vadc.lv/donoriem/
endemisko-valstu-karte. Aktuālie 
valstu saslimstības rādītāji apskatāmi 
Slimību profilakses un kontroles 
centra (SPKC)  mājaslapā: https://

www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslims-
tibas-raditaji-ar-covid-19-0.

• Personas, kas pārslimojošas 
Covid-19,  drīkst nodot asinis 28 
dienas pēc pilnīgas izveseļošanās.

Asinis var ziedot, ja:
• donors jūtas labi un ir pārlie-

cināts par savu veselības stāvokli;
• pēdējo 14 dienu laikā nav bijis 

saskarsmē ar cilvēkiem, kuriem ir 
aizdomas par saslimšanu ar Co-
vid – 19;

• atbilst visiem nepieciešamajiem 
kritērijiem, vairāk informācijas VADC 
mājaslapā: https://www.vadc.lv/
donoriem/vai-vari-ziedot

Donoru drošībai un ērtībai 
VADC aicina:

• pirms ierašanās, donora anketu 
aizpildīt elektroniskā formā: https://
www.vadc.lv/donoriem/asins-do-
nora-anketa. Anketu nepieciešams 
aizpildīt ne ātrāk kā dienu pirms 
asins ziedošanas. Izbraukumos do-
nora anketas izdrukāšana netiek 
nodrošināta, jāierodas ar izdrukātu 

anketu. Gadījumā, ja nav iespējams 
to izdrukāt, anketa varēs aizpildīt 
arī uz vietas;

• godīgi atbildēt uz anketā uz-
dotajiem jautājumiem un atklāti 
pārrunāt savu veselības stāvokli 
ar ārstu;

• šaubu gadījumā par veselības 
stāvokļa atbilstību, aicinām konsul-
tēties ar VADC medicīnas perso-
nālu, zvanot uz VADC bezmaksas 
tālruni 8000 0003 (darba dienās no 
plkst.08.30 līdz 17.00).

Ziedošanas vietās tiek ievēroti 
šādi drošības pasākumi:

• tiek regulētas donoru plūsmas, lai 
ievērotu nepieciešamo 2m distanci;

• ir nodrošināti pastiprināti 
dezinfekcijas pasākumi;

• ir pieejami individuālie aiz-
sardzības līdzekļi (sejas maskas) 
gan donoriem, gan darbiniekiem.

Donoriem visā Latvijā, papildu 
obligātajiem testiem, tiek piedāvāta 
iespēja noteikt antivielu esamību 
pret COVID-19 infekcijas izraisītāju 

(SARS-CoV-2 vīrusu). Testēšanas 
rezultāti tiks anonīmi  nodoti Slimību 
kontroles un profilakses centram 
(SPKC), lai vērtētu kopējās tenden-
ces un imunitātes līmeni donoru 
vidū. Plašāka informācija: https://
www.vadc.lv/aktualitates/jaunumi/
vadc-turpmak-donoriem-noteiks-
antivielas-pret-covid-19-infekcijas-
izraisitaju.

 Kā vienmēr, donoram līdzi jābūt 
derīgam personu apliecinošam do-
kumentam (pasei, personas apliecī-
bai (eID) vai jebkurai citai personu 
identificējošai apliecībai, kas satur 
sekojošu informāciju – personas 
kodu, vārdu, uzvārdu un foto. Bez 
personu apliecinoša dokumenta 
donorus nepieņem. Lai saņemtu 
kompensāciju ir nepieciešams bankas 
konta numurs.

 Jautājumu gadījumā, ikviens ir 
aicināts sazināties ar VADC - sociālo 
tīklu kontos, mājaslapas jautājumu 
sadaļā vai zvanot uz bezmaksas tāl-
runi 8000 0003.

Svecīšu vakari 2020. gadā 
Kokneses novada kapsētās

Atradzes kapos
3. oktobrī 

pulksten 18.00

Baznīcas kapos
4. oktobrī 

pulksten 18.00

Kaplavas kapos
10. oktobrī pulk-

sten 18.00

Ūsiņu kapos
17. oktobrī 

pulksten 18.00

Iršu kapos
17. oktobrī 

pulksten 17.00

Zutēnu kapos
17. oktobrī 

pulksten 18.00

13.oktobrī no plkst. 10:00 līdz plkst. 17:00 Koknesē, Zaļā tirgus 
laukumā MFD Veselības grupa aicina uz mobilo diagnostiku.
Mamogrāfija:
ar Nacionālā veselības dienesta uzaicinājuma vēstuli - BEZ MAKSAS
ar ģimenes ārsta nosūtījumu–3.00 EUR
bez nosūtījuma - 25,00 EUR

Rentgens (plaušām, locītavām u.c.):
1 projekcija 9,00  EUR, (ģimenes ārsta nosūtījums nav nepieciešams)

Trīs dimensiju (3D) automātiskā krūšu ultrasonogrāfija – 
20.00 EUR.

PACIENTU PIEŅEMŠANA PĒC IEPRIEKŠĒJA PIERAKSTA 
TĀLR: 25431313
Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 0100-64111
PAKALPOJUMU NODROŠINA MFD Veselības grupa

Mobilā diagnostika Koknesē

*Uz Atradzes kapiem tiks nodrošināts transports.



13 Nr. 121 (409) 2020. gada 15. SeptembriS     KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Sveika, mana skola saulainā!
Pirmo septembri es gaidīju tik ļoti,
Kad uz skolu bērni varēs nākt!
Sveika, skolas diena, ziedu rotā,
Sveika, mana skola saulainā!

Klāt septembris, asteru 
un gladiolu ziedēšanas 
laiks.  Skolas durvis at-
kal atvērtas, lai skolēni 
satiktos ar saviem klases 
biedriem un noskaņotos 
jaunajam mācību gadam. 
Tradicionāli darbu jauna-
jā mācību gadā sākam ar 
atskatu uz iepriekšējo.

Santa Kalniņa,
Pērses sākumskolas di-
rektores p.i

2019./ 2020. mācību gada 2.se-
mestris mums visiem bija pārbau-
dījumu pilns. Bet katrs pārbaudī-
jums, kuram ceļā stājamies, dara 
mūs stiprākus. Pandēmija pasaulē 

ieviesa pārmaiņas. Tās skāra arī 
Pērses sākumskolu. Tomēr katrā 
pārbaudījumā jāsaskata pozitī-
vais. Attālinātais mācību process 
parādīja, ka skolēni ļoti sekmīgi 
prot strādāt ar viedierīcēm, būt 
patstāvīgi, plānot savu laiku, bet 
pedagogi ļoti labi prot pārorganizēt  
savu darbu, pielāgoties mūsdienu 
tehnoloģijām. Protams, tika veici-
nāta skolas un vecāku sadarbība, 
jo vecāki bija vislielākais atbalsts 
bērniem brīdī, kad viņi mācījās 
attālināti. 

Lai arī visi esam ieguvuši jaunu 
pieredzi, uzlabojuši digitālo pratību, 
ceram, ka satikšanās prieks nebūs 
īslaicīgs un mācību process varēs 
noritēt ierastajā režīmā.

Jauno darba cēlienu plānojam, 
pamatojoties uz iepriekš padarīto 
un skolas rezultātu analīzi. Skolas 
darbu galvenokārt raksturo  vide 
un izglītības kvalitāte tajā. Šajā gadā 
ar lepnumu varu teikt, ka Pērses 

sākumskola beidzot ieguvusi jaunu 
veidolu- ar Kokneses novada domes 
un deputātu atbalstu ir renovēta 
tās fasāde. Skolas centrā- Saules 
zīme, kas netika izvēlēta nejauši. 
Starp citām zīmēm, Saules zīmei ir 
ierādīta goda vieta tāpēc, ka Saule 
ir mūžīgās kustības un dzīvības 
simbols. Saule māca taisnīgumu 
un žēlsirdību – tā spīd visiem vie-
nādi. Saule – tā ir visa redzētāja 
un zinātāja, stiprina pārliecību 
par sevi un motivē gribu ieceru 
piepildīšanā.  

Kokneses novada dome at-
balstīja arī 4 jaunu datoru iegādi 
informātikas kabinetam. Laiku, 
kamēr skolēni mācījās attālināti, 
izmantojām, lai veiktu kosmētisko 
remontu dažās mācību klasēs. Arī 
pirmsskolas bērnu vajadzībām, ar 
Kokneses novada domes atbal-
stu, tika renovētas un pielāgotas 
pirmsskolas grupas telpas, kurās 
bērniem ir radīta tāda vide, kas 

vērsta uz bērna patstāvīgu, radošu 
un vispusīgu un attīstību. 

Šajā mācību gadā, līdztekus 
epidemioloģiskās drošības pasā-
kumu ievērošanai, 1. un 4. klasē 
būtiskas pārmaiņas notiks veidā, 
kā skolēni  mācīsies. Viņiem būs 
iespēja pie atbildēm vairāk nonākt 
pašiem, mācīties iedziļinoties. Jau 
ierastajiem mācību priekšmetiem 
klāt nāk jauni - dizains un tehno-
loģijas, sociālās zinības un vēsture,  
teātra māksla, sports un veselība, 
krievu valoda jau no 4.klases.  Sko-
lēniem  sportu un veselību mācīs 
arī jauns skolotājs - Kārlis Beikerts. 
Lai lieliska sadarbība un izdodas 
realizēt  iecerēto ! 

Uzsākot jauno 2020./2021. mācību 
gadu, visiem vēlu gandarījumu par 
savu darbu un prieku par kopā 
būšanu! Jauns mācību gads - tās 
ir iespējas radīt jaunas idejas un 
īstenot tās!

Ar prieku uz skolu!

Nordplus projekti 
izglītībai

Nordplus izglītības projek-
tos piedalās skolēni, skolo-
tāji, studenti, pasniedzēji 
un pieaugušie no Baltijas 
un Ziemeļvalstīm. Šo prog-
rammu 1988./1989. gadā 
izveidoja Ziemeļu Ministru 
padome. Sākotnēji tajā 
piedalījās tikai Ziemeļvals-
tis, taču kopš 2008.gada 
programmā piedalās arī 
Baltijas valstis, lai uzlabotu 
un ieviestu jauninājumus 
Baltijas un Ziemeļvalstu 
izglītības sistēmās.

Ineta Gerasimova,
projekta “Nordplus” kon-
taktpersona
Kokneses pamatskolā - at-
tīstības centrā

Neziņas pilnajā laikā, kas saistīts 
ar Covid – 19 pandēmiju, Kokneses 
pamatskola – attīstības centrs saņēma 
ziņu no Ziemeļu ministru padomes, 
ka iesniegtais projekts “We can and 
do together”, ar  mērķi stiprināt un 
attīstīt Latvijas un Lietuvas skolu 
sadarbību izglītības jomā, akcentējot 

dažādu interaktīvu mācību metožu 
un paņēmienu izmantošanu mācību 
procesā skolēniem ar speciālām vaja-
dzībām, stiprinot starpkultūru dialogu 
un pilnveidojot projektā iesaistīto 
dalībnieku svešvalodu prasmes un 
iemaņas, ir apstiprināts.

Projekta aktivitātes notiks no 
2020.gada oktobra līdz 2021.gada 
septembrim. Šajā periodā ir plānotas 
mobilitātes Alytus “Vilties” skolā un 
Kokneses pamatskolā – attīstības 
centrā, kuru laikā dalībnieki apmeklēs 
partneru skolas, iepazīsies ar Latvijas 
un Lietuvas izglītības sistēmām, vē-
ros kolēģu vadītās mācību stundas, 
darbnīcās “Mans pieredzes stāsts” 
prezentēs savu labo praksi, disku-
tēs un apmainīsies ar idejām, kā, 
izmantojot dažādas mācību metodes 
un paņēmienus, nodrošināt kvalita-
tīvu izglītības procesu izglītojamiem 
ar speciālām vajadzībām, akcen-
tējot  praktisku pieeju interaktīvo 
materiālu izmantošanā.

Visi projektā iesaistītie dalīb-
nieki ar nepacietību gaida mirkli, 
kad epidemioloģiskā situācija ļaus 
uzsākt projekta īstenošanu, lai tiktos 
klātienē!

Vecbebros turpinās sporta svētku tradīcija
Veiksmīgi aizvadīti sporta 
svētki Vecbebros, kas tra-
dicionāli norisinājās au-
gusta ceturtajā sestdienā. 
29. augusta rītā Vecbebru 
stadionā pulcējās vietējie 
iedzīvotāji, radi un drau-
gi, lai izmēģinātu savus 
spēkus dažādās sporta 
disciplīnās, iegūtu jaunus 
piedzīvojumus un atmi-
ņas, pamazām atvadoties 
no vasaras sporta aktivi-
tātēm.

Artis Zvejnieks,
Bebru pagasta sporta pa-
sākumu organizators

Uz svētku atklāšanu pulcējās 
vairāk nekā 70 dalībnieki, kuriem 
sportisku noskaņojumu vēlēja Beb-
ru pagasta pārvaldes vadītāja Ilze 
Pabērza. Visas dienas garumā no-
tika spēku un veiksmes pārbaudes 
skriešanā, lekšanā, mešanā, velšanā, 
florbola, basketbola elementos, 
volejbola spēlē. Pārbaude bija arī 
drosmē, pacietībā un pasākuma 

pēcpusdienas daļā arī lietus izturībā. 
Jāatzīst, ka lietus apstākļu un laika 

trūkuma dēļ daļu no disciplīnām 
nācās atcelt, tomēr ap 90 medaļu 
ieguva savus īpašniekus.

Pēc pasākuma sporta svētku 
dalībnieki satikās ballē Vecbebru 
tehnikuma zālē kopā ar grupu 
"Liepavots".

