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Novada
VēstisKOKNESE  bEbrI  IrŠI

kokneses
Katrā mājā lai ienāk Ziemassvētku brīnums! Veidosim kopā Laimīgu 2020. gadu!

Debesu jumā
Ziemassvētku zvaigzne
Pretim kā gaiša lūgšana zied.
Šajā mirklī lai mūsu Dvēseles top
Gaismas un svētības apgaismotas.
/Ā.Āre/

Prieka, labestības un sirdsmiera svētītus Ziemassvētkus! 
Laimīgu, veselīgu un labiem darbiem piepildītu Jauno 
2020. gadu!

Paldies Kokneses novada iedzīvotājiem, sadarbības 
partneriem, uzticīgajiem atbalstītājiem par kopīgi paveikto 
šajā gadā!

Kokneses novada pašvaldības vārdā 
priekšsēdētājs Dainis Vingris

Iedzīvotāju un uzņēmēju ievērībai!
Kokneses novada domes izrakstī-

tos rēķinus un maksāšanas paziņoju-
mus, kuros būs iestrādāts svītru kods, 
no 2020.gada 2.janvāra būs iespējams 
apmaksāt MAXIMA ķēdes veikalos, 
ja maksājamā summa nepārsniedz 
1000.00 euro.

Rēķina svītru kods nedrīkst būt 
bojāts, tam jābūt skaidri salasāmam.

Maksa par pakalpojumu 0.50 euro, 
t.sk.PVN.

SVARĪGI!
Ja nevēlaties maksāt visu rēķinā vai 

nekustamā īpašuma nodokļa maksā-
šanas paziņojumā norādīto summu, 
pirms maksāšanas brīdiniet kasieri, 
nosaucot summu, kādu vēlaties mak-
sāt! Piemēram, ja vēlaties maksāt ne-
kustamā īpašuma nodokli par vienu 
ceturksni, brīdiniet kasieri, nosaucot 
summu, kuru maksāsiet!

Kokneses novada domes 
grāmatvedība

Iedzīvotāju 
un uzņēmēju 
ievērībai!

2019. gada 2. decembrī tika izsludi-
nāts ikgadējais biznesa ideju konkurss 
„ESI UZŅĒMĒJS KOKNESES NO-
VADĀ!”. Aicinām konkursā piedalīties 
ikvienu fizisku vai juridisku personu, 
kurai ir biznesa ideja un kura ir gatava 
to attīstīt saimnieciskās darbības uzsāk-
šanai, jaunu pakalpojumu vai produktu 
radīšanai Kokneses, Bebru vai Iršu pa-
gastā.

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

Pieteikumu iesniegšanas termiņš 
ir  līdz 2020.gada 14.februārim, plkst. 
15:00.

Pieteikumi jāsagatavo atbilstoši kon-
kursa nolikuma prasībām un jāiesniedz 

personīgi vai sūtot pa pastu Kokneses 
novada domē (2.stāvs, 2.kab.), Meliora-
toru ielā 1, Koknesē, vai ar elektronisko 
parakstu sūtot uz e-pastu dome@kok-
nese.lv.

2020. gada 17. janvārī, plkst. 10:00 
Kokneses novada domes zālē tiks rīko-
ta  informatīvā diena par biznesa ideju 
konkursu, lai sniegtu informāciju par 
pieteikuma veidlapas aizpildīšanu un 
konkursa noteikumiem, uzņēmēji da-
līsies ar saviem pieredzes stāstiem, citu 
noderīgu informāciju. 

Vairāk informācijas rakstot uz e-pastu 
Sandija.Svarupa@koknese.lv vai zvanot 
pa tālr. 65133636, 20499940.

Konkursa nolikums un pieteikuma 
veidlapas pašvaldības mājaslapā www.
koknese.lv

Aicinām piedalīties biznesa ideju 
konkursā "ESI UZŅĒMĒJS 
KOKNESES NOVADĀ!"

"Gada uzņēmējs 
Zemgalē 2019" – SIA 
"Hanza-elektro"

Kokneses lepnums – uzņēmums SIA "Hanza - elektro".Valdes loceklis 
Aivis Ščerbinskis un kundze Anita svinīgajā pasākumā kopā ar Kokneses 

novada domes priekšsēdētāju Daini Vingri, Attīstības nodaļas vadītāju 
Andu Mikālu un projektu vadītāju Ievu Rusiņu.

Esiet sveicināti 2019. gada noga-
lē! Lai arī zeme nav tinusies sniega 
baltumā, Koknesē, Bebros un Iršos 
iedegtās svētku egles rada gaišu no-
skaņu, ka mēs ejam pretī gada baltā-
kajiem svētkiem un pasaule iemir-
dzēsies Ziemassvētku gaismā. Svētku 
sajūtu mēs radām paši – ar iedegtām 
gaismiņām namu logos, ar vēlēšanos 
cits citam pasacīt labus vārdus, ar ap-
stāšanos straujajā ikdienas skrējienā, 
lai pavērtos zvaigžņotajās debesīs.  

Laika gredzenā tūlīt ievīsies vēl 
viens loks, un mēs kļūsim bagātāki 
par vienu dzīves gadu. Arī Kokne-
ses novada dzīvē šis ir bijis skaistiem 
un nozīmīgiem notikumiem bagāts 
gads.

Mūsu novada vārds Latvijā šajā 
gadā izskanējis ar tūrisma aktivitā-
tēm, ar mūsu darbīgo uzņēmēju vei-
kumu, ar talantīgajiem jauniešiem, 
kuri guvuši panākumus sportā, iz-
glītības un kultūras jomā. Pār devi-
ņi novadiņi aizskanējis mūsu izcilo 
amatierkolektīvu sasniegtais. Tas ir 
apliecinājums, ka mēs protam turēt 
godā darba tikumu, mūsu kultūrvēs-
turisko mantojumu, tautas mākslas 
tradīcijas un īstenojam projektus, kas 
sekmē novada attīstību.

Šī gada pēdējā izdevuma numurā 
atskatāmies uz Latvijas valsts dzim-

šanas dienai veltītajiem pasākumiem 
mūsu novadā, kā arī informējam par 
aktualitātēm pašvaldībā. Uzzināsiet, 
cik veiksmīgs šis gads ir bijis tūris-
ma nozarē, ar kādiem jaunumiem 
vietējie uzņēmēji un mājražotāji pār-
steidza Ziemassvētku tirdziņā. Laiks 
sarosīties jaunajiem uzņēmējiem, 
lai pieteiktu savu biznesa ideju paš-
valdības izsludinātājā biznesa ideju 
konkursā! Bet intervija ar Aiju Straz-
diņu, Nacionālās kino balvas Lielais 
Kristaps laureāti lai iedvesmo un 
pārliecina – dzīve ir kā kino!

Ja man būtu Ziemassvētku vecīša 
brīnumainā vara, es apdāvinātu vi-
sus, kuri šajā gadā palīdzēja veidot 
mūsu pašvaldības izdevumu. Sirs-
nīgs paldies čaklajiem rakstu auto-
riem! Uz sadarbību arī Jaunajā gadā!

Pirms pāris gadiem, rakstot par 
tikšanos ar aktrisi Akvelīnu Līvma-
ni, man palicis prātā viņas vēlējums: 
„Novēlu būt jauniem! Nodzīvotie 
gadi pārklāj seju ar grumbiņām, bet 
atteikšanās no entuziasma pārklāj 
ar grumbiņām dvēseli. Lai saglabātu 
jaunību, ir jābūt nevīstošai ticībai un 
jauneklīgai pārliecībai par sevi, ir jā-
būt dzirkstošai ticībai!

Lai nākamajā gadā mūs pavada 
dzirkstoša ticība saviem sapņiem!

Sarmīte Rode

Vairāk lasīt 6.lpp »»»
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2019. gada 27. novembrī Kokneses novada dome NOLĒMA:
1.1. Ievēlēt Kokneses novada do-

mes deputāti Rainu Līcīti par Finan-
šu un attīstības pastāvīgās komitejas 
locekli un Sociālo jautājumu un ve-
selības aprūpes pastāvīgās komitejas 
locekli ar 2019. gada 28. novembri.

1.2. Ar 2019. gada 27. novembri 
izbeigt Valdim Silovam Kokneses no-
vada domes deputāta pilnvaras.

2.  Ar 2019. gada 27. novembri at-
celt:

2.1. 2011. gada 10. februāra  rīko-
jumu Nr.13 “Par komisiju izglītojamo  
atbrīvošanai no noteiktajiem valsts  
pārbaudījumiem”;

2.2. 2017. gada 12. jūlija novada 
domes sēdes lēmumu Nr.7.2.14 ( pro-
tokols Nr.9);

2.3. 2017. gada 27. decembra  no-
vada domes lēmumu  Nr.72 (proto-
kols Nr.15).

3.1. Ar 2019. gada 30. decembri 
atbrīvot Daci Zariņu no Administra-
tīvās komisijas  sekretāres pienāku-
miem.

3.2. Ar 2020. gada 2. janvāri  par 
Kokneses novada Administratīvās 
komisijas sekretāri apstiprināt Admi-
nistratīvās komisijas priekšsēdētāju 
Anitu Ozolu.

4. Ar 2019. gada 1. decembri par 
Kokneses novada Administratīvās 
komisijas locekli apstiprināt Silviju 
Vēzi.

5. Pieņemt zināšanai informāciju 
par Kokneses apvienotās pašvaldību 
būvvaldes darbu 2019.gadā ( infor-
mācija mājas lapā www.koknese.lv ).

6.1. Apstiprināt savstarpējo no-
rēķinu aprēķinu Kokneses novada 
apvienotās pašvaldību  būvvaldes 
uzturēšanas izmaksu segšanai 2020. 
gadam ( informācija mājas lapā www.
koknese.lv ).(Savstarpējo norēķi-
nu uzturēšanas izmaksu aprēķinam 
izmanto pirms plānojamā perioda 
apstiprināto budžetu un iedzīvotāju 
skaitu.)

6.2. Lēmumu nosūtīt Pļaviņu, Ne-
retas, Skrīveru un Jaunjelgavas nova-
du pašvaldībām.

6.3. Atbilstoši Valsts pārvaldes 
iekārtas likuma 45. un 46. pantam 
Pļaviņu, Neretas, Skrīveru un Jaun-

jelgavas novadu pašvaldības slēdz de-
leģēšanas līgumu ar Kokneses novada 
domi.

6.4. Gadījumā, ja tiek paplašināts 
darba apjoms un funkcijas, būvvaldes 
uzturēšanas izmaksas var tikt palieli-
nātas. 

6.5. Kontroli par lēmuma izpil-
di uzdot Kokneses novada domes 
priekšsēdētājam Dainim Vingrim.

7.1. Apstiprināt Kokneses novada 
attīstības programmu 2020.-2026.ga-
dam, kas sastāv no 3 sējumiem un 2 
pielikumiem:  

    7.1.1.I sējums - Esošās situācijas 
raksturojums un analīze;

     7.1.2.II sējums - Stratēģiskā daļa;
   7.1.1.1.1.pielikums  - Rīcības 

plāns;
      7.1.1.2.2.pielikums - Investīciju 

plāns
 7.1.3.III sējums – Pārskats par sa-

biedrības līdzdalības pasākumiem.
7.2.Publicēt paziņojumu par Kok-

neses novada attīstības programmas 
2020.-2026.gadam apstiprināšanu 
Kokneses novada domes mājaslapā 
www.koknese.lv  un pašvaldības in-
formatīvajā izdevumā “Kokneses No-
vada Vēstis”.

7.3. Ievietot Kokneses novada 
attīstības programmu 2020.-2026.
gadam Teritorijas attīstības plānoša-
nas informācijas sistēmā (TAPIS) un 
Kokneses novada domes mājaslapā 
www.koknese.lv, sadaļā “Attīstības 
plānošanas dokumenti”.

7.4. Par lēmuma izpildi atbild At-
tīstības nodaļas vadītāja Anda Mikā-
la. 

8.1.Pieņemt zināšanai informāciju 
par Kokneses novada Dzimtsarakstu 
nodaļas darbu (informācija mājasla-
pā www.koknese.lv).

8.2. Pieņemt zināšanai informāciju  
par darbu pašvaldības arhīvā (infor-
mācija mājaslapā www.koknese.lv).

9. Pieņemt zināšanai  informāciju 
par Tūrisma un sabiedrisko attiecību 
nodaļas   darbu ( informācija mājas 
lapā www.koknese.lv ).

10. Piedalīties 40.  Starptautiskajās 
Hanzas dienās, kas  notiks 2020. gadā 
no 4. jūnija līdz 7.jūnijam,  Brilonā, 

Vācijā.
11.1. Apstiprināt biznesa ideju 

konkursa „ESI UZŅĒMĒJS KOKNE-
SES NOVADĀ!” nolikumu ( infor-
mācija mājas lapā www.koknese.lv ).

11.2. Par atbildīgo saistībā ar kon-
kursa īstenošanu nozīmēt Kokneses 
novada domes izpilddirektoru Ilmā-
ru Klaužu. 

12.1. Apstiprināt Kokneses  nova-
da pašvaldības kapitālsabiedrības un 
kapitāla daļu       pārvaldības kārtības 
noteikumus ( informācija mājas lapā 
www.koknese.lv ).

12.2. Kokneses  novada pašval-
dības kapitālsabiedrības un kapitāla 
daļu pārvaldības kārtības noteikumi 
stājas spēkā ar 2019.gada 27.novem-
bri, tie ir  nosūtāmi Kokneses nova-
da pašvaldības kapitālsabiedrībai un 
kapitāla daļu turētājiem, kā arī pub-
licējami Kokneses novada mājas lapā 
www.koknese.lv.

12.3. Atbildīgais par šī lēmuma 
izpildi domes izpilddirektors Ilmārs 
Klaužs.

13.1. Apstiprināt saistošos notei-
kumus Nr.13/2019 „Grozījumi Kok-
neses novada 27.01.2016. saistošajos 
noteikumos Nr. 4/2016 “Par Kokne-
ses novada domes saistošo noteiku-
mu publicēšanas vietu”, saskaņā ar 
pielikumu un pieņemt zināšanai pa-
skaidrojuma rakstā minēto informā-
ciju ( informācija mājas lapā www.
koknese.lv ).

13.2. Noteikt, ka saistošie noteiku-
mi stājas spēkā ar 2020. gada 1. jan-
vāri.

14.1. Izslēgt ar 2019. gada 31. de-
cembri no Latvijas Republikas Uz-
ņēmumu reģistra masu informācijas 
līdzekļu  reģistra Kokneses novada 
domes laikrakstu „Kokneses Nova-
da Vēstis”   (reģistrācijas apliecības 
Nr. 000702079), dibinātājs Kokne-
ses novada dome, reģistrācijas Nr.  
90000043494, Melioratoru iela 1, 
Koknese, Kokneses pagasts, Kokne-
ses novads , LV-5113. 

14.2. Ar 2020.gada 1.janvāri Kok-
neses novada domes laikrakstam 
„Kokneses Novada Vēstis” noteikt 
statusu Kokneses novada domes 

bezmaksas informatīvais izdevums 
„Kokneses Novada Vēstis”.

15. Piekrist, ka  Iršu pagasta pār-
valde pārdala atlikušos naudas lī-
dzekļus - 11 322 euro  (vienpadsmit 
tūkstoši trīs simti divdesmit divi 
euro) apmērā no piešķirtā finansē-
juma 41 631.00 euro  daudzdzīvokļu 
mājas “Dimanti” jumta nomaiņai,  
šādam mērķim -  kritisko kanalizāci-
jas stāvvadu nomaiņai daudzdzīvok-
ļu mājām.

16. 2020.gada budžetā ieplānot 
550,00 euro  (pieci simti piecdesmit 
euro) biedrībai Līnijdejotāju klubs 
“Jautrie zābaciņi” senioriem veltīto  
līnijdeju sacensību “Senioru kauss 
2020”, kas pirmo reizi norisināsies  
Kokneses novada Vecbebros, Vec-
bebru tehnikuma telpās 2020. gada  
11. janvārī organizēšanai.

 17.1. Piekrist ka biedrība 
“Latvijai” 2020.gada  30. - 31. maijā 
Kokneses estrādē organizē Country 
mūzikas stila  festivāla  “Vesterna 
nakts”.

17.2. Pasākuma atbalstam  biedrī-
bu “Latvijai” atbrīvot no estrādes no-
mas maksas.

18. Piekrist, ka Starptautiskā me-
šanas  asociācija  ARSENAL Kokne-
ses pagastā  rīko  Ērika Cīruļa piemi-
ņas kausu  vesermešanā un smagu-
mu mešanā, sacensībām izmantojot  
vieglatlētikas stadionu un  Kokneses 
sporta centra telpas.

19.1. Noteikt, ka Kokneses novada 
administratīvajā teritorijā vēlētāju 
parakstus var apliecināt:

19.1.1. Bāriņtiesas priekšsēdētāja 
Ginta Donika – Melioratoru iela 1, 
Koknese, Kokneses pagasts, Kokne-
ses novads un ”Papardes”, Vecbebri, 
Bebru pagasts, Kokneses novads;

19.1.2. Bāriņtiesas priekšsēdētājas 
vietniece Silvija Vēze – Melioratoru 
iela 1, Koknese, Kokneses pagasts, 
Kokneses novads un ”Papardes”, 
Vecbebri, Bebru pagasts, Kokneses 
novads;

19.1.3. Bāriņtiesas locekle Dace 
Grele – ”Kūlēni”, Irši, Iršu pagasts, 
Kokneses novads;

19.2. Noteikt, ka maksa par pa-

raksta apliecināšanu saistībā ar liku-
mā „Par tautas nobalsošanu, likumu 
ierosināšanu un Eiropas pilsoņu ini-
ciatīvu" noteiktajiem gadījumiem ir  
1,00 euro (viens euro 00 centi).

19.3. Lēmums stājas spēkā ar 2019. 
gada  2. decembri.

19.4. Ar šī lēmuma stāšanos spēkā 
atzīt par spēku zaudējušu Kokneses 
novada domes 2015. gada 25. februā-
ra lēmumu Nr.6.6. (prot. Nr.3) par 
vēlētāju parakstu apliecinātājiem.

  20.1. Apstiprināt Kokneses no-
vada domei piederošo (kustamās 
mantas) meža īpašuma ar kadastra 
Nr. 3246 001 0046 ar nosaukumu 
„Lokmanes mežs” un kadastra Nr. 
3246 001 0047 ar nosaukumu ”Šķibes 
mežs” Bebru pagastā, cirsmu ciršanas 
tiesības rakstiskās izsoles ar augšup-
ejošu soli 2019.gada 27.novembra 
rezultātus. 

20.2. Pārdot meža īpašuma ar ka-
dastra Nr. 3246 001 0046 ar nosau-
kumu „Lokmanes mežs” un kadastra 
Nr. 3246 001 0047 ar nosaukumu 
”Šķibes mežs” Bebru pagastā, cirsmu 
ciršanas tiesības par augstāko piedā-
vāto 58 300 euro ( piecdesmit astoņi 
tūkstoši trīs simti  euro ).   

21. Apstiprināt Kokneses nova-
da domes 2019. gada 25. septembra 
saistošos noteikumus Nr.7/2019 "Par 
decentralizēto kanalizācijas pakalpo-
jumu sniegšanas un uzskaites kārtību 
Kokneses novada administratīvajā 
teritorijā” ar precizējumiem 30.4;  
31.punktu  un 3.pielikumu ( infor-
mācija mājas lapā www.koknese.lv ).

22. Pieņemt Kokneses novada do-
mes 2019.gada 30.oktobra saistošos 
noteikumus Nr. 11/2019 “Grozījumi 
Kokneses novada domes 2017.gada 
29.novembra saistošajos noteikumos 
Nr.15/2017 “Par sabiedrisko ūdens-
saimniecības pakalpojumu sniegša-
nas un lietošanas kārtību Kokneses  
novadā ar precizējumu ( informācija 
mājas lapā www.koknese.lv).

23.4. Nākošo novada domes sēdi 
sasaukt 2019. gada 18. decembrī 
plkst.14:00 novada domē.
Sagatavoja novada domes sekretāre 

Dz.Krišāne

Par parakstu vākšanu vēlētāju iniciatīvām

Satversmē noteikts, ka ne mazāk 
kā vienai desmitai daļai vēlētāju ir 
tiesības:

1) iesniegt Valsts Prezidentam 
pilnīgi izstrādātu Satversmes gro-
zījumu projektu vai likuma projek-
tu, kuru Prezidents nodod Saeimai; 

2)  ierosināt tautas nobalsošanu 
par Saeimas atsaukšanu. 

Izmantot šīs tiesības vēlētā-
ji var 12 mēnešu laikā no  dienas, 
kad  Centrālā vēlēšanu komisija 
iniciatīvu reģistrējusi. 

  Vēlētāju iniciatīvas par kurām 
šobrīd notiek vēlētāju parakstu 
vākšana:

Grozījums likumā "Par ne-
kustamā īpašuma nodokli" līdz 
24.05.2020. 

Likums par 2012. gada 8. no-

vembra likuma "Grozījumi likumā 
"Par tautas nobalsošanu, likumu ie-
rosināšanu un Eiropas pilsoņu ini-
ciatīvu" atcelšanu līdz 19.09.2020. 

Saeimas atsaukšanas ierosināša-
na līdz 14.11.2020. 

  Kokneses novada administra-
tīvajā teritorijā vēlētāju parakstus 
var apliecināt:

  1. Bāriņtiesas priekšsēdētāja 
Ginta Donika –

Kokneses novada dome, Me-
lioratoru iela 1, Koknese, Kok-
neses pagasts, Kokneses novads, 
t.65133633 

Bebru pagasta pārvalde, "Papar-
des", Vecbebri, Bebru pagasts, Kok-
neses novads, t.28234578 

(Pirmdienās plkst. 8:00-
13:00/14:00-18:00, Ceturtdienās 
plkst. 8:00-13:00/14:00-17:00); 

  (Otrdienās plkst. 14:00-17:00, 
Trešdienās plkst. 9:00-12:00); 

  2. Bāriņtiesas priekšsēdētājas 
vietniece Silvija Vēze –

Kokneses novada dome, Me-
lioratoru iela 1, Koknese, Kok-
neses pagasts, Kokneses novads, 

t.65133633 
Bebru pagasta pārvalde, "Papar-

des", Vecbebri, Bebru pagasts, Kok-
neses novads, t.28234578 

Iršu pagasta pārvalde, "Kūlēni", 
Irši, Iršu pagasts, Kokneses novads, 
t.65163698 

(Pirmdienās plkst. 8:00-
13:00/14:00-18:00, Ceturtdienās 
plkst. 8:00-13:00/14:00-17:00); 

(Otrdienās plkst. 14:00-17:00, 
Trešdienās plkst. 9:00-12:00); 

 3. Bāriņtiesas locekle Dace Gre-
le –

Iršu pagasta pārvalde, "Kūlēni", 
Irši, Iršu pagasts, Kokneses novads, 
t.65163698  

(Pirmdienās plkst. 8:00-
13:00/14:00-18:00, Piektdienās 
plkst. 8:00-15:00). 

  Maksa par paraksta apliecinā-
šanu saistībā ar likumā "Par tautas 
nobalsošanu, likumu ierosināšanu 
un Eiropas pilsoņu iniciatīvu" no-
teiktajiem gadījumiem ir EUR 1,00 
(viens euro 00 centi).

Paziņojums par Kokneses novada 
attīstības programmas 2020. - 2026. 
gadam gala redakcijas apstiprināšanu

Kokneses novada dome 2019. gada 
27. novembrī pieņēma lēmumu “Par 
Kokneses novada attīstības program-
mas 2020.-2026.gadam apstiprināša-
nu” (protokols Nr.15, §5.).

 Kokneses novada attīstības prog-
ramma 2020. - 2026. gadam ir paš-
valdības vidēja termiņa attīstības plā-
nošanas dokuments, kurā noteiktas 
pašvaldības attīstības prioritātes, rī-
cības virzieni, uzdevumi un veicamie 
pasākumi, kas vērsti uz novada stra-
tēģisko mērķu sasniegšanu. Attīstības 
programma ir cieši saistīta ar Kokne-
ses novada ilgtspējīgas attīstības stra-
tēģiju līdz 2037. gadam, kas ir novada 
ilgtermiņa attīstības plānošanas do-
kuments.

Kokneses novada attīstības prog-
ramma 2020. – 2026.gadam sastāv no 
3 sējumiem un 2 pielikumiem:  

I sējums - Esošās situācijas rakstu-
rojums un analīze;

II sējums - Stratēģiskā daļa;
1.pielikums  - Rīcības plāns;
2.pielikums - Investīciju plāns;
III sējums – Pārskats par sabiedrī-

bas līdzdalības pasākumiem.
Ar Kokneses novada attīstības 

programmas 2020. - 2026. gadam 
gala redakciju var iepazīties: 

Kokneses novada domes mājasla-
pā www.koknese.lv sadaļā “Attīstības 
plānošanas dokumenti”.

Ar dokumenta drukas versiju var 
iepazīties Kokneses novada domes 
Attīstības nodaļā, Melioratoru ielā 1,  
(11.kab.), Koknesē.

Paziņojums par Kokneses novada 
attīstības programmas 2020. 
- 2026. gadam gala redakcijas 
apstiprināšanu
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I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka:
1.1. decentralizēto kanalizācijas sis-

tēmu, kuras nav pievienotas sabiedrisko 
ūdenssaimniecības pakalpojumu snie-
dzēja centralizētajai kanalizācijas sistē-
mai, kontroles un uzraudzības kārtību;

1.2. minimālo biežumu notekūdeņu 
un nosēdumu izvešanai no decentrali-
zētajām kanalizācijas sistēmām;

1.3. prasību minimumu asenizato-
riem;

1.4. asenizatoru reģistrācijas kārtību;
1.5. decentralizēto kanalizācijas sistē-

mu reģistrācijas kārtību;
1.6. decentralizēto kanalizācijas pa-

kalpojumu sniegšanas un uzskaites kār-
tību, tai skaitā pašvaldības kompetenci 
minētajā jomā;

1.7. decentralizēto kanalizācijas sistē-
mu īpašnieku un valdītāju pienākumus;

1.8. atbildību par saistošo noteikumu 
pārkāpumiem.