Paldies pagasta pārvaldes dar-
biniekiem, tiesnešu kolēģijai- Ilzei, 
Birutai, Kristam, Renātam, Aldim, 
Justīnei, Ģirtam, Aldim, Elīnai, 
Maijai, Ļenai, Lidijai, Lībai, Na-
tālija, Ksenija, Renātei, fotogrāfes 
pienākumu veicējai Tīnai Cīrulei, 
medmāsai Innai, izpalīdzīgiem cil-
vēkiem pirms pasākuma un svētku 
norises gaitā. Papildus paldies Jus-
tīnei par apskaņošanas darbu, bet 
Kristeram Karlsonam par mūzikas 
izlasi. Paldies svētku apmeklētājiem 
par izturību, apņēmību un vieno-
tības stiprināšanu satiekoties jau 
58. sporta svētkos.

Šie sporta svētki ieies mūsu pa-
gasta vēsturē ar šādiem jaunumiem:

1) inventāra un dekorāciju sa-
rakstam ir pievienojušies 2 stadiona 

(pludmales) karogi ar Vecbebru 
simboliku, iegādi nodrošināja 
svētku atbalstītāji;

2) ar 15 jauniem Vecbebru 
simbolikas numurkrekliem, ku-
rus iegādājās Bebru pamatskola, 
ar numuriem 16-30;

3) stadiona dekorācijās tika lie-
toti arī atbalstītāja DUS “Virši” 
pludmales karogi;

4) svētku programma tika plānota 

saīsināta dēļ Covid vīrusa profilakses;
5) dienas otrās puses lietainie 

laika apstākļi neļāva realizēt dažas 
atrakcijas;

6) stadionā kādu laiku jauniešu 
spēka attīstīšanai uzkavēsies 2 trak-
tora MTZ-80 aizmugurējās riepas.

Paldies sporta svētku atbalstī-
tājiem, kas ievērojami papildināja 
balvu fondu un svētku inventāru:

SIA “Pilslejas”- Uldis Krievārs

AS “Virši- A”
SIA “Vecsiljāņi”- Sprukuļu Ģimene
“Ievas Siers”- Sprukuļu Ģimene
SIA “Ziedi” – Arvis Ungurs
SIA “Salix”- Ēriks Mozga
ZS “Dravas”- Dace Nebēdniece
SIA “Artemīda”-  Einārs Lapiņš

Kokneses Sporta Centrs
Kokneses Tūrisma Centrs
Nākamie sporta svētki būs 2021. 

gada 28. augustā.
Sporta svētku sacensību rezultāti 

publicēti pašvaldības mājaslapā 
www.koknese.lv

Ātrāki par vēju sporta svētku jaunākie dalībnieki.

Veiklība un azarts bija ikvienā atrakcijā.

Svinēsim rudens 
svētkus!

Aicinām 26. septembrī apmeklēt daudzveidīgo pasākumu program-
mu Rudenāju svētkos! Šopavasar nenotika tradicionālais un vienmēr 
gaidītais pavasara gadatirgus Sama modināšanas svētkos, nebija iespē-
jams svinēt Kokneses novada svētkus, kuros allaž priecējuši novada 
amatierkolektīvi. Rudens ražas bagātajā laikā būsiet gaidīti rudens 
gadatirgū, kā arī baudīt mūsu talantīgo pašdarbnieku priekšnesumus 
un kopā ar folkloras kopu “Urgas” piedalīties uguns aizdegšanas rituālā 
un doties gaismas gājienā uz Kokneses pilsdrupām. 

Rudenāju svētkus organizē Kokneses kultūras nams sadarbībā ar 
Kokneses tūrisma informācijas centru.
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Grandiozi atklāts Kokneses jaunais skeitparks

15. augustā notika jaunā 
Kokneses skeitparka at-
klāšanas sacensības Scoo-
ter un BMX kategorijās 
amatieru un profesionāļu 
(Pro) grupās, kā arī miniga-
mes jeb uzdevumu sacensī-
bas BMX, Scooter, Skatebo-
ard un Inline braucējiem.

Biedrība “Kokneses sporta 
veterānu klubs”
Biedrība “Kokneses jaunie-
šu biedrība”

Pasākumu atklāja Kokneses no-
vada priekšsēdētājs Dainis Vingris, 
biedrības "Kokneses sporta veterānu 
klubs" valdes loceklis Didzis Bērziņš, 
Kokneses novada domes Attīstības 
nodaļas projektu vadītāja Ieva Rusiņa 
un biedrības “Kokneses jauniešu 
biedrība” valdes locekle Ieva Ūtēna, 
svinīgā gaisotnē pārgriežot sarkano 
lentu un atklājot jauno, bērnu un 
jauniešu ilgi gaidīto skeitparku.

Kopumā Scooter sacensībās 
piedalījās 27 jaunieši (23 amatieri 
un 4 Pro), bet BMX - 12 jaunieši 
(7 amatieri un 5 Pro).

Scooter amatieru konkurencē 
izcēlās Mārtiņš Svivkalns - 3.vieta, 
Adriāns Apsītis - 2.vieta un Hugo 

Mozga - 1.vieta.
Scooter Pro grupā godalgas izcī-

nīja Gatis Zilasavs - 3.vieta, Roberts 
Ērglis - 2.vieta un Ernests Kirjanovs 
- 1.vieta.

BMX amatieru grupā 3.vietu ieguva 
Ēriks Lapsa, 2.vietu - Marks Kristiāns 
Babris un 1.vietu - Kristers Širins.

Savukārt BMX Pro grupā labākie 
bija koknesietis Aigars Krjukovs - 
3.vieta, Ņikita Vinogradovs - 2.vieta 
un Ernests Zēbolds - 1.vieta.

Simpātiju balvu no tiesnešu puses 
nopelnīja BMX braucējs un koknesietis 
Elvis Šumskis, kā arī Scooter braucējs 
Ralfs Švarcs.

Pēc sacensībām notika miniga-
mes jeb dažādi uzdevumi BMX, Scooter, 
Skateboard un Inline braucējiem. 
Dalībnieki sacentās ne tikai meistarībā, 
bet pauda savu radošumu, pildot 
izaicinājumus LIMBO un Long jump, 
un tika izvēlēti "Best line" braucēji.

Pasākums bija ļoti apmeklēts no 
skatītāju puses, tribīnes bija pilnas 
un interesi izrādīja garāmgājēji. Bija 
prieks redzēt, ka jauniešus atbalsta 
viņu vecāki un vecvecāki.

Pasākumu organizēja Kokneses 
jauniešu biedrība. Līdz šim šis ir bijis 
visapmeklētākais Kokneses jauniešu 
biedrības organizētais pasākums un 
liels gandarījums par to, ka interesi 

izrādīja jaunieši arī no tālākām Lat-
vijas vietām, piemēram, sportisti 
no Jelgavas, Liepājas, Ventspils un 
daudzām citām Latvijas pilsētām.

Paldies sacensību atbalstītājiem 
- SIA ”Sinda VR”, SIA “Hanza elek-
tro”, SIA ”EIDZ transports”, veikals 
“Ripot.lv”, “ParBMX”, “Dunense”,  
Kokneses Tūrisma informācijas 
centrs un Kokneses sporta centrs. 
Kā arī liels paldies uzņēmumam 
SIA “City Playgrounds” un jo īpaši 
Tomam Siliņam par palīdzību pa-
sākuma organizēšanā, pasākuma 
tiesnešiem - Reinim Garbulim un 
Reinim Kondratjevam, kā arī liels 
paldies Reinim Šiballo par kolosālo 
pasākuma vadīšanu!

Jaunais, monolītais āra skeitparks 
izbūvēts projekta Nr.19-04-AL08-
A019.2202-000016 "Kustību prieks" 
ietvaros, ko īstenojusi biedrība “Kok-
neses sporta veterānu klubs”. Projekts 
tika īstenots “Eiropas Lauksaimnie-
cības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 
Latvijas Lauku attīstības programmas 
2014.-2020.gadam apakšpasākuma 
”Darbību īstenošana ar sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 
ietvaros.

Kopējās būvniecības izmaksas 
59005,14 euro, tajā skaitā projekta 
attiecināmās izmaksas ir 30000,00 
euro, no kurām 27 000,00 euro 
Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA) finansējums, 
bet 32005,14 euro Kokneses novada 
domes atbalsts.

Projekta mērķis ir pilnveidot un 
dažādot sporta un saturīga brīvā laika 
pavadīšanas iespējām bagātu vidi 
Kokneses novadā, uzlabojot un attīstot 
sporta un aktīvās atpūtas infrastruk-
tūru, izveidojot mūsdienu kvalitātes 
un izturības prasībām atbilstošu āra 

skeitparku.
Paldies visiem, kuri ieradās, 

piedalījās un atbalstīja, tiekamies 
nākamajos pasākumos!

Tiekamies 17. septembrī skeit-

parka sacensībās visās disciplīnās 
– BMX, SCOOTER, INLINE, SKA-
TEBOARD! Atgādinām sacensību 
laikā ievērot fizisko distancēšanos 
2 metru attālumā vienam no otra, 

kā arī ievērot epidemioloģiskās 
drošības noteikumus!

Laipni aicināti visi interesenti 
dalībnieku, skatītāju un atbalstī-
tāju pulkā!

Sporta pasākumi septembrī un oktobrī
Datums un laiks Pasākums Norises laiks

17.septembris no 
plkst.16:00 līdz 19:00 Skeitparka rudens sacensības Koknesē Kokneses skeitparkā

18.septembris 
plkst.10:00 Olimpiskā diena Kokneses sporta centrs

19.septembris 
plkst.11:00

Kokneses kauss vieglatlētikas mešanu 
disciplīnās jaunatnei Kokneses sporta centra stadions

19.septembris 
plkst.15:30

ARSENAL rudens kauss vesera 
mešanā un smaguma mešanā Kokneses sporta centra stadions

Skeitparku atklāj biedrības “Kokneses sporta veterānu klubs” valdes loceklis Didzis Bērziņš, 
domes priekšsēdētājs Dainis Vingris un projekta vadītāja Ieva Rusiņa.

Vislielākais prieks jaunajai paaudzei!
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Eidukiem panākumi pasaules 
kausā rollerslēpošanā
No 28.-30. augustam, 
Madonā norisinājās FIS 
Pasaules kausa 2.posms 
rollerslēpošanā un Pasau-
les junioru čempionāts, 
kurā piedalījās vairāk kā 
50 sportisti no Latvijas, 
Igaunijas, Lietuvas, Vācijas 
un Norvēģijas, tostarp divi 
novadnieki – Patrīcija un 
Edijs Eiduki. Šogad pārstā-
vēto valstu skaits ir sarucis 
ar vīrusa izplatību saistīto 
ierobežojumu dēļ.

Kokneses sporta centrs

Sacensības notika trīs disciplīnās 
– 200m sprints, 15 km masu starts 

un 10 km klasika.
Sacensību pirmajā dienā tika 

noskaidrots labāko trīnieks 200 m 
sprintā, kur Elites grupā sievietēm 
uzvaru izcīnīja Kitija Auziņa. Patrīcija 
šajā disciplīnā izcīnīja 2.vietu, piekāp-
joties Auziņai par 0,18 sekundēm. 
Bronza – Signei Miķelsonei.

Edijam šajā disciplīnā cīņa par 
medaļām noslēdzās pusfinālā, iegūstot 
5.vietu junioru grupā.

Pasaules kauss turpinājās ar masu 
startu brīvajā stilā, kur dāmām bija 
jāsacenšas 15 km, bet vīriem 20 km 
garā distancē. Šajā disciplīnā palika 
nepārspēta Latvijas labākā distan-
ču slēpotāja Patrīcija Eiduka, fini-
šu sasniedzot 44 minūtēs un 13,3 
sekundēs. Šajā disciplīnā junioru 

grupā, 14 dalībnieku konkurencē, 
Edijs finišēja trešais, 20 km garo dis-
tanci pieveicot 49 minūtēs un 36,1 
sekundē, no pirmās vietas atpaliekot 
par 49,1 sekundi.

Pasaules kauss noslēdzās Smeceres 
silā ar individuālo startu klasikajā stilā. 
10 km garajā distancē sievietēm 27 
minūtēs un 4,7 sekundēs finišu pirmajā 
vietā sasniedza Eiduka, otrā finišēja 
igauņu sportiste Johanna Udras, bet 
trešā finiša karogu sasniedza latviete 
Kitija Auziņa.

Junioru grupā Edijam šajā dis-
ciplīnā 15 km garajā distancē augstā 
6.vieta. Pirmās divas vietas izcīnīja 
latviešu sportisti Niks Saulītis un 
Nauris Kaparkalējs, bet trešais finišēja 
lietuvietis Edvins Simonutis.

Lietuvā uzvar Mirošņiks, 
Žvagins trešais
30.augustā Lietuvā no-
risinājās trešais Lietuvas 
autokrosa čempionāta 
posms. Šoreiz mini bagi-
ju klasē uz starta stājās 
astoņi mazie braucēji, 
tostarp novadnieki Emīls 
Mirošņiks un Klāvs Žva-
gins, sacensībās izcīnot 
attiecīgi pirmo un trešo 
vietu.

Kokneses sporta centrs

Tā kā dienas pirmā puse nebija 
saules apspīdēta un laiku pa laikam 
līņāja, sportistiem bija jāpieliek 
vairāk pūļu un iemaņu, lai trasē 
novaldītu spēkratu. Iespējams, ka 
tieši šī iemesla dēļ kvalifikācijas 
braucienos Klāvs nefinišēja labāko 

pieciniekā. Taču fināla braucie-
nā Žvagins demonstrēja teicamu 
sniegumu no trešās starta rindas 
izraujoties uz ceturto pozīciju, vēlāk 
arī apsteidzot priekšā braucošo 
lietuviešu braucēju Pilipaviču. Se-
koja ātri četri apļi un Klāvs finiša 
karogu sasniedza 3. vietā!

Varētu teikt, ka Emīlam šī bija 
viena no sarežģītākajām cīņām par 
uzvaru šosezon.  Pirmajos divos 
kvalifikācijas braucienos finiša karogu 
viņš sasniedza pirmais, bet trešajā 
braucienā sportistu un viņa komandu 
pārsteidza tehnikas problēmas, 
kā rezultātā pēc viena nobraukta 
apļa nācās izstāties no cīņas par 
līderpozīciju šajā iebraucienā. Lai 
gan visas tehniskās nepilnības uz 
vietas neizdevās novērst, uz finālu 
bagijs bija braukšanas kārtībā. Pēc 

starta Emīls ieņēma otro pozīciju aiz 
lietuviešu braucēja A.Dungvecka, 
četru apļu garumā meklējot iespējas 
apdzīt priekšā braucošo sportistu, 
kas arī izdevās piektā apļa pēdējā 
līkumā, izmantojot konkurenta 
pieļauto kļūdu un apsteidzot viņu. 
Sekoja vēl viens aplis un Emīls 
finiša karogu sasniedza pirmais!

Šobrīd Lietuvas autokrosa 
čempionātā Emīls ir kopvērtēju-
ma līderis, taču ir atlicis vēl viens 
posms Plunģē, 27.septembrī, kur 
tiks noskaidroti šī gada čempioni, 
bet ņemot vērā šī brīža situāciju 
ar vīrusa izplatību Lietuvā, pa-
stāv bažas, ka pēdējo posmu var 
nākties izlaist. Bet nezaudēsim 
optimismu, un cerēsim, ka situācija 
uzlabosies ne tikai kaimiņvalstī, 
bet visā pasaulē.

Vieglatlētikas veterāni sezonu 
noslēdz Preiļos
29.augustā Preiļos norisi-
nājās Latvijas čempionāts 
vieglatlētikā veterāniem, 
kurā piedalījās arī pieci 
Kokneses novada pār-
stāvji – Arvīds Vītols, Aija 
Vītola, Antra Vītola, Jānis 
Gusevs un Aivis Orliņš.
Kokneses sporta centrs

Arvīds Vītols izcīnīja zelta medaļu 
trīssoļlēkšanā un sudraba medaļu 
augstlēkšanā K65+ grupā. Jānim 
Gusevam uzvaras tāllēkšanā un trīs-
soļlēkšanā, kā arī otrā vieta 100 metros 
K60+ grupā. Aivim Orliņam šoreiz 
4.vieta lodes grūšanā K50+ grupā.

Dāmām S30+ grupā trīs čempio-
nes tituli Antrai Vītolai – tāllēkšanā, 

trīssoļlēkšanā un augstlēkšanā, bet 
Antras mammai Aijai uzvara 100 
metros, kā arī divas sudraba me-
daļas – tāllēkšanā un trīssoļlēkšanā 
S60+ grupā.

Sveicam sportistus ar panākumiem 
Latvijas čempionātā un novēlam 
izdevušos nākamo 2020./2021. gada 
sezonu!

Uz goda pjedestāla zelta medaļas ieguvējs Arvīds Vītols.

Pozitīvā gaisotnē aizvadīts 
Kokneses sporta festivāls

22. augustā Kokneses 
stadionā pulcējās vairāk 
kā 100 sportotgribētāji 
no Kokneses, kā arī tuvā-
kiem un tālākiem nova-
diem, lai kopīgi nodotos 
sportiskām aktivitātēm. 
Jāatzīmē, ka šai dienai 
bijām pasūtījuši arī at-
bilstošus laikapstākļus, 
kas priecēja festivāla 
dalībniekus un atbalstī-
tājus, radot pozitīvu un 
draudzīgu atmosfēru vi-
sas dienas garumā.

Kokneses sporta centrs

Festivāla atklāšanā Kokneses 
sporta centra direktors uzrunāja 
pasākuma dalībniekus, novēlot 
veiksmīgu un sportisku dienu. Kā 
jau festivālā, pats galvenais nebija 
cīņa par uzvaru, bet piedalīšanas 
prieks un to lieliski apliecināja 
ikviens dalībnieks, it īpaši paši 
mazākie, kuri skrēja un leca un 
darīja lepnus savus vecākus un radus 
ar savu varējumu un sniegumu.

Rīta cēlienā varēja nodoties 
dažādām rotaļām un sportis-
kām aktivitātēm un arī mazie 
parādīja lielisku disciplīnu un 
fizisko varējumu vairāku stun-
du garumā. Festivāla dalībniekus 
priecēja arī lielformāta spēles, ko 
bija sarūpējusi Kokneses Tūrisma 
informācijas centra atsaucīgā un 
darbīgā komanda. Kā arī bija ie-
spēja aplūkot divus mini bagijus, 
ar kuriem Latvijas un Lietuvas 
autokrosa čempionātos piedalās 
koknesietis Emīls Mirošņiks un 
Klāvs Žvagins no Iršiem.

Ikvienam dalībniekam neatkarīgi 
no vecuma un fiziskās sagatavo-
tības bija iespēja pārbaudīt savas 
spējas dažādās individuālajās ak-
tivitātēs – tāllēkšanā, 60m sprinta 
skrējienā, šķēpa mešanā mērķī, 
zābaka mešanā, šautriņu meša-
nā, smaguma turēšanā un līšanā 
zem kārts, kurā lieliski iejutās arī 
festivāla paši mazākie dalībnieki, 
sagādājot sirsnīgus smaidus visiem 
skatītājiem. Notika arī 400 metru 
skrējiens bērniem, kurā piedalījās 
ap 20 pirmsskolas un sākumskolas 
vecuma jaunie sportisti.

Tāpat rīta cēlienā sacensības 
par uzvarām uzsāka pludmales 
volejbolisti. Sieviešu grupā bija 
pieteiktas 4, bet vīriešu grupā 14 
komandas. Sieviešu grupā pārlie-
cinoši uzvarēja komanda “AK”, 
kuras sastāvā spēlēja Agita Štein-
berga un Krista Ģēģere, aiz sevis 
2. vietā atstājot Agneses Vilcānes 

un Patrīcijas Kalnozolas komandu 
“Omletes”, bet 3.vietā Marlēnas 
Davidovičas un Lāsmas Ozolas 
komandu “Kapļi angļu valodā”.

Vīriešu grupas labāko trijnieks 
tika noskaidrots vien pēc astoņām 
stundām. Zelta medaļas izcīnīja 
komanda “Nokavēju” ar Valtu 
Benjavu un Matīsu Petjukeviču 
sastāvā, 2.vietā sacensības no-
slēdza  komanda “Taisnie angļu 
valodā” – Jānis Medenis un Edgars 
Kalnozols, bet 3.vietā “Oligarhi”, 
kurā spēlēja Niklāvs Vingris un 
Audris Arzovs.

Festivāla ietvaros, biedrība 
“Pērses krasts” sadarbībā ar Kok-
neses tūrisma informācijas centru 
dalībniekiem piedāvāja iespēju 
lieliski pavadīt laiku piedaloties 
orientēšanās sacensībās.

Futbolā, kurš šoreiz tika aiz-
vadīts savādākā formātā – spēlēs 
3:3, vīriešu grupā (14+) uzvarēja 
komanda “Linda nesporto” , kuras 
sastāvā spēlēja Ernests Važa, Elvijs 
Driba un Pēteris Bušs. Sudrabs 
Alena Paļska, Dāvja Kalniņa un 
Oskara Saulīša komandai “Oskars” 
, bet bronza komandai “DM” ar 
Kārli Beikertu, Rinaldu Zīli un 
Krišu Knodzi sastāvā. Otrā vecuma 
grupā, kurā varēja pieteikties dalīb-
nieki, kas jaunāki par 14 gadiem, 
zelta medaļas izcīnīja “Maugļi”, 
kurā spēlēja Kristers Beļajevs, 
Kristiāns Daniels Valdzems un 
Ričards Šticers. 2.vietā komanda 
“Veina” ar Danielu Stomu, Arturu 
Indriču un Gati Belicki sastāvā, bet 
3.vieta komandai ar nosaukumu 
“Komanda” , kurā spēlēja Haralds 
Pozņiaks, Lukass Podziava un Kārlis 
Ivars Valdheims.

Paralēli futbolam notika pāru 
skrējiens, kur tika pārbaudīta dalīb-
nieku pirkstu veiklība, ātrums puzles 
likšanā un matemātiskās spējas, 
pirms katra uzdevuma noskrienot 
noteiktu attālumu apkārt konusam. 
Šajā skrējienā dalībnieki cīnījās par 
dāvanu kartēm izbraucienam ar 
SUP, ko bija sarūpējuši pasākuma 
atbalstītāji “Ar SUP pa Daugavu un 
Pērsi”. Skrējienā uzvarēja Daniels 
Voitkunskis ar Gustavu Alfrēdu 
Ozoliņu, 2.vietu izcīnīja Reinis 
Nungurs ar Ralfu Eihentālu , bet 
3.vieta Raivo Grīslim un Ritvaram 
Kļaviņam.

Komandu stafetei bija pietei-
kušās piecas komandas. Katram 
komandas dalībniekam 60 met-
ru garumā bija jāveic atsevišķs 
uzdevums – skrējiens driblējot 
basketbola bumbu, sprints, bar-
jerlēkšana, mini bagija un trak-
tora riepas ripināšana. Komandu 

stafetē uzvarēja “Labākie draugi” 
(Otto Bērziņš, Agra Bērziņa, Di-
dzis Bērziņš, Roberts Bērziņš un 
Andrejs Pavļenkovs), 2.vieta “Koko 
Džambo” (Ivo Igaunis, Sanita Mi-
rošņika, Emīls Mirošņiks, Alens 
Paļskis un Daniels Voitkunskis), 
bet 3.vieta komandai “Zicelītes” 
(Elza Lazdiņa, Agnese Vilcāne, 
Ritvars Kļaviņš, Otto Bērzkalns 
un Reinis Nungurs).

Par Akmens-šķēres-papīrs turnīra 
uzvarētāju kļuva Didzis Bērziņš, 
sīvā cīņā uzvarot Otto Bērziņu.

Erudīcijā kā zinošāko no da-
lībniekiem sevi pierādīja Andrejs 
Pavļenkovs, par punktu apsteidzot 
Didzi Bērziņu. Trešā vieta Otto 
Gustavam Bērzkalnam.

Diena noslēdzās ar strītbola 
turnīru, kuram pieteikušās bija 14 
komandas. Kopā tika aizvadītas 
vairāk par 50 spēlēm un stiprākajām 
deviņām komandām laukumā nācās 
doties uz desmit spēlēm katrai. Trīs 
stundu ilgajās cīņās labākie bija 
komanda “Solisti”, kuras sastāvā 
spēlēja Roberts Stalidzāns, Ka-
merons Rendls, Matīss Indriksons 
un Gaitis Leiškins. Otrajā vietā 
ierindojās cita jēkabpiliešu komanda 
“Iļja”, kuras sastāvā spēlēja Arnis 
Gūtmanis, Iļja Stogovs un Emīls 
Aleksejevs, bet trešo vietu divu 
Kokneses komandu duelī izcīnīja 
“Labākie draugi” ar Didzi Bērzi-
ņu, Andreju Pavļenkovu, Niklāvu 
Vingri un Ilmāru Kalniņu sastāvā.

Sporta festivāla organizatoru 
komanda jau ir veikusi pasākuma 
analīzi un ir uzsākts darbs pie nā-
kamā gada festivāla norises, lai tas 
būtu tāds, ka ieinteresētu ikvienu 
sportot gribētāju no tuvām un 
tālām vietām.

Atbalstot sporta festivālu Picērija 
Palete bija sarūpējusi dāvanu kartes 
pludmales volejbola, futbola un 
strītbola uzvarētājkomandām, lai 
kādā saulainā vai ne tik saulainā 
dienā, mājīgās telpās nesteidzīgi 
varētu ieturēt maltīti un ļauties 
sarunām.

Paldies tiesnešu komandai – 
Mārītei, Montai, Agnesei, Vairim, 
Andrim, Ralfam, Otto, Gustavam, 
Alenam, Danielam, kā arī fotogrāfei 
Katrīnai Vīgupei.

Paldies KSC Marikai, Sandrai 
un Ritai par aktīvu piedalīšanos 
pirmsfestivāla video tapšanā un 
teicamo darbu festivāla dienā.

Paldies pasākuma atbalstītā-
jiem – Kokneses novada dome, Ar 
SUP pa Daugavu un Pērsi, Picērija 
Palete, Kokneses TIC, Biedrība 
“Pērses krasts”.

Spēks, azarts un veiksme!
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“Kokneses zolmeistari” izcīna bronzu Latvijas komandu čempionātā
23.augustā Rīgā, krodziņā 
”Jautrais Briedis”, norisinājās 
ikgadējais Latvijas komandu 
čempionāts zolē, kurā šogad 
piedalījās 20 komandas pa 4 
zolmaņiem katrā. Šo komandu 
vidū arī ”Kokneses Zolmeis-
tari”, kuru sastāvā startēja trīs 
Kokneses Zolmeistara titula 
ieguvēji –   Egīls Baltcers (72*), 
Ralfs Dūniņš (151), Egīls Kļa-
viņš (201), kā arī ilggadējs šo 
Kokneses sacensību dalībnieks 
– Edgars Doroško (164).