2. Saistošo noteikumu mērķis ir:
2.1. organizēt decentralizēto kanali-

zācijas pakalpojumu sniegšanu iedzīvo-
tājiem;

2.2. noteikt decentralizētajās kana-
lizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu 
un nosēdumu apsaimniekošanas (attī-
rīšanas, savākšanas, transportēšanas), 
uzraudzības un kontroles prasības, lai 
aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību, 
nodrošinātu vides aizsardzību un dabas 
resursu ilgtspējīgu izmantošanu;

2.3. nodrošināt normatīvajos aktos 
noteikto notekūdeņu attīrīšanas un sa-
vākšanas prasību ievērošanu  Kokneses, 
Bormaņu, Vecbebru un Iršu ciemu teri-
torijās. 

3. Saistošie noteikumi ir saistoši vi-
sām fiziskajām un juridiskajām perso-
nām Kokneses, Bormaņu, Vecbebru un 

Iršu ciemu teritorijā, kuru īpašumā vai 
valdījumā ir decentralizētās kanalizāci-
jas sistēmas.

4. Šajos saistošajos noteikumos lie-
totie termini atbilst normatīvajos aktos 
ūdenssaimniecības pakalpojumu snieg-
šanas jomā un citos normatīvajos aktos 
lietotajiem terminiem.

II. Pašvaldības kompetence decentra-
lizēto kanalizācijas pakalpojumu snieg-
šanas un uzskaites jomā

5. Kokneses novada domes SIA“ Kok-
neses Komunālie pakalpojumi”, Bebru 
pagasta pārvalde un Iršu pagasta pār-
valde nodrošina:

5.1. decentralizēto kanalizācijas sistē-
mu reģistra izveidošanu un uzturēšanu;

5.2. notekūdeņu un nosēdumu sa-
vākšanai no decentralizētajām kanali-
zācijas sistēmām, to transportēšanai un 
novadīšanai centralizētajā kanalizācijas 
sistēmā izvirzīto prasību ievērošanas 
kontroli;

5.3. decentralizētajās kanalizācijas 
sistēmās uzkrāto notekūdeņu un nosē-
dumu izvešanas biežuma kontroli un 
uzraudzību;

5.4. decentralizēto kanalizācijas sistē-
mu ekspluatācijas un uzturēšanas prasī-
bu ievērošanas kontroli;

5.5. informācijas sniegšanu decentra-
lizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem 
par tajās uzkrāto notekūdeņu un nosē-
dumu izvešanas kārtību un nepiecieša-
mību uzglabāt decentralizēto kanalizā-
cijas pakalpojumu saņemšanu aplieci-
nošu dokumentāciju;

5.6. asenizatoru reģistrāciju, informā-
cijas par asenizatoriem publicēšanu un 
reģistra uzturēšanu Kokneses novadā 
nodrošina  SIA “ Kokneses Komunālie 
pakalpojumi”.

III. Minimālais biežums notekūdeņu 
un nosēdumu izvešanai no decentrali-
zētajām kanalizācijas sistēmām

6. Decentralizētajās kanalizācijas sis-
tēmās uzkrātie notekūdeņi un nosēdu-
mi ir jāizved:

6.1. Kokneses un Bormaņu ciemu te-
ritorijas robežās uz SIA “ Kokneses Ko-
munālie pakalpojumi” notekūdeņu attī-
rīšanas iekārtām (turpmāk tekstā -NAI);

6.2. Vecbebru ciema teritorijas robe-
žās uz Bebru pagasta NAI:

6.3. Iršu ciema teritorijas robežās uz 
Iršu pagasta NAI;

6.4.vai citām speciāli izveidotām no-
tekūdeņu pieņemšanas vietām, saskaņā 
ar asenizatora noslēgto līgumu.

7. Minimālais notekūdeņu izvešanas 
biežums no krājtvertnēm ir nosakāms 
saskaņā ar šādu formulu:

I = B/A, kur:
I – decentralizētās kanalizācijas 

krājtvertnes izvešanas biežums mēnesī 
(reizes). Ja rezultāts ir mazāks par 1, to 
noapaļo ar divām zīmēm aiz komata uz 
leju. Ja rezultāts lielāks par 2, to noapaļo 
līdz veseliem skaitļiem uz leju;

B – nekustamajā īpašumā vai nekus-
tamo īpašumu grupā esošo personu 
kopējais ūdens patēriņš mēnesī (m3), 
pieņemot, ka vienas personas ūdens pa-
tēriņš ir 0,8 m3 /mēnesī vai arī izman-
tojot datus par faktisko ūdens patēriņu 
(saskaņā ar skaitītāja rādījumiem);

A – decentralizētās kanalizācijas 
tvertnes tilpums kubikmetros.

Ja aprēķinātais I ir mazāks par 1, tad 
krājtvertnē uzkrātie notekūdeņi un no-
sēdumi jāizved retāk nekā reizi mēnesī 
un ir nepieciešams aprēķināt minimālo 
izvešanas reižu skaitu gadā (Ig) saskaņā 
ar šādu formulu:

Ig = MxI, kur –
M – objekta izmantošanas mēnešu 

skaits gadā.Rezultātu noapaļo līdz vese-
liem skaitļiem uz leju.

Zinot Ig un I, jānosaka Ib - vienas iz-
vešanas reize mēnešos.

Ib= M/Ig, rezultātu noapaļo, ja nepie-
ciešams, līdz vienai zīmei aiz komata.

8. Faktiskais ūdens patēriņš tiek no-
teikts sekojoši:

8.1. ja decentralizētās kanalizācijas 
sistēmas īpašnieka vai valdītāja nekus-
tamajā īpašumā tiek izmantoti cen-
tralizētie ūdensapgādes pakalpojumi, 
tad novadīto notekūdeņu daudzumu 
pieņem vienādu ar patērētā ūdens 
daudzumu un notekūdeņu izvešanas 
biežums ir nosakāms saskaņā ar 7. 
punktā norādīto formulu, aprēķinā ie-
tverot vai nu faktiskos datus par kopē-
jo ūdens patēriņu mēnesī, ko ir fiksējis 

1.Izdarīt  Kokneses novada domes 
2013.gada 27.marta saistošajos  no-
teikumos Nr. 5 „Saistošie noteikumi 
par koku ciršanu ārpus meža Kokne-
ses novada administratīvajā teritorijā” 
šādus grozījumus:

1.1.Izteikt noteikumu  VI nodaļu 
šādā redakcijā :

“VI. Administratīvā atbildība 
22.  Par šo noteikumu  neievēroša-

nu fiziskām un juridiskām personām 
piemēro administratīvo atbildību  sa-
skaņā ar Administratīvās atbildības li-
kumu un speciālajiem normatīvajiem 
aktiem ;

22.1. Amatpersonas, kuras ir tiesī-
gas veikt  administratīvā pārkāpuma 
procesu, līdz administratīvās pārkā-
puma lietas izskatīšanai,  par  norma-
tīvo aktu un šo saistošo noteikumu 
neievērošanu Kokneses novada teri-
torijā : 

22.1.1. Valsts policijas  un Kokneses 
novada pašvaldības policijas amat-
personas ;

22.1.2.  Kokneses novada domes 
priekšsēdētājs, izpilddirektors ;

22.1.3. Bebru pagasta pārvaldes va-
dītājs ;

22.1.4. Iršu pagasta pārvaldes vadī-
tājs.

22.2. Administratīvo pārkāpumu 
lietas par normatīvo aktu un šo saisto-
šo noteikumu pārkāpumiem izskata, 
saskaņā ar Administratīvās atbildības 
likuma noteikto kārtību, un lēmumu 
tajā pieņem Kokneses novada domes 
Administratīvā komisija. Administra-
tīvās komisijas lēmumu var pārsūdzēt  
rajona(pilsētas) tiesā.

23. Administratīvā soda piemēro-
šana neatbrīvo pārkāpējus no notei-
kumu pildīšanas.”

 2. Saistošie noteikumi stājas spēkā  
vienlaikus ar Administratīvās atbildī-
bas likumu.

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs

D.Vingris

Kokneses novada domes 30.10.2019 
saistošie noteikumi Nr.12/2019

Apstiprināti ar
Kokneses novada domes 

2019.gada  30. oktobra
lēmumu Nr.9.15.5(protokols Nr.14) 

Grozījumi Kokneses novada domes 2013.gada 27.marta saistošajos 
noteikumos Nr. 5 „Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža 

Kokneses novada administratīvajā teritorijā”

Izdoti saskaņā ar Meža likuma 8.panta otro daļu, 
Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309

”Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža “ 22.punktu 

Par parakstu vākšanu vēlētāju iniciatīvām

Apstiprināti Kokneses novada domes saistošie 
noteikumi „Par decentralizēto kanalizācijas 
pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību 
Kokneses novada administratīvajā teritorijā”

1.Izdarīt Kokneses novada domes 2017.
gada 29.novembra saistošajos noteikumos 
Nr.15/2017 “Par sabiedrisko ūdenssaim-
niecības pakalpojumu sniegšanas un lie-
tošanas kārtību Kokneses  novadā šādus 
grozījumus:

Izteikt saistošo noteikumu  V. nodaļu 
šādā redakcijā :

“V. Administratīvā atbildība par 
noteikumu pārkāpšanu 

78. Par noteikumu 12.;13.;35.;36.;3
8.;39.;41.;42.;47.un 69.punktā minēto 
prasību neievērošanu fiziskām un juri-
diskām personām piemēro :

78.1. fiziskām personām brīdinā-
jumu vai naudas sodu līdz 70 naudas 
soda vienībām;

78.2. juridiskām personām brīdinā-
jumu vai naudas sodu līdz 280 naudas 
soda vienībām.

79. Amatpersonas, kuras ir tiesīgas 
veikt  administratīvā pārkāpuma pro-
cesu, līdz administratīvās pārkāpuma 
lietas izskatīšanai,  par  normatīvo aktu 
un šo saistošo noteikumu neievērošanu 
Kokneses novada teritorijā : 

79.1. Valsts policijas  un Kokneses 
novada pašvaldības policijas amatper-
sonas ;

79.2.  Kokneses novada domes 
priekšsēdētājs, izpilddirektors ;

79.3. Bebru pagasta pārvaldes vadī-
tājs ;

79.4. Iršu pagasta pārvaldes vadītājs.

80. Administratīvo pārkāpumu lie-
tas par normatīvo aktu un šo saistošo 
noteikumu pārkāpumiem izskata, sa-
skaņā ar Administratīvās atbildības 
likuma noteikto kārtību, un lēmumu 
tajā pieņem Kokneses novada domes 
Administratīvā komisija. Administra-
tīvās komisijas lēmumu var pārsūdzēt  
rajona(pilsētas) tiesā.

81. Administratīvā soda piemēroša-
na neatbrīvo pārkāpējus no noteikumu 
pildīšanas.”

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā  
vienlaikus ar Administratīvās atbildības 
likumu.
Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājs

D.Vingris

Kokneses novada domes  30.10.2019
saistošie noteikumi Nr.11/2019

Apstiprināti 
ar Kokneses novada domes 

2019.gada  30. oktobra
lēmumu Nr.9.15.4(protokols Nr.14) 

Precizēti
ar Kokneses novada domes 

2019.gada  27.novembra 
lēmumu Nr.15(protokols Nr. 15) 

 “Grozījumi Kokneses novada domes 2017.gada 29.novembra sais-
tošajos noteikumos Nr.15/2017 “Par sabiedrisko ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Kokneses  novadā “

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15panta pirmās daļas 1.punktu, 
43.panta pirmās daļas 11.punktu un trešo daļu , 

Ūdenssaimniecības pakalpojuma  likuma 6.panta ceturto daļu 

Latvijas Republikas Saeima ir pie-
ņēmusi Ministru kabineta 2017. gada 
27. jūnija noteikumus Nr. 384 „Notei-
kumi par decentralizēto kanalizācijas 
sistēmu apsaimniekošanu un reģistrē-
šanu, kuriem jānodrošina notekūde-
ņu attīrīšanas un savākšanas prasību 
ievērošana. Šie noteikumi ir saistoši 
visām fiziskajām un juridiskajām per-
sonām Kokneses, Bormaņu, Vecbeb-
ru un Iršu ciemu teritorijā, kuru īpa-
šumā vai valdījumā ir decentralizētās 

kanalizācijas sistēmas. 
Īpašumiem, kuriem nav uzstādītas 

notekūdeņu un savākšanas iekārtas 
(t.sk. septiķi), vai ja ekspluatētā de-
centralizētā kanalizācijas sistēma ne-
atbilst šajos saistošajos noteikumos 
un normatīvajos aktos izvirzītajām 
prasībām, decentralizētās kanalizā-
cijas sistēmas īpašnieks vai valdītājs 
nodrošina tās atbilstību šo saistošo 
noteikumu un normatīvo aktu prasī-
bām ne vēlāk kā līdz 2021.gada 31.de-

cembrim ( saskaņā ar normatīvajiem 
aktiem).

Decentralizētās kanalizācijas sistē-
mas, kuras nav pievienotas sabiedris-
ko ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniedzēja centralizētajai kanalizācijas 
sistēmai, īpašniekiem ir jāreģistrē SIA 
„Kokneses Komunālie pakalpojumi” 
vai Bebru pagasta un Iršu pagasta 
pārvaldēs (skatīt šajos noteikumos un 
pielikumos) un jānoslēdz līgums ar 
asenizatoru.

Kokneses novada domes  25.09.2019
saistošie noteikumi Nr. 7/2019

APSTIPRINĀTI 
ar Kokneses novada domes 

2019.gada 25.septembra sēdes 
lēmumu Nr.6.7(prot. Nr. 13)

PRECIZĒTI
ar Kokneses novada domes 
2019.gada 30.oktobra sēdes 

lēmumu Nr.9.9(prot. Nr. 14)
2019.gada 27.novembra sēdes 

lēmumu Nr.14(prot.Nr._15)

Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kār-
tību Kokneses novada administratīvajā teritorijā

 
Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 

6. panta ceturtās daļas 5. punktu un Ministru kabineta 
2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr. 384 

"Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu 
apsaimniekošanu un reģistrēšanu" 6. punktu
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komercuzskaites mēraparāts, vai 
sabiedrisko ūdenssaimniecības 
pakalpojumu piegādes līgumā 
noteikto ūdens patēriņa normu 
komercuzskaitei. Notekūdeņu 
daudzuma uzskaitē neieskaita 
dārza vai piemājas teritorijas 
laistīšanai izlietoto ūdens dau-
dzumu, ja tas ir noteikts ar šim 
nolūkam speciāli ierīkotu ūdens 
mēriekārtu;

8.2. ja decentralizētās kana-
lizācijas sistēmas īpašnieka vai 
valdītāja nekustamajā īpašumā 
tiek izmantota lokālā ūdens ie-
gūšanas iekārta, tā var tikt aprī-
kota ar ūdens patēriņa mērapa-
rātu, kura rādījumus par patērēto 
ūdeni izmanto novadīto notek-
ūdeņu daudzuma noteikšanai. 
Šādā gadījumā decentralizētajā 
kanalizācijas sistēmā uzkrāto 
notekūdeņu izvešanas biežums 
ir nosakāms, aprēķinā ietverot 
faktiskos datus par nekustamajā 
īpašumā izlietoto ūdens daudzu-
mu, ko ir fiksējis ūdens patēriņa 
mērītājs. Ja to nav iespējams ierī-
kot, tad notekūdeņu daudzuma 
noteikšanai pielieto šajos notei-
kumos 7. punktā  B sadaļā no-
teikto apjomu uz vienu cilvēku, 
saskaņā ar deklarēto vai faktiski 
dzīvojošo personu skaitu.

9. Minimālais nosēdumu iz-
vešanas biežums no septiķa ir 
1 (viena) reize gadā.

10. Minimālais nosēdumu 
izvešanas biežums no rūpnie-
ciski izgatavotām attīrīšanas 
iekārtām, kuras attīrītos notek-
ūdeņus novada vidē un kuru ko-
pējā jauda ir mazāka par 5 m3/
diennaktī, ir nosakāms, ievērojot 
iekārtas ražotāja izdoto tehnisko 
dokumentāciju vai instrukcijas 
par šo iekārtu ekspluatāciju, vai 
− gadījumā, ja decentralizētās 
kanalizācijas sistēmas īpašnieka 
vai valdītāja rīcībā nav iekārtas 
sākotnējās tehniskās dokumen-
tācijas − atbilstoša komersanta 
rakstveida atzinumu par iekārtas 
ekspluatācijas nosacījumiem.

IV. Decentralizēto kanalizāci-
jas sistēmu kontroles un uzrau-
dzības kārtība

11. Kokneses novada domes 
SIA “ Kokneses Komunālie pa-
kalpojumi", Kokneses novada 
pašvaldības policijas amatper-
sonas, Bebru pagasta pārvaldes 
darbinieki, Iršu pagasta pārval-
des  darbinieki ir tiesīgi:

11.1. pārbaudīt decentralizēto 
kanalizācijas pakalpojumu sa-
ņemšanu apliecinošu attaisnoju-
ma dokumentu esamību;

11.2. saskaņojot ar īpašnieku 
vai valdītāju, vai iepriekš to brī-
dinot, piekļūt decentralizētajai 
kanalizācijas sistēmai, tās tehnis-
kā nodrošinājuma un apsaim-
niekošanas prasību ievērošanas 
kontrolei;

11.3. pārbaudīt decentralizē-
to kanalizācijas sistēmu reģistrā 
ietvertās informācijas atbilstību, 
nepieciešamības gadījumā, no-
drošinot tās precizēšanu, balsto-
ties uz veiktās pārbaudes rezul-
tātiem;

11.4. pieprasīt atskaites par 
izvesto notekūdeņu apjomu no 
decentralizēto kanalizācijas sis-
tēmu reģistrā iekļautajiem aseni-

zatoriem.
12. Ja Kokneses novada do-

mes SIA “ Kokneses Komunālie 
pakalpojumi" , Kokneses novada 
pašvaldības policijas amatperso-
nām, Bebru pagasta pārvaldes 
darbiniekiem, Iršu pagasta pār-
valdes  darbiniekiem ir radušās 
šaubas par decentralizētās ka-
nalizācijas sistēmas apsaimnie-
košanas prasību ievērošanu un 
tās atbilstību normatīvo aktu 
regulējumam, Kokneses novada 
domes SIA “ Kokneses Komu-
nālie pakalpojumi", Kokneses 
novada pašvaldības policijas 
amatpersonām, Bebru pagasta 
pārvaldes darbiniekiem, Iršu pa-
gasta pārvaldes  darbiniekiem ir 
tiesības rakstiski pieprasīt decen-
tralizētās kanalizācijas sistēmas 
īpašniekam:

12.1. nodrošināt piekļuvi de-
centralizētajai kanalizācijas sistē-
mai, tās darbības pārbaudei;

12.2. veikt decentralizētās ka-
nalizācijas sistēmas ārpuskārtas 
tehnisko apkopi pie atbilstoša 
komersanta, kas specializējies 
šādu darbu izpildē, un iesniegt 
apliecinājumu par iekārtas teh-
nisko stāvokli un norādījumus 
tās turpmākai ekspluatācijai;

12.3. veikt decentralizētajā 
kanalizācijas sistēmā uzkrāto 
notekūdeņu paraugu analīzes. 
Izdevumus, kas saistīti ar decen-
tralizētajā kanalizācijas sistēmā 
uzkrāto notekūdeņu paraugu 
analīzēm, sedz:

12.3.1. Kokneses novada do-
mes SIA “ Kokneses Komunālie 
pakalpojumi", pašvaldība ,Bebru 
pagasta pārvalde, Iršu pagas-
ta pārvalde,  ja decentralizētās 
kanalizācijas sistēmā uzkrāto 
notekūdeņu paraugu analīzēs 
netiek konstatētas vielas, kuras 
aizliegts novadīt centralizētajā 
kanalizācijas sistēmā saskaņā ar 
pašvaldības saistošajiem notei-
kumiem par sabiedrisko ūdens-
saimniecības pakalpojumu 
sniegšanas un lietošanas kārtību 
un noteiktās piesārņojošo vielu 
koncentrācijas nepārsniedz mi-
nētajos saistošajos noteikumos 
norādītās;

12.3.2. decentralizētās kana-
lizācijas sistēmas īpašnieks, ja, 
decentralizētajā kanalizācijas 
sistēmā uzkrāto notekūdeņu 
paraugu analīzēs, tiek konstatē-
tas vielas, kuras aizliegts nova-
dīt centralizētajā kanalizācijas 
sistēmā saskaņā ar pašvaldības 
saistošajiem noteikumiem par 
sabiedrisko ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniegšanas un lie-
tošanas kārtību.

12.4. veikt decentralizētās 
kanalizācijas sistēmas pārbūvi 
vai jaunas decentralizētās ka-
nalizācijas sistēmas izbūvi vai 
uzstādīšanu, lai novērstu videi 
nodarāmo kaitējumu, vai risināt 
jautājumu par pieslēgšanos cen-
tralizētajai kanalizācijas sistēmai.

V. Prasību minimums aseni-
zatoriem

13. Decentralizētos kanali-
zācijas pakalpojumus ir tiesīgs 
sniegt asenizators, kurš atbilst ša-
jos noteikumos noteiktajām pra-
sībām un ir reģistrējies Kokneses 
novada domes SIA “ Kokneses 
Komunālie pakalpojumi" .

 14. Prasību minimums aseni-
zatoram:14.1. nodrošināt decen-
tralizēto kanalizācijas pakalpo-
jumu saņemšanas attaisnojošos 
dokumentus atbilstoši Ministru 
kabineta 2017.gada 27.jūnija  no-
teikumos Nr. 384 un šajos saisto-
šajos noteikumos noteiktajām 
prasībām un to izsniegšanu de-
centralizēto kanalizācijas sistē-
mu īpašniekiem vai valdītājiem;

14.2. veikt Kokneses novada 
administratīvajā teritorijā esoša-
jās decentralizētajās kanalizācijas 
sistēmās savākto notekūdeņu un 
nosēdumu, kā arī dūņu apjoma 
uzskaiti;

14.3. pārvadāt decentralizēta-
jās kanalizācijas sistēmās savāk-
tos notekūdeņus ar šim nolūkam 
paredzētu specializētu trans-
portlīdzekli;

14.4. noslēgt rakstveida līgu-
mu ar notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtu (NAI) vai specializēto 
notekūdeņu pieņemšanas vietas 
īpašnieku par decentralizētajās 
kanalizācijas sistēmās savākto 
notekūdeņu un/vai nosēdumu 
novadīšanu un attīrīšanu;

14.5. nodrošināt visu nepie-
ciešamo pasākumu un darbību 
veikšanu, lai nepieļautu centra-
lizētās kanalizācijas sistēmas aiz-
sērējumu decentralizētajās kana-
lizācijas sistēmās savākto notek-
ūdeņu novadīšanas rezultātā;

14.6. nodrošināt visu nepie-
ciešamo pasākumu un darbību 
veikšanu, lai nepieļautu bīstamo 
atkritumu, kuru savākšanai nor-
matīvajos aktos ir noteikta īpaša 
kārtība un prasības, nonākšanu 
centralizētajā kanalizācijas sistē-
mā decentralizēto kanalizācijas 
sistēmu notekūdeņu novadīša-
nas rezultātā;

14.7. līdz kārtējā gada 1.  feb-
ruārim iesniegt reģistra uzturē-
tājam Kokneses novada domes 
SIA “ Kokneses Komunālie 
pakalpojumi" rakstveida dekla-
rāciju par iepriekšējā saimnie-
ciskajā gadā izvesto notekūdeņu 
un nosēdumu apjomu konkrētās 
pašvaldības teritorijā saskaņā ar 
pielikumā pievienoto veidlapu 
(1. pielikums). Veidlapu iesniedz 
klātienē, nosūta pa pastu vai 
elektroniski normatīvajos aktos 
par elektronisko dokumentu no-
formēšanu noteiktajā kārtībā.

VI. Asenizatoru reģistrācijas 
kārtība

15. Papildus Ministru kabi-
neta 2017.gada 27.jūnija  no-
teikumos Nr.  384 noteiktajām 
reģistrācijas prasībām aseniza-
tors iesniedz Kokneses novada 
domes SIA “ Kokneses Komu-
nālie pakalpojumi" iesniegumu 
(2.  pielikums), kuram pievieno 
16.  punktā norādīto rakstveida 
informāciju.

16. Reģistrācijas veikšanai 
asenizators iesniedz attiecīgus 
dokumentus, apliecinot, ka:

16.1. ir tiesīgs veikt kravas 
autopārvadājumus vai pašpārva-
dājumus Latvijas Republikas te-
ritorijā, izņemot, ja pakalpojums 
tiks sniegts ar traktortehniku, iz-
mantojot asenizācijas mucu;

16.2. iesnieguma iesniegšanas 
dienā asenizatoram Latvijā nav 
nodokļu parādu, tai skaitā, valsts 
sociālās apdrošināšanas obligāto 
iemaksu parādu, kas kopsummā 

pārsniedz 150 euro;
16.3. ir noslēgts līgums ar paš-

valdības norādīto notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu (NAI) vai spe-
cializēto notekūdeņu pieņemša-
nas vietu īpašnieku/-iem.

17. Šo noteikumu 15. punktā 
minēto reģistrācijas iesniegumu 
asenizators Kokneses novada 
domes SIA “ Kokneses Komu-
nālie pakalpojumos" var iesniegt:

17.1. personīgi.
17.2. pa pastu;
17.3.  elektroniski normatīva-

jos aktos par elektronisko doku-
mentu noformēšanu noteiktajā 
kārtībā ( ar drošu elektronisko 
parakstu).

18. Lai veiktu reģistrāciju, ie-
snieguma pieņēmējs pārbauda 
iesniegto informāciju un pārlie-
cinās par:

18.1. Latvijas Republikas Uz-
ņēmumu reģistra piešķirtajiem 
asenizatora reģistrācijas datiem, 
ja asenizators ir juridiska perso-
na;

18.2. Valsts ieņēmumu die-
nesta publiskajā datu bāzē reģis-
trētajiem datiem par ienākuma 
nodokļa maksātājiem, ja aseni-
zators ir fiziska persona.