Kokneses sporta centra infor-
mācija un foto

Lai arī vēl sestdienas vakarā bija 
pamatotas šaubas par pāris komandas 
dalībnieku gatavību šiem nozīmīgajiem 
mačiem, tomēr svētdienas rītā visi ir uz 
strīpas un gatavi cīņai, daļai komandas 
ierodoties pašiem pirmajiem čempionāta 
norises vietā un paspējot jau nedaudz 
iestiprināties un aizdzīt lieko uztraukumu, 
kura jau tāpat dienas gaitā pietiks. To, ka 

koknesieši nav atbraukuši pēc pēriena, tie 
parāda jau pirmajā kārtā – taktiska precīza 
izvēle sadalot komandas dalībniekus no 
pirmā līdz ceturtajam numuram atnes 20 
punktus (no 24 iespējamiem), ļaujot otro 
kārtu sākt kā turnīra līderiem un sēdēt 
pie pirmajiem četriem galdiem. Turpi-
nājums gan nesolās būt viegls un pēriens 
atnāk šā kā tā – pirmās kārtas eiforiju 
aptur otrajā kārtā iegūtie tikai 6 punkti 
un kritiens līdz tabulas vidusdaļai. Trešā 
kārta atkal padodas veiksmīga, izdodas 
izcīnīt 18 punktus, ceturtajā pievienot 9 
un nostabilizēties pirmajā astotniekā pēc 
aizvadītām 4 no 8 kārtām. Komandas 
līdera lomu pirmajā turnīra pusē uzņe-
mas Edgars Doroško, kura stabilā spēle 
bez lieliem kritumiem ļauj arī komandai 
turēties salīdzinoši augstu. Pieteikumu 
godalgām ”Kokneses Zolmeistari” izsaka 
5.kārtā, iegūstot 21 punktu un atgriežoties 
pie pirmajiem galdiem trīs kārtas pirms 
turnīra beigām. 6.un 7.kārtās Doroško 
vairs nespēj turēt uzņemto tempu, tāpēc 
jo svarīgāks kļūst pārējo spēlētāju piene-
sums, jo katrs punkts var kļūt izšķirošs 
cīņā par godalgām. 6.kārtā no šķietami 
bezcerīgām pozīcijām 3 punktus izrauj 
Baltcers, 7.kārtā brīnumaini atspēlējas 
un 2 punktus izcīna Dūniņš, ļaujot pirms 
izšķirošajām 28 partijām ar 100 kopējiem 
punktiem atrasties 3.pozīcijā, kamēr lī-
deriem attiecīgi 108 un 103 punkti, taču 
arī konkurenti elpo pakausī – 8.vieta tikai 
6 punktu attālumā.

Uzsākot pēdējo kārtu, Baltcers nomaina 
Doroško pie līderu galda, pie trešā galda 
sēžas Dūniņš, bet pie ceturtā Kļaviņš. 
Pirmais galds savu kārtu izspēlē visātrāk, 
Baltceram iegūstot 2 punktus un liekot 
cerības uz komandas biedriem. Kļaviņš 
diemžēl paliek uz 0, bet Doroško arī 2 
punkti, pamazām izplēnot cerībām uz 
medaļām. Toties īstajā brīdī spriedzi iztur 
jau manāmi formu atguvušais Dūniņš, 
ilgā un svarīgā kārtā atnesot komandai 
6 punktus. Kopā kārtā iegūti 10, kas nav 
daudz, bet nav arī bezcerīgi, gaidot ko-
pējo rezultātu skaitīšanu. Pārsteidzoši, 
bet likumsakarīgi, demonstrējot stabilu 
sniegumu visu turnīra gaitu, par 2020.
gada Latvijas komandu čempioniem ar 
izcīnītu 121 punktu kļūst ”Ventspils” 
(Andris Zemturis (67), Valdis Pētersons 
(96), Edmunds Pūce (182), Normunds 
Plūmiņš (bez reitinga)), otrajā vietā ar 
113 punktiem atstājot komandu ”Ogre” 
(Viktors Groznovs (34), Jāzeps Orenišs 
(90) Armands Pucis (91), un Guntars 
Andriksons (139). Taču vissīvākā izrā-
dās cīņa par bronzas medaļām, jo trīs 
komandas ir izcīnījušas vienādu punktu 
skaitu – 110, līdz ar vietu sadalījumu izšķir 
mazie punkti, kuru visvairāk (+151) un 
čempionātā izcīnītā 3.vieta ir tieši ”Kokne-
ses zolmeistariem”, 4.vietu ar +114 iegūst 
”Kurzeme-Ziepniekkalns” (Valdis Odiņš 
(61), Edgars Auders (86) Linda Upmale 
(125), Aigars Kalniņš (161)), bet 5.vietu 
ar +110 ļoti spēcīgā sastāvā startējušie” 

Rondo” (Normunds Dāvidsons (3), Dainis 
Stolers (6), Agris Pumpucs (13), Māris 
Vējš (42)). Olimpisko sešinieku ar 108 
punktiem noslēdz komanda” SADO” 
(Ojārs Polis (2), Dace Fišere (68), Sandra 
Piruška (73), Aleksandrs Lonskis (74)) 
Turnīra MVP jeb vērtīgākā spēlētāja bal-
vu ieguva Linards Ruņģis (8), izcīnot 37 
punktus, taču pārējie komandas ”Durbes 
grauds” dalībnieki nespēja atrast savā 
azotē līdzvērtīgas kvalitātes un beigās 
nācās samierināties ar 8.vietu. ”Kokneses 
zolmeistari” ar izcilu individuālo sniegumu 
neizcēlās, taču rezultātu atnesa komandas 
sabalansētā spēle. Individuāli visaugstāko 

vērtējumu ar 30 punktiem (12.vieta) ieguva 
Egīls Baltcers, bet turpat blakus ar 29 
punktiem Ralfs Dūniņš un 28 punktiem 
Edgars Doroško. Egīlam Kļaviņam ne-
daudz mazāk – 23 punkti, taču katrs no 
tiem godam nopelnīts un neatsverams, 
bez kura komanda pie godalgām netiktu. 
Jāatzīmē vēl, ka Doroško, Dūniņam un 
Baltceram šī ir jau otrā bronzas medaļa 
Latvijas komandu čempionātos, pirmo 
izcīnot debijas reizē 2018.gadā komandas 
”Klondaika” sastāvā. 2019.gada čempionāts 
tika izlaists personisku apstākļu dēļ, bet 
2020.gadā veiksmīga atgriešanās atpakaļ 
uz pjedestāla.2020.gada jūlijā:

* reģistrētas 11 laulības -  

9 Dzimtsarakstu nodaļā, 

2 - Kokneses ev. lut. 

draudzē;

* reģistrēti 3 

jaundzimušie: Justs, 

Kristaps, Enija

mūžībā pavadīti:

Jānis Pīterāns (1941.)

Aleksandra Kamenska 

(1926.)

Elga Zalviņa (1943.)

Monika ruževiča (2027.)

Lukeja Česle (1940.)

Jānis Bucenieks (1939.)

raimonds Kūlmanis (1975.)

Māris Freidenfelds (1954.)

2020.gada augustā

*reģistrētas 13 laulības

*reģistrēti 4 

jaundzimušie: Ulla, 

Eleonora, Grieta, Valts

mūžībā pavadīti:

Ziedonis Mārtinsons (1973.)

ruta Priekule (1949.)

Inta Lukmane (1950.)

Ilga Bite (1938.)

Kokneses novada 
Dzimtsarakstu 
nodaļā

Godam nopelnīta otrā bronzas medaļa!

Alekam Ščerbinskim un Kadrijai Amandai Birkānei 
godalgotas vietas vieglatlētikas daudzcīņā

Tikko kā uzsācies jaunais mā-
cību gads un atklāta arī rudens 
sacensību sezona vieglatlētikā 
Koknesē. 4.septembrī Kokne-
ses stadionā pulcējās 62 jaunie 
daudzcīņnieki no Kokneses, 
Ogres, Jēkabpils, Lielvārdes, Rī-
gas, Viļāniem un Ilūkstes, lai cīnī-
tos par Kokneses sporta centra 
balvām vieglatlētikas daudzcīņā. 
U10 vecuma bērni (2011.dz.g. un 
jaunāki) sacentās četrcīņā (60m, 
tāllēkšana, bumbiņas mešana un 
400m skrējiens), bet U12 vecuma 
bērni (2009./2010.dz.g.) sacentās 
pieccīņā (60m, tāllēkšana, šķēpa 
mešana, augstlēkšana, 600m 
skrējiens).

Kokneses sporta centra informā-
cija un foto

U10 grupā meitenēm ar 12 punktiem 
uzvarēja Anna Drulle no Ogres, kas spēja 
parādīt visstabilāko sniegumu visās discip-
līnās. Otrajā vietā Selīna Marija Astašova 
no Viļāniem, kas ieguva 13 punktus, bet 
trešajā vietā ogrēniete Marta Karlīna Ko-
čāne, kas bija labākā sprintā un tāllēkša-
nā, bet bumbiņās mešanā un 400 metros 
starts ne tik veiksmīgs un kopā 16 punkti. 
Zēniem U10 grupā pārliecinoši labākais 
bija jēkabpilietis Ralfs Bogdanovičs, kurš 
uzvarēja visās disciplīnās un savāca minimālo 
punktu summu – 4 punktus. Otrajā vietā 
SK Juniors pārstāvis Ernests Serpovskis ar 
11 punktiem, bet trešais Ervīns Fiļovs no 
Jēkabpils ar 14 punktiem. 6.vietā ierindojās 
Roberts Kalnozols no Kokneses, kurš kopā 
savāca 23 punktus, bet īpaši veiksmīgs bija 
bumbiņas mešanā, spējot mest 30.68 metru 
tālumā. Roberts Bērziņš ierindojās 10.vietā, 
sakrājot 33 punktus.

Ja U10 vecumposmā Koknesei vien divi 

sportisti šajā reizē, tad krietni vairāk bija U12 
vecuma grupā. Zēnu konkurencē pavisam 
uz starta izgāja 21 sportists, no kuriem as-
toņi bija Kokneses pārstāvji. Cīņas bija sīvas 
visas dienas garumā un rezultāti bija visnotaļ 
iepriecinoši. Par sacensību uzvarētāju kļuva 
Ņikita Latiševs no Ogres, kurš sakrāja 13 
punktus. Īpaši izceļams Ņikitas rezultāts 
šķēpmešanā, kur viņš aizmeta 38.59 metrus 
tālu. Otrajā vietā ierindojās Aleks Ščerbinskis 
no Kokneses, kurš sakrāja 23 punktus. Aleks 
bija labākais tāllēkšanā (4.29 metri), kā arī 
otrais sprintā (8.90) un 600 metros (1:58.2). 
Trešajā vietā ierindojās Ilūkstes pārstāvis 
Toms Kaļiņins, kurš sakrāja 26 punktus. 
Piektajā vietā ierindojās koknesietis Dominiks 
Rudmiezis ar 34 punktiem. Dominikam 
veiksmīgs starts augstlēkšanā un sprintā, 
kur trešās vietas, bet neveiksmīgs starts 600 
metru skrējienā.

10.vietā sacensības noslēdza Ričards Logins, 
kam padevās lielisks 600 metru skrējiens, 

ar vispusīgu sniegumu un 11.vietu izcēlās 
jaunais koknesietis Kristers Darbiņš, 14.vie-
tā Darens Vanags, kam bija dienas otrais 
labākais rezultāts šķēpa mešanā (22.24), 
15.vietā Valters Nikolajevs, kuram veiksmīgākā 
bija augstlēkšana (3.vieta ar 1.27 metriem), 
16.vietā Rainers Šmits, bet 20.vietā Reinis 
Cīrulis, kurš pēc trīs aizvadītām disciplīnām 
sacensības nespēja turpināt traumas dēļ.

Meiteņu konkurencē uzvarēja Sandija 
Reitmane no Ogres, bet otro vietu ieņēma 
jēkabpiliete Elza Eglīte. Trešajā vietā ierindojās 
vietējā sportiste Kadrija Amanda Birkāne, kas 
parādīja lielisku cīņas sparu un 600 metru 
finišā nodrošināja goda pjedestālu. Kadrija 
veiksmīgākās disciplīnas bija tāllēkšana un 
augstlēkšana, bet arī 600 metros jauns per-
sonīgais rekords 2:10.44. 4.vietā sacensības 
noslēdza Valērija Kovaļevska, kuru šoreiz 
iegāza šķēpa mešana (šoreiz tika nedaudz 
pāri 12 metriem). Valērija bija otra ātrākā 
600 metros (2:05.10). ceturtā ātrākā sprintā 
(8.93s, tikai 8 simtdaļas no 1.vietas) un trešā 
labākā tāllēcēja, pirmo reizi lecot 4.00 metrus. 
Pēc trim disciplīnām 2.vietā atradās Elizabe-
te, kura arī bija dienas labākā šķēpa metēja 
(25.25m), bet trauma neļāva veikt pēdējās 
divas disciplīnas un noslēgumā 11.vieta. 
Zinot Elizabetes iespējas augstlēkšanā un arī 
600 metros, bija ļoti labas iespējas pabeigt 
sacensības vismaz labāko pieciniekā.

Vēl Kokneses komandas sastāvā startēja 
Luīze Eglīte un Dženija Krūmiņa, kuras veica 
tikai pirmās trīs disciplīnas un sacensības 
pabeidza tabulas lejasgalā.

Komandu kopvērtējumā par labāko zēnu 
komandu tika sveikti Jēkabpils sporta skolas 
audzēkņi, bet par labāko meiteņu komandu 
– Ogres sporta centra komanda. Ja skaita 
abus dzimumus kopā, tad sešu ieskaišu vēr-
tējumā labākās sekmes Ogres komandai ar 
16 punktiem, otrie jēkabpilieši ar 21, bet 
trešie koknesieši ar 30 punktiem.