19. Asenizatoram ir tiesības 
pašam iegūt un iesniegt pašval-
dības administrācijai šo noteiku-
mu 18. punktā minēto informā-
ciju apliecinošus dokumentus.

20. Asenizatora reģistrācija 
tiek veikta, ja tas ir izpildījis šo 
noteikumu prasības, iesniedzot 
visus nepieciešamos dokumen-
tus, un pēc to izvērtēšanas Kok-
neses novada domes SIA “ Kok-
neses Komunālie pakalpojumi" 
atzinusi, ka asenizators atbilst 
šajos noteikumos izvirzītajām 
prasībām.

21. Asenizatora iesniegums 
tiek izskatīts 15 (piecpadsmit) 
darba dienu laikā no tā saņemša-
nas dienas. Iesniegums tiek uz-
skatīts par saņemtu ar brīdi, kad 
ir iesniegti visi noteikumos norā-
dītie nepieciešamie dokumenti.

22. Kokneses novada do-
mes SIA “ Kokneses Komunālie 
pakalpojumi" trīs darba dienu 
laikā pēc lēmuma pieņemša-
nas publicē pašvaldības tīmekļa 
vietnē informāciju par aseniza-
tora reģistrāciju normatīvo aktu 
noteiktajā kārtībā. Reģistrācijas 
neveikšanas gadījumā Kokneses 
novada domes SIA “ Kokneses 
Komunālie pakalpojumi" nosūta 
rakstveida informāciju aseniza-
toram par trūkumiem, kas kon-
statēti reģistrācijas iesnieguma 
izskatīšanas gaitā, un norāda to 
novēršanas termiņu. Gadījumā, 
ja trūkumi netiek novērsti norā-
dītajā termiņā, asenizatora reģis-
trācijas iesniegums tiek uzskatīts 
par neiesniegtu un saņemtie 
dokumenti tiek atgriezti aseni-
zatoram.

23. Ja asenizatora darbībās 
tiek konstatēti normatīvo aktu 
pārkāpumi, kas skar ūdenssaim-
niecības pakalpojumu sniegša-
nas jomu, komerctiesību jomu, 
profesionālās darbības sfēru, 
finanšu saistību izpildi, kravu 
autopārvadājumu jomu vai vides 
aizsardzības jomu, dome anulē 
attiecīgā asenizatora reģistrācijas 
faktu, nosūtot rakstveida pazi-
ņojumu asenizatoram, un dzēš 

par to ziņas pašvaldības tīmek-
ļa vietnē. Attiecīgajā gadījumā 
asenizatora pienākums ir 3 (trīs) 
darba dienu laikā no paziņoju-
ma saņemšanas dienas iesniegt 
Kokneses novada domes SIA “ 
Kokneses Komunālie pakalpo-
jumi" šo noteikumu 14.7. punktā 
noteikto informāciju par perio-
du līdz reģistrācijas anulēšanas 
dienai.

24. Asenizators ir tiesīgs ap-
strīdēt reģistrācijas anulēšanas 
faktu, 15  (piecpadsmit) darba 
dienu laikā no paziņojuma sa-
ņemšanas iesniedzot rakstveida 
iesniegumu domes priekšsēdē-
tājam, kurā tiek norādīts lūgu-
ma pamatojums un ziņas par 
iesniegumā ietvertajiem apgal-
vojumiem. Reģistrācijas anulē-
šanas fakta apstrīdēšana neaptur 
noteikumu 23.  punktā norādītā 
paziņojuma darbību un neatbrī-
vo asenizatoru no šo noteikumu 
23.  punktā paredzētās informā-
cijas iesniegšanas.

25. Ziņas par asenizatoru 
pašvaldības tīmekļa vietnē tiek 
atjaunotas, pamatojoties uz paš-
valdības domes priekšsēdētāja  
lēmumu, ar kuru atcelts reģistrā-
cijas anulēšanas fakts.

26. Gadījumā, ja asenizatora 
reģistrācija ir anulēta, balstoties 
uz apstiprinošu informāciju, 
ka asenizatoram ir apturēta vai 
anulēta kravas autopārvadāju-
mu veikšanas licence Latvijas 
Republikas administratīvajā 
teritorijā, ziņas par asenizatora 
reģistrāciju tiek atjaunotas, pa-
matojoties uz kompetentās valsts 
iestādes lēmumu, kas izskata 
jautājumus par kravas autopār-
vadājumu licences un licences 
kartītes darbības apturēšanu uz 
laiku vai anulēšanu.

27. Gadījumā, ja decentralizē-
tos kanalizācijas pakalpojumus 
nodrošina pašvaldības sabied-
risko ūdenssaimniecības pakal-
pojumu sniedzējs, par šo faktu 
reģistrā tiek veikts atbilstošs ie-
raksts.

VII. Decentralizēto kanalizā-
cijas sistēmu reģistrācijas kārtība

28. Kokneses, Bormaņu, Vec-
bebru un Iršu ciemu nekustamā 
īpašuma īpašnieks vai valdītājs, 
kura īpašumā esošā decentra-
lizētā kanalizācijas sistēma nav 
reģistrēta, iesniedz decentralizē-
to kanalizācijas sistēmu reģistra 
uzturētājam pirmreizējo decen-
tralizētās kanalizācijas sistēmas 
reģistrācijas apliecinājumu sa-
skaņā ar šiem noteikumiem pie-
vienoto paraugu (3. pielikums).

29. Ja nekustamais īpašums 
tiek atsavināts vai ir notikušas 
decentralizētās kanalizācijas 
sistēmas izmaiņas (tās pārbūve 
vai veida maiņa  īpašuma pie-
slēgums centralizētajai kanali-
zācijas sistēmai, mainījies no-
tekūdeņu novadīšanas plānotais 
apjoms, deklarēto vai faktiski 
dzīvojošo personu skaits), de-
centralizētās kanalizācijas sistē-
mas īpašniekam vai valdītājam 
nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 
(viena) mēneša laikā pēc nekus-
tamā īpašuma iegādes vai izmai-
ņām šo noteikumu 28.  punktā 
norādītais apliecinājums jāie-
sniedz personiski, jānosūta pa 
pastu vai elektroniski, ja tas saga-

tavots saskaņā ar normatīvajiem 
aktiem par elektronisko doku-
mentu noformēšanu.

VIII. Decentralizēto kanalizā-
cijas sistēmu īpašnieku un valdī-
tāju pienākumi

30. Decentralizētās kanali-
zācijas sistēmas īpašnieka vai 
valdītāja pienākumi, papildus 
Ministru kabineta 2017.gada 
27.jūnija  noteikumos Nr.  384 
noteiktajiem, ir šādi:

30.1. nodrošināt radīto notek-
ūdeņu uzkrāšanu vai attīrīšanu 
ekspluatācijā nodotā decentrali-
zētajā kanalizācijas sistēmā;

30.2. segt izmaksas Kokneses 
novada domes SIA “ Kokneses 
Komunālie pakalpojumi" vai 
pašvaldībai, kas saistītas ar no-
tekūdeņu paraugu analīžu veik-
šanu, ja uzkrāto notekūdeņu 
paraugu analīzēs tiek konstatētas 
vielas, kuras neatbilst pašvaldī-
bas saistošajos noteikumos par 
sabiedrisko ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniegšanas un lie-
tošanas kārtību noteiktajām pie-
sārņojošo vielu koncentrācijām, 
pēc to faktiskajām izmaksām, 
saskaņā ar izrakstīto rēķinu;

30.3. nodrošināt pašvaldības 
kontroles institūcijas pilnvaro-
tam pārstāvim piekļuvi decen-
tralizētajai kanalizācijas sistēmai 
tās tehniskā nodrošinājuma un 
ekspluatācijas prasību ievēro-
šanas kontrolei un tās darbības 
pārbaudei;

30.4. līdz kārtējā gada 1.  ap-
rīlim iesniegt Kokneses novada 
domes SIA “ Kokneses Komu-
nālie pakalpojumi" vai Bebru pa-
gastā  Bebru pagasta pārvaldē vai 
Iršu pagasta pārvaldē atbilstoša 
komersanta rakstveida aplieci-
nājuma kopiju par veikto decen-
tralizētās kanalizācijas sistēmas 
tehnisko apkopi, par tās tehnisko 
stāvokli un turpmākajiem no-
rādījumiem tās ekspluatācijā, ja 
nekustamajā īpašumā tiek eks-
pluatētas rūpnieciski izgatavotas 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, 
kuras attīrītos notekūdeņus no-
vada vidē un kuru kopējā jauda 
ir mazāka par 5 m3/diennaktī; 

30.5. uzrādīt pašvaldības kon-
troles institūcijai decentralizēto 
kanalizācijas pakalpojumu sa-
ņemšanu pierādošos dokumen-
tus. Par decentralizēto kanalizā-
cijas pakalpojumu saņemšanu 
pierādošu dokumentu var kalpot 
noslēgts līgums par decentralizē-
tajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto 
notekūdeņu un nosēdumu no-
došanu attīrīšanai vai decentra-
lizēto kanalizācijas pakalpojumu 
saņemšanas darījumu aplieci-
nošs attaisnojuma dokuments, 
kurā uzrādīta pakalpojumu 
sniegšanas adrese, dati par sa-
vākto notekūdeņu daudzumu, 
pakalpojumu sniegšanas datums 
un pakalpojumu sniedzēja rekvi-
zīti, apmaksātā summa .

IX. Atbildība par saistošo no-
teikumu neievērošanu

31. Par šo saistošo noteikumu 
prasību neievērošanu piemēro 
administratīvo sodu fiziskām un 
juridiskām personām brīdināju-
mu vai naudas sodu:

31.1. fiziskām personām – 
līdz septiņdesmit naudas soda 
vienībām;

31.2. juridiskām personām – 
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līdz divi simti astoņdesmit naudas 
soda vienībām.

32.  Amatpersonas, kuras ir tie-
sīgas veikt administratīvā pārkāpu-
ma procesu, līdz administratīvās 
pārkāpuma lietas izskatīšanai,  sa-
skaņā ar Administratīvās atbildības 
likumu, speciālajiem normatīva-
jiem aktiem un šo saistošo notei-
kumu neievērošanu Kokneses no-
vada administratīvajā teritorijā:

32.1. Valsts policijas  un Kok-
neses novada pašvaldības policijas 
amatpersonas ;

32.2. Kokneses novada domes 
priekšsēdētājs, izpilddirektors ;

32.3. Bebru pagasta pārvaldes 
vadītājs ;

32.4. Iršu pagasta pārvaldes va-
dītājs .

33. Administratīvā pārkāpuma 

lietas izskata un lēmumu pieņem 
Kokneses novada domes Adminis-
tratīvā komisija. Administratīvās 
komisijas lēmumu var pārsūdzēt  
rajona (pilsētas) tiesā.”

34. Administratīvais sods šo 
saistošo noteikumu pārkāpēju 
neatbrīvo no pienākuma novērst 
pārkāpumu, kā arī no pārkāpuma 
rezultātā nodarīto zaudējumu atlī-
dzināšanas.

X. Noslēguma jautājumi
35. Ja ekspluatētā decentralizē-

tā kanalizācijas sistēma neatbilst 
šajos saistošajos noteikumos un 
normatīvajos aktos izvirzītajām 
prasībām, decentralizētās kanalizā-
cijas sistēmas īpašnieks vai valdītājs 
nodrošina tās atbilstību šo saistošo 
noteikumu un normatīvo aktu pra-
sībām ne vēlāk kā līdz 2021. gada 

31.  decembrim.( saskaņā ar nor-
matīvajiem aktiem)

36. Kokneses novada adminis-
tratīvajā teritorijā esoša nekustamā 
īpašuma īpašnieks vai valdītājs līdz 
2021. gada 31. decembrim iesniedz 
decentralizēto kanalizācijas sistē-
mu reģistra uzturētājam pirmrei-
zējo decentralizētās kanalizācijas 
sistēmas reģistrācijas apliecināju-
mu saskaņā ar noteikumiem pie-
vienoto paraugu (3. pielikums).

37. Šie saistošie noteikumi stājas 
spēkā ar 2020.gada 1.janvāri un  šo 
noteikumu IX nodaļa vienlaikus  ar 
Administratīvās atbildības likumu.

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs

D.Vingris

1. pielikums

 

Kokneses novada domes 

2019.gada 25.septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 7/2019

ASENIZATORA 

DEKLARĀCIJA PAR ___________ GADĀ IZVESTO NOTEKŪDEŅU UN NOSĒDUMU APJOMU

1. Objekta adrese

 

2. Notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežums
 

(reizes gadā)

3. Izvesto notekūdeņu un nosēdumu apjoms atskaites periodā
 

m3

N.p.k. Objekta adrese Transp. reģ. Nr. Cisternas reģ. Nr. Izvešanas reizes 
gadā Izvestie m3  Kam nodoti notekūdeņi

1 2 3 4 5 6 7

       

       

Datums

Asenizatora nosaukums vai vārds, uzvārds

(personiskais paraksts)

2. pielikums
 

Kokneses novada domes 

2019.gada 25.septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 7/2019

___________________________ (adresāts)

REĢISTRĀCIJAS IESNIEGUMS 

ASENIZĀCIJAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANAI KOKNESES NOVADA ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ

20__.gada ______. __________________
 

(decentralizēto kanalizācijas pakalpojuma sniedzēja (turpmāk – asenizatora) nosaukums)

Juridiskā adrese:__________________________________ Reģ. Nr. ________________

Reģ. datums: _________________

____________________________________ Tālr.: _________________ 

E-pasts:_________________

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumiem Nr. 384 "Noteikumi par decentralizēto 

kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu" un Kokneses novada domes 2019.gada 25.septembra 

saistošajiem noteikumiem Nr. 7/2019 lūdzu reģistrēt tīmekļvietnē _(asenizatora nosaukums) kā decentralizēto 

kanalizācijas pakalpojumu sniedzēju ________________________________ teritorijā, kas nodrošina pakalpo-

juma sniegšanu ar šādiem specializētajiem transportlīdzekļiem:

N. 
p.k.

Transportlīdzekļa 
marka

Transportlīdzekļa 
reģistrācijas Nr.

Transportlīdzekļa tips 
(A – autotransports T 

– Traktortehnika) 
 

Transportlīdzekļa 
tvertnes tilpums 

 

Tvertnes reģ. Nr. (ja 
attiecināms, piem., 

traktortehnikas 
gadījumā)

Nomas 
līguma 

termiņš*

1       

2       

Ja asenizatora rīcībā ir vairāk par 5 transportlīdzekļiem, turpināt iesnieguma otrā pusē.

Iesniegumam pievienoti šādi dokumenti*:

1. kopija līgumam ar _____________________________ pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo 

notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) vai specializēto noliešanas punktu īpašnieku;

2. * transportlīdzekļu nomas līguma kopija, ja iesnieguma iesniedzējs nav tā īpašnieks, vai nav minēts kā 

turētājs transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā.

* Kopijas pareizību apliecina uzņēmuma vadītājs vai tā pilnvarota amatpersona pirmās lapas augšējā labajā 

stūrī ar apliecinājuma uzrakstu “KOPIJA PAREIZA”, apliecinātājas personas pilnu amata nosaukumu, parakstu un tā 

atšifrējumu, vietas nosaukumu, datumu un zīmoga nospiedumu.

Apliecinu, ka šajā iesniegumā sniegtā informācija ir precīza un patiesa.

Iesnieguma iesniedzējs:

 

(vārds, uzvārds un amats, paraksts, zīmogs)

3. pielikums 

Kokneses novada domes 

2019.gada 25.septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 7/2019

DECENTRALIZĒTĀS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS 

REĢISTRĀCIJAS APLIECINĀJUMS
1. Objekta adrese  

2. Objektā deklarēto iedzīvotāju skaits
 

3. Objektā faktiski dzīvojošo iedzīvotāju skaits
 

4. Vai objektā 
ūdensapgādes patēriņa 
uzskaitei ir uzstādīts 
ūdens mērītājs?
 ir nav  
4.1.  Esošais vai prognozējamais (atbilstošo pasvītrot) ūdens
 patēriņš mēnesī

 

m3

4.2.  Izvedamais notekūdeņu un nosēdumu vai dūņu nogulšņu
 apjoms mēnesī  m3

Krājtvertņu gadījumā esošam vai prognozējamajam ūdens patēriņa apjomam jāsakrīt ar izvedamo notekūdeņu apjomu gadā.

5. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas veids (atzīmēt atbilstošo vai atbilstošos)

Rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kopējā jauda ir 

mazāka par 5 m3/diennaktī

Septiķis ar divām vai vairāk kamerām, kur notekūdeņi pēc septiķa vidē tiek novadīti caur speciāli ierīkotu infiltrācijas 

sistēmu (filtrācijas laukiem, apakšzemes filtrējošām drenām, smilts grants filtriem, filtrācijas grāvjiem vai akām) un kurš 

izbūvēts un tiek ekspluatēts atbilstoši būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem;

Notekūdeņu krājtvertne (jebkurš rezervuārs, nosēdaka vai izsmeļamā bedre, pārvietojamā tualete, sausā tualete), 

kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas vai kanalizācijas sistēmu atkritumi un kura izbūvēta un tiek 

ekspluatēta atbilstoši būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem.
Cits  

 (Lūdzu, norādiet Jūsu īpašumā esošās decentralizētās kanalizācijas sistēmas veidu)

6. Kā īpašumā tiek nodrošināta atbilstoša notekūdeņu apsaimniekošana?

Līgums par īpašumā esošo NAI apkalpošanas un ekspluatācijas pasākumu nodrošināšanu un/vai līgums par uzkrāto 

septisko tvertņu dūņu un/vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumu izvešanu

Līgums par uzkrāto notekūdeņu izvešanu

Pēc vajadzības pasūtu nepieciešamos pakalpojumus komersantiem

Netiek nodrošināta

7. Decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu/nosēdumu pašreizējais izvešanas biežums:

1 x mēnesī vai biežāk

1 x 2 mēnešos

1x ceturksnī

1 x gadā un retāk

8. Krājtvertnes tilpums:

< 3m3

3 līdz 5 m3

5 līdz 10 m3

> 10 m3

9. Cik bieži tiek veikta regulārā apkope lokālajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām:

1 x mēnesī vai biežāk

1 x ceturksnī

1x gadā

retāk nekā 1x gadā
9.1. Kad veikta iepriekšējā apkope?  
 (lūdzu norādīt mēnesi un gadu)

10. Vai plānojat pieslēgties centralizētajiem kanalizācijas tīkliem?

jā (Ja atbilde ir “Jā”, lūdzu, atbildiet uz 11. jautājumu.)

nē

11. Kad plānojat pieslēgties centralizētajiem kanalizācijas tīkliem?

2020. gada laikā

līdz 2021. gadam

līdz 2022. gadam

__________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________

_____________
Datums
Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka 
vai valdītāja vārds, uzvārds
  

 (personiskais paraksts)
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Zemgales Plānošanas reģions un 
tā struktūrvienība "Uzņēmējdarbī-
bas centrs" jau ceturto reizi   sveica 
krietnākos uzņēmējus Zemgalē. 29. 
novembrī Rundāles pils Baltajā zālē 
uzņēmēju godināšanas pasākumā 
"Gada uzņēmējs Zemgalē 2019" At-
zinības rakstu, 500 eiro naudas balvu 
un īpaši darinātu vējdzirnavu piemi-
ņas zīmi saņēma Kokneses novada 
SIA "Hanza-elektro" valdes loceklis 
Aivis Ščerbinskis kopā ar sievu Ani-
tu Ščerbinsku. Laureātu svinīgi sveica 
Zemgales Plānošanas reģiona vadītājs 
Aivars Oknovs un Kokneses novada 
domes priekšsēdētājs Dainis Vingris.

Atbilstoši Nolikumam, ko apstip-
rinājusi Zemgales Attīstības padome, 
visas 22 reģionā ietilpstošās pašvaldī-
bas izraudzījušas vienu titula "Gada 
uzņēmējs Zemgalē 2019" cienīgu ie-
guvēju. Šādu atzinību var saņemt vi-
dējo un mazo uzņēmumu īpašnieki, 
kuru uzņēmums reģistrēts vai veic 
saimniecisko darbību konkrētās paš-
valdības teritorijā. Turklāt pretenden-
tiem nedrīkst būt nodokļu vai nodevu 
parādu, kā arī pārkāpumu darba tie-
sisko attiecību un darba aizsardzības 
jomā. Starp kritērijiem tiek vērtēta arī 
uzņēmuma darbības pozitīvā ietek-
me uz reģiona ekonomisko izaugsmi, 
sociālo problēmu risināšana, videi 
draudzīgu tehnoloģiju ieviešana, ra-
došums un sabiedriskā aktivitāte.

SIA "Hanza-elektro" darbojas no 
2008.gada un specializējas elektroie-
taišu un energoapgādes objektu pro-
jektēšanā, izbūvē un apkalpošanā. 
Uzņēmuma pakalpojumu klāstā ie-
tilpst dažādu energoapgādes objektu 
projektēšana, gan ārējo, gan iekšējo 
energotīklu būvniecība, dažādu ener-
goobjektu, piemēram, ielu apgais-
mojuma uzturēšana un apkalpošana, 
stadionu apgaismojuma uzturēšana 
un apkalpošana, dažādu specializē-
to darbu veikšana (tranšeju rakšana, 
treilera un kravas celtņa pakalpojumi, 
autourbja pakalpojumi), elektrisko 
mērījumu veikšana u.c. Turklāt ar 
katru gadu uzņēmuma iespējas, gan 
pakalpojumu klāsts kļūst plašāks.

Uzņēmums ar savu darbību nodro-
šina 23 darbiniekiem darbavietas,   ir 
sabiedriski aktīvs, kā arī izmanto vi-
dei draudzīgas tehnoloģijas un pieda-
lās zaļajos iepirkumos, piedāvājot un 
nodrošinot tehnoloģijas ar iespējami 
mazāku ietekmi uz vidi. 

Kokneses novada dome novērtē 
SIA "Hanza-elektro" ieguldījumu re-
ģiona attīstībā, jo uzņēmums sevi pie-
rādījis kā konkurētspējīgu un ilgtspē-
jīgu, vienmēr draudzīgi nākot pretī ar 
padomu un operatīvu rīcību jautāju-
mu risināšanā. 

Par šī gada titula Gada uzņēmējs 
Zemgalē īpašniekiem atzīti: SIA "Slai-
des" no Aknīstes novada, SIA "Vel-

maraiši" no Jaunjelgavas novada, z/s 
"Cielavas" no Jēkabpils novada, z/s 
"Bērzi" no Neretas novada, SIA "Mi-
ķelāni bekons" no Salas novada, z/s 
"Bogdani" no Vecumnieku novada, 
SIA "Jēkabpils zieds" no Jēkabpils, SIA 
"Kronis" no Bauskas novada, SIA "RA 
5 "no Viesītes novada, SIA "Aizkrauk-
les saldumi" no Aizkraukles novada, 
biedrība "Radošuma meka" no Jelga-
vas novada, z/s "Avotiņi" no Krust-
pils novada, SIA "Ecos" no Pļaviņu 
novada, SIA "Kommats" no Rundāles 
novada, SIA "Lielķēniņš" no Tērvetes 
novada, IK "Zaigas nams" no Auces 
novada, SIA "EVOPIPES" no Jelgavas, 
SIA "J.E.F." no Dobeles novada, SIA 
"VIZULO" no Iecavas novada, SIA 
"Hanza - elektro" no Kokneses nova-
da, SIA "BILDBERG"no Ozolnieku 
novada un SIA "WOOD print" no 
Skrīveru novada. 

Pasākuma muzikālo noformēju-
mu veidoja Dobeles mūzikas skolas 
audzēkņi, Adriana Turlaja no Salas 
novada un Rundāles novada sieviešu 
vokālais ansamblis "Naktsvijoles".

 
 Informāciju sagatavoja:

Projektu vadītāja Ieva Rusiņa,
Kokneses novada domes Attīstības 

nodaļa
Foto: No Zemgales Plānošanas 

reģiona arhīva

"Gada uzņēmējs Zemgalē 2019" – 
SIA "Hanza-elektro"

Lība Zukule saņēmusi goda zīmi 
"Gada brīvprātīgais 2019"

30. novembrī Rīgā tika godi-
nāti brīvprātīgā darba veicēji 
un organizētāji, kuri devuši 
ievērojamu ieguldījumu sa-
biedrības labā laika posmā 
no 2018. gada 1. novembra 
līdz 2019. gada 31. oktobrim.

Kokneses novada domes 
Tūrisma un sabiedrisko attie-
cību nodaļa

"Gada brīvprātīgais 2019" goda 
zīmes saņēma arī Latvijas Sarka-
nā Krusta Viduslatvijas komitejas 
Kokneses novada nodaļas brīv-
prātīgā Lība Zukule, kura aktīvi 
īsteno un iesaistās Bebru pagasta 
notikumu organizēšanā. Daudzu 
Kokneses novada iedzīvotāju vārdā 
Lību šim apbalvojumam pieteica 
dziedošās Skuju ģimenes pārstāve 

Inese, kurai ne reizi vien nācies 
sadarboties ar Lību. Lai gan labu 
laiku Lība Zukule jau pievienoju-
sies senioru pulkam, viņai piemīt 
apbrīnojama enerģija darboties 
sabiedriskajā dzīvē. Bebru pagasta 
iedzīvotāji Lībai saka paldies par 
izlolotu un īstenotu ideju – sociālās 
palīdzības istabas atvēršanu 2009. 
gadā. Tajā kā brīvprātīgā strādā gan 
pati, gan iesaista citus pagasta se-
niorus. Lība Zukule ir arī Latvijas 
Sarkanā Krusta (LSK) Viduslatvijas 
komitejas Kokneses nodaļas brīv-
prātīgā palīdze Bebru pagastā, kura 
koordinē Eiropas atbalsta fonda 
paku un pārtikas paku „Paēdušai 
Latvijai” nokļūšanu pie iedzīvo-
tājiem. Daudz palīdz ģimenēm ar 
bērniem, kad jāgatavojas skolas 
gaitām rudenī. Viņa aktīvi iesais-
tās donoru dienu rīkošanā. Tāpat 

ar lielu degsmi darbojas Kokneses 
novada politiski represēto nodaļā, 
veicot izpilddirektores pienāku-
mus. Atceres brīži represētajiem, 
piemiņas zīmju atklāšana, ekskur-
siju organizēšana – it visur ir jūta-
ma Lības enerģija. Viņa ir piedalī-
jusies ekspedīcijā „Sibīrijas bērni”, 
kuru vadīja režisore Dzintra Geka. 
Un simboliski, ka apbalvošanas 
ceremonijā balvu „Gada brīvprātī-
gais” Lībai Zukulei pasniedza tieši 
viņa – režisore un fonda „Sibīrijas 
bērni” vadītāja Dzintra Geka.  

Laureātus godināja labklājības 
ministre Ramona Petraviča un 
Nodarbinātības valsts aģentūras 
direktore Evita Simsone, Rīgas do-
mes priekšsēdētājs Oļegs Burovs, 
Jaunā Rīgas teātra aktieris Vilis 
Daudziņš, Ghetto Games vadī-
tājs Raimonds Elbakjans, režisore 
Dzintra Geka, Gaismas festivāla 
“Staro Rīga” mākslinieciskā vadītā-
ja Diāna Čivle, mūziķis un brīvprā-
tīgais Jānis Strapcāns. 

  Labklājības ministre Ramona 
Petraviča klātesošos sveica ar vār-
diem: "Tā ir bezgala liela prieka sa-
jūta, gan saņemot rūpes, gan sniegt 
sirds siltumu. Ceru, ka brīvprātī-
go kustība Latvijā drīz vien iegūs 
daudz plašāku vērienu. Paldies vi-
siem par to, ka jūs iesaistaties – jūs 
esat paraugs pārējiem un cerība 
ikvienam!

Lība Zukule apbalvošanas ceremonijā kopā ar citiem "Gada brīvprātīgais 
2019" goda zīmes saņēmējiem.

Bebru pagastā kopīgi sagaidīta 
Latvijas valsts dzimšanas diena
Bebru pagasta iedzīvotājus 15. 
novembra vakarā Vecbebru teh-
nikuma zālē vienoja gaiša svētku 
sajūta, tiekoties Latvijas valsts 
dzimšanas dienai veltītajā pasā-
kumā. 

Kokneses novada domes
Tūrisma un sabiedrisko attiecību 
nodaļa 
Lindas Saldavas foto

"Maza mana tēvuzeme, divu roku 
platumā. Mīļa mana tēvuzeme, divu 
roku siltumā. Dziļa mana tēvuzeme, 
visa mūža garumā." Svinīgais sarīkojums 
iesākās ar pasākuma vadītājas Jolantas 
Mašinskas runātajiem dzejnieka Knuta 
Skujenieka mīlestības vārdiem Latvijai 
un kopīgi nodziedātu valsts himnu. Beb-
ru pagasta iedzīvotājus svētkos sveica 
Bebru pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Pa-
bērza, izsakot pateicību pārvaldes iestā-
žu darbiniekiem un darbīgajiem Bebru 

pagasta uzņēmējiem par kopīgi paveikto 
šajā gadā.

Sirsnīgajā svētku koncertā priecēja 
pirmsskolas izglītības iestādes "Bitīte" 
audzēkņu priekšnesums mūzikas sko-
lotājas Velgas Gredzenas vadībā, Bebru 
pagasta sieviešu vokālā ansambļa "Ni-
anse" (vadītāja Liāna Haritonova) snie-
gums, kā arī Bebru pamatskolas 5. – 9. 
klašu meiteņu raitais dejas solis (vadītā-
ja Renāta Jaudzema), vidējās paaudzes 
deju kolektīva "Rats" (vadītāja Laura 
Freimane) izdejotie latviešu tautas deju 
raksti. Pacilājošu svētku sajūtu radīja 
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas jau-
niešu muzikālās studijas (vadītājs Druvis 
Andriksons) uzstāšanās. 

Maza ir mūsu tēvu zeme, bet tās lie-
lums un spēks ir mūsu tautas gara bagā-
tībās –  deju un dziesmu priekšnesumos 
apliecināja koncerta dalībnieki. 

Pasākuma noslēgumā kopīgi nodzie-
dātā Imanta Kalniņa dziesma ar Māras 
Zālītes vārdiem "Piena ceļš" izteica vis-
svarīgāko mums katram – laimīgā zeme 
ir tā, kuru saucam par savām mājām.

Bebru pagastā kopīgi 
sagaidīta Latvijas valsts 
dzimšanas diena

Dejas rakstu vij Bebru pamatskolas dejotājas.

"Daudz laimes mūsu Latvijai!", 
15. novembrī valsts dzimšanas 
dienas svinībās vēlēja PII "Gun-
dega" vecāko grupu bērni un 
darbinieki kopā ar svētku goda 
viesi - Kokneses novada domes 
priekšsēdētāju Daini Vingri.

PII "Gundega" informācija un 
foto

Svinīgi sirsnīgais pasākums norisi-
nājās divās daļās – svinīgā un "balles" 
daļa. Pasākumu atklāja dalībnieku svēt-
ku parāde, kam sekoja Iestādes vadītā-
jas  Ritas Gabaliņas svētku uzruna un 
kopīga valsts himnas dziedāšana. Do-
mes priekšsēdētājs savā uzrunā pateicās 
bērniem par ielūgumu un aicināja visus 

dalībniekus piedalīties Koknesē rīko-
tajos svētku pasākumos. Svinīgā daļa 
noslēdzās ar kopīgu Kokneses himnas 
dziedāšanu.

"Balles" daļa sākās ar Polonēzi, sekoja 
dzejoļi dziesmas un dejas. 

Pasākuma interesantākā daļa bija 
domes priekšsēdētājam bērnu uzdotie 
jautājumi: 

Vai Jūsu kabinetā ir kameras? 
Vai Jums patīk spēlēt spēles? 
Kā Jūs kļuvāt par priekšsēdētāju? 
Kas Jums patīk bērnudārzā? utt. 
Pēc pasākuma D. Vingris teica, ka šī 

bija vispatiesākā un vismīļākā intervija 
viņa dzīvē. 

Svētku izskaņā izskanēja vēlējumi 
Latvijai un tradicionālais "Gundegas 
salūts". 

Kopīgs svētku foto.

Daudz laimes Latvijai!
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Latvijas valsts svētkos
pasniedz Kokneses novada domes apbalvojumus
Ik gadu Latvijas valsts svētku laikā Kokne-
ses novada pašvaldība pateicas cilvēkiem, 
kuri ar savu pašaizliedzīgo darbošanos 
stiprina mūsu novada izaugsmi. 

 Kokneses novada domes
Tūrisma un sabiedrisko attiecību nodaļas 
Informācija un foto 

16. novembrī svinīgā valsts svētku pasākumā 
"Man dvēselē ierakstīts Latvijas vārds", skanot Kok-
neses pūtēju orķestra spēlētajām melodijām, Kok-
neses kultūras namā tika sumināti Kokneses novada 
domes apbalvojumu saņēmēji.

  Šoreiz viņu vidū ir visvairāk skolotāju: "Kok-
neses novada Goda pilsoņa" nosaukumu saņēma 
pensionētā skolotāja Māra Citko, ar titulu "Gada 
iršēnietis" sveica rakstnieci Lindu Šmiti, kurai ikdie-
nas darbs aizrit Bebru pamatskolā. Ar apbalvojumu 
"Goda Raksts" pateicās Ilmāra Gaiša Kokneses vi-
dusskolas skolotājai Ingunai Kalniņai un Kokneses 
pamatskolas – attīstības centra skolotājai Veltai Za-
riņai. "Kokneses novada Goda pilsoņa" nosaukumu 
šajā gadā piešķīra arī Kokneses novada bāriņtiesas 
priekšsēdētājas vietniecei Silvijai Vēzei, bet par 
"Gada bebrēnieti" kļuva  Vecbebru tehnikuma kom-
pleksa vadītāja Austra Midega. Savukārt uzņēmēju 
Dzintaru Višķeru Kokneses iedzīvotāji atzinuši par 
"Gada koknesieti".

Svinīgais pasākums iesākās ar kopīgi nodziedā-
tu tautas lūgšanu "Dievs, svētī Latviju!" un domes 
priekšsēdētāja Daiņa Vingra svētku uzrunu iedzī-
votājiem.

Desmit gados paveiktais ir 
apliecinājums nepārtrauktai 
attīstībai

"Latvijas valsts ir iesoļojusi savā otrajā gadu sim-
tenī. Kārlis Skalbe, Latvijas valsts tapšanas aculie-
cinieks, ir teicis: "Sākumā Latvija bija tikai sapnis, 
trīs iecerētas zvaigznes, trīs Latvijas daļas, kurām 
bija jātop par valsti, par nešķiramu vienību." Mēs 
esam mūsu valsts dibinātāju sapņa turpinātāji un 
ar šo apziņu mums katram būtu jādzīvo savā tēvu 
zemē.  Apzināsimies arī tagad, cik nozīmīgā un no-
tikumiem bagātā laikā dzīvojam. Lepojoties ar savu 
pagātni, mēs domājam par šodienu un nākotni. 
Mūsu valsts svētku laikā apzināsimies tās vērtības, 
kas ir darījušas stipras mūsu iepriekšējās paaudzes," 
sacīja domes priekšsēdētājs. Viņš uzsvēra, ka šajos 
desmit gados mūsu novadā – Koknesē, Bebru un 
Iršu pagastos paveiktais ir apliecinājums nepār-
trauktai attīstība.   Par to liecina ieguldītais darbs 
renovētājās izglītības iestādēs, infrastruktūras sa-
kārtošanā, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāša-
nā. Atskatoties uz paveikto, domes priekšsēdētājs 
atgādināja pašvaldības nozīmīgāko veikumu šajā 
gadā: "Koknesieši atzinīgi novērtējuši Indrānu ielas 
atjaunošanu un   Kokneses parka labiekārtošanu. 
Pērses ūdenskritums tagad dzīvo ne tikai pašvaldī-
bas izdotajā Olgas Bundzenieces atmiņu grāmatā 
"Vasaras Koknesē" un mūsu mākslinieka Pāvila 
Karpa gleznās. Šajā pavasarī mēs piepildījām bijušā 
domes priekšsēdētāja Viestura Cīruļa sapni -  Kok-
neses parkā šalc Pērses ūdenskrituma atveids, kas 
ir kļuvis par ļoti apmeklētu tūristu apskates objek-
tu. Vērienīgi konservācijas darbi notikuši Kokneses 
viduslaiku pilsdrupās, teritorijas labiekārtošana 
noritējusi pirmsskolas izglītības iestādēs Koknesē 
un Bebros. Lielu atsaucību šajā gadā ir guvis paš-
valdības īstenotais veselības veicināšanas projekts, 
jo projekta aktivitātēs ir iesaistījušies vairāk nekā 
kā 3000 iedzīvotāju. Lielākā priekšrocība mūsu 
novada sekmīgai attīstībai ir izdevīgais ģeogrāfis-
kais novietojums un infrastruktūras pieejamība, 
daudzveidīgie dabas resursi un kultūrvēsturiskais 
mantojums. Tas ir pamatu pamats uzņēmējdar-
bības veiksmīgai attīstībai, jo mums ir vajadzīgas 
jaunas darbavietas, lai cilvēki vēlētos dzīvot mūsu 
novadā un justu stabilitāti par rītdienu. Kokneses 
novada pašvaldības vārdā es pateicos mūsu novada 
uzņēmējiem par sadarbību un atbalstu pašvaldības 

organizētajos pasākumos šajā gadā. Paldies par pa-
veikto pašvaldības iestāžu darbiniekiem, amatier-
kolektīviem, biedrībām, darbīgajiem senioriem un 
mūsu talantīgajiem jauniešiem par sasniegumiem 
Latvijas mērogā!"

  Svinīgās apbalvošanas ceremonijā katram ap-
balvojuma saņēmējam pasākuma vadītāja Liene 
Dareiko-Sinkēviča veltīja sirsnīgus pateicības vār-
dus, bet muzikālu sveicienu dāvāja Kokneses kul-
tūras nama pūtēju orķestra talantīgās saksofonistes. 

  Ikviens apbalvojuma saņēmējs tika aicināts 
parakstīties Goda grāmatā, kurā pirmais ieraksts 
iesākts 2002. gadā, kad sākās šī tradīcija – izteikt 
pateicību par nopelniem, darbojoties sabiedrības 
labā. Pagājušajā gadā tika apstiprināts jaunais Kok-
neses domes apbalvojumu piešķiršanas nolikums, 
bet palikusi nemainīga tā būtība – cildināt krietnus 
sava darba veicējus. Svētku brīdī apbalvojumus 
pasniedza Kokneses novada domes priekšsēdētājs 
Dainis Vingris un domes izpilddirektors Ilmārs 
Klaužs. Katrs apbalvojuma saņēmējs izdzīvoja šo 
saviļņojošo brīdi, kad viņus ieskāva apsveicēju zie-
du jūra un daudzie laba vēlējumi.

Dzīvot ar atbildības sajūtu

"Kokneses novada Goda pilsoņa" nosaukums 
pensionētajai skolotājai Mārai Citko ir pateicība 
par ieguldījumu Kokneses kultūrvēsturiskā man-
tojuma izpētē un saglabāšanā. Viņas darba mūžs 
aizritējis pedagoģiskajā darbā. Ilgākais laika posms, 
sniedzot zināšanas jaunajai paaudzei, pagājis Ilmā-
ra Gaiša Kokneses vidusskolā. Apveltīta ar enciklo-
pēdiskām zināšanām par Kokneses vēsturi, skolo-
tāja ir palīdzējusi tapt vērienīgajam foto albumam 
"Atmiņu Daugava", ar viņas līdzdalību 2018. gadā 
tika izdota grāmata "Jānis Zvaigzne. Pārnākšana" 
un Olgas Bundzenieces atmiņu stāsts "Vasaras 
Koknesē". Gadu gaitā viņa ir apkopojusi informā-
ciju par Kokneses vidusskolas skolotājiem, kuri 
savas darba gaitas sāka Saulesmājā un Krievkalnā, 
izveidojot skolas vēstures ekspozīciju. Kā viens no 
spožākajiem piemēriem ir pētījums par kādreizējā 
un izcilā skolas direktora Ilmāra Gaiša pedagoģisko 
darbību. 

Saņemot apbalvojumu un klātesošo sveicienus, 
Māra Citko savā pateicības runā uzsvēra, ka ir mā-
cījusies pie talantīgā pedagoga Ilmāra Gaiša un 
viņa personības starojums noteicis arī viņas dzīves 
ceļa izvēli, bet lielo atbildības sajūtu mantojusi no 
saviem vecākiem. "Ir ieceres jaunām grāmatām - 
savu izdošanu gaida apkopojums par ievērojamām 
personībām Kokneses novadā un  savāktie mate-
riāli par skolotāju Ilmāru Gaišu," atklāja skolotāja. 
Viņas vēlējums mums visiem – dzīvot ar atbildības 
sajūtu par savu ģimeni un savu dzimto vietu.

Citiem dotais rod atpakaļ 
ceļu pie devēja

"Ir laimīgie, kas sevi atrod un darbu, kuru mīl 
un prot," - šie Imanta Ziedoņa vārdi sasaucas ar 
apbalvojuma "Koknese Novada Goda pilsonis" sa-
ņēmējas Silvijas Vēzes pašaizliedzīgo un nesavtīgo 
darbu Kokneses novada bāriņtiesā. No 2002. gada 
līdz 2019. gada 1. septembrim ar lielu atbildības sa-
jūtu viņa veica Kokneses novada bāriņtiesas priekš-
sēdētājas pienākumus, bet tagad ar savu gadiem 
krāto pieredzi turpina darba gaitas kā Kokneses 
novada bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece. Darbs 
bāriņtiesā – tas ir aicinājums. Silvija ir apveltīta ar 
rakstura īpašībām, kādam jābūt cilvēkam, lai god-
prātīgi veiktu šo bezgala grūto un atbildīgo darbu. 
Inteliģence, cilvēcība, nemitīgi pilnveidotās zinā-
šanas ir tās pamatvērtības, uz kurām balstās viņas 
darbs bāriņtiesā. Silvijas pārliecība – bērnam jāaug 
mīlētam savā ģimenē, un tas ir arī svarīgākais sava 
darba mērķis – paveikt visu iespējamo, lai mūsu 
novada bērni augtu savās ģimenēs, lai nevienam no 
viņiem nebūtu jāuzturas ārpusģimenes institūcijā, 
bet, ja ir nepieciešams, nodrošināt dzīvi aizbildņa 
ģimenē vai audžuģimenē.  Citiem dotais rod ceļu 
atpakaļ pie devēja – Kokneses novada iedzīvotāji ir 
pateicīgi Silvijai Vēzei par darbu, kas veltīts ģimenes 
vērtību stiprināšanā.  

"Es mīlu savu Latviju, un esmu laimīga, ka ma-
nas dzīves lielākā daļa ir pagājusi Koknesē. Es prie-
cājos par savu ģimeni, jo mēs visi esam koknesie-
ši. Man ir sava vērtību skala – divi ētikas kodeksi: 
viens profesionālais, otrs personīgais. Ar tiem es 
dzīvoju un turpināšu godprātīgi darīt savu darbu," 
pateicībā par šo svētku brīdi, sacīja Silvija Vēze.

Koknesietis – tātad savējais!

Par uzņēmēju Dzintaru Višķeru -  apbalvojuma 
ieguvēju "Gada koknesietis" iedzīvotāji teic: "Viņš ir 
koknesietis – tātad savējais. 2016. gadā Dzintars kā 
uzņēmuma "Eidz transports" īpašnieks Rundāles 
pilī saņēma Zemgales Plānošanas reģiona balvu 
"Gada uzņēmējs Zemgalē". Lielākie viņa uzņēmu-
ma darba novērtētāji ir novada iedzīvotāji, pašval-
dības izglītības un kultūras iestādes, kas ikdienā 
izmanto uzņēmuma transporta pakalpojumus. 
"Auto pārvadā kravas, autobusi vizina pasažierus. 
Autobusi ar uzrakstu Amber pazīstami visā Latvijā, 
koknesieši tos mīļi dēvē par amberīšiem. Ja kāds 
no šoferiem objektīvu iemeslu dēļ nevar pildīt sa-
vus pienākumus, Dzintars pats sēžas pie stūres, jo 
klientiem dotais solījums ir jāpilda. Uzņēmēju go-
dināšanas pasākumā Rundāles pilī viņam tika uz-
dots jautājums: kas mudina darboties sabiedrības 
labā? Dzintars, jokojot atbildēja, - tā ir pārāk liela 
brīvā laika esamība! Novēlam lai brīvā laika daudz 
un gana!" – tā koknesieši teikuši savā pieteikumā, 
rosinot viņam piešķirt apbalvojumu "Gada kokne-
sietis".

Saņemot godam pelnīto titulu, Dzintars sacīja: 
"Esmu koknesietis no 1980. gada. Par visu sasnieg-
to es saku paldies savai lielajai ģimenei. Priecājos, 
ka man ir darbs un ļoti labs darbinieku kolektīvs. 
Mēs visi kopā esam vienota komanda. Paldies kok-
nesiešiem par mūsu darba novērtējumu!"

Tā ir balva arī maniem 
kolēģiem!

Ir cilvēki, kuri ar stiprām saknēm ieaug vietā, 
kurā dzīvo un ar pašaizliedzību un darba mīlestību 
veido šo vietu skaistāku un ziedošāku. Šos vārdus 
Bebru pagasta ļaudis velta apbalvojuma "Gada beb-
rēnietis" ieguvējai Austrai Midegai. Jau vairāk kā 30 
gadus Austra Midega ir bebrēniete, un viņas dar-
ba gadi cieši saistīti ar Vecbebru tehnikuma vārdu. 
No jaunas speciālistes – agronomes līdz direktora 
vietniecei saimnieciskajā darbā, bet šobrīd, veicot 
Vecbebru tehnikuma kompleksa vadītājas pienā-
kumus, Austra Midega ir apliecinājusi, cik svarīgi 
ir apzināties piederību vietai, ko sauc par savām 
mājām, cik svarīgi ir saglabāt to, kas radīts, domājot 
par Bebru pagasta izaugsmi un nākotni. Šajā vasarā 
viesnīcas ēka kļuva par mājvietu vairākām sporta 
un atpūtas nometnēm, kā arī fonda "Namejs" orga-
nizētajai nometnei "Mazais Namejs 2019". Patīka-
mi bija dzirdēt atsauksmes par to, ka Vecbebru teh-
nikuma komplekss un tā teritorija ir pievilcīga un 
sakopta vide, kurā var uzņemt ciemiņus un rīkot 
liela mēroga pasākumus. Šī pateicība ir arī sabied-
rības novērtējums Austras Midegas organizatores 
talantam un lielajai darba pieredzei. 

"Esmu ļoti pagodināta, saņemot šo apbalvo-
jumu. Bet šī ir balva arī maniem kolēģiem, mūsu 
mazajam kolektīvam un visiem, kuri mūs atbalsta 
ikdienas darbā. Paldies Bebru pagasta pārvaldei 
un Bebru pamatskolas kolektīvam, lai ikviens pie 
mums justos ar viesmīlību uzņemts!" – ar pateicību 
sacīja Austra Midega.

Dāvana Iršu pagastam un 
Latvijai

Šī gada sākumā Iršu pagastā notika rakstnie-
ces Lindas Šmites trīspadsmitās grāmatas "Aizved 
mani uz Hiršenhofu" atvēršanas svētki, un jau tad 
iršēnieši zināja, ka tituls "Gada iršēnietis" ir jāsa-
ņem tieši viņai. Vēstures neapturamais laika rats 
Iršu pagastam ir piešķīris unikalitāti un atpazīsta-
mību Latvijā, un ārpus valsts robežām. Vairāk kā 
pirms 250 gadiem tur tika dibināta lielākā vācbal-
tu kolonija. Linda Šmites grāmata "Aizved mani 
uz Hiršenhofu" ir dāvana Latvijas valsts simtgadei 
un Iršu pagasta iedzīvotājiem. Šķirot Iršu pagasta 
vēstures lappuses, Linda ir ieguldījusi paliekošu 
darbu un bagātinājusi novada kultūrvēsturisko 

Māra Citko

Silvija Vēze

Dzintars Višķers

Austra Midega

Linda Šmite
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mantojumu. Rakstniecībā Linda iet savu literā-
ro ceļu, kopj latviešu valodu, meklē jaunvārdus, 
nebaidās no drosmīgām atziņām un balstās uz 
savu pasaules redzējumu. Saviem skolniekiem 
viņa māca: "Rakstīšana ir vienīgais veids, kā pie-
spiest sevi domāt."

Pateicībā par viņas darba novērtējumu, Lin-
da Šmite sacīja: "Irši patiešām ir unikāla vieta 
gan Latvijas, gan visas Baltijas kontekstā. Mana 
dzimtā Liepkalne ir vieta, kur atradās vācu kolo-
nistu atzars. Ideja par grāmatu radās samērā sen, 
bet tās īstenojums tapa, pateicoties Iršu pagasta 
cilvēkiem, jo viņi apzinās savas vietas vēsturisko 
vērtību un kalpo tai bez algas. Šie cilvēki ir tādi 
kā mezgliņi, kas sasien pārtrūkušo dzimtu likte-
ņus, pārtrūkušo laiku. Viņi sasien kopā pagātni 
un tagadni, pateicoties viņiem radās šī grāmata. 
Paldies izdevniecībai "Latvijas Mediji", kas šo 
grāmatu izdeva, paldies lasītājiem, paldies iršē-
niešiem!"

Dzīvē trīs lielas mīlestības

Kokneses novada apbalvojumu "Goda Raksts" 
saņēma Inguna Kalniņa, angļu valodas skolotāja 
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā. Viņas kolēģi 
teic: "Skolotājas darba kvalitātes rādītājs ir tradi-
cionāli nemainīgie skolēnu augstie centralizētie 
eksāmenu rezultāti angļu valodā. Ilmāra Gaiša 
Kokneses vidusskola regulāri ir desmit labāko 
skolu reitingā angļu valodā. Skolotāja iesaista 
skolēnus dažādos valsts mēroga pasākumos un 
konkursos. Inguna Kalniņa aktīvi darbojas  Lat-
vijas angļu valodas skolotāju asociācijā. Izturē-
jusi valsts konkursu, kā vienīgā  valsts pārstāve 
viņa tika iekļauta Eiropas valstu angļu valodas 
skolotāju stažieru grupā Amerikas Savienotajās 
valstīs. No 2006. gada paralēli tiešajam darbam 
Inguna Kalniņa izstrādā, koordinē un aktīvi pie-
dalās starptautiskos skolas sadarbības projektos, 
Erasmus projektos."

Saņemot apbalvojumu, kolēģu un daudz citu 

novadnieku apsveikumus, Inguna Kalniņa at-
zina: "Man dzīvē ir trīs lielas mīlestības: mana 
ģimene, dzimtā Koknesē un skolotājas profesi-
ja. Paldies maniem vecākiem Ritai un Ilmāram 
Gaišiem, kuri Koknesi izvēlējās par savu mūža 
un darba vietu, no   viņiem esmu iemācījusies 
būt atbildīga, nenovirzīties no sava sapņa. Pal-
dies Annai Cīrulei, kura mani, matemātiķi, pār-
liecināja mācīt angļu valodu. Paldies manam 
tētim par  iedrošināšanu mācīt skolēniem dejo-
šanu, ko es darīju 30 gadus. Paldies skolotāju ko-
lektīvam, jo es šo apbalvojumu uztveru kā mūsu 
kopīgā darba novērtējumu."