Sveicam mūsu jaunos un talantīgos sportistus!
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Seniori talko Likteņdārzā

Kokneses senioru klubiņa 
“Pīlādzītis” dalībnieki ir aktīvi 
Likteņdārza atbalstītāji. Ik pa 
laikam viņi rīko talkas un aicina 
pievienoties ar citus, apliecinot, 

ka ikviens no mums var dot savu 
ieguldījumu Likteņdārza tapšanā. 
Klubiņa vadītāja Zenta Bērziņa 
teic: “Dodamies palīgā pēc savas 
ierosmes, kā arī atsaucamies uz 

aicinājumu palīdzēt. Lietainajā 3. 
septembra dienā čakli rosījāmies 
Likteņdārzā, jo 6. septembrī bija 
gaidāms nozīmīgs pasākums – 
svinīga piemiņas vietas atklāšana 

Latvijas valsts dibinātājiem un 
neatkarības atjaunotājiem.”

Iepriekšējā talkas reizē jūlija 
mēnesī notika darbošanās draugu 
alejā, arī šajā talkā visvairāk tika 
paveikts vietā, kur sakuplojušas 
ābelītes – izravēta alejas mala, 
kur aug spirejas. Klubiņa vīri 
Likteņdārza tehniskā direktora 
Armanda Vitenberga vadībā veica 
nepieciešamos darbus bruģak-
meņu sakārtošanā. 

Klubiņa “Pīlādzītis” talcinieki 
teic paldies Kokneses novada 
pašvaldībai par piešķirto trans-
portu, kā arī aicina ikvienu kļūt 
par Likteņdārza atbalstītāju.

Kokneses novada domes
Tūrisma un sabiedrisko 

attiecību nodaļa
Foto no klubiņa “Pīlādzītis” 

arhīva

Paldies izturīgajiem talciniekiem par čaklo darbošanos Likteņdārzā!

Ekskursanti Dieva ausī iečukst vēlēšanos
Augusta pēdējā otrdienā 
Kokneses novada repre-
sētie, viņu ģimenes un citi 
interesenti devās ikga-
dējā ekskursijā, kuru jau 
vienpadsmito gadu orga-
nizēja Lība Zukule. Laika 
prognoze rīta cēlienā 
nebija gana iepriecinoša, 
smalkais lietutiņš it kā 
pat centās mazliet iebie-
dēt, tomēr tas neatturēja 
ekskursantus izbaudīt 
plānoto braucienu.

Daiga Andersone

Pirmais apskates objekts - 
Sērenes karsta kritenis -sezo-
nāla avota izplūdes vieta vecās 
akmenslauztuvēs. Vairums no 
mums šeit bija pirmo reizi. Arī 
mūsu šoferītis jau iepriekšējā 
dienā bija aizbraucis izlūkot, 
cik tuvu ir iespējams piebraukt 
šai noslēpumainajai vietai, jo 
daļai iešana ir apgrūtināta.

Izvēloties šo ekskursiju 
maršrutu, viens no mērķiem 
bija apmeklēt represēto piemi-

ņas vietas. Tās šajā reizē bija 
Secē un Jēkabpilī. Tāpēc nāko-
šā pieturvieta - Seces represēto 
piemiņas akmens, kur nolikām 
ziedus, aizdedzām sveces, kā 
arī visi kopīgi nodziedājām 
dziesmas ''Tek saulīte tecēda-
ma'' un ''Jau saule riet''. Tā kā 
piemiņas vieta atrodas pie sko-
las tāpat kā Bebros, tad ir īpaši 
pamanāma sakoptā apkārtne. 
Paldies ikvienam par paveikto 
darbu! Mums bija iespēja ap-
skatīties arī Seces pamatskolu, 
kā arī izmēģināt prasmes bun-
gu rībināšanā.

Tālāk ceļš mūs veda uz Vī-
gantes parku, kurš piedāvā ie-
pazīt Staburaga apkaimes kul-
tūrvēsturi: Vienības birzs pie 
Staburaga klints pirmsākumi 
prezidenta K. Ulmaņa laikā, 
rakstnieku pāra M. Svīres un V. 
Kaijaka literārais devums, Sta-
buraga ģeoloģiskā un folklo-
rizētā izcelsme, liliju, gladiolu 
un dienliliju selekcionāra J. 
Vasarieša ieguldījums dienlili-
ju dārza tapšanā pie Staburaga 
klints piemiņas zīmes “Dieva 
auss”, prezidentu stādītie ozo-
liņi Vienības birzī, komponista 
P. Barisona un rakstnieka Vol-
demāra Zālīša daiļrade. Kat-
ram šajā dienā bija iespēja ko 
iečukstēt Dieva ausī un sūtīt 

ziņu Visumā. Vairums savu vē-
lēšanos izteica skaļi: ''Lai būtu 
miers, veselība, veiksme un sa-
ticība!'' Lai top un izdodas!

Nākošā pieturvieta - Jēkab-
pils Svētā gara pareizticīgo 
baznīca. Dievnams celts 19.gs.
otrajā pusē bizantiešu stilā. Tā 
piecu kupolu siluets ir neatņe-
mama pilsētas panorāmas sa-
stāvdaļa. Klostera sētā atrodas 
arī Sv. Nikolaja Brīnumdarītāja  
baznīca, kas unikāla ar savu 
miniatūro izmēru 17x19,5m. 
Kopš 2008.gada dievnamā ir 
atgriezusies Dievmātes Mari-
jas brīnumdarošās Jakobštates 
ikonas kopija, kas ik gadu pul-
cē lielu skaitu svētceļnieku.

Kad diena jau pusē, tad laiks 
ieturēt maltīti. Pirms tam gan 
ciemojāmies Jēkabpils Vēstu-
res muzeja Brīvdabas nodaļā 
„Sēļu sēta”, kur radošajās darb-
nīcās gatavojām ziepes. Neiz-
palika arī suvenīru un zāļu tēju 
iegāde.

Piemineklis represiju upu-
riem pie Krustpils luterāņu 
baznīcas arī sagaidīja ziedus, 
sveces un dziesmas. ''Te gan 
gana nomaļa vieta'', tā noteica 
kāds līdzbraucējs.

Laiks doties uz Viesītes 
pusi, lai apmeklētu Paula Stra-
diņa skolu, kā arī Mazā Bānīša 

parku, kas atrodas kādreizējā 
Viesītes depo atrašanās vietā. 
Mazā Bānīša parks ir atpazīsta-
mākā muzeja nodaļa. Te īpaši 
interesanti šķita jaunākajiem 
ekskursantiem.

Kā jau katrā ekskursijā, laiks 
paskrien vēja spārniem, arī šī 
reize nebija izņēmums. Dienas 
noslēgums cigoriņu, ozolzīļu 
kafejas ALĪDA ražotnē.

Jā, te bija jūtama bērnības 
garša un smarža, atmiņas par 
vecmammu Alīdu. Aplūkojām 
kafejas tapšanas procesu, klau-
sījāmies par ražošanas īpatnī-
bām un vēsturi, tikām pacie-
nāti ar gardo kafeju, pašcepto 
maizi, plātsmaizēm un citiem 
lauku labumiem. Galds šajās 
mājās bija bagātīgi klāts. Pro-
tams, neizpalika arī te dziesma 
''Jau saule riet'', jo, kā izrādījās, 
arī šo ģimeni skārušas represi-
jas pēdas.

Paldies Kokneses novada 
domei par finansiālo atbalstu, 
fantastiskajam šoferim Aldim 
Ārem par burvīgo braucienu, 
visiem līdzbraucējiem un or-
ganizatorei Lībai Zukulei! Re-
presēto nodaļas biedru vārdā 
paldies Bebru pamatskolas ko-
lektīvam par darbu un rūpēm, 
jo piemiņas vieta  vienmēr ir 
skaisti sakopta!

 Atgriešanās dzimtajā skolā. Ausmai Ancānei saviļņojošs 
mirklis – pēc daudziem gadu desmitiem sēdēt 

savas skolas solā. 

Ziedi – cieņas apliecinājums svešā zemē palikušajiem.

Ozolzīļu kafejas ALĪDA ražotnē.

Piedalīsies akcijā 
“Laimes koki”

Iršu pagasts  jau otro gadu 
piedalīsies “Lielās Talkas” orga-
nizētajā akcijā “LAIMES KOKI”. 
19. septembrī Iršu pagasta cen-
tra teritorijā tiks stādīti koki un 

košumkrūmi, lai pievienoties 
idejas autoru mērķim - apvienot 
cilvēkus cīņā ar globālo piesār-
ņojumu un klimata pārmaiņām.
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Pumpurs plaukst Koknesē

Starp Kokneses novada domi 
un biedrību “Kokneses jauniešu 
biedrība” tika noslēgts sadarbī-
bas līgums par atklātā projekta 
konkursa “Priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas riska jauniešu 
iesaiste jaunatnes iniciatīvu 
projekta “Vasaras izaugsmes 
programmas ESteRE” īstenošanu 
25 Kokneses novada bērniem, 
pamatojoties uz darbības prog-
rammas „Izaugsme un nodarbi-
nātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta 
mērķa „Samazināt priekšlaicīgu 
mācību pārtraukšanu, īstenojot 
preventīvus un intervences pasā-
kumus”, pamatojoties uz “Priekš-
laicīgas mācību pārtraukšanas 
riska jauniešu iesaiste jaunatnes 
iniciatīvu projektos” konkursa 
rezultātiem.

Biedrības “Kokneses jauniešu 
biedrība”
Valdes locekle
“Vasaras izaugsmes programmas 
ESteRE”
Programmas vadītāja Ieva Ūtēna

“Vasaras izaugsmes programmas ESteRE” 
kopējais dalībnieku skaits bija 25 jaunie-
ši, vecumā no 12 – 17 gadiem, ar kuriem 
strādāja Programmas vadītāja Ieva Ūtēna, 
mentori Ieva Minde un Jolanta Mašinska, 
kā arī trīs biedrības biedri, brīvprātīgie jau-
nieši – apburošās meitenes Natālija Zeica 
un Ksenija Vītoliņa, kā arī mirkļu ķērājs, 
fotogrāfs Valters Kārklis. Dalībnieku sastāvā 
tika pieci Iršu pagasta, divi Bebru pagasta 
un astoņpadsmit Kokneses pagastā dzīvojoši 
jaunieši, kuri vēlējās aktīvi pavadīt laiku, 
pilnveidojot savas prasmes, izzināt sevi un 
savu novadu. 

Projekta galvenais mērķis bija veicināt 
Kokneses novada jauniešu sociālo integrāciju, 
personības pašizaugsmi, motivāciju izvirzīt 
mērķus un tos sasniegt, iesaistīties kopienas 
sabiedriskajā dzīvē. Mērķa sasniegšanai tika 
izstrādāta “Vasaras izaugsmes programma 
“ESteRE”, kas ir piemērota gan priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas riska jauniešiem, 
gan jauniešiem ar agrīnām priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas riska pazīmēm, gan 
motivētiem jauniešiem ar labiem mācību 
sasniegumiem. Programma jauniešiem bija 
atbalsts un iespēja veidot jaunus, veselīgus 
sociālos kontaktus, iemācīties un apgūt 
jaunas mūžizglītības un sociālās prasmes, 
stiprināt esošās; uzlabot jauniešu emocionālās 
veselības stāvokli; veicināt sevis izzināšanas 
procesu; nodrošināt lietderīga brīvā laika 
pavadīšanas iespējas. 

Mērķu sasniegšanai, programmā tiek 
izmantotas šādas aktivitātes:

• personības attīstības aktivitātes;
• individuālās mentoru konsultācijas;
• “Mana veiksmes dienasgrāmata” un 

darba lapu individuāla pildīšana; 
• komandas saliedēšanas aktivitātes un 

spēles; 
• komunikācijas aktivitātes un spēles;
• radošās darbnīcas, mācīšanās caur 

interaktīvām metodēm;
• individuālie, pāru un grupu uzdevumi;
• sporta aktivitātes, pārgājieni, orientēšanās.

Programma tika īstenota sešu dienu garumā 
sākot no 17.augusta un noslēdzot to 22.augustā, 
no 8:30 rītā līdz 18:30 vakarā. Katra diena 

tika veltīta savai tēmai, nemainīgs palika 
Rīta un Vakara aplis, kurā jaunieši dalījās 
iespaidos par dienu, teica pateicības un laba 
vēlējuma vārdus viens otram. Katras dienas 
noslēgumā, pieci jaunieši saņēma simpātijas 
balvas no kāda programmas darbinieka par 
dienā paveikto – izpalīdzēšanu, centību, labu 
uzvedību, baiļu pārvarēšanu. Katru dienu 
dalībnieki pildīja arī režīma un sajūtu darba 
lapas, kuras bija atrodamas “Mana veiksmes 
dienasgrāmata” lapās.

Pirmā diena bija iepazīšanās un sevis 
izzināšanas diena. Jaunieši iepazinās ar ko-
mandu un ar programmas plānu pa die-
nām, pārrunāti iekšējās kārtības noteikumi. 
Jaunieši dalījās savos pirmajos iespaidos, 
pastāstīja, ko sagaida no šīs programmas, 
par kurām lietām bija satraukums. Tika 
prezentēta “Mana veiksmes dienasgrāmata”, 
tika veidots jaunieša labo īpašību, sajūtu un 
iespēju vairogs, dalībnieki iemācījās pareizi 
izvirzīt mērķus, izprast, kāpēc viņiem vaja-
dzīgi mērķi, kā tos sasniegt. 