Pateicība par radošu un 
godprātīgu darbu

Kokneses novada apbalvojuma "Goda Raksts" 
saņēmēja Velta Zariņa ir skolotāja Kokneses pa-
matskolā - attīstības centrā. "Viņa ir pedagogs 
ar lielo burtu, vienmēr enerģiska, atsaucīga, 
mērķtiecīga, radoša, ar augstu atbildības sajūtu. 
Profesionāle, kura savā darbā izmanto jaunākās 
metodiskās atziņas, ir izstrādājusi metodiskos 
materiālus skolēniem ar īpašām vajadzībām, ie-
drošinājusi un sniegusi atbalstu jaunajiem peda-
gogiem. Skolotāja visu savu pedagoģisko mūžu ir 
veltījusi bērnu talantu radošuma attīstīšanai, ar 
savu darbu sekmējusi skolēnu izaugsmi," ar cieņu 
un pateicību teic skolas kolektīvs. Skolotāja Velta 
Zariņa visiem sirsnīgajiem apsveicējiem veltīja 
no sirds sacītus vārdus: "Lai zied Koknese un tajā 
ir daudz bērnu!  Lai pastāv skolas un skolotājiem 
būtu darbs!"

 Paldies Kokneses pūtēju orķestrim un vadītā-
jam Ziedonim Puķītim par skaisto svētku kon-
certu, dāvājot brīnišķīgas melodijas un lustīgu 
noskaņojumu ikvienam pasākuma dalībniekam!

 Latvijas svētku laikā mēs vislabāk pamanām, 
ka mums līdzās dzīvo talantīgi un darbīgi cilvē-
ki, kuriem pasacīt paldies. Pasacīsim paldies arī 
paši sev, jo mēs visi kopā turam stipru šo vietu, 
ko sauc par Latviju.

Kokneses novada domes apbalvojumu saņēmēji un pašvaldības vadītājs Dainis Vingris.

Inguna Kalniņa

Velta Zariņa

Svētku pasākums Iršos 
"Saules ceļu Latvijai"

16. novembrī Iršu klubā norisinājās 
svētku koncerts "Saules ceļu Latvijai".

Ilze Kaša,
Kultūras pasākumu organizatore Iršu 
pagastā

"Piemini Latviju, latvi, ik stundas, ik brīdi, la-
bās un ļaunās dienās; bet jo sevišķi, kad tev labi 
klājas. Zini, - neviena māte tā neilgojas redzēt 
savu bērnu, kā ilgojas pēc katra no mums mūsu 
visu Māte - Latvija." /Jānis Jaunsudrabiņš/ 

Latvijas dzimšanas dienā it viss šķiet svētāks 
un svarīgāks. Viss, ko sakām, dzirdam un mī-
lam. Mēs paši esam tie, kas liek Latvijai spīdēt 
arvien spožāk. Tāpēc koncertā vietējie pašdarb-
nieki - deju kolektīvs VPDK "Irši" un sieviešu 
vokālais ansamblis vienojās koncertuzvedumā, 
kurā godāja ne latviešu tautas garīgās vērtības 
un darba tikumu. Pasākuma laikā tika aizdegtas  
piecas sveces, kas simbolizēja Iršu pagasta iedzī-
votāju vērtības. Vērtības, kas dara visu Latviju 
stipru. 

Kārlis Ulmanis ir teicis: "Zeme ir tēvzeme. 
Viņu uzlabot nozīmē kalpot dzimtenei… Zeme 
neprasa, kādā valodā arājs ar viņu runā; zeme 
prasa, lai arājs to mīlētu." Tāpēc pirmo sveci  ai-
cināja aizdegt piensaimniecības saimnieci Anitu 
Biti par īstiem darba rūķiem - Iršu pagasta zem-
niekiem. Iršu  pagastā ir 16 bioloģiskās saimnie-
cības  un 6 piensaimniecības. Dažas saimniecī-
bas ir attīstījušas arī aitkopību. Mūsu sētās dzīvo 
vareni vīri un čaklas sievas.

Kārļa Ulmaņa uztverē   -  Ģimene ir stūrak-
mens visā mūsu valsts dzīvē, un katra cilvē-
ka lielākā manta ir viņa paša raksturs un viņa 
dzimta. Iršos priecājamies par katru pasaulē nā-
kušo bērniņu. Tāpēc otro sveci  aicināja aizdegt 
vienu no Iršu pagasta jaunākajiem bērniņiem - 
Eniju Riekstiņu ar viņas vecākiem par stiprām 
ģimenēm un bērniem.

Kārlis Ulmanis ir teicis: "Cilvēks nedzīvo vie-
nīgi darbam un maizei, es ticu, ka viņam jārū-
pējas arī par prāta un sirds izglītību, par savas 
dvēseles izdaiļošanu."  Tāpēc trešo un ceturto 
sveci aicināja aizdegt Iršu pagasta kultūras un 
tradīciju sargātājas - skolotāju Valdu Kalniņu 
un Iršu vidējās paaudzes deju kolektīva vadītāju 
Ilonu Ūdri.

"Tomēr pāri visam un pirmā vietā stāv pats 
cilvēks savās garīgajās un saimnieciskajās vaja-
dzībās, tieksmēs un prasībās. Cilvēks jānostāda 
pirmajā vietā." Tie ir Kārļa Ulmaņa vārdi. Tā-
pēc piekto sveci aicinājām aizdegt Iršu pagasta 
pārvaldes vadītājai Lāsmai Ružai- Riekstiņai par 
Iršu pagasta un visas Latvijas stiprajām ģime-
nēm. 

Pasākuma laikā tika apbalvota arī "Gada iršē-
nietis" ieguvēja Linda Šmite. Rakstnieces grāmata 
"Aizved mani uz Hiršenhofu" ir dāvana Latvijas 
valsts simtgadei un Iršu pagasta iedzīvotājiem. 

Iršu pagastā mēs varam lepoties ar patiešām 
daudziem cilvēkiem un viņu paveiktajiem dar-
biem Iršu sabiedrības labā. Tāpēc pasākuma 
laikā tika izteiktas vairākas pateicības: Ausmai 
Grinšponei, Diānai Ozoliņai, Maijai Bērziņai, 
Olitai Ružai, Ivetai Hveckovičai, Maija Kalniņai, 
Jānim Brantam, Edgaram Bitei un Madarai Zie-
diņai. Iršu pagasta pārvalde, uzklausot iedzīvo-
tāju ieteikumus un ievērojot līdzcilvēku padarī-
tos darbus, vēlējās godināt tos iedzīvotājus, kuri 
tur godā darba tikumu un palīdz līdzcilvēkiem. 
Esam pārliecināti, ka šo krietno cilvēku ir daudz 
vairāk, kuri palīdz attīstīties Iršu pagastam un 
veicināt Iršu atpazīstamību Latvijā un aiz tās ro-
bežām. Tāpēc šī gada iniciatīva tiks turpināta arī 
nākošajā gadā un  pārvalde  priecāsies par jebku-
ru ieteikumu. 

Šis pasākums tapa pateicoties vairākiem cilvē-
kiem: sieviešu vokālā ansambļa vadītājai Valdai 
Kalniņai, Iršu VDPD vadītājai Ilonai Ūdrei, bib-
liotēkas vadītājai Dacei Grele, pārvaldes vadītā-
jai Lāsma Ružai-Riekstiņai, Ritvaram Jirgenam, 
Normundam Jirgenam, Ilzei Kašai.

Iršu pagasta pārvaldes vadītāja Lāsma 
Ruža-Riekstiņa un kultūras pasākumu 

organizētāja Ilze Kaša ar Edgaru Biti un 
Madaru Ziediņu, kuri ar saņēma pateicību 

par darbošanos sabiedrības labā.

Par mani, par Tevi, par Latviju!
Daži saka, ka nākam no jūras. No balta 
putu gabaliņa. Var jau būt. Mums labpatīk 
domāt, ka esam atrasti jūras krastā kā 
dzintara gabaliņi. Daži saka, ka nākam no 
līdzenumiem un katrs rakstiņš un rūto-
jums atrodams mūsu labības laukos. Un 
taisnība jau ir - mēs dzīvojam rakstā. 

Santa Kalniņa,
Pērses sākumskolas direktores p.i. 

Pērses sākumskolas saime nemitīgi veido savu 

rakstu, ieaužot tajā gan darba grūtumu, zināšanas, 
gan mazās uzvaras, rakstā ieaužam arī dziesmu 
un deju. 15.novembrī Pērses sākumskolas skolē-
nu  koncertā "Par mani, par Tevi, par Latviju!" tika 
izdziedātas un izdejotas patriotiskākās dziesmas un 
dejas, kuras ir latviešiem. 

Paldies skolotājām Madarai, Vitai, Mudītei, 
Sandrai, Līgai un Dacei par  darbu, kas tika ieguldīts 
gatavojoties šiem nozīmīgajiem svētkiem! 

Mēs patiešām  esam unikāla tauta - dzintara ga-
baliņi, kas sasēduši Baltijas jūras krastā. Mēs varam 
būt lepni par Latviju, par mūsu dabu, par mūsu bēr-
niem un skolotājiem. Mēs esam Latvija!  

„Mēs esam Latvija!”
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Protam svinēt Latvijas svētkus

15. novembris Bebru pamatskolā iz-
vērtās par daudzveidīgu Latvijas su-
mināšanas dienu. Mācību saturs kopš 
Lāčplēša dienas tika saistīts ar Latvijas 
dabas, kultūras un vēstures tematiku.
 
Bebru pamatskolas informācija, 
Dz. Sniedzes foto 

Koncerta ievadā pēc kopīgi nodziedātās 
valsts himnas svētku uzrunu teica skolas di-
rektore Lidija Degtjareva. Sākumskolas klases 
ar dziesmām un dzejām kartē iezīmēja katra 
savu Latvijas kultūrvēsturisko novadu. Kājās 
piecēlušies, klātesošie  nodziedāja tautasdzies-
mu Mazs bij` tēva novadiņš" un U. Stabulnie-
ka dziesmu "Tik un tā". Tās ir dziesmas, kuru 
skanēšanas laikā nav iespējams palikt sēdot. 
Patriotiskus sveicienus Latvijai nesa dziedošās 
skolotājas no vokālā ansambļa "Nianse". Skolas 
kolektīvs apsveica skolotāju Lindu Šmiti par 
viņai piešķirto Kokneses novada apbalvojumu. 
Skolotāja novēlēja ikvienam izdarīt ko vērtīgu 

savai Latvijai, kura katru ik dienu apveltījusi ar 
mierīgām debesīm, pasaulē garšīgāko maizi un 
auglīgu, rāmu zemi.

Dienas otrajā pusē pamatskolas klases sada-
lījās komandās, lai praktiskā darbībā pierādī-
tu, vai prot svinēt Latvijas svētkus. Mājturības 
skolotājas Vinetas Grinšpones rīkotā konkursa 
mērķis bija rosināt izglītojamos vairāk uzmanī-
bas pievērst Latvijas svētku svinēšanas nozīmei 
viņu dzīvē un šo svētku svinīgumu atspoguļot 
ar radošiem darbiem. Šāds pasākums Bebru 
pamatskolā notika pirmo reizi un atsauca at-
miņā tos laikus, kad Vecbebros kaimiņu skolā 
tika sagatavoti Latvijā labākie viesmīļi un pa-
vāri. 

Konkursā piedalījās četras iepriekš pieteik-
tās komandas: "Mazie Latvijas Patrioti", "Čie-
kuriņi", "Auseklīši", "Sarkanbaltsarkanie". Kon-
kursa dalībniekiem darbnīcās nācās parādīt sa-
vas prasmes svētku galda klāšanā, izmantojot 
piemērotus traukus, galda piederumus, galda 
kartes, izraudzīt atbilstošu kompozīciju, vaja-
dzēja pagatavot salātus 2 personām, kā arī no 

dotajiem materiāliem izveidot dekoru - glezni-
ņu, rast atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar 
vēstures faktiem Latvijā un uzrakstīt savu no-
vēlējumu Latvijai dzimšanas dienā. 

Patīkami bija vērot, kā katra komanda tri-
jās darbnīcās ar degsmi veica neikdienišķos 
uzdevumus. Konkursa noslēgumā komandas 
prezentēja paveikto. Lai arī konkursa sākumā 
dalībniekos bija jūtams neliels uztraukums, 
konkursam noslēdzoties, visi guva gandarīju-
mu par paveikto, katrs varēja izpausties ar sa-
vām idejām un prasmēm. 

Mēs protam kulturāli svinēt valsts svētkus. 
To apliecināja ar baltiem galdautiem klātie 
galdi, gaumīgi izveidotās galda kartes, gardie 
svētku salāti, kas dekorēti patriotiskās krāsās 
un pildīti skaistos trauciņos, spodrie galda 
piederumi, netradicionāli salocītās salvetes un 
vienotais stils it visā, kas bija tapis Latvijai par 
godu.

Skan dziesmas Latvijai.

Skaisti uzklāts svētku galds.

Koknesieši stāstnieku 
konkursā „Teci, teci, valodiņa” 

7. decembrī Rīgas Latviešu biedrības namā 
pulcējās jaunie stāstnieki no visiem Latvijas no-
vadiem, lai noskaidrotu XXIII stāstnieku kon-
kursa „Teci, teci, valodiņa 2019” fināla uzvarē-
tāju. Finālā piedalījās Ilmāra Gaiša Kokneses vi-
dusskolas skolēni Ritvars Keišs un Laura Vilde.

12. novembrī Ilmāra Gaiša Kokneses vidus-
skolā un 22. novembrī Lielvārdes kultūras centrā 
notika stāstnieku konkursa "Teci, teci, valodiņa" 
1. un 2. kārta, bet pusfināls noritēja Lielvārdē.

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolu pusfinālā 
pārstāvēja Rimants Keišs, 1.a klase, Elza Doni-
ka, 2.b klase, Laura Vilde, 2.b klase un Visvaldis 
Henriks Kalniņš, 6.a klase. 

Piedaugavas novada folkloras kopu koordi-
natore Inguna Žogota stāsta: „Šī konkursa tra-

dīcijas Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā ir jau 
vairāku gadu garumā. „Cenšamies uzturēt stās-
tīšanas tradīciju un to attīstīt, rosinot pašizpaus-
mi stāstīšanas jomā. Stāstot katrs stāstnieks la-
bāk izjūt savas valodas bagātību, veido savu vār-
du krājumu un bagātina to.  Pusfināls Lielvārdē 
šogad bija pulcējis lielu stāstnieku pulku. Kon-
kursa dalībnieki bija no Aizkraukles, Jaunjelga-
vas, Pļaviņām, Lielvārdes, Jumpravas, Ķeguma, 
Jaunkalsnavas, Allažiem, Katlakalna un Kokne-
ses. Kopskaitā 41 stāstnieks no 1.- 12.klasei un 
pat viens students!  Stāstīt prasmes līmenis katru 
gadu aug, un skolēni arvien labāk sagatavo savu 
repertuāru. Parasti ir kāds Mazais stāstnieks, bet 
šogad visi bija Lielie stāstnieki, un 16 dalībnieki 
piedalījās finālā Rīgā.”

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas stāstnieki konkursa pusfinālā.

Pedagogi profesionālo 
kompetenci pilnveido 
Kokneses pamatskolā – 
attīstības centrā
Domājot par vārda pedagogs nozīmi, 
mēs parasti iedomājamies personu, kas 
ir ieguvusi pedagoģisko izglītību un ir 
sagatavota mācīšanas un audzināšanas 
darbam izglītības iestādē,  ar noteiktu 
profesionālo kompetenci – zināšanām, 
prasmēm, attieksmēm. 

Inese Svence,
Kokneses pamatskolas attīstības centra 
direktores vietniece metodiskajā darbā 

Pedagoga kompetences izpaužas viņa profe-
sionālajā darbībā, kura sevī ietver būtiskas kom-
ponentes: pētniecisko, pedagoģisko un  organiza-
torisko darbību. Pedagogam mūsdienu mainīga-
jos apstākļos, kad notiek visu procesu pārvērtēša-
na, virzība uz kompetenču pieeju un lietpratību 
izglītības procesā, ir svarīga tālākizglītība un pro-
fesionālā pilnveide. Skolās ir nepieciešami radoši, 
domājoši skolotāji, kas spēj iekļauties Eiropas iz-
glītības sistēmā, piemēroties jaunām vajadzībām, 
situācijām reālajā skolu dzīvē, iekļaujošā izglītībā, 
strādājot ar bērniem ar speciālām vajadzībām.

Kokneses pamatskola – attīstības centrs ir 
viena no izglītības iestādēm, kura nodrošina ne 
tikai mācību procesu skolēniem, bet arī jau trešo 
gadu realizē pedagogu profesionālās kompeten-
ces pilnveides kursus sadarbībā ar Izglītības un 
zinātnes ministriju. No 2019.gada augusta līdz 
30. novembrim skolā tika realizētas divas kursu 
programmas astoņu stundu apjomā – „ Izglīto-
jamā intelektuālās attīstības psiholoģiski pedago-

ģiskā novērtēšana (procedūra, rezultāti, to ana-
līze, atgriezeniskā saite, individuālais izglītības 
programmas apguves plāns, starpinstitūciju sa-
darbības organizēšana) periodā no 7 līdz 12g.v." 
un „Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana 
(individualizēta mācību procesa elementi, skolas 
atbalsta komandas darba organizēšana, izglī-
tojamā snieguma progresa izvērtējums) izglī-
tojamiem ar – garīgās attīstības traucējumiem, 
smagiem garīgās attīstības traucējumiem, garī-
gās veselības traucējumiem". Kursus Koknesē 
apmeklēja 60 dalībnieki no daudziem Latvijas 
novadiem – Madonas, Ļaudonas, Rēzeknes, Skrī-
veriem, Ķeguma, Ērgļiem, Krustpils, Gulbenes, 
Aizkraukles, Jēkabpils, Daugavpils. Pedagogiem 
bija iespēja noklausīties lekcijas par izglītības 
procesa organizēšanu skolēniem ar speciālām 
vajadzībām, iesaistīties praktiskās nodarbībās 
individuālo plānu un raksturojumu sagatavoša-
nā, kā arī kopīgi meklēt risinājumus sarežģītām 
problēmsituācijām un saņemt atbildes uz dažā-
diem aktuāliem speciālās pedagoģijas jautāju-
miem. Kursu programmas vadītājām I.Svencei 
un E.Ivanānei bija patiess prieks saņemt pozitīvas 
atsauksmes no dalībniekiem par gūtajām node-
rīgajām zināšanām, interesantajām nodarbībām 
un idejām turpmākajam darbam. 

Kokneses pamatskolas – attīstības centra me-
todiskais dienests aicina uz turpmāku sadarbību 
Zemgales reģiona izglītības iestāžu pedagogus, 
skolēnu vecākus, piedāvājot apmeklēt izglītojoša 
satura pasākumus un saņemt konsultācijas. 

Atkritumu apsaimniekotājs Kokneses no-
vadā SIA "Ķilupe"  informē, ka pamatojoties 
uz Dabas resursu nodokļa likumu (spēkā no 
01.01.2006.), ar 2020. gada 1. janvāri pieaugs 
dabas resursu nodokļa likme par sadzīves un 
ražošanas atkritumu, kas nav uzskatāmi par 
bīstamiem atkritumiem atbilstoši normatī-
vajiem aktiem, apglabāšanu no 43,00 EUR uz 
50,00 EUR par tonnu. 

Saistībā ar iepriekš minētajām izmaiņām, in-
formējam, ka ar 2020. gada 1. janvāri tarifs par 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Kokneses 
novadā būs 13,89 EUR/m3 (bez PVN). 

Tāpat attiecībā uz lielgabarīta atkritumu 
apsaimniekošanu Kokneses šķiroto atkritumu 
pieņemšanas laukumā, informējam, ka ar 2020. 
gada 1. janvāri ir izmaiņas liela izmēra un būv-
gružu atkritumu pieņemšanas tarifā atkritumu 
apglabāšanas poligonā "Dziļā vāda": tarifs ar 
01.01.2020. – 92.12 EUR/tonnā (bez PVN).

  Papildus vēlamies uzsvērt, ka minētais at-
kritumu pieņemšanas tarifa pieaugums nav SIA 
"Ķilupe" iniciatīva, bet atbilstoši normatīvajiem 
aktiem noteiktā dabas resursu nodokļa likmes 
palielinājums.

 Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzam 
kontaktēties ar SIA "Ķilupe" valdes locekli Elīnu 
Saulīti pa tālr. 26597714, e-pasts: kilupe@gmail.
com.

SIA "Ķilupe" informē 
par atkritumu 
apsaimniekošanas 
tarifa izmaiņām 
sākot ar 2020. gada 
1. janvāri
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12. novembrī  Kokneses kultū-
ras namā notika mūzikas skolas 
audzēkņu 
koncerts.  

Iveta Bērziņa, 
Kokneses Mūzikas skolas direk-
tore 

Koncertu uzsākām ar latviešu tau-
tas dziesmu apdarēm „Aiz ezera aug-
sti kalni” trompetes klases audzēkņa 
Mārča Briģa izpildījumā un   „Pūt, 
vējiņi”   klavieru klases audzēknes 
Madaras Radionovas izpildījumā. 

P. Čaikovska „Polka” izskanēja kla-
vieru klases audzēknes Aritas Niedres 
izpildījumā.  Arita arī uzņēmās vadīt 
šo koncertu. Saksofona klases au-
dzēkņa Raivo Strazdiņa izpildījumā 
dzirdējām  lirisko A. Ešā „Noktirni”. 

Dzīvespriecīgu un gaišu noskaņu 
radīja vijoles klases audzēknes Keitija 
Skribāne ar latviešu tautas dziesmu 
„Aiz kalniņa dūmi kūp”, Luīze Vasi-
ļevska ar J. Ķepīša skaņdarbu „Stei-
ga” un Helēna Vilde ar L Reinholdes 
skaņdarbu „Šūpļa dziesma”.   Ar hu-
moristisku noskaņu mūs iepriecināja 
flautas spēles audzēkne Sandija Zizlā-

ne, atskaņojot V.A. Mocarta „ Andan-
ti”. Prieks par saksofona spēles jaunā-
ko klašu ansambļa priekšnesumu un 
lirisko A. Rūbinšteina „Melodiju”. 

Kā vienmēr mīļi gaidīts izskanēja 
jaunāko klašu kora priekšnesums – 
divas dziesmas U. Fridrihsona „Put-
ni” un S. Mežores „Jautrais dancis” 
pedagoga L. Kamzoles – Gagaines 
vadībā. 

Ļoti nopietni skanēja A. Vivaldi 
mūzika vecāko klašu vijoles spēles 
ansambļa priekšnesumā pedagoga R. 
Bahmaņa vadībā,   F. Šūberta un E. 
Rudzīša skaņdarbi vecāko klašu sak-
sofona spēles ansambļa izpildījumā, 
pedagoga Z. Puķīša vadībā un J. Vī-
tola, D. Čimarozas skaņdarbi Mācību 
orķestra   atskaņojumā pedagoga K. 
Vancānes vadībā. Ximilibus, nium,

Sapņi piepildās
Ilmāra Gaiša Kokneses vidus-
skolas 6. A klases skolēnam 
Jānim Hermanim Liepiņam šī 
gada rudens vēl ilgi paliks at-
miņā.

Evita Užule,
Ilmāra Gaiša Kokneses vidus-
skolas 6. A klases audzinātāja

Jānis Hermanis tika uzaicināts pie-
dalīties LTV spēlē "Gudrs, vēl gud-
rāks". Uz raidījuma ierakstu atbalstīt 
klasesbiedru devāmies visa klase kopā. 
Skolēniem bija iespēja būt klāt un re-
dzēt, kā notiek gatavošanās raidījuma 
filmēšanai, kā noris pati filmēšana, un, 
protams, just līdzi un atbalstīt.

Jānis Hermanis izcīnīja iespēju pār-
stāvēt savu skolu arī finālā. Televīzijas 
komanda oktobrī viesojās Koknesē, se-
kojot zēnam gan mācību stundās, gan 
Mūzikas skolā, gan volejbola treniņā.

Arī uz fināla ierakstu devāmies visi 
kopā. Sīvā konkurencē Jānis Hermanis 
ieguva 4. vietu. Lai arī līdz uzvarai ne-

daudz pietrūka, Jānis Hermanis sevi 
var uzskatīt par uzvarētāju, jo, pateico-
ties raidījumam un zēna interesei par 
aviāciju, viņu uzrunāja "Civilās aviāci-
jas aģentūras" pārstāvis un uzaicināja 
ekskursijā uz Rīgas lidostu.

Tā nu aukstā un vējainā novembra 
dienā abi ar Jāni Hermani devāmies 
uz Rīgu, kur iepazinām "Civilās aviā-
cijas aģentūras" darba specifiku, izgā-
jām drošības kontroli lidostā, pabijām 
lidostas ugunsdzēsēju depo, iekāpām 
"AirBaltic" lidmašīnā un, klausoties 
pieredzējuša pilota stāstījumā, iejutā-
mies pilota lomā, noskaidrojām, kur 
un kā tiek gatavoti ēdieni lidojumam, 
uzkāpām Latvijas gaisa satiksmes va-
dības tornī, uzzinājām par mācību ie-
spējām pilotu skolā, kā arī viesojāmies 
dronu ražotnē.

Šī bija iespaidiem un jauniem at-
klājumiem pilna diena. Jāņa Hermaņa 
sapnis nokļūt lidostā piepildījās, un tas 
vēlreiz nostiprināja puiša pārliecību 
kļūt par pilotu. Lai izdodas iecerētais! 

Jānis Hermanis Liepiņš un klases audzinātāja Evita Užule.

Klasesbiedri – vislabākie līdzjutēji konkursā.

Erasmus+ 2019 – Lietpratīgs 
skolotājs mūsdienīgā skolā

Katra skolotāja darbības kodols 
ir viņa profesionālā kompeten-
ce, ko pedagoģijas profesore 
I.Maslo raksturo kā pieredzes 
gūšanas pamatotu spēju un 
pieredzes individuālu kombi-
nāciju, kā arī izglītības procesā 
iegūto un uz zināšanām, piere-
dzi, vērtībām un attieksmēm 
balstītu spēju, kas izpaužas 
prasmēs un gatavībā pedago-
ģiskajai darbībai.
 