Otrā diena tika veltīta Kokneses izzinā-
šanai un jauniešu iepazīstināšanai ar sava 
novada tūrisma objektiem netradicionālā 
veidā. Diena sākās Kokneses Tūrisma in-
formācijas centrā, kur jauniešus tūrisma 
un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas 
vietniece Lauma Āre iepazīstināja ar “Drauga 
kartes” iespējām virtuāli apmeklēt muižas un 
pilis, dalībnieki tikās ar kolekcijas izstādes 
“Ceļojumu zilonīši” autori Gitu Mārcēnu 
– Ancāni, kura dalījās savās atmiņās par 
ceļošanu un katra zilonēna stāstu. Tālāk ceļš 
pa Kokneses dabas taku jauniešus aizveda 
uz Likteņdārzu, kur sadaloties komandās pa 
trim, jaunieši meklēja atbildes uz jautājumiem 
orientēšanās spēlē. Pēcpusdienā aktivitātes 
turpinājās brīvdienu piestātnē “Pērsejas”, 
kur daudzi pirmo reizi kāpa un SUP dēļa, 
pārvarot bailes un nedrošību. Kokneses 
apkārtni un tās vēsturi, jaunieši iepazina 
caur biedrības “Pērses krasts” izstrādāto 
spēli “Misija Koknese”.

Trešo dienu gaidīja visi programmas da-
lībnieki, jo mēs devāmies atpūtas braucienā 
uz Siguldu. Turpceļā, dalībnieki tika sadalīti 
pa pāriem, jo viņu uzdevums bija intervēt 
savu ceļa biedru, lai pēc tam varētu uzrakstīt 
stāstījumu, iemācītos ieklausīties vienam 
otrā, iejusties otra vietā.

Pirmā pieturvieta bija “Piedzīvojumu 
parks Tarzāns”, kur jaunieši, izvērtējot savas 
iespējas un varēšanu, devās dažādas grūtības 

pakāpes virvju trasēs šķēršļu parkā. Brīvajā 
laikā bija iespēja apmeklēt arī citas atrakcijas 
gan “Piedzīvojumu parkā Tarzāns”, gan Si-
guldā, piemēram, taureņu māju, panorāmas 
ratu. Vakara noslēgumā uzspēlējās lāzertagu 
Siguldas Poligonā un laimīgi devāmies mājup.

Ceturto dienu veltījām radošām aktivitātēm, 
lai jauniešos rosinātu vēlmi pamēģināt ko 
jaunu, iemācīties nebijušas prasmes, dažādot 
brīvā laika pavadīšanas iespējas. Rīta pusē 
apmeklējām Radošo māju. Dalībnieki mācījās 
veidot rotas no dabas materiāliem un ādas, 
tina dzijas dekorus – saulītes, apgleznoja 
akmeņus, spēlēja atjautības spēles, kopā 
dejojām un devāmies rotaļās. Paēduši gardo 
zupu, devāmies uz Amatu centru “Mazā kāpa”, 
lai radoši turpinātu darboties ar dabīgo ādu, 
veidojot atslēgu piekariņus. Pēcpusdiena 
tika veltīta, lai sagatavotu priekšnesumus 
programmas noslēdzošajai dienai – talantu 
šovam, pildītu darba lapas savā grāmatiņā, 
pabeigtu interviju stāstus un atpūstos. Jau-
nieši apgleznoja arī trikotāšas maikas, sevis 
izvēlētajā tehnikā – batikojot ar balinātāju 
vai veidojot zīmējumus ar auduma krāsām, 
flomāsteriem.

Piektdienu veltījām komunikācijas 
prasmju attīstīšanai, spēlējot komunikāciju 
spēles, novērtējot sevi kā klausītāju un 
kā runātāju. Secinājām, cik svarīga ir 

komunikācija gan darbā komandās, lai 
veiksmīgi tiktu galā ar uzdevumiem, gan 
personīgajās attiecībās. Kā komunikācijas 
trūkums spēj izraisīt konfliktsituācijas. 
Jaunieši tika informēti par verbālo un 
neverbālo komunikāciju, kas tās tādas 
ir, kā tās strādā. Izrādās, ka arī attēli spēj 
runāt un nodot mums daudz informācijas.

Programmu noslēdzām sestajā dienā, 
kura bija veltīta Ģimenei. Jaunieši rādīja 
un stāstīja par saviem talantiem un brīvā 
laika pavadīšanu, hobijiem. Mūsu mērķis 
bija parādīt jauniešiem, ka katram no 
viņiem ir ko parādīt citiem, ka jaunieši, 
kuri stāsta jokus, spēlē volejbolu, zīmē, 
piedalās sacensībās, arī spēj savas aiz-
raušanās prezentēt talantu šovos. Pēdējā 
dienā katrs dalībnieks saņēma arī vēstuli 
no sava mentora, ko ielikām jauniešu 
Veiksmes grāmatās, dalījāmies piedzīvo-
jumos, atmiņās, izvērtējām programmas 
aktivitātes un izpildes kvalitāti. Vecā-
kiem un dalībniekiem lūdzām aizpildīt 
izvērtējuma anketas, lai saprastu vai vi-
sas nodarbības bija lietderīgas, vai būtu 
kas jāmaina, ko jaunieši ir iemācījušies 
programmas laikā. 

Visi dalībnieki ar “Vasaras izaugsmes 
programmas ESteRE” aktivitātēm  bija 
ļoti apmierināti, novērtējot programmu 
ar 9 – 10 ballēm, visvairāk patikusi bija 

diena Siguldā, supošana, un krekliņu ap-
gleznošana. Daži vēlētos mainīt dalībnieku 
vecuma grupu, vai dažus dalībniekus, kā 
arī vēlējās iespēju palikt pa nakti. 

Top trijniekā, ko jaunieši ir iemācījušies, 
viņi novērtēja komunikācijas attīstību, 
sadarbošanos grupās, sevis izzināšanu un 
tika minētas dažādu personīgo prasmju 
attīstīšana (supošana, baiļu pārvarēšana, 
saulītes ritentiņa taisīšana). Visgrūtākais 
dalībniekiem bija pildīt “Mana veiksmes 
dienasgrāmata” darba lapas, atzina, ka ir 
par lielu darba apjoms. 

Priecēja tas, ka dalībnieki vēlējās, kaut 
programma nebeigtos un būtu arī nākošajā 
gadā. Mēs, biedrība “Kokneses jauniešu 
biedrība” ceram uz drīzu atkal satikšanos!

Par aktivitātēm un jaunumiem uzzini 
mūsu Instagram kontā @kjb_biedriba, 
Facebook lapā – Kokneses jauniešu bied-
rība vai mūsu mājas lapā www.jauniesi.
weebly.com.

Biedrības “Kokneses jauniešu 
biedrība”

Valdes locekle
“Vasaras izaugsmes 

programmas ESteRE”
Programmas vadītāja Ieva Ūtēna

Esam uz viena ceļa!

Projekta dalībnieki un mentori atklājumiem bagātajā vasarā.
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Likteņdārzā atklāta 
piemiņas vieta Latvijas 
valsts dibinātājiem un 
neatkarības atjaunotājiem

6. septembrī Likteņdārzā svinīgi atklāja piemiņas vietu Latvijas valsts dibinātājiem 
un neatkarības atjaunotājiem. Šogad, 4. maijā, apritēja Neatkarības deklarācijas pie-
ņemšanas 30. gadadiena. Savukārt 6. septembrī pirms 29 gadiem PSRS bija spiesta 
atzīt 1940. gada okupēto Baltijas valstu pilnīgu neatkarību.

Jaunajā  piemiņas vietā ir godināti gan Latvijas Tautas padomes locekļi, kuri 1918. 
gada 18. novembrī pasludināja Latvijas valsts neatkarību, gan Augstākās padomes 
deputāti, kuri pieņēma Latvijas Neatkarības deklarāciju 1990. gada 4. maijā. 

Svinīgajā piemiņas vietas atklāšanā piedalījās Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūr-
niece, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele, Kokneses fonda padomes 
priekšsēdētāja, Eiropas Parlamenta deputāte Sandra Kalniete, biedrības “4. maija 
Deklarācijas klubs” prezidente Velta Čebotarenoka un valdes loceklis Ivars Briedis, 
Likteņdārza idejas autors Vilis Vītols, kā arī citi bijušie Augstākās padomes deputāti, 
kuri balsoja par Latvijas valsts neatkarības atjaunošanu.

Piemiņas vietas projekta autores ir Latvijas Lauksaimniecības universitātes Vides 
un būvzinātņu fakultātes dekāne un Ainavu arhitektūras un plānošanas katedras 
profesore Daiga Zigmunde un LLU Ainavu arhitektūras un plānošanas katedras 
vadītāja, asociētā profesore Natālija Ņitavska. Piemiņas plāksnes , dekoratīvo solu 
un tajos iestrādāto vārdu autors ir metāmmākslinieks Edgars Saučuks. Finansiāli 
piemiņas ansambļa projektu atbalstīja Ilzes Pētersones-Godmanes vadītais uzņēmums.

Tēva diena Iršos

Piemiņas akmeni atklāj biedrības “4. maija Deklarācijas klubs” prezidente 
Velta Čebotarenoka un Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece. Foto: 

Uldis Freimanis

Sporta hallē “Irši”, 13. septem-
brī,  norisinājās Tēva dienai 
veltīts pasākums “Es ar tēti 
kolosāli”.  Pasākuma aktivitātes 
mērķtiecīgi tika veidotas tā, lai 
patiktu pašiem mazākajiem, 
gan arī lielākajiem ģimenes 
bērniem. 

Lāsma Rutkovska,
Sporta darba organizatore Iršu 
pagastā

Foto: Monta Bergmane

Bērni kopā ar tētiem varēja piedalīties 
spēlēs un stafetēs, kā arī pārbaudīt savus 
spēkus un zināšanas. Kopā piedalījās 11 
komandas: “Bergmaņi”, “Gāzi grīdā”, ”A3”, 
“Uzvarētāji”, “Rūķi”, “Kate”, “Tīģeri”, “Ru-
ži-Riekstiņi”, “Enija”, “Nikolajevi”, “Alvis 
un burunduki”.

1. vietu ieguva Meieru un Purkalnu 
ģimene ar nosaukumu “Alvis un burunduki”.

2. vietu ieguva Nikolajevu ģimene ar 

nosaukumu “Nikolajevi”.
3.  vietu ieguva Štāļu ģimene ar no-

saukumu “Gāzi grīdā”.
Paldies Iršu pagasta iedzīvotājiem un 

visiem, kuri piedalījās un atbalstīja Tēva 
dienas pasākumu!

Paldies arī brīvprātīgajiem jauniešiem, 
kuri palīdzēja sagatavot un tiesāt stafetes!

Liels paldies Silvaram Dumpim ar ģimeni 
par pārsteigumu - 1. vietai bezmaksas 
apmeklējums viņu saimniecībā “Karlīnas”!

Foto mirkļi no Tēva dienas aizraujošajām aktivitātēm.

Turpinās sadarbība ar 
Gaisa spēkiem

Ģimenes atbalsta centram “Dzeguzī-
te” izveidojusies veiksmīga sadarbība ar 
Nacionālo bruņoto spēku Gaisa spēku 
štābu. 20. augustā Gaisa spēku karavīri 
rīkoja talku, kurā palīdzēja sakopt iestādes 
apkārtni. Ģimenes atbalsta centra direktore 
Gaļina Kraukle stāsta, ka sadarbība ar Gaisa 
spēkiem aizsākās pirms trīs gadiem. Šajā 

reizē 36 karavīri veica āra soliņu remontu, 
kā arī viņu palīdzību lieti noderēja sporta 
laukuma gumijas seguma un ēku lietus 
tekņu tīrīšanai.

Ģimenes atbalsta centrs “Dzeguzīte” 
pateicas par labi padarītu darbu Gaisa 
spēku karavīriem un gaidīs uz nākamo 
tikšanos Ziemassvētkos.

Jau trešo gadu Gaisa spēku karavīri sniedz savu palīdzību “Dzeguzītes” 
iemītniekiem.

Krāšņi zied 95. mūža rudens
Koknesiete Aina Blūzmane 9. 
septembrī sagaidīja dižu dzīves 
gadskārtu – 95. dzimšanas dienu. 

Kokneses novada domes
Tūrisma un sabiedrisko attiecību 
nodaļa

“Mana svētku diena pagāja dziedot, smejot 
un uzņemot visjaukākos apsveicējus!” – teic 
jubilāre, kura savus bagātos gadus nes kā  
lielu dzīves balvu, visiem saviem mīļajiem 
labu vēlot.

Jo cilvēkam vairāk nācies dzīves grūtuma 
pārciest, jo vairāk viņā cilvēcības un gaišu-
ma. Šī atziņa ļoti sasaucas ar Rīgā dzimušās 
meitenes skaudro bērnības stāstu un agrīnās 
jaunības dienām, kas pagājušas tālumā no 
Latvijas. No 1953. gada Koknese ir Ainas 
Blūzmanes mājas – te skaisti saziedējis vi-
ņas dzīves dārzs, kurā krāšņākās puķes ir 
izaudzinātās divas meitas, četri mazbērni 
un septiņi mazmazbērni.   

Dzimšanas dienā jubilārei sirsnīgus svei-
cienus sūtīja fonda “Sibīrijas bērni” vadītāja 
un režisore Dzintra Geka, operators Aivars 

Lubānietis un daudzi citi, ar kuriem Ainas 
kundzi vienmēr vienos atmiņas par izsūtīju-
ma laiku Sibīrijā. Kokneses novada politiski 
represēto nodaļas vārdā daudz baltu dieniņu 
jubilārei vēlēja Lība Zukule un Monika Dzene, 
bet Inese Skuja, kapelas “Aizezeres muzikanti” 
vadītāja, dāvāja sirdij tuvas melodijas, kas 
dziedātas jaunības dienās. Kamēr veselība 
atļāva, Ainas kundze atbalstīja un piedalījās 
nodaļas rīkotajos pasākumos.

Arī Kokneses novada Sociālā dienesta 

darbinieces šajā dienā ieradās sveikt bagāto 
gadu gaviļnieci.