Inese Svence,
Kokneses pamatskolas – attīstī-
bas centra 
direktores vietniece metodis-
kajā darbā

Kokneses pamatskola – attīstības 
centrs iesaistās starptautiskos pro-
jektos, lai pedagoģiskais personāls un 
skolas vadība gūtu pieredzi kvalitatī-
va, moderna mācību procesa orga-
nizēšanai un vadīšanai skolēniem ar 
speciālām vajadzībām, jo mūsdienu 
izglītībā ir svarīgi mainīt mācīšanās 
pieejas mērķi, panākt, lai skolēni spē-

tu skolā apgūtās zināšanas un pras-
mes pārnest uz iepriekš neparedzē-
tām dzīves situācijām, veidot dziļāku 
izpratni par katru apgūstamo jomu, 
mācīt prasmi pielietot zināšanas un 
paust savu attieksmi. 

Kokneses pamatskola – attīstības 
centrs ir sākusi aktīvu sagatavošanās 
procesu dalībai Erasmus+ 2019, jo 
konkursam pieteiktais projekts “Liet-
pratīgs skolotājs mūsdienīgā vidē” ir 
apstiprināts. Starptautisku projektu 
laikā gūtās zināšanas, prasmes, kom-
petences, iepazīto ārvalstu pieredzi 
pedagogi izmantos skolā, mūsdienīga 
pedagoģiskā procesa kvalitātes uzla-
bošanai un dažādošanai, kā arī nodos 
tālāk reģiona un Latvijas pedagogiem, 
organizējot individuālas konsultāci-
jas, gan izglītojoša satura pasākumus 
– seminārus, praktikumus, veicinot 
starptautiskās pieredzes popularizē-
šanu Latvijā. 

Izglītība mūsdienu Eiropā tiek 
skatīta saistībā ar sabiedrības daudz-
veidību, cilvēku ekonomiskajām un 
sociālajām tiesībām, cilvēktiesībām, 
vienlīdzību un dzimumu līdztiesību. 
Tā nav tikai mācīšana un mācīšanās, 
bet ietver arī mūžizglītību, mobilitāti, 
integrāciju, tālākizglītību, pašvērtēša-
nu un citas jomas. Kokneses pamat-
skolas – attīstības centra pedagogi 

Erasmus+2019 aktivitāšu laikā pieda-
līsies profesionālās pilnveides kursos 
„Inclusive methodologies in the class-
room” (Metodes iekļaujošam darbam 
klasē) Spānijā,   „Effective classroom 
management – techniques, metho-
dologies and disciplinary strategies” 
(Efektīva klasvadība – tehnikas, me-
todoloģija un stratēģijas) Kiprā un 
„Succesful Strategies for Teaching 
Students with Special Needs” (Veik-
smīgas stratēģijas skolēnu ar speciā-
lām vajadzībām apmācībā) Spānijā. 
Projekta „Lietpratīgs skolotājs mūs-
dienīgā skolā” realizācija papildinās 
un uzlabos dalībnieku zināšanas par 
efektīvu stratēģiju un produktīvas 
mācīšanās vides veidošanu skolē-
niem ar speciālām vajadzībām, no-
stiprinās un uzlabos prasmes efektīvā 
klasvadībā – tehnikā, stratēģijās un 
metodēs, dalībnieki gūs jaunas zinā-
šanas inovatīvu un modernu mācību 
metožu, metodisko paņēmienu, dar-
ba organizācijas formu pielietošanai 
iekļaujošam darbam klasē, uzlabos 
svešvalodu zināšanas un komunikāci-
ju prasmes, padziļinās izpratni par iz-
glītības sistēmām Eiropā, sekmēs sa-
darbību ar Eiropas izglītības iestādēm 
inovāciju, pieredzes un labās prakses 
apmaiņas veicināšanai. 

Koncerts „Tu esi Latvija”

Mūzikas burvībā.

Lasītāju klubiņa otrā tikšanās
26. novembrī Kokneses pagasta 
bibliotēkā uz otro tikšanos pulcē-
jās Lasītāju klubiņa dalībnieces. 
Prieks par aktīvajām kundzēm, 
prieks, ka mūsu klubiņā ir arī jau-
na dalībniece. 

Ingrīda Grūbe,
Kokneses pagasta bibliotēkas 
bibliotekāre

 Lasītāju klubiņa dalībnieces iepazinās 
ar jaunākajām grāmatām, izvēlējās sev 
lasīšanai tīkamākās. Pārrunājām iespēju 
lasīt e-grāmatu, saņemot piekļuves datus 

bibliotēkā.  Uzklausījām Vijas kundzes 
pārdomas par Dž. Džoisa grāmatu "Ul-
iss" Dz. Soduma tulkojumā, atzīstot, ka 
līdz šā darba lasīšanai  mums vēl jāizaug.  
Ja ir kāds, kurš vēlētos klubiņā pastāstīt 
par šo darbu ar degsmi, gaidīsim!

16 dažādos notikumos atcerējāmies 
90. gadus Latvijā, savā dzīvē un atmiņās 
(repšiki, Imanta-Babīte, Makdonalda 
atvēršana Latvijā, ārzemju preču iepa-
kojumu vērtība, degvielas krīze, pirmais 
atjaunotās Latvijas prezidents Guntis Ul-
manis…)

Pateicoties erudītajai un zinošajai 
Spodrai Briedei, daudz interesanta uz-

zinājām par 1905.gadu Koknesē, domās 
un fotogrāfijās izstaigājām 1905.gada 
ielu, ielūkojoties gandrīz katra nama vēs-
turē, protams, neaizmirstot arī Kokneses 
personības!

Ar aplausiem noklausījāmies Vijas 
kundzes emocionālo eseju   " ...es esmu 
visiem un nevienam / un manas jaunī-
bas man žēl".

Decembrī klubiņa dāmas bauda da-
žādus svētku pasākumus, tādēļ tiksimies 
janvārī! Plānosim kopīgu braucienu uz 
Aizkraukli (Padomju laika muzeja eks-
pozīcija un citi objekti)  kopā ar akcijas 
"100 līdz 100" dalībniecēm. 

„Mazās Takas” Ziemassvētki
Tuvojas Ziemassvētki – vieni no 

skaistākajiem svētkiem gadā, kad 
saulīte pagriež savu ceļu atpakaļ 
uz zemi, kad savās sirdīs gaidām 
brīnumu un tas nāk ar Dieva bēr-
niņa piedzimšanu, bet mēs, MAZĀ 
TAKA  aicinām visus savus mīļos 
zināmos un nezināmos uz vienu 
jauku kopā būšanu. Protams, būs 
arī mazi pārsteigumi, kā jau tas 
šādās reizēs pieklājas. Kāda jauna 

grāmatiņa ieraudzīs dienas gaismu, 
iespējams - kāds ko skaistu laimēs 
piemiņai, kāda sirdi piepildīs prieks 
par Ziemassvētku dzejoļiem, par 
dziedātajām dziesmām un... ja , 
gandrīz aizmirsu – kā gan bez pi-
parkūkām un karstvīna... Esat visi 
mīļi aicināti. MAZĀ TAKA jūs gai-
dīs 20. decembrī plkst. 15:00  Kok-
neses pagasta bibliotēkā

Sirsnībā   MAZĀ TAKA
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Iršu pagasta bibliotēkas 
lasītāji ciemojas Radošajā mājā
Iršu pagasta bibliotēkā pilnā 
sparā rit "Bērnu, jauniešu un ve-
cāku žūrijas" grāmatu lasīšana. 
Lasīšanas veicināšanas program-
mā piedalās 25 dalībnieki – lieli 
un mazi. Motivācijas dalībnie-
kiem netrūkst – pirmskolas gru-
piņas bērni mācās lasīt un klausī-
ties, 1.-2. kl. klašu skolēni uzlabo 
lasītprasmi, savukārt vecāko 
klašu skolēni cenšas, lai valodas 
mācībā iegūtu labāku vērtējumu.

Dace Grele,
 Iršu pagasta bibliotēkas vadītāja 
Foto no bibliotēkas arhīva

28. novembrī Iršu pagasta bibliotēkas 
čaklajiem lasītājiem bija atpūtas diena – 
viesojāmies biedrības "Baltaine" Rado-
šajā mājā, lai iemācītos kādu jaunu ro-
taļu, spēlētu spēles, darbotos radošajās 
darbnīcās un, iejūtoties Ziemassvētku 
noskaņā, labi pavadītu laiku.

Radošās mājas darbinieki mūs sa-
gaidīja ļoti sirsnīgi, katram veltīja uz-

manību un pacietīgi darbojās ar pašiem 
mazākajiem lasītājiem. Rezultātā, čakli 
rosoties, bērni paši sev pagatavoja eņģe-
līšus, iemācījās dažādi noformēt apsvei-
kuma kartītes un apgleznot akmeņus.

Vislielāko interesi bērnos izraisīja 
koka spēles – pēc skata vienkāršas, bet, 
kad sāk darboties, gribas vēl un vēl. 
Tāpat gandrīz visus uzrunāja stūrītis ar 
amatnieku gatavotiem mūzikas instru-
mentiem. Ātri vien neliela bērnu grupi-
ņa sāka skandēt Ziemassvētku dziesmu 
- skanēja labi.

Iršu bērni Radošajā mājā viesojās 
pirmo reizi. Darbinieces  piedāvāja bēr-
niem vienu pārsteiguma mirkli pēc otra 
un laiks paskrēja nemanot. Pēc pacienā-
šanās ar garšīgo tēju posāmies uz mā-
jām. Vēl autobusā virmoja emocijas par 
Radošajā mājā piedzīvoto.

Paldies Iršu pagasta pārvaldei par at-
balstu, Pērses sākumskolai un pirmsko-
las grupiņas audzinātājai D. Andersonei 
par sadarbību un Radošās mājas darbi-
niekiem par jauko uzņemšanu!

Radošajā mājā jābūt radošiem!

Ziemeļvalstu 
literatūras nedēļā 
raksta novēlējumus 
Pepijai Garzeķei

"Svētki Ziemeļvalstīs" - tāda bija 
šā gada tēma Ziemeļvalstu litera-
tūras nedēļai, kuru   Ziemeļvalstis 
atzīmē novembra otrajā nedēļa. 
Kokneses pagasta bibliotēkas Bērnu 
nodaļā šī nedēļa pārtop par mēne-
si, kad kopā lasām, pētām Ziemeļ-
valstu autoru darbos konkrēto tēmu 
un pārrunājam tās nozīmi mūsu 
dzīvēs.

Ar bērniem bibliotekārajās stun-
dās pārrunājām svētku nozīmi, 
apspriedām svētku veidus, pētī-
jām svētku un svinību atspoguļo-
jumu Ziemeļvalstu autoru darbos 
un kopīgi lasījām fragmentu no 
A.Lindgrēnas grāmatas "Pepija 
Garzeķe", kur Pepija kopā ar drau-
giem svin savu dzimšanas dienu. 
Bērni bija sagatavojuši ilustrētas 

dāvanas un novēlējumus   Pepijai 
dzimšanas dienā, mazākie jubilārei 
zīmēja svētku tērpu, un visi kopīgi 
dāvanu rotaļā dāvinājām dāvanas.            

  ZVL nedēļa tēma   beidzas, bet 
ir daudzas citas tēmas, grāmatas un 
notikumi , kurus šķetināt un aplū-
kot caur grāmatām un notikumiem 
tajās, tāpēc , ja arī tev ir vēlme ar 
klasi vai grupiņu nāk uz bibliotē-
ku kopā, tad droši piesakies   - t. 
26309980,   bibliotekas@koknese.lv 
, https://www.facebook.com/Kok-
nesesbibl/ vai nāc klātienē uz bib-
liotēku.

Uz tikšanos bibliotēkā! 
Teksts un foto: 

Antra Vasiļevska,             
Kokneses pagasta bibliotēka 

Bērnu literatūras nodaļa

Katram savs vēlējums Astrīdas Lindgrēnas populārajai varonei.

Abonētie preses 
izdevumi 
2020. gadam 
Kokneses pagasta 
bibliotēkā

Abonētie preses izdevumi 2020. 
gadam Kokneses pagasta bibliotēkā

2020. gadā Kokneses pagasta bib-
liotēkā varēs lasīt šādus preses izde-
vumus: 

Latvijas Avīze 
Mājas Viesis 
Staburags 
Ievas Padomu Avīze 
Annas Psiholoģija 
Citādā Pasaule 
Dari Pats 
Ievas Dārzs 
Ievas Māja 
 Ievas Stāsti 
 Ievas Veselība 
 Ievas Virtuve 
 Ilustrētā Zinātne 
 Ilustrētā Pasaules Vēsture 
 Ilustrētā Junioriem 
 Klubs 
 Ko ārsti Tev Nestāsta 
 Leģendas 
 Lilit 
 OK 
 Pērle 
 Privātā Dzīve 
 Santa 
 Una 
 Astes 
 Avene 
 Avenīte
Ja kādu no preses izdevumiem 

esi abonējis, bet šajā sarakstā nere-
dzi, droši nes uz bibliotēku!

Pateicības diena "Dzeguzītē"
Jau trešo gadu novembra pēdējā 
nedēļā Ģimenes atbalsta centrā 
"Dzeguzīte" tiek svinēta Pateicī-
bas diena. Svētku sajūtu radīja 
viesu uzstāšanās, pateicības vārdi, 
skanīgās dziesmas un melodijas, 
ko sniedza Pērses pirmsskolas 
un sākumskolas bērni (pedagogi 
Daiga Andersone un Madara Jāņ-
kalne), Bebru, Iršu un Kokneses 
pensionāri (vadītājas Mārīte An-
dersone, Maija Bērziņa un Zenta 
Bērziņa), Iršu sieviešu vokālais 
ansamblis (vadītāja Valda Kalni-
ņa) un pašmāju ļaudis.

Inita Bērzkalna,
sociālā darbiniece

Šajā dienā īpaši tika sumināts mūsu 
seniors Juris Siliņš ar sava dzejas krājuma 
"Pilns Daugavas un Pērses spēka" izdo-
šanu. Esam lepni par mūsu novadnieka 
radīto paliekošo vērtību. 

Pateicība nemaina mūsu dzīves aps-
tākļus, bet dod mīlestības, siltuma un ģi-
meniskuma sajūtu. Šajā dienā vairāk par 
citām bija dzirdams PALDIES viens ot-
ram par to, kas mums ir un par to, ko mēs 
augstu vērtējam savā dzīvē un ikdienā. 

Baudot saldumus un sulu, seniori 
iesaistījās sarunās par ikdienu un veica-
majiem darbiem, guva  prieku un ganda-
rījumu par aktīvu darbošanos, neatkarīgi 
no vecuma.  

Paldies visiem par pašu radītiem svēt-
kiem! 

Stiprināsim un vairosim sevī pateicī-
bas sajūtu! 

Brīnumu gaidot
Mēs visi esam Ziemas saulgriežu 
gaidās, jo īsākas dienas, jo ātrāk 
tuvojas jaunais gaismas gads. 
Tumsu kliedējam ar adventes vai-
nagiem, svecēm un  pārdomām 
par gaišajiem svētkiem. 
 
Zenta Bērziņa,
senioru klubiņa „Pīlādzītis” va-
dītāja

 Senioru klubiņa “Pīlādzītis” biedri 
jau otro gadu atzīmēja Pateicības die-
nu kopā ar Iršu “Vālodzītes”, Bebru 
“Mārtiņrozes” un ģimenes atbalsta 
centra “Dzeguzīte” senioriem. Mēs 
esam nolēmuši to turpināt katru 
gadu. Paldies, “Dzeguzītes” darbinie-
kiem par laipno uzņemšanu!

Mūsu sanāksmē 4. decembrī svei-
cām mūsu jubilāres Zigrīdu un Ņinu, 
saplānojām 2020.gada janvāra mēne-
ša aktivitātes un pēc Vijas ierosinā-
juma iztulkojām savus vārdus japā-
ņu valodā. Zigrīda svin vienā dienā 
dzimšanas un vārda dienu. Viņa ir 
ilggadēja krustvārdu mīklu konkursu 
uzvarētāja. Veicot katru darbiņu, vie-
tā teiciens: “Par visu padomāts.”

Ņina Rušmane 29. novembrī svi-
nēja 80 gadu jubileju. Viņa ir Kokne-
ses dzīvā enciklopēdija, nepārtrauktā 
kustībā sabiedrībā, sportā, mājā un 
mežā.

 18. decembrī  plkst. 12:00 notiks 
klubiņa šī gada pēdējā sanāksme ar 
Laimes loteriju.

19. decembrī plkst. 14:00 Kokne-
ses kultūras namā SENIORU VEC-
GADA BALLE “BRĪNUMU GAI-
DOT…”  Laipni gaidīsim visus Kok-
neses seniorus! Ieeja bez maksas.

PROJEKTĀ: 2020.gada janvāra sa-
nāksmes notiks 8. janvārī, 22. janvārī 
plkst. 12:00 Vērenes ielā Nr. 1-4.  Kul-
tūras pasākuma apmeklējumā balets 
“BAJADĒRA” 7. februārī  vai 7. maijā. 

Ir izbrists atkal cauri vienam ga-
dam,

No ievu kupenām līdz zaļam egles 
zaram,

No darbdienām pa rūpei līdzi nests,
Ar ļaudīm labiem viss uz labu vests. 
Priecīgus Ziemassvētkus!  Veselī-

bu un veiksmi darbos! Visiem sirsnī-
gi novēl senioru klubiņa “Pīlādzītis” 
kolektīvs.

Labo darbiņu veicēji. Pērses sākumskolas skolēni un skolotāja Daiga 
Andersone.

Bebru pagasta pensionāru padomes „Mārtiņroze” sveiciens „Dzeguzītes” 
iemītniekiem.
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Datums un 
laiks Pasākums Norises vieta

18.decembris 
plkst.19:00

Ziemassvētku koncerts “BĒRNĪBAS STĀSTS”. Piedalās: 
Uģis Roze, Ginta Krievkalna - balss, Kristaps Krievkalns - 

taustiņi un aranžijas, Ēriks Upenieks - ģitāra, Ēriks Kiršfelds 
- čells. 

Ieejas maksa: 8 un 10 eiro.
Biļešu iepriekšpārdošana kultūras namā.

Kokneses kultūras 
nams

19.decembris 
plkst.14:00

Vecgada balle Kokneses senioriem „Brīnumu gaidot”. Laipni 
gaidīti visi Kokneses seniori!

Kokneses kultūras 
nams

20.decembris 
plkst.15:00

Biedrības „Mazā taka” Ziemassvētku pasākums. Muzikālo 
noskaņu radīs Monta Skuja.

Kokneses pagasta 
bibliotēka

20.decembris 
plkst.19:00

Spēlfilma „Jaungada taksometrs 2”. Ieejas biļete 3 eiro.
Kokneses kultūras 

nams

20.decembris 
plkst.18:00

BLUĶA VAKARS. Sākums pie Kokneses kultūras nama – 
došanās masku gājienā, noslēgums Radošajā mājā.

Pie Kokneses 
kultūra nama

21.decembris 
plkst.11:00

Ziemassvētku eglīte Bebru pagasta bērniem, kuri neapmeklē 
pirmsskolas izglītības iestādi.

Bebru pamatskola

22.decembris 
plkst.10:00

Ceturtās adventes dievkalpojums un koru koncerts 
“Visskaistākais, kas nepārmainās”. Piedalās Sieviešu koris 
“Anima” (Koknese), Vīru koris “Staburags” (Aizkraukle).

Kokneses luterāņu 
baznīca

27.decembris 
plkst.17:00

“ČUČUMUIŽAS ZIEMASSVĒTKI” kopā ar rūķīšiem 
Kiķī, Bonbondziņu, Taustiņu, rūķīšu Krustmāmiņu un 

Ziemassvētku vecīti. 
Ieeja: bez maksas. 

Info pa t. 26574538 vai kultūras namā.

Kokneses kultūras 
nams

Līdz 31.decem-
brim

Izstāde „Ceļā uz svētkiem”. Aizkraukles mākslas skolas 
audzēkņi izzina, sajūt, iepazīst Latvijas novadu tautastērpus.

Kokneses tūrisma 
informācijas centrs

27.decembris 
plkst.22:00 – 
28.decembris 

plkst.03:00

KARNEVĀLS UN VECGADA BALLE (pie galdiņiem). 
Karnevāla parāde sāksies plkst. 22:00. Spēlē grupa: „Liepav-

ots”. Ieejas biļete 5 eiro. Galdiņus pieteikt pa tālruni: 25535797
Iršu klubs

31.decembris 
plkst.22:00 

VECGADA BALLE UN JAUNĀ GADA SAGAIDĪŠANA 
kopā ar Mariku un Druvi. Ieejas biļete 5 eiro, pasākuma dienā 
6 eiro. Biļešu iepriekšpārdošana un galdiņu rezervēšana Bebru 

pagasta pārvaldē 3.stāvā, tālrunis: 27294969.

Vecbebru tehni-
kuma zāle

2020. g 
1.janvāris 

plkst.01:00

JAUNGADA BALLE. Spēlē grupa: „Sikspārnis”. Ieejas biļete 
5 eiro, pasākuma dienā 6 eiro. Galdiņu rezervēšana un biļešu 

iegāde Kokneses kultūras namā.

Kokneses kultūras 
nams

12. janvāris 
plkst. 11:00

Suntažu amatierteātra „Sauja” izrāde K.Skalbe „Kaķīša
Vecbebru 

tehnikuma zāle

22.decembris 
plkst.17:00

Ziemassvētku koncerts „Gaismas bērni”. Piedalās I.Gaiša 
Kokneses vidusskolas muzikālā studija Druvja Andriksona 

vadībā un Raitis Kveska.

Kokneses luterāņu 
baznīca

Līdz 8.
 februārim

Initas Briģes svečturu kolekcijas izstāde
Kokneses pagasta 

bibliotēka

Kultūras pasākumu kalendārs Ziemassvētku dievkalpojumi  Kokneses novada dievnamos
Kokneses Sv. Jāņa Kristītāja draudzē 

24. decembrī plkst. 16:00 – Ziemassvētku vigīlijas sv. Mise
25. decembrī plkst. 9:00 – Ziemassvētku Mise

 Vecbebru Sv. Ģimenes draudzē
25. decembrī plkst. 15:00 – Ziemassvētku Mise

Kokneses evaņģēliski luteriskās baznīcas draudzē

24. decembrī plkst. 19:00 – Ziemassvētku vakara dievkalpojums
25. decembrī plkst. 10:00 – Ziemassvētku rīta dievkalpojums
31. decembrī plkst. 10:00 – Vecgada dienas dievkalpojums

Iršu pagasta Ģimenes atbalsta centrā „Dzeguzīte” pansijas zālītē

26. decembrī plkst. 11:00 - Ziemassvētku dievkalpojums

Jaunā paaudze izrāda 
interesi par kartingiem

Novembrī Aizkraukles Profesionā-
lajā vidusskolā un Skrīveru kultūras 
namā notika interešu kluba “Kartinga 
konstruēšana un vadīšana” pirmā tik-
šanās. Uz to ieradās daudz interesentu, 
tostarp meitenes. Bērniem, aplūkojot 
izstādīto kartingu, mirdzēja acis. Pa-
sniedzējs Monvids Kondrovs iedves-
moja jauno paaudzi stāstot, ka visi 
slavenie sacīkšu braucēji savas gaitas 
sākuši ar kartingu, tomēr, pirms sākt 
vadīt kartingu, jāapgūst teorija. Tieši 
tā ir panākumu atslēga.

Sporta klubs ‘’MonAuto Carting’’ ar 
biedrības “Aizkraukles rajona partnerī-
ba” atbalstu un LEADER programmas 
piesaistīto finansējumu realizēja projek-
tu Nr. 19-04-AL08-A019.2201-000002 ’’ 
Interešu kluba ‘’Kartinga konstruēšana 
un vadīšana ‘’ izveide.’’  Tika iegādāti 
trīs Francijā ražoti kartingi. Viens no 
tiem paredzēts konstruēšanai, divi — 
braukšanai. Idejas autors un kartinga 
pasniedzējs ir pieredzes bagātais mehā-
niķis Monvids Kondrovs no Skrīveriem. 
Monvids vēlas bērniem radīt interesi 
par tehniku, un iemācīt ar to darboties. 
‘’Pasaulē slavenu autobraucēju ir daudz, 
vēl vairāk tādu, kas centušies par slave-
niem kļūt, taču visi kā viens savas gaitas 
sākuši pie kartinga stūres. Pirms doties 
trasē un izbaudīt adrenalīnu, jāapgūst 
tehnika, doties trasē un izbaudīt adre-
nalīnu, jāapgūst tehnika, trajektorijas 
un noteikumi. Vēlamies bērniem dot 
iespēju realizēt sapņus, varbūt kāds no 
klātesošajiem izaugs par profesionālu 
autosportistu. Palīdzēsim apgūt iemaņas 
tehnikas konstruēšanā un praktiskajā 
kartinga  vadīšanā,” uzrunājot sanākušos 
teica Kadri Riekstiņa-Kondrova ,  sporta 
kluba “MonAuto Carting” pārstāve.

 Monvids ar autosportu nopietni sāka 
darboties 2003.gadā, debitējot amatieru 
rallijā un izcīnot godalgotas vietas. 

Sacensībās skrīverietis piedalījās prie-
ka pēc, paralēli viņš sāka strādāt sporta 
kompleksā “333”. Monvids bija Latvijā 
pazīstamā autosportista Haralda Šlē-
gelmilha mehāniķis un padomdevējs.  
Kopā brauca uz sacensībām Latvijā un  
Eiropā, kur izcīnītas vairākas godalgas. 
Šī sadarbība joprojām turpinās, Haralds 
kā menedžeris darbojas un reizē arī pats 
startē Vācijas uzņēmuma ARTLINE 
‘’Lamborghini’’ komandā, kurai kā me-
hāniķis tiek piesaistīts Monvids. Skrī-
verietis veiksmīgi sastrādājies ar Otto 
Birznieku, autosportistu un “333 kar-
tinga skolas” vadītāju. Kluba “Kartinga 
konstruēšana un vadīšana” nodarbībām 
tiks pieaicināti vadošie sportisti, tostarp 
Haralds Šlēgelmilhs, Otto Birznieks un 
jaunās paaudzes vadošais kartinga brau-
cējs Tomass Štolcermanis.