Nemainīga ir Ainas Blūzmanes ilga mūža 
noslēpuma recepte: “Es domāju tikai labas 
domas un priecājos par katru jaunu dzīves 
dienu!” Pirms pieciem gadiem saviem svei-
cējiem viņa novēlēja: “Nodzīvojiet arī jūs līdz 
90!”, tagad tikpat moži skan Ainas Blūzmanes 
sacītais: “Novēlu ikvienam dzīvot ar prieku 
un nodzīvot kā es – līdz 95!”

Jubilāre Aina Blūzmane svētku dienā saņēma daudz ziedu un sirsnīgu 
vēlējumu. Sveicēju pulkā bija arī represēto nodaļas pārstāves Monika 

Dzene, Lība Zukule un skaistu dziesmu spēlētāja Inese Skuja. 
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Jaunā Aizkraukles novada pašvaldību vadītāji pieprasa 
autoceļa P79 “Koknese-Ērgļi” atjaunošanu
Aizkraukles novada apvienoja-
mās pašvaldības  - Aizkraukles, 
Jaunjelgavas, Kokneses, Nere-
tas, Pļaviņu un Skrīveru - vie-
nojušās par atbalstu  Kokneses 
novada domes iniciatīvai par 
Valsts reģionālā autoceļa P79 
“Koknese – Ērgļi” atjaunošanu 
un kopīgā vēstulē aicina to 
darīt steidzami. Minēto pašval-
dību pārstāvji deleģējuši Kok-
neses novada domes priekšsē-
dētājam parakstīt vēstuli Vides 
aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai, Satiksmes 
ministrijai, Latvijas Pašvaldību 
savienībai un Zemgales Plāno-
šana reģionam, ar aicinājumu 
steidzami noteikt šo ceļa pos-
mu kā prioritāri atjaunojamo 
Aizkraukles novadā.

Pašvaldību vadītāji vēstulē uzsver, ka 
pieejamā finansējuma izvērtēšanā un sa-
dalīšanā jāņem vērā ceļa noslodze, ekono-
miskā aktivitāte, ekonomiskais potenciāls 
un sabiedrības viedoklis.

Kokneses novada domes priekšsēdētājs 

Dainis Vingris norāda, ka šis brīdis, kad 
vairākas, savā starpā par finansējumu 
konkurējošas pašvaldības, ir spējīgas vie-
noties, vērtējams kā vēsturisks. D.Vingris: 
“Esmu pateicīgs kolēģiem, kuri saklausīja 
mūsu argumentus par to, ka šajā situācijā 
ar šī ceļa posma remontdarbiem kavēties 
nedrīkst. Pēdējo piecpadsmit gadu laikā 
ceļam pieguļošajās teritorijās ir attīstī-
jušies virkne spēcīgu uzņēmumu, kuri 
ir piesaistījuši apjomīgus struktūrfondu 
līdzekļus un investējuši attīstībā, kā re-
zultātā strauji palielinājusies satiksmes 
intensitāte un smago transportlīdzekļu 
īpatsvars. Diemžēl prasībām neatbilstošais 
autoceļa stāvoklis apvienojumā ar aizvien 
pieaugošu satiksmes intensitāti, novedis 
pie situācijas, ka autoceļš strauji sabrūk.”

Autoceļa noslogotība tuvākajos gados 
tikai turpinās pieaugt. 2022.gadā “Latvijas 
valsts meži” plāno uzsākt kūdras ieguvi 
kūdras atradnē “Garais purvs” 128 ha 
platībā, kuram piekļuve tiks nodrošināta 
no autoceļa P79 Koknese – Ērgļi. Gadā ir 
plānots izvest 50 000 m3 kūdras. Viens 
no administratīvi teritoriālās reformas 
mērķiem ir ekonomiski attīstīt spējīgas 

administratīvās teritorijas, kas uzlabotu 
valsts un pašvaldību ekonomisko izaugsmi 
un konkurētspēju. Autoceļš P79 Koknese-
Ērgļi ir nozīmīga satiksmes dzīsla vairāk 
nekā 20 Kokneses uzņēmumiem, kuri 
darbojas piena lopkopības, graudkopības, 
metālapstrādes, būvniecības, mežizstrādes 
u.c. jomās. Šo uzņēmumu kopējais gada 
apgrozījums sasniedz 14 miljonus eiro, 
nodrošinot 223 darba vietas.

Viens no novada lielākajiem uzņēmējiem, 
SIA “Bormaņi” vadītājs Jānis Miezītis, 
pauž neizpratni par procesu, kā valsts 
izvērtē prioritātes. J.Miezītis: “Esmu šeit 
dzimis, uzaudzis un dzīvojis visu savu 
mūžu. Šis ceļš nav atjaunots vismaz 30-40 
gadus, tikai pielāpa bedres. Grūti iedo-
māties, vai Latvijā ir vēl kāda cita tāda 
vieta, kur ir tik intensīva satiksme, bet 
ceļš nav ticis atjaunots. Tiek atjaunoti ceļa 
posmi, piemēram, Latgalē, kur vispār nav 
ne mašīnu, ne cilvēku… Mums tikai sola 
un sola, pārcelti jau vismaz trīs apsolītie 
termiņi, tikmēr mēs ciešamies, un tur-
pinām strādāt, ražot, maksāt nodokļus”.

Atgādinām, ka jūnijā cīņā par Kokneses 
infrastruktūras, tostarp P79 “Koknese-

Ērgļi” atjaunošanu, apvienojās Kokneses 
novada uzņēmēji un lauksaimnieki.

INFORMĀCIJAI
Autoceļam P79 “Koknese - Ērgļi” 

jānodrošina:
• Apdzīvoto vietu (Bebru pagasts (iedz.

skaits 1077) un Iršu pagasts (iedz. skaits 
470)) sasniedzamība ar administratīvo 
centru (VPVKAC, ģimenes ārstu prakses, 
pasts, bankomāts, veikals, benzīntanks u.c)

• Piekļuve vairāk kā 20 uzņēmumiem 
(t.sk. lauksaimniecības, metālapstrādes, 
mežizstrādes, kravu pārvadājumi u.c), 
kuri nodrošina 223 darbavietas.

• Piekļuve saimniecībām, kuras kat-
ru dienu realizācijai nodod vairāk kā 63 
tonnas svaigpiena un nodrošina barības 
piegādi un kūtsmēslu izvešanu vairāk kā 
5 900 lopu lielam ganāmpulkam.

• Piekļuve saimniecībām, kuras ik gadu 
izved vairāk kā 13 800 tonnas graudu.

• Sabiedriskā transporta maršruti.
• Skolēnu pārvadājumi uz izglītības 

iestādēm (pamatskola, vidusskola), mū-
zikas skolu, peldbaseinu.

• Preču piegāde un pakalpojumu snieg-
šana iestādēm (Iršu pagasta pārvalde, 

Ģimenes atbalsta centrs "Dzeguzīte",  Pērses 
sākumskola, veikals-kafejnīca "Zemītes").

• Mežizstrādei.
• Tūrismam un apskates vietām (valsts 

nozīmes arhitektūra piemineklis “Vecbebru 
muižas kungu māja”, Safari parks "Zemi-
tāni", Iršu Magazīna (Lielākā baltvācu 
kolonija), Bulandu pilskalns, zemnieku 
sēta "Nomaļi").

Iniciatīvu atbalsta Kokneses uzņēmē-
ji: SIA "ZS Pilslejas", SIA "Vecsiljāņi", 
SIA "Pērles Būve", Kokneses ciemata 
J.Kirovāna zemnieku saimniecība 
"SIETIŅI", SIA „ZIEDI”, Bebru pagas-
ta zemnieku saimniecība "ROSMES", 
SIA "ZEMITĀNI", SIA "Bormaņi", SIA 
"ROPLAINIS", Iršu pagasta zemnieku 
saimniecība "ZEMĪTES", Bebru pagasta 
K.Karlsona zemnieku saimniecība "TĪ-
RUMNIEKI", SIA "Vējkalni MIKI", Iršu 
pagasta zemnieku saimniecība “Pamati”, 
SIA "Pelava", IK WIL VAN HERK, Iršu 
pagasta zemnieku saimniecība "Pumpuri".

Kokneses novada domes
Attīstības nodaļa

No Raganu lidlauka 
uz Skrīveriem

No purva izbraucot, esam sasnieguši 
Aizkraukles novadu, caur Aizkraukles 
dzelzceļa staciju dodamies pilsētas vir-
zienā. Pa jaunizveidotajiem veloceliņiem 
brauciens rit raiti un netraucējot pārē-
jiem satiksmes dalībniekiem. Ainava 
paliek kalnaināka, parādās Daugavas 
skati un nonākam viesu namā “Cepļi”, 
Raganu lidlaukā, kur mūs sagaida šīs 
vietas galvenā ragana ar dažādiem uz-
devumiem, dodot iespēju arī “palidot”, 
pacienāties ar raganas tēju un ieturēt 
nelielu maltīti. 

Elpa ievilkta un ceļš aizvijas Skrīveru 
virzienā, saule silda, brauciens vijas pa 
nobraucieniem un stāviem kāpumiem, 
kad velosipēds jāstumj kalnā. Sasniedzam 
Skrīveru novadu un ar aizraujošiem 
stāstiem par Skrīveriem mūs sagaida 
gide Daina Vancāne. Uzzinām gan par 
Aizkraukles baznīcu, par pilskalnu, 
gan arī par šeit mītošajiem susuriem. 
Uzkāpšana senajā pilskalnā ar pasakai-
no Daugavas ielejas skatu ir kāpšanas 
pūļu vērta. 

Ar “Balto kazu” uz 
Jaunjelgavu

]Un tad jau jādodas tālāk, lai Skrīveru 
pārtikas kombinātā nobaudītu garšīgās 
gotiņas, uzzinātu par to tapšanas vēsturi 
un tās kā cienastu paņemtu mājinie-
kiem. Izrādās, ka ir arī melnās gotiņas, 
kas garšo skursteņslauķiem. Un tad jau 
atkal dodamies tālāk līdz Daugavai, 
lai ar kuģīti “Baltā kaza” pārceltos uz 
Jaunjelgavu. Kapteiņa stāsts par seno 
Jaunjelgavu ir tik aizraujošs, ka jādodas 
aplūkot pilsēta, kur pie jaunatvērtā tū-
risma informācijas centra mūs sagaida 
tā saimnieki ar stāstiem par Jaunjelgavas 
šodienu. Mirklis atelpai un tūrisma 
informācijas centra apskatei, un priekšā 
garš ceļš caur Jaunjelgavas novadu, iz-
braucot caur Sēreni, mirkli apstājoties 
pie Karsta kritenēm un sasniedzot zīmi 

“Daugavas krasts -10” dodamies atkal 
Kokneses virzienā. Pārsteigumiem pilna 
ir viesošanās zemnieku saimniecībā 
”Liepkalnes” pie Aijas un Arvīda Vī-
toliem. Iepazīstam bišu dzīvi, ir iespēja 
aplūkot bišu māju un klausīties bitenieka 
stāstus. Ainaviski skaistā vietā kopīgi 
baudīt zupu un izvērtēt šī gada brau-
cienu ar smaidīgiem, kaut nogurušiem 
cilvēkiem ir patiešām patīkami. Un ir 
jāsaņemas, lai vēl kilometru ar velo-
sipēdu dotos uz kuģīti “Vīgante” un 
celtos atpakaļ uz Koknesi. Vienpadsmit 
neaizmirstamas stundas skaistā dienā, 
kad gaisā pamazām parādās rudens 
elpa pavadītas uz velosipēda!  Paldies 
visiem velobraucējiem, jo tikai, atbalstot 
organizatorus un ievērojot noteikto, 
var izdodoties tik patīkams brauciens! 

Jūs esat fantastiski!
Vislielākais paldies Bebru pagasta sporta 

darba organizatoram Artim Zvejniekam 
par dalībnieku drošu vadīšanu velobrau-
ciena laikā. Paldies Valsts policijas eki-
pāžai, personīgi Rimantam Masiulim un 

pašvaldības policijas ekipāžai, personīgi 
Jānim Galviņam par izcili pavadīto velo-
braucienu, par pārdomāto ceļu slēgšanu, 
pēc iespējas netraucējot pārējiem satiksmes 
dalībniekiem un par ļoti pozitīvo attieksmi!

Paldies domes autobusa vadītājam 
Valteram Kārkliņam un medmāsai Innai 
Magonei par atbalstu!

Paldies viesu namam “Cepļi” un īpaši 
Anitai Turlajai par iespēju paviesoties 

Raganu lidlaukā! Paldies Dainai Vancānei 
par nepārspējamiem Skrīveru stāstiem! 
Skrīveru pārtikas kombinātam par jauko 
uzņemšanu!

Paldies kuģīšu “Baltā kaza” un “ Vīgante” 
kapteiņiem par celšanu pāri Daugavai!

Paldies Jaunjelgavas TIC kolektīvam 
par viesmīlīgo sagaidīšanu! Paldies Vītolu 
ģimenei par iespēju paviesoties tik skaistā 
un mierpilnā vietā!

Paldies  mūsu atbalstītājiem: “Drukas 
namam” par šī gada velobrauciena dalībnieku 
rokassprādzēm; “Aizkraukles saldumu” 
Torņu ielas zefīram par saldiem atelpas 
brīžiem velobrauciena laikā;  “Kokneses 
miesniekam” par lielisko maltīti un par 
pārsteiguma kliņģeri velobraucējiem ar 
skaisto uzrakstu “Jūs esat fantastiski”, 
jo tādi patiešām bija visi šī gada velo-
brauciena dalībnieki!

Rudens tūrisma velobrauciens pa četriem novadiem
 Raksta sākums 1.lpp »»»

Cits transporta līdzeklis. No velosipēdiem pie slotām Raganu lidlaukā.

Īstiem ceļotājiem visi ceļi ir pa spēkam!
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Aktualitātes projektā 
Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras 
atbalsts vispārējās un 
profesionālās izglītības 
iestādēs” 

2020. gada 20. jūnijā ir stājušies 
spēkā grozījumi Ministru Kabineta 
noteikumos Nr. 359 “Darbības 
programmas “Izaugsme un nodar-
binātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta 
mērķa “Uzlabot pieeju karjeras 
atbalstam izglītojamajiem vispārējās 
un profesionālās izglītības iestādēs 
”īstenošanas noteikumi”, kas no-
saka projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 
“Karjeras atbalsts vispārējās un 
profesionālās izglītības iestādēs” 
6. darbības pagarinājumu par vēl 
vienu pilnu mācību gadu.

Darbu projektā turpinās peda-
gogs karjeras konsultants, kurš ir 
ieguvis sertifikātu un tiesības sniegt 
individuālās karjeras konsultācijas.

Projektā iesaistītās skolas:
• Ilmāra Gaiša Kokneses vi-

dusskola;
• Kokneses internātpamatskola 

– attīstības centrs;
• Bebru pamatskola.
Projekta pagarinājuma laikā  

finansējums karjeras atbalsta pa-
sākumiem un pedagoga karjeras 
konsultanta atalgojumam tiek pie-

šķirts tikai 7. – 9. un 10. – 12. klašu 
skolēniem. Finansējums karjeras 
attīstības atbalsta pasākumiem tiks 
piešķirts 3 euro uz skolēnu, kas ir 
krietni mazāk par iepriekšējiem 
gadiem. 

 Karjeras attīstības atbalsta 
prioritārie virzieni 2020./2021.
mācību gadā:

• karjeras izglītības integrēša-
na pilnveidotā mācību satura un 
pieejas īstenošanā;

• profesionālās izglītības pie-
vilcības veicināšana un prasmju 
izcilības iepazīšana;

• pasākumi vecākiem bērnu 
karjeras atbalstam.

Projekta mērķis – uzlabot pieeju 
karjeras atbalstam izglītojamiem 
vispārējās un profesionālās izglī-
tības iestādēs.

Īstenošanas laiks: 2016. gada 1. 
janvāris – 2021. gada 31. decembris

Informāciju sagatavoja: Anda 
Mikāla, Kokneses novada 

domes Attīstības nodaļa

Aizvadīta Vecbebru 30 minūšu 
skrējiena 9. kārta

15. jūlijā iesākās pirmā kārta 30 minūšu 
skrējienam trešdienu vakaros. Tagad jau aizvadīts 
9. kārtas skrējiens un šonedēļ , 16. septembrī, 
klāt noslēguma pasākums. 

9. septembris mums dāvināja saulainu un 
patīkamu Vecbebru 30 minūšu skrējiena 9. 
kārtu. Sacensībā piedalījās 15 dalībnieki un 
kopā ieguvām 129 apļus, kas mērāmi 50 ki-
lometru kopgarumā. Dalībnieku degsme un 
rezultāti aizvien ir iespaidīgāki.

Šajā kārtā izteiktā vadībā bija grupas V 

9-12 trīs pārstāvji, kur lielāko skrējiena laiku 
1. un 2. vietā ar trīs līdz piecu metru atstarpi 
atradās un mainījās Lauris Bičenko un Ed-
vards Krievārs, savukārt 3. vietā ar desmit līdz 
divdesmit metru atstarpi stabili skrēja Rūdolfs 
Emīls Zvejnieks. Finiša aplis bija it sevišķi 
satraucošs un izšķirošs, priekšgala trijnieka 
pozīcijas izmainījās,  pēdējās sekundēs finiša 
līniju un jauna apļa ieskaiti paguva iegūt Lauris 
un Rūdolfs, savukārt Edvardam pietrūka vien 
1-2 sekundes. Paldies puišiem par šo cīņu! 

Uzslava visiem, kas šīs 30 minūtes trenēja savu 
izturību un spēkus. Tagad atlikusi vien 10. no-
slēdzošā kārta, kas norisināsies 16. septembrī.  
Pēc skrējiena stadiona ēkas telpās notiks visu 
kārtu rezultātu apkopošana un apbalvošanas 
ceremonija.

Artis Zvejnieks,
Bebru pagasta sporta pasākumu 

organizators

Paldies atsaucīgajiem sportiskā pasākuma dalībniekiem!
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PIrM DIENA OTrDIENA TrEŠDIENA CETUrDIENA PIEKTDIENA

SEPTEMBRIS

21 22 23 24 25

Ārstnieciskā vingrošana fizioterapeita 
pavadībā, Bebru pamatskola,

17.30 - 18.30

Peldbaseins iedzīvotājiem, 
Kokneses sporta centrs,

18.00 - 19.00

Ārstnieciskā vingrošana fizioterapeita 
pavadībā, Kokneses novada dome, 

17.30 - 18.30

Ārstnieciskā vingrošana fizioterapeita 
pavadībā, Iršu sporta halle, 

19.00 - 20.00

Ārstnieciskā vingrošana ūdenī 
senioriem, Kokneses sporta centrs, 

18.00 - 19.00

SEPTEMBRIS OKTOBRIS

28 29 30 1 2

Ārstnieciskā vingrošana fizioterapeita 
pavadībā, Bebru pamatskola, 

17.30 - 18.30

Peldbaseins iedzīvotājiem, 
Kokneses sporta centrs, 

18.00 - 19.00

Atvērtie sporta vakari, Kokneses 
sporta centrs, 18.00 - 21.00

Ārstnieciskā vingrošana fizioterapeita 
pavadībā, Kokneses novada dome, 

17.30 - 18.30

Ārstnieciskā vingrošana fizioterapeita 
pavadībā, Iršu sporta halle, 

19.00 - 20.00

Ārstnieciskā vingrošana ūdenī 
senioriem, Kokneses sporta centrs, 

18.00 - 19.00

OKTOBRIS

5 6 7 8 9

Ārstnieciskā vingrošana fizioterapeita 
pavadībā, Bebru pamatskola,

17.30 - 18.30

Peldbaseins iedzīvotājiem, 
Kokneses sporta centrs, 

18.00 - 19.00

Atvērtie sporta vakari, Kokneses 
sporta centrs, 18.00 - 21.00

Ārstnieciskā vingrošana fizioterapeita 
pavadībā, Kokneses novada dome, 

17.30 - 18.30

Ārstnieciskā vingrošana fizioterapeita 
pavadībā, Iršu sporta halle, 

19.00 - 20.00

Ārstnieciskā vingrošana ūdenī 
senioriem, Kokneses sporta centrs, 

18.00 - 19.00

12 13 14 15 16

Ārstnieciskā vingrošana fizioterapeita 
pavadībā, Bebru pamatskola,

17.30 - 18.30

Peldbaseins iedzīvotājiem, 
Kokneses sporta centrs, 

18.00 - 19.00

Atvērtie sporta vakari, Kokneses 
sporta centrs, 18.00 - 21.00

Ārstnieciskā vingrošana fizioterapeita 
pavadībā, Kokneses novada dome, 

17.30 - 18.30

Ārstnieciskā vingrošana fizioterapeita 
pavadībā, Iršu sporta halle, 

19.00 - 20.00

Ārstnieciskā vingrošana ūdenī 
senioriem, Kokneses sporta centrs, 

18.00 - 19.00

19 20 21 22 23

Ārstnieciskā vingrošana fizioterapeita 
pavadībā, Bebru pamatskola,

17.30 - 18.30

Peldbaseins iedzīvotājiem, 
Kokneses sporta centrs, 

18.00 - 19.00

Atvērtie sporta vakari, Kokneses 
sporta centrs, 18.00 - 21.00

Ārstnieciskā vingrošana fizioterapeita 
pavadībā, Kokneses novada dome, 

17.30 - 18.30

Ārstnieciskā vingrošana fizioterapeita 
pavadībā, Iršu sporta halle, 

19.00 - 20.00

Ārstnieciskā vingrošana ūdenī 
senioriem, Kokneses sporta centrs, 

18.00 - 19.00

26 27 28 29 30

Ārstnieciskā vingrošana fizioterapeita 
pavadībā, Bebru pamatskola,

17.30 - 18.30

Peldbaseins iedzīvotājiem, 
Kokneses sporta centrs, 

18.00 - 19.00

Atvērtie sporta vakari, Kokneses 
sporta centrs, 18.00 - 21.00

Ārstnieciskā vingrošana fizioterapeita 
pavadībā, Kokneses novada dome, 

17.30 - 18.30

Ārstnieciskā vingrošana fizioterapeita 
pavadībā, Iršu sporta halle, 

19.00 - 20.00

Ārstnieciskā vingrošana ūdenī 
senioriem, Kokneses sporta centrs, 

18.00 - 19.00

Bezmaksas veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi septembrī / oktobrī Kokneses novadā

Pasākumi, nodarbības un lekcijas 
tiek rīkotas projekta nr. 9.2.4.2./16/I/019 
"Koknese-veselīgākā vide visiem!" 
ietvaros, ar mērķi uzlabot Kokneses 
novada iedzīvotāju pieejamību veselības 
veicināšanas un slimību profilakses 
pasākumiem, veicinot iedzīvotāju 
fizisko un garīgo veselību, aktuali-
zējot un risinot vietējās sabiedrības 
veselības problēmas, un izglītojot 

jautājumos, kuri ir pamatnosacījums 
iedzīvotāju dzīves kvalitātes, drošas 
vides un veselības uzlabošanai. Pasā-
kumi, nodarbības un lekcijas ir bez 
maksas, jo projekts tiek finansēts 
no Eiropas Sociālā fonda un valsts 
budžeta līdzekļiem.

Pasākumu un nodarbību sarakstā 
iespējamas izmaiņas un papildus 
pasākumi, tāpēc aktuālo informā-

ciju aicinām skatīt www.koknese.
lv (sadaļā: Pašvaldība - Projekti), 
Facebook lapā: https://www.facebook.
com/veseligikoknesesnovada/ vai 
interesēties Kokneses novada domes 
Attīstības nodaļā vai pa tālr. 65128569, 
27298666, ieva.rusina@koknese.lv . 

Pieteikšanās uz nodarbībām no-
tiek individuāli, sekojot norādītajai 
informācijai afišās.

Turpinās projekta “Koknese-veselīgākā vide visiem!” aktivitātes
Septembrim tuvojoties noslē-

gumam, turpināsies projekta Nr. 
9.2.4.2./16/I/019 “Koknese-veselīgākā 
vide visiem!” ilgi gaidītie bezmaksas 
veselības veicināšanas un slimību 
profilakses pasākumi, nodarbības 
un lekcijas. 

Aicinām iedzīvotājus būt aktī-
viem un izmantot iespēju piedalīties 
nodarbībās un pasākumos, lai stip-
rinātu savu veselību! Nodarbības un 
pasākumi tiks organizēti, ievērojot 
fizisko distancēšanos un valstī no-
teiktos epidemioloģiskās drošības 

pasākumus.
No septembra beigām līdz pat 

decembrim, to ieskaitot, paredzētas 
ārstnieciskās vingrošanas nodarbības 
fizioterapeita pavadībā, peldbaseina 
apmeklējumi, atvērtie sporta vakari 
visām iedzīvotāju grupām, bet atse-
višķi tikai senioriem ir paredzētas 
ārstnieciskās vingrošanas nodarbības 
ūdenī un bērniem veselīga uztura 
nodarbības.

Sākot ar nākamā gada janvāri, 
notiks vingrošanas, pilašu un zumbas 
nodarbības, ārstnieciskā vingrošana 

ūdenī ar vidēju intensitāti, veselības 
veicināšanas un slimību profilakses 
nodarbības jauniešiem, turpināsies 
atvērtie sporta vakari, bet tuvojoties 
vasarai, norisināsies garīgās veselības 
stiprināšanas pasākumi.

2020.gada 29.maijā stājās spēkā 
veiktie projekta Nr.9.2.4.2./16/I/019 
“Koknese-veselīgākā vide visiem!” 
grozījumi, pamatojoties uz izmaiņām 
Ministru kabineta 2016. gada 17. 
maija noteikumos Nr.310 “Darbības 
programmas "Izaugsme un nodar-
binātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta 

mērķa "Uzlabot pieejamību veselības 
veicināšanas un slimību profilakses 
pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un 
sociālās atstumtības riskam pakļauta-
jiem iedzīvotājiem" 9.2.4.1. pasākuma 
"Kompleksi veselības veicināšanas 
un slimību profilakses pasākumi" un 
9.2.4.2. pasākuma "Pasākumi vietējās 
sabiedrības veselības veicināšanai 
un slimību profilaksei" īstenošanas 
noteikumi”.

Grozījumu rezultātā projektam 
ir piešķirts papildus finansējums 
46459,00 euro apmērā un pagarināts 

īstenošanas termiņš līdz 2023.gada 
31.maijam, kā arī plānotas turpmākās 
aktivitātes projekta mērķa īstenošanai.

Projekta kopējās izmaksas ir 
114 896,00 euro, tai skaitā Eiropas 
Sociālā fonda (ESF) atbalsts ir 97 
661,60 euro (85%) un valsts budžeta 
finansējums 17 234,40 euro (15%). 
Projekta īstenošanas termiņš - no 
2017.gada 29.marta līdz 2023.gada 
31.maijam.

Projekta mērķis ir uzlabot Kokneses 
novada iedzīvotāju pieejamību veselības 
veicināšanas un slimību profilakses 

pasākumiem, veicinot iedzīvotāju 
fizisko un garīgo veselību, aktuali-
zējot un risinot vietējās sabiedrības 
veselības problēmas, un izglītojot 
jautājumos, kuri ir pamatnosacījums 
iedzīvotāju dzīves kvalitātes, drošas 
vides un veselības uzlabošanai.

Informāciju sagatavoja:
Projektu vadītāja Ieva Rusiņa

Kokneses novada domes 
Attīstības nodaļa