“Nodarbībās bērni iemācīsies brauk-
šanas kultūru, ētiku, apgūs ekipējumu, 
kartinga uzbūvi un aprīkojumu. Apgūs 
darbu ar instrumentiem, kā izjaukt un 
salikt kartingu, veikt apkopi. Mācīsimies 
noteikumus un instrukcijas, lai dotos 
trasē. Paralēli notiks fiziskās aktivitā-
tes, strādāsim komandā un individuāli. 
Praktiskā braukšana notiks pavasarī. 
Vispirms vajag izprast transportlīdzekli 
un apgūt tā lietošanas pamatus. No pie-
redzes zinu teikt, ka ir bērni, kas uzreiz 
sēžas pie kartinga stūres un jau saknē 
veido nepareizu braukšanas kultūru. Tas 
apgrūtina pareizu tehnikas apguvi,” stās-
ta Monvids. Braukšanas pamatus bērni 
apgūs pavasarī, profesionālās vidus-
skolas stadionā — braukšanas sākšanu, 
bremzēšanu, stūrēšanas vingrinājumus 
un figūru izbraukšanu. Pēc tam tie, kas 
gribēs un būs progresējuši, varēs braukt 
un trenēties kādā no lielajām trasēm.

Nodarbības reizi nedēļā notiek Aiz-
krauklē un Skrīveros, un  nodarbības 
vada Monvids Kondrovs. 

Aicinām arī jaunos koknesiešus apmeklēt nodarbības!

Atis Āre labākais peldētājs 
Latgales novadā

6. un 7. decembrī Ventspilī nori-
sinājās peldēšanas sacensības "30. 
Latvijas novadu kauss".   Novadu 
kausa izcīņā startē četras koman-
das, pārstāvot četrus vēsturiskos 
Latvijas novadus – Kurzemi, Zem-
gali, Vidzemi un Latgali.

Godalgotajā trijniekā Zelmas 
Ozoliņas vadītā Zemgales izlase iz-
cīnīja 358 punktus, par 41,5 punktu 
apsteidzot Kurzemi, bet trešajā un 
ceturtajā vietā ierindojās attiecīgi 
Latgale (188,5 punkti) un  Vidzeme 

(174). Latgale pirmo reizi iekļuva 
godalgoto novadu trijniekā.

Latgali pārstāvošie Jolantas Gru-
gules audzēkņi no Jēkabpils: Elza 
Bojāre un Atis Āre sacensību no-
slēgumā saņēma balvas kā labākie 
peldētāji Latgales novadā.

Šajās sacensībās Atim 2.vieta 100 
m uz muguras, 3.vieta 400 m kom-
pleksā un 4x50 m brīvā stila stafetē.

Kokneses sporta centra informācija

Atis Āre apbalvošanas brīdī.



13 Nr. 114 (401) 2019. gada 19. Decembrī      KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Kokneses novada represēto 
nodaļas biedri iesaistās 
grāmatas tapšanā

18. novembrī, Latvijas valsts 
pasludināšanas 101. gadadie-
nā, kinoteātrī "Splendid Palace" 
pirmizrādi piedzīvoja unikāla 
režisores Dzintras Gekas vei-
dotā dokumentālā filma "Katra 
diena simtgadē – gadalaiki". 

Sarmīte Rode,
Tūrisma un sabiedrisko attiecī-
bu nodaļa

Kokneses novada politiski represē-
to nodaļas biedre Lība Zukule stāsta, 
ka pēc filmas pirmizrādes, tiekoties 
ar režisori Dzintru Geku, vēlreiz tika 
pārrunāta ideja par represēto atmiņu 
stāstu iemūžināšanu jaunā grāma-
tā. Šogad tika izdota fonda "Sibīrijas 
bērni" grāmata "Skola Sibīrijā", kurā 
apkopotas daudzu represiju upuru at-
miņas par skolas laiku Sibīrijā. Tagad 
ir dzimusi iecere par grāmatas "Sibīri-
jas maize" izdošanu. 

3. decembrī, gatavojot materiālus 
topošajai grāmatai, Kokneses novadā 
viesojās operators Aivars Lubānie-
tis, lai ierakstītu koknesiešu atmiņu 
stāstījumus, kurus izmantos grā-
matas veidošanā. Savās skaudrajās 
bērnības un jaunības atmiņās dalījās 
Kārlis Krūmiņš, Terēzija Gerasimova 
un Aina Blūzmane. Lība Zukule teic 
īpašu paldies Ainai Blūzmanie, kurai 
savos dižajos gados ir apbrīnojama 
atmiņa un stāstnieces talants! 

Tajā pašā dienā Lība Zukule un 

Aivars Lubānietis devās arī uz Seces 
pagastu, kur dzīvo Skaidrīte Spodra 
Svikliņa. Suminot sirmo kundzi 93 
gadu jubilejā, tika uzklausīts viņas at-
miņu stāsts par maizītes cepšanu, esot 
izsūtījumā Omskas apgabalā. 

20. decembrī pulksten 14 Rīgā, Rī-
gas Latviešu biedrības namā notiks 
fonda "Sibīrijas bērni" organizētais 
Ziemassvētku eglītes iedegšanas pa-
sākums, kurā aicināti piedalīties arī 
Kokneses novada represēto nodaļas 
biedri. 

Operators Aivars Lubānietis, Lība 
Zukule un Terēzija Gerasimova 

tikšanās reizē Koknesē.

23.novembrī noslēdzās KNČ 
basketbolā 2019, kur cīņā par 
čempiona titulu sacentās četras 
no piecām turnīra komandām, 
par uzvarētāju kļūstot komandai 
–  “Picnic Team”.

Kokneses sporta centrs

Čempionāta uzvarētājkomanda bas-
ketbola regulāro turnīru noslēdza 1.vietā, 
aiz sevis atstājot “Seven&One”, “Vidus-
skolas mūziklu”, “777” un Final 4 neiekļu-
vušo komandu “DoNothing” . Zīmīgi, ka 
čempionāta izšķirošajā dienā, kad notika 
cīņa par čempionu kausa iegūšanu un 
vietu sadalījumu, šīs komandas arī šādā 
vietu secībā noslēdza turnīru.

Final 4 pirmā spēle risinājās starp ko-
mandu “777” un “Picnic Team” , kur pik-
nikotāji pārliecinoši uzvarēja ar rezultātu 
131:34, nodrošinot vietu spēlē par pirmo 
vietu.

Īstas intrigas un negaidīti pavērsieni 
bija vērojami spēlē starp “Seven&One” 
un “Vidusskolas mūzikls”.  Abu komandu 
spēlētāji neatlaidīgi cīnījās par katru at-
lēkušo bumbu un katru punktu. Aizrau-
jošas un spraigas savstarpējās cīņas starp 
komandām attīstījās ceturtajā ceturtdaļā 
, kad spēle izvērtās asā cīņā “punkts pun-
ktā”. Mūzikla spēlētāji prata atspēlēt vai-
rāk kā desmit punktu deficītu un izvilkt 
pagarinājumu ar diviem soda metieniem 
spēles pamatlaika pēdējā sekundē. Savu-
kārt, pagarinājumā ievadā veiksmīgāki 
jau bija “Vidusskolas mūzikls” spēlē-
tāji, kas ieguva pat 7 punktu pārsvaru. 
“Seven&One” līderis Grustāns iemeta 3p 
metienu, bet Eihentāls realizēja metienu 
no tuvas distances un komanda pietu-
vojās līdz -2. Aptuveni 5 sekundes pirms 
beigām pie +2 Mūziklam, Otto Bērziņš 
nerealizēja abus soda metienus. Atliku-
šajā laikā bumba nonāca pie Grustāna, 
kas uz 3pt līnijas atrada Ēriku VIldi, kurš 
0.1 sekundi pirms beigu sirēnas spēja 
veikt precīzu metienu un izraut uzvaru 
sarkanajiem “Seven&One” spēlētājiem, 
nodrošinot neticamu uzvaru un vietu fi-

nālā savai komandai. Spēles gala rezultāts 
105:104.

Spēlē par trešo vietu tikās “777” un 
sāpīgo zaudējumu piedzīvojušie “Vidus-
skolas mūzikls” spēlētāji. Jāatzīst, ka šī 
spēle īpašus intrigas brīžus nesagādāja, 
tomēr bija vērojamas teicamas komandas 
biedru   saspēles. Šajā spēlē pārliecinošu 
uzvaru ar rezultātu 84:64 guva Mūzikla 
spēlētāji.

Cīņā par čempiona titulu “Picnic 
Team” uzvarēja komandu “Seven&One” 
ar 12 punktu pārsvaru . (rezult. 
95:83).  Piknikotāju izstrādātā spēles stra-
tēģija, spēlētāju izveicība un savstarpējā 
sadarbība laukumā visās spēlēs, nodro-
šinājusi komandai zeltu šajā turnīrā.  Jā-
piebilst, ka “Picnic Team” šajā turnīrā 
nepiedzīvoja nevienu zaudējumu. Lielisks 
sasniegums komandai!

Kokneses sporta centrs saka paldies 
ikvienam, kurš šajā turnīrā piedalījās, 
gan kā spēlētājs, gan atbalstītājs vai 
vienkārši skatītājs.

Īpaši lielais paldies:
KNČ basketbola sekretariātam – Ivo 

Igaunim, Marekam Kazakovam, Natālijai 
Zeicai, Ksenijai Vītoliņai, Otto Bērzkal-
nam, Oskaram Saulītim un Aldim Spro-
ģim, kuri visas spēles bija kopā ar mums, 
skaitīja punktus, uzņēma laiku un pildīja 
spēļu protokolus

Komandām un spēlētājiem par to, ka 

spēja saorganizēties un aizvadīt kvalita-
tīvu čempionātu, kopā iesaistot tieši 50 
spēlētājus, no kuriem 45 bija koknesieši

Brīvprātīgajiem tiesnešiem, kuri ievie-
sa kārtību

Video cilvēkiem Vairim un Sanitai, par 
jauna satura radīšanu

Skatītājiem un atbalstītajiem par sa-
censību gara uzlabošanu

Šoreiz īpaši vārdi bija sakāmi arī Kok-
neses sporta centra direktoram un turnīra 
galvenajam tiesnesim Dāvim Kalniņam.

“Paldies visiem, kas piedalījās šajā su-
perīgajā sporta pasākumā. Pēc vairāk kā 
pieciem gadiem sporta centrā, beidzot iz-
devās uzrīkot superīgu, loģisku, priekpil-
nu, intrigas pilnu un skatāmu turnīru tie-
ši koknesiešiem, pulcējot reģiona labākos 
šī brīža spēlētājus. Bija neizsakāms prieks, 
ka uz spēlēm ieradās daudz skatītāju, kas 
turnīru vienmēr padara daudz mīļāku un 
draudzīgāku. Es ceru, ka arī turpmāk spē-
sim pasākumus attiecīgi pielāgot mūsu 
izvēlētajai auditorijai un tie būs apmek-
lēti un atbalstīti gan no dalībnieku, gan 
skatītāju puses. Šis turnīrs tapa kopīgiem 
spēkiem, jo komandas bija ļoti atsau-
cīgas ar dažāda veida palīdzību un viss 
tika paveikts pašu koknesiešu spēkiem, 
patērējot minimālus resursus. Gaidīsim 
atsauksmes un ieteikumus nākamo tur-
nīru  norises uzlabošanai.”

16. novembrī norisinājās Latvi-
jas čempionāts klasiskajā spēka 
trīscīņā (open grupā) jeb pau-
erliftingā, kas kopā pulcēja 64 
dalībniekus no visas Latvijas. 
Sacensībās piedalījās un spē-

kiem mērojās 23 sievietes un 41 
vīrietis dažādās svara katego-
rijās, labojot vairākus Latvijas 
rekordus.

Sanita Mirošņika, 

Kokneses sporta centrs

Pauerliftings jeb spēka trīscīņa ir 
spēka sporta veids, kas sastāv no 3 dis-
ciplīnām – pietupieni ar svaru stieni 
uz muguras, spiešana guļus un stieņa 
vilkme no zemes. Šajos vingrinājumos 
vienlaikus tiek nodarbinātas vairākas 
muskuļu grupas, tāpēc katram profe-
sionālam sportistam ir sava treniņu 
metode un pielāgots uzturs, lai sa-
sniegtu maksimālo rezultātu. 

Sieviešu grupā Absolūtajā vērtēju-
mā spēcīgākā atlēte ir Marika Magazi-
na (Gulbenes KSP), kura startēja svara 
kategorijā virs  84 kg, labojot Latvijas 
rekordu pietupienā – 180 kg , sum-
mā - 427,5 kg . 2.vieta Dainai Kalni-
ņai (Hamburga Barbell), kura startēja 
svara kategorijā līdz 57 kg, labojot 
Latvijas rekordu pietupienos – 110 kg, 
vilkmē – 141 kg, kopsummā nodroši-
not 303.5 kg , bet 3.vietā Lauma Lueta 
Zeberina (Talsi) svara kategorijā līdz 
63kg , viņai kopsummā 307,5 kg. 

Koknesietei Dārtai Bērziņai šīs bija 
debijas sacensības. Dārta startēja svara 
kategorjā līdz 72kg, spēcīgu septiņu 
dalībnieču konkurencē. Pietupienos 

Dārta pacēla 80kg, spiešanā guļus 45 
kg, bet vilkmē Dārtai 90 kg. Kopsum-
mā – 215 kg. 

Vīru konkurencē par Absolūti spē-
cīgāko atlētu kļuva Māris Juzups (SP 
Valmiera) summā 830 kg, 2.vietā Ivo 
Liepiņš (F1) summā 605,5 kg, bet 
3.vietā Oskars Paeglekalns (Legacy) 
summā 687,5 kg. 

Svara kategorijā līdz 59 kg Dāvim 
Puišelim 3.vieta. Dāvim pietupie-
nā 110 kg, spiešanā guļus 80 kg, bet 
vilkmē 120 kg. Edijam Eidukam šajā 
pašā svara kategorijā pietupienā 95 kg, 
spiešanā guļus 67,5 kg, vilkmē 110 kg. 
Eidukam šajās sacensībās 4.vieta. 

Dāvis Kalniņš startēja svara ka-
tegorijā līdz 66 kg, iegūstsot bronzas 
medaļu. Dāvim pietupienā 117.5 kg, 
spiešanā guļus 65 kg, bet vilkmē 190 
kg. 

Teicamu sniegumu sacensībās de-
monstrēja Ritvars Kļaviņš. 8 vīru 
konkurencē svara kategorijā līdz 74 
kg, Ritvaram izcīnīta bronza. Ritva-
ram kopsummā 480 kg – pietupienā 
180 kg, spiešanā guļus 95 kg, vilkmē 
205 kg. Šajā kategorijā startēja arī Ro-
berts Gžibovskis. Robertam pietu-

pienā 120 kg, spiešanā guļus 95kg, bet 
vilkmē 130 kg. 

Svara kategorijā līdz 105 kg sešu 
vīru konkurencē startēja divi kokne-
sieši – Andrejs Pavļenkovs un Didzis 
Bērziņš , attiecīgi izcīnot otro un trešo 
vietu. Andrejam kopsummā 635 kg – 
pietupienā 250 kg, spiešanā guļus 145 
kg, vilkmē 240 kkg . Didzim kopā 580 
kg – pietupienā 200kg, spiešanā guļus 
– 125 kg, bet vilkmē Didzim 255 kg. 

Smagā svara kategorijā virs 120 kg 
startēja viens koknesietis – Mārtiņš 
Broks. Mārtiņam pietupienā 160 kg, 
spiešanā guļus 125 kg, vilkmē 190 kg. 
Šajās sacensībās viņam 4.vieta.

Pateicoties katra individuālajiem 
sasniegumiem, komandu vērtējumā 
Kokneses sporta centra komandai 
šajās sacensībās iegūta 2.vieta starp 
14 citām komandām!

Sacensības organizēja Latvijas 
Pauerliftinga federācija sadarbībā ar 
Kokneses novada domi, Kokneses 
sporta centru un Biedrību “Spēka pa-
saule”.  Pasākumu finansēja Latvijas 
Republikas Izglītības un zinātnes mi-
nistrija. Sacensības atbalstīja Kokneses 
novada dome.

Kokneses sporta centra komandai 2.vieta 
LČ klasiskajā spēka trīscīņā

Koknese šogad bija pārstāvēta kuplā dalībnieku skaitā. Daiļā dzimuma 
konkurencē savu spēku pierādīja Dārta Bērziņa, bet spēcīgā vīriešu 

konkurencē spēkiem mērojās astoņi Kokneses sportisti – Andrejs 
Pavļenkovs, Ritvars Kļaviņš, Didzis Bērziņš, Dāvis Kalniņš, Dāvis Puišelis, 

Mārtiņš Broks, Edijs Eiduks un Roberts Gžibovskis. 
Fotogrāfijā nav Dārtas Bērziņas un Edija Eiduka.

KNČ basketbolā 2019 noslēdzies, uzvaru 
gūstot komandai "Picnic Team"

Uzvarētāju komanda

Kokneses novada Dzimtsarakstu no-
daļā 2019. gada novembrī:

Reģistrēta 1 laulība

Reģistrēti 2 jaundzimušie: 
Markuss un Melānija
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Latvijas vadošā distanču slē-
potāja Patrīcija Eiduka no 
Kokneses novada 24.novembrī 
Jelivārē (Zviedrija) notikušajās 
FIS sacensībās 5km brīvajā stilā 
ar intervāla startu 39 dalībnie-
ču vidū izcīnīja uzvaru junioru 
konkurencē, nopelnot 52 FIS 
punktus un pārspējot divas šī 
gada pasaules junioru čempio-
nāta desmitnieka slēpotājas 
– zviedrieti Tildi Bangmanu un 
polieti Izabellu Marcišu, infor-
mē slēpotājas pārstāvis Ivars 
Bācis. 

Ivars Bācis,
Slēpotāju pārstāvis

Tikmēr pieaugušo grupā vīrie-
šiem 15km distancē no 77 dalībnie-
kiem 40.laiku uzrādīja madonietis 
Indulis Bikše, uzvarētājam zaudējot 
3:12 un nopelnot 101 FIS punktu. 

  Jaunā slēpošanas sezona iesākās 
pagājušajā nedēļas nogalē Olosā 
(Somija), kur Patrīcija Eiduka sa-
sniedza Latvijas FIS punktu rekordu 
distanču slēpošanā (37 FIS punkti) 
un 10km distancē brīvajā stilā tikai 
35 sekundes zaudēja šī gada pa-
saules čempionāta medaļniecei un 
„Tour de ski” seriāla vicečempionei 
Natālijai Ņeprajevai no Krievijas. 
Šajā nedēļas nogalē ar sacensībām 
Jelivārē un Beitostēlenā sezona tiek 
atklāta divās citās ziemeļvalstu slē-
pošanas mekās – Zviedrijā un Nor-
vēģijā. Justīna Kovaļčikas komandā 
trenējošā Eiduka ar poļu meitenēm 
izvēlējās startēt Zviedrijas ciema-
tā Jelivārē, kur ir notikuši pasaules 
kausa posmi. Deviņpadsmit gadus 
vecā latviete no Vecbebriem tur-
pināja priecēt ar savu sniegumu, 
izcīnot uzvaru junioru konkurencē 
un nopelnot karjeras otros labākos 

punktus – 52 FIS punkti.
  Patrīcija sacensības iesāka ar 

trešo laiku pirmajā kontrolatzīmē 
(1,5km), par 6,6 sekundēm atpalie-
kot no pasaules junioru čempionāta 
7.vietas ieguvējas Tildes Bangma-
nes, bet par nepilnām trim sekun-
dēm esot lēnākai par ceturto labāko 
juniori pasaulē Izabellu Marcišu. 
Distances vidusdaļā kuplās Eiduku 
7 bērnu ģimenes atvase kāpināja 
tempu un pie 4,3km kontrolatzī-
mes jau bija atstājusi aiz muguras 
abas pasaules junioru čempionāta 
desmitnieka slēpotājas, izvirzoties 
vadībā ar 7 un 10 sekunžu pārsvaru 
pār abām sīvākajām konkurentēm. 
Atlikušajos 700m Latvijas augstāko 
vietu ieguvēja Olimpiskajās spēlēs 
un pasaules čempionātos pārsva-
ru nosargāja un svinēja uzvaru ar 
7,8 sekunžu pārsvaru pār Bangma-
ni, bet par 8,5 sekundēm no mūsu 

olimpietes atpalika Marciša.
 Patrīcija Eiduka varēja startēt arī 

divas reizes garākā distancē (10km) 
pie pieaugušajām, kur viņai konku-
renci sastādītu olimpiskā un pasaules 
čempione Šarlote Kalla, šī gada pa-
saules vicečempione pieaugušo gru-
pā un junioru čempione Frīda Karl-

sone un citas Zviedrijas izlases dalīb-
nieces. Taču lēmums tika pieņemts 
sacensties ar sava vecuma slēpotājām 
junioru konkurencē, jo, pirmkārt, 
tādu izvēli izdarīja viņas pārstāvošā 
poļu komanda un, otrkārt, pagājušā 
nedēļas nogalē bija trīs starti un arī 
šajā paredzēti tikpat daudz.

Patrīcija Eiduka uzvar Zviedrijā un pārspēj pasaules 
junioru čempionāta desmitnieka slēpotājas

 Jaunā sezona iesākta veiksmīgi!

Baltas dziesmas, un 
sirdis siltas top
Baltā ir aizsardzības, miera, 
garīguma un ticības labajam 
krāsa. Šī ir krāsa, ko mēs re-
dzam, kad saskatām ko labu, 
pareizu un gaišu. Baltā krāsa 
aizsargā un stiprina ticību. Šī 
krāsa norāda uz mieru, vadot 
uz mīļumu un siltumu sirdī un 
prātā. Tā virza pa pozitīvām 
takām un neļauj padoties 
ļaunajam un bezcerīgajam, tā 
pauž maigumu un skaistumu. 
Tā raisa pozitīvas domas, jo 
simbolizē gudrību un augstu 
garīguma pakāpi. Šī krāsa 
mūs uzlādē ar enerģiju, paceļ 
un attīra. Tā palīdz ieviest 
jaunas idejas dzīvē. 

Linda Šmite
Dailas Riekstiņas foto

Tā tiešām ir. Pēc Bebru pagasta 
sieviešu vokālā ansambļa “Nianse” 
nu jau tradicionālā Ziemassvētku 
ieskaņas koncerta pagasta bibliotē-
kā var parakstīties zem katra augs-
tāk minētā teikuma. Nepamet sajū-
ta, ka 12. decembra smagajai, lipī-
gajai tumsai jau pirms saulgriežiem 
nolobīta kāda melnuma kārtiņa. 
Daudzbalsīgi izdziedātajām me-
lodijām izrādījies tāds spēks, kas 

līdzējis garīgi attīrīties, kā tas ie-
spējams baznīcā pēc patiesi piedzī-
vota dievkalpojuma. Bet varbūt tie 
bija dziesmu un Jolantas Mašinskas 
lasīto dzejoļu teksti, kas apvieno-
jumā ar melodijām likuši noticēt, 
ka ir manā varā gaismu nest, kā to 
sveces dara? 

Liānas Haritonovas vadītā an-
sambļa repertuāra atslēgas vārds 
– BALTS. Un baltas uz koncertu 
ieradušās visas septiņas dziedātājas 
ne tikai no skata, bet baltas ticībā 
savai balsij un vēstij, kas jānodod 
klausītājiem. Baltas rotas greznoja 
bibliotēkas loga rūtis un uzburtās 
sapņu princeses kleitu uz sienas. 
Balti Vijas Krustiņas rokdarbi, kas 
izstādē izkārtoti aplūkošanai un 
dvēseles ielīksmošanai. 

Vajadzība pēc baltā un tīrā, pēc 
miera un skaistuma vieno visus, 
kas atsaucas bibliotēkas vadītājas 
Ausmas Rodes ikgadējam aicinā-
jumam pirms Kristus dzimšanas 
un gaismas atgriešanās nepadoties 
bezcerībai, bet ņemt un radīt gais-
mu pašiem – vienalga kā: ar adatu 
un diegu, skaņu un vārdu, tinti un  
papīra lapu, krāsu un otu.

 Gaismas un baltā būs tik, cik 
spēsim no sevis citiem atdot.

Baltās svētku sajūtas dāvinātājas – Bebru pagasta vokālā ansambļa 
„Nianse” dziedātājas.

Aizsākusies jauna volejbola tradīcija

23. novembra rītā, sporta hallē 
“Irši “, iesākās  volejbola sacensības 
“Volis 4:4”.
Lai arī āra valdīja aukstums, tas  
nekaitēja volejbola entuziastiem 
ierasties kuplā skaitā. Kopumā 
šajā dienā piedalījās 9 vīriešu 
komandas no tuvākas un tālākas 
apkārtnes - “Madona”, Madliena”, 

Vecbebri”, “Jaunība”, “Mopēds”, z/s 
“Bezdelīgas”, “Ķeipene”, “Pļaviņu 
novads” un, protams “Irši”. 

Olita Ruža,
sporta darba organizatore Iršu 
pagastā

Sacensību sākumā komandas tika 

sadalītas A un B grupās, kur A grupa 
komandas spēlēja divus setus līdz 15. 
punktam, bet B grupas divus setus līdz 
18. punktam. 

 Spilgtākās emocijas varēja novērot 
pusfinālā. Šķita, ka kādai no komandām 
nav iespējas uzvarēt, taču zaudēt arī ne-
gribējās un visu izšķīra trešais sets, pē-
dējie punkti. Katrs pēdējais punkts lau-
kumā tika izcīnīts un skatītājos izraisīja 
gaviļu un uzmundrinājuma saucienus. 

Sacensību beigās komandu starpā 
tika noskaidroti paši stiprākie un veik-
smīgākie.  Pirmajā trijniekā ierindojās: 
1. vieta “Jaunība”, 2.vieta “Irši”, 3. vieta 
z/s “Bezdelīgas”. Sacensību laikā tika 
vēroti volejbola spēlētāji un noteikti šajā 
dienā labākie - Raivis Pālēns, Viesturs 
Mozga, Sandis Turlejs, Vadims Kore-
niks.

Paldies sakām sacensību dalībnie-
kiem par jaunas tradīcijas ”Volis4:4” 
aizsākšanu, Iršu pagasta pārvaldei par 
sagādātajām medaļām un kausiem, un 
Greļu ģimenei par pārsteiguma balvām 
labākajiem spēlētājiem un cienastiņu 
pusdienu pauzītē.

Uz tikšanos jau nākošajās aktivitātēs!

Otrā vieta mājiniekiem – komandai „Irši”.

Dievnamos skan 
Ziemassvētku dziesmas

Gaidot gaismas atnākšanu, Adven-
ta laikā dievnamos skan Ziemassvētku 
dziesmas, aicinot mūs ikvienu noticēt 
tai gaismai, ko izstaro cilvēka sirds. 

Kokneses evaņģēliski luteriskajā 
baznīcā trešās adventes dievkalpojumā 
vēl sirsnīgāku noskaņu radīja Kokne-
ses kultūras nama senioru jauktā kora 
„Alaine” dziedātās Andra Kristona Zie-
massvētku dziesmas diriģentes Silvijas 
Cīrules vadībā, un ikvienu saviļņoja 
A.Upīša Skrīveru vidusskolas mūzikas 
skolotājas Silvas Upenieces un viņas ta-
lantīgo audzēkņu sniegums. 

Ceturtajā adventē, 22. decembrī, 
koris „Alaine” Ziemassvētku dziesmu 
koncertu dāvās Kokneses Romas katoļu 
baznīcā. Pulksten 9 sāksies dievkalpo-
jums, pēc kura tūlīt sāksies „Alaines” 
dziesmotie priekšnesumi.

Arī Kokneses evaņģēliski luteriskajā 

baznīcā ceturtajā adventē skanēs Zie-
massvētku melodijas, jo dievkalpojumā 
klātesošos priecēs Kokneses kultūras 
nama sieviešu kora „Anima” (diriģente 
Lelde Kamzole-Gagaine, koncertmeis-
tare Ilona Makareni) un Aizkraukles 
kultūras nama vīru kora „Staburags” 
(diriģenti Māra Batraga, Ainars Mēness, 
koncertmeistare Inga Strazdiņa ) kon-
certs „Visskaistākais, kas nepārmainās”. 

Savukārt ceturtās adventes vakarā 
pulksten 17 dievnamā Daugavas krastā 
Ziemassvētku koncertā „Gaismas bēr-
ni” uzstāsies Ilmāra Gaiša Kokneses vi-
dusskolas muzikālās studijas dalībnieki 
Druvja Andriksona vadībā, kā arī mu-
zicēs Raitis Kveska.

Būsiet laipni gaidīti Ziemassvētku 
koncertos Kokneses dievnamos! 

16.janvāri no plkst. 10:00 līdz 
plkst.17.00

Koknesē, Zaļā tirgus laukumā

MOBILĀ 
DIAGNOSTIKA

Mamogrāfija:
Ar Nacionālā veselības dienesta 

uzaicinājuma vēstuli – 
BEZ MAKSAS

Ar ģimenes ārsta nosūtījumu – 2.85 
eiro

Bez nosūtījuma – 25 eiro

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

D vitamīna noteikšana – 6 eiro
Trīs dimensiju (3D) automātiskā krūšu 

ultrasonogrāfija – 20 eiro
Pacientu pieņemšana pēc iepriekšēja 

pieraksta, tālrunis: 25431313
Pakalpojumu nodrošina MFD Veselī-

bas grupa
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Noslēgusies aktīva tūrisma sezona
Iesācies gada tumšākais laiks, 
kas aiz sevis atstājis raženu, 
krāsaini spožu tūrisma sezonu 
Koknesē. 

Lauma Āre, 
Kokneses tūrisma informācijas 
centrs
Foto no TIC arhīva

Nemainīgi apmeklētākie tūrisma 
objekti Koknesē ir Kokneses viduslai-
ku pilsdrupas un Likteņdārzs. Šogad 
Kokneses viduslaiku pilsdrupās sezo-
nā no aprīļa līdz oktobrim darba laikā, 
kad darbojas klientu apkalpošanas pa-
viljons, viesojušies 25 673 apmeklētāji, 
no kuriem 2795 bija ārzemju tūristi.  
Salīdzinoši tūristu ir par 20% vairāk 
nekā iepriekšējā gadā. Vēl jāņem vērā, 
ka parku un pilsdrupas apmeklē arī vē-
lās vakara, agrās rīta un nakts stundās. 
Kokneses viduslaiku pilsdrupās šogad 
„jā” vārdu viens otram teikuši vai pie-
dalījušies viduslaiku kāzu vai senlatvie-
šu kāzu programmās 13 pāri. Savukārt 
Likteņdārza kopējais apmeklētāju skaits 
ir apmēram 51 000 viesu.

Arvien vairāk tūristu iegriežas Kok-
nese tūrisma informācijas centrā (turp-
māk - TIC). Piemērotā un labiekārtotā 
vide, saistošais tūrisma materiālu pie-
dāvājums, ekskursija pa TIC izveidojies 
par vienu no pieturas un apskates  ob-
jektiem Koknesē,  ko izmanto ne tikai 
individuālie ceļotāji, bet daudzas lielās  
grupas. No janvāra līdz novembrim 
TIC apmeklējuši 5009 viesi, no kuriem 
931 ir ārzemnieks no 33 valstīm („ra-
žīgākie” mēneši: maijs un augusts). No 
ārzemju viesiem TIC šogad visvairāk 
viesojušies kaimiņzemes Lietuvas pār-
stāvji – kopumā vairāk nekā 500 tūristu. 
Gan vietējie iedzīvotāji, gan tūristi TIC 
labprāt apmeklē izstādes, dažāda vei-
da pasākumus, šeit tiekas biedrības un 
notiek konferences, diskusijas. Šogad 
bija iespēja vērot astoņas  izstādes: gan 
fotoizstādes, gan gleznu, gan daudzvei-
dīgu darbu izstādes. TIC viesojas skolu 
klases, lai, interaktīvi līdzdarbojoties, 
iepazītu Kokneses tagadni un senatni.

Apmeklētāju skaita  pieaugumu 
2019.gada sezona tūrismā veicināja 
daudzi jaunie piedāvājami Koknesē.  

Kokneses  parkā šalcošais  Pērses 
ūdenskrituma atveids bija šogad visvai-
rāk meklētais, aprunātais un saklausī-
tais objekts, jo te ir vienīgā vieta Latvijā, 
kur apskatāms ūdenskrituma atveids, 
kura oriģināls palicis upes dzīlēs. Līdz-

tekus tam iepriekš nepieredzētā iespēja 
izstaigāt Kokneses seno parku roman-
tisku laternu gaismā vēlos vakaros. No 
vasaras vidus parkā uzstādītas kartes, 
norāžu zīmes  un informatīvie stendi, 
kas apmeklētājiem ļauj parkā vieglāk 
atrast ceļu un sniedz vēsturisko infor-
māciju.

Pilsdrupās šajā sezonā apmeklētājus 
uzrunāja daudzveidīgi jaunumi: audio-
gids par pilsdrupu vēsturi sešās valodās, 
iespēja izspēlēt āra lielformāta spēles: 
cirku „Senā Hanzas pilsēta Koknese”, 
domino „Ražots Koknesē” un salikt 
puzli „Kokneses viduslaiku pilsdrupas”. 
Lielu interesi apmeklētājos raisīja pagā-
jušajā gadā izveidotais Moku kambaris 
ar ekskursiju programmu, kā arī iespēja 
aplūkot kādreizējās akas vietu un senā 
bruģa atsegumu. 

Patiešām aizraujoša bija līdzdalība 
projekta „Aizraujošs ceļojums muižu 
parkos četros gadalaikos” darbā visa 
gada garumā: ar izglītojošiem semi-
nāriem gan TIC darbiniekiem, gan 
tūrisma jomas uzņēmējiem, daudz-
skaitlīgām tikšanas reizēm ar projekta 
partneriem, vizītēm partneru objektos 
Latvijā un Lietuvā, žurnālistu vizītēm, 
pieredzes apmaiņas braucieniem, ko-
pējiem projekta pasākumiem. Darbs 
projektā vēl turpinās pie kopīga bukleta 
izstrādes, kas tūristus aicinās parkus un 
muižas apmeklēt ārpus aktīvās tūrisma 
sezonas.

Neatsveramu pieredzi bija iespēja 
gūt projekta „Starptautiskais kultūras 
maršruts „Baltu ceļš”” ietvaros. 

Piedaloties tūrisma izstādēs, tirdzi-
ņos, tai skaitā piedaloties 39.starptautis-
kajās Hanzas dienās Pleskavā ar infor-
matīvo stendu, arī šogad bija veids, kā 
senās Hanzas pilsētas Kokneses vārds 
tika nests pasaulē. Kokneses vārds vai-
rākkārt izskanēja Latvijas Radio kultū-
ras programmā, sižeti par Koknesi bija 
redzami gan LTV, gan LNT, gan ReTV, 
kā arī publikācijas lielākajos interneta 
ziņu portālos,  kas veicināja tūristu in-
teresi apmeklēt mūsu skaistākās vietas.

Aktīvā tūrisma sezona iesākās ar 
plaši apmeklētiem Sama modināšanas 
svētkiem, ar Tvīda braucienu pa Kok-
neses ielām, gadatirgu, koncertiem 
parkā un pilsdrupās. Rudens velobrau-
cienu „Daugavas stāsts”, kurā piedalās 
dalībnieki no visas Latvijas, nespēja iz-
traucēt šī gada lietusgāzes dienās pirms 
un pēc velobrauciena. Kā skaists sezo-
nas noslēgums vējainā un teikām apvītā 
vakarā sevi pieteica pirmā „Leģendu 
nakts” Kokneses viduslaiku pilsdrupās.

Neraugoties uz aktīvās ceļošanas se-
zonas  noslēgumu, Kokneses TIC aicina 
iegriezties, lai aplūkotu maketus, kas 
stāsta par Kokneses vēsturi,  virtuāli 
izstaigātu Koknesei zudušās ainavas, 
iegādātos Kokneses suvenīrus. Visu 
decembri TIC aplūkojama Aizkraukles 
Mākslas skolas audzēkņu izstāde „Ceļā 
uz svētkiem”, kur redzams kā audzēkņi 
ir izzinājuši, sajutuši un iepazinuši Lat-
vijas novadu tautastērpus.

Lai visiem mierīgs un kluss adventes 
laiks un katrā mājā ienāk gaiši Ziemas-
svētki! 

Vairāk informācijas par tūrisma 
iespējām un pasākumiem Kokneses 
novadā: www.visitkoknese.lv, https://
www.facebook.com/KoknesesTIC/ Lielu interesi apmeklētājos raisīja pagājušajā gadā izveidotais Moku 

kambaris ar ekskursiju programmu, kā arī iespēja aplūkot kādreizējās 
akas vietu un senā bruģa atsegumu.

Kokneses pilsdrupās āra lielformāta spēles aizrāva lielus un mazus 
apmeklētājus.

Koknesē aizvadīta ikgadējā Zemgales tūrisma konference
12. februārī Zemgales Tūrisma asoci-
ācija (ZTA) sadarbībā ar Latvijas In-
vestīciju un attīstības aģentūru (LIAA) 
organizēja ikgadējo Zemgales tūris-
ma konferenci "Tūrisma iespējas un 
attīstības tendences Zemgalē". Šogad 
konferences mājvieta bija Kokneses 
tūrisma informācijas centrs.

Juris Kālis,
Zemgales Plānošanas reģions
Foto no Zemgales Plānošanas reģio-
na arhīva

Zemgales Tūrisma konference ir nozī-
mīgs un gaidīts ikgadējs notikums. Reģio-
nā strādājošie tūrisma nozares profesionā-
ļi un pakalpojumu sniedzēji vētī aizejošā 
gadā paveikto, ielūkojas turpmāko ieceru 

krātuvē. Kārtējā foruma dalībniekus šoreiz 
savā mītnes vietā laipni uzņēma Kokneses 
novada pašvaldības Tūrisma informācijas 
centra allaž rosīgais darbinieku kolektīvs. 
Uzrunu teica un savu novadu raksturoja 
domes priekšsēdētājs Dainis Vingris, kurš 
pilda arī Zemgales plānošanas reģiona At-
tīstības padomes priekšsēdētāja vietnieka 
pienākumus. Savukārt Zemgales Tūris-
ma asociācijas jaunā līdere Dace Laizāne 
no Tērvetes Tūrisma informācijas cen-
tra pateicās par līdzšinējo veikumu savai 
priekštecei Inesei Turkupolei - Zilpurei 
un ielūkojās asociācijas darba aktualitātēs 
aizvadāmā gada kontekstā, iepazīstināja 
ar valdes jauno sastāvu, kurā turpmāk 
darbosies arī Anita Šmite, Kokneses TIC 
vadītāja, Kristīne Štosa no Dobeles TIC, 
Adele Bērziņa no LLU Dārzkopības insti-
tūta un Madara Skrinda no Jelgavas Re-
ģionālā tūrisma centra. 

Tradicionāli konferences dalībniekus 

uzrunāja LIAA Tūrisma departamenta di-
rektore Inese Šīrava un ZPR projektu vadī-
tāja Anna Builo - Hoļme. Nozares attīstī-
bai reģionā ilgtspējīgus nospiedumus sola 
atstāt ieviešanā esošie Latvijas - Lietuvas 
pārrobežu sadarbības projekti "Starptau-
tiskais kultūras maršŗuts "Baltu ceļš" (Balts 
Road) un "Aizraujošs ceļojums muižu par-
kos četros gadalaikos" (4SeasonsParks), kā 
arī Latvijas - Lietuvas - Baltkrievijas pār-
robežu sadarbības projekts "Nemateriālās 
kultūras un vietējās vēstures mantojuma 
saglabāšanas, pieejamības un attīstības 
veicināšana, uzlabojot kultūras tūrisma 
konkurētspēju" (Rediscover the roots of 
regions). 

Par nacionālas nozīmes tūrisma objek-
ta Likteņdārza attīstības aktualitātēm ru-
nāja parka administrācijas direktore Linda 
Galino, bet ģimenes uzņēmuma - viesu 
nama "Divas Upes" īpašnieks Tomass Cī-
rulis atklāja savu veiksmes stāstu viesmī-

lības jomā. Izskanēja vēl arī citi uzņēmēj-
darbības veiksmes stāsti, kas vēstīja par tū-
risma iespējām reģionā: nakšņošanu koka 
namiņā “Glamping Tervete” un radošās 
darbnīcas “RADADA” darbību Skrīveros. 

Konferences noslēgumā konferences 
dalībnieki bija laipni gaidīti  tūristu iecie-
nītajā biedrības "Baltaine" Radošajā mājā, 
lai darbotos radošās darbnīcās, izzinātu 

latvisko dzīvesziņu un baudītu latviešu ku-
lināro mantojumu!

Sadarbība dažādos līmeņos ir nozīmīga 
visas nozares kopējai attīstībai, tāpēc arī 
šajā konferencē guvām apliecinājumu, ka 
konference ir laba vieta, kur satikties, da-
līties viedokļos, pieredzē un veidot jaunas 
sadarbības formas.

Reģionā strādājošie tūrisma nozares profesionāļi un pakalpojumu 
sniedzēji tika laipni uzņemti Kokneses tūrisma informācijas centrā.

Kokneses parkā šalcošais Pērses ūdenskrituma atveids – šogad iecienīts tūristu apskates objekts.
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Bebru pagasta vecļaudis 
tiekas pie Ziemassvētku eglītes

Par gadskārtēju tradīciju Bebru 
pagasta vecļaudīm ir satikšanās 
pie Ziemassvētku eglītes Bebru 
pamatskolas viesmīlīgajās tel-
pās. Un tāpat kā citus gadus, arī 
šajā svētku reizē 14. decembrī, 
par sirsnīgu gaisotni rūpējās 
Bebru pagasta pensionāru 
padomes „Mārtiņroze” aktīvās 
kundzes un kapela „Aizezeres 
muzikanti”. 

Sarmīte Rode,
Kokneses novada domes
Tūrisma un sabiedrisko attiecī-
bu nodaļa

Pasākums pie skaisti uzklāta svētku 
galda iesākās ar kapelas dalībnieces 
Montas Skuja runātajiem dzejas vār-
diem un brīnišķīgo muzikantu priekš-
nesumiem.

Bebru pagasta vecākajai paaudzei 
gaišus un mierpilnus Ziemassvētkus, 
stipru veselību un tuvu cilvēku klāt-
būtni Jaunajā gadā vēlēja Kokneses 
novada domes priekšsēdētājs Dainis 
Vingris, Bebru pagasta pārvaldes vadī-
tāja Ilze Pabērza un Bebru pamatsko-
las skolotāja Anna Romanovska. Cie-
mos bija ieradušies un sirsnīgi sveica 
Kokneses senioru klubiņa „Pīlādzītis” 
pārstāvji. Bebru pagasta pārvaldes 
Pateicības rakstu un īpašu medaļu ar 
Vecbebru vārdu Ilze Pabērza pasnie-
dza Lībai Zukulei par pašaizliedzīgu 
darbošanos Bebru pagasta sabied-
riskajā dzīvē un sveicot ar pagājušā 

mēnesī saņemto apbalvojumu „Gada 
brīvprātīgais 2019”.

Ik gadu pie Ziemassvētku eglītes 
tiek sumināti apaļo gadskārtu jubilāri 
un tie, kas piepulcējušies pensionāru 
saimei. Arī šajā reizē pensionāru pado-
mes „Mārtiņroze” ar radošumu apvel-
tītās dāmas bija sagatavojušas greznus 
konfekšu pušķus un citus jaukus pār-
steigumus. 

Ar klusuma brīdi, iededzot egles 
zariņā svecītes, tika godināta mūžībā 
aizsaukto līdzgaitnieku piemiņa. 2019. 
gadā aizsaules ceļā pavadīti Bebru pa-
gastā krietnu mūžu nodzīvojuši ļaudis: 
Laimonis Varslavs, Marija Surikova, 
Kārlis Ūbergs, Eleonora Jaudzema,  
Matilda Groza, Veronika Bite. 

Dziedot līdzi kapelas „Aizezeres 
muzikanti” spēlētajām dziesmām, uz-
dejojot valsi, atceroties šī gada kopīgos 
pasākumus, pie svētku svinētājiem ie-
radās pats Ziemassvētku vecītis ar savu 
cienīto kundzi un rūķu meiteni. Katrs 
tika pie svētku dāvaniņas un laba vēlē-
jumiem Jaunajā gadā. 

Pensionāru padome „Mārtiņroze” 
pateicas kapelai „Aizezeres muzikan-
ti” par dāvāto svētku prieku un novēl 
visiem Bebru pagasta iedzīvotājiem 
veiksmīgu, veselības bagātu un skais-
tiem notikumiem piepildītu Jauno 
gadu!

15. decembrī kapela „Aizezeres 
muzikanti” dāvāja Ziemassvētku kon-
certu Iršu pagasta iedzīvotājiem, kurā 
arī bija sarūpējuši jaukus pārsteigumus 
svētku gaidītājiem.

Ikviens vēlējās nofotografēties ar Ziemassvētku prieka nesējiem.

Labdarības koncertā visskaistākās 
dziesmas un košākie deju raksti 
Labdarības koncertā visskais-
tākās dziesmas un košākie deju 
raksti 
Ir laiks, kad Latvijā norit sirsnī-
gākā labdarības akcija ”Eņģeļi 
pār Latviju”. Kokneses novadā 
par tradīciju ir kļuvis novada 
amatierkolektīvu dāvātais Zie-
massvētku labdarības koncerts. 
14. decembra vakarā Kokneses 
kultūras namā mūsu brīnišķīgie 
amatierkolektīvi priecēja savā 
dejas, dziesmas un mūzikas 
mīlestībā, aicinot mūs kļūt par 
sargeņģeļiem bērniem, kuriem 
ar mūsu palīdzību jāizaug 
veseliem un stipriem. Paldies 
koncerta apmeklētājiem par 
izrādīto labo gribu – saziedo-
tajiem 227 eiro 42 centiem, kas 
nonāks labdarības organizāci-
jas ziedot.lv rīcībā.

Sarmīte Rode,
Kokneses novada domes
Tūrisma un sabiedrisko attiecī-
bu nodaļas foto

Ir laiks, kad Latvijā norit sirsnīgākā 
labdarības akcija "Eņģeļi pār Latviju". 
Kokneses novadā par tradīciju ir kļu-
vis novada amatierkolektīvu dāvātais 
Ziemassvētku labdarības koncerts. 14. 
decembra vakarā Kokneses kultūras 
namā mūsu brīnišķīgie amatierkolek-
tīvi priecēja savā dejas, dziesmas un 
mūzikas mīlestībā, aicinot ikvienu kļūt 
par sargeņģeļiem bērniem, kuriem ar 
mūsu palīdzību jāizaug veseliem un 
stipriem. Paldies koncerta apmeklētā-
jiem par izrādīto labo gribu – saziedo-
tajiem 227 eiro 42 centiem, kas nonāks 
labdarības organizācijas ziedot.lv rīcī-
bā.

"Ziemassvētki – brīnumu un labo 
domu laiks, kad mēs ieklausāmies sevī 
un citos. Vai esam aizdomājušies par 
to, kāpēc tieši Ziemassvētki un četras 
adventes svētdienas pirms tiem ir svēt-
ku gaidīšanas laiks? Kāpēc Dieva bēr-
niņš par savu dzimšanas brīdi izvēlējās 
tieši Ziemassvētku nakti? Varbūt tāpēc, 
ka tieši šajā naktī pār zemi nolaižas vis-
baltākie eņģeļi, kas dzied visskaistākās 
dziesmas," sacīja koncerta vadītāja 
Monta Skuja, talantīgā vijolniece un 
dziedātāja no kapelas "Aizezeres muzi-
kanti", kura sevi jau apliecinājusi kul-
tūras pasākumu vadīšanā.

Amatierkolektīvu koncerts bija 
skaista dāvana novada iedzīvotājiem 
Ziemassvētku gaidīšanas laikā. Gada 
garumā katrs no kolektīviem ir čakli 
darbojies, piedalījies novada pasāku-
mos, bet šajā gada noslēguma koncer-
tā, esot kopā gandrīz visiem kolektī-

viem, mēs pārliecinājāmies, kāds spēks 
un degsme vieno mūsu tautas mākslas 
tradīciju nesējus. 

Koncertu ar populārām Ziemas-
svētku melodijām atklāja saksofonistu 
ansamblis. Paldies par tuvojošos svēt-
ku sajūtas radīšanu Bebru pagasta vo-
kālajam ansamblim "Nianse" (vadītāja 
Liāna Haritonova), Kokneses kultūras 
nama senioru jauktajam korim "Alai-
ne" (diriģente Silvija Cīrule), sieviešu 
korim "Anima" (diriģente Lelde Kam-
zole-Gagaine, koncertmeistare Ilona 
Makareni), folkloras kopai "Urgas" 
(vadītāja Inguna Žogota) un kapelai 
"Aizezeres muzikanti" (vadītāja Inese 
Skuja). 

Kokneses kultūras nama jauniešu 
deju kolektīva (vadītāja Kornēlija Reis-
nere) dzirkstošais dejot prieks, kā arī 
līnijdeju kolektīva jaunāko grupu (va-
dītāja Inga Ozoliņa) apburošais snie-
gums, skatītāju aplausu pavadīts, deva 
pārliecību, ka nekad nepārtrūks dejas 
mīlestības pavediens no paaudzes pa-
audzē. Vislielākais lepnums par saviem 
bērniem un mazbērniem noteikti bija 
zālē esošajiem viņu vecākiem un vec-

vecākiem. Cēlās dejas solī savu uzticī-
bu latvju deju rakstiem izteica vidējās 
paaudzes deju kolektīvi "Liepavots" 
(vadītāja Inta Balode), "Rats" (vadītāja 
Laura Freimane), "Irši" (vadītāja Ilona 
Ūdre), tāpat kā šarmantās līnijdejotā-
jas (vadītāja Inga Ozoliņa) un ar ne-
rimstošu dzīvesprieku apveltītās dāmu 
deju kolektīva "Tikai tā" (vadītāja Kor-
nēlija Reisnere) dalībnieces. 

"Nevienu brīdi nebija garlaicīgi! Jūs 
esat šī koncerta laimīgākā un priecī-
gākā daļa! Mēs lepojamies ar jums!" 
– koncerta noslēgumā, pateicoties vi-
siem kolektīviem un viņu vadītājiem, 
teica Kokneses novada domes izpild-
direktors Ilmārs Klaužs. Katrs kolek-
tīvs saņēma sarūpētu saldu dāvanu no 
pašvaldības un sveicienu no Kokneses 
kultūras nama. 

Par profesionālo meistarību un ie-
guldījumu tautas mākslas tradīcijas 
saglabāšanā un popularizēšanā, paš-
valdības izpilddirektors Ilmārs Klaužs 
pasniedza Kokneses novada domes 
Atzinības rakstu Intai Balodei, biju-
šajai vidējās paaudzes deju kolektīva 
"Irši" vadītājai. 1991. gadā Inta Balo-
de izveidoja šo kolektīvu un bija tā 
vadītāja 28 gadu garumā, līdz šī gada 
rudenim. Svētku brīdī Intai Balodei 
iršēniešu vārdā sirsnīgus pateicības 
vārdus veltīja Raina Līcīte un VPDK 
"Irši" dejotāji. 

Šī gada jūnijā vidējās paaudzes deju 
kolektīvs "Rats" un folkloras kopa "Ur-
gas" piedalījās starptautiskajās Hanzas 
dienās Pleskavā. Abi kolektīvi saņēma 
Pateicības rakstus no vērienīgo svētku 
organizētājiem Pleskavā. 

Imants Ziedonis: "Jo Latvijā būs vai-
rāk gaismas punktiņu, jo tā, no augšas 
skatoties, būs gaišāka." Ar labestību un 
sirds dāsnumu iedegsim gaismu ceļā 
uz Ziemassvētkiem! 

Biedrība “Aizkraukles rajona 
partnerība” sadarbībā ar 
biedrību "Latvijas Lauku 
forums" aicina uz semināru 
par tūrisma produktu un 
tūrisma tīkla izveidi

2020. gada 9. janvārī Kokneses 
tūrisma informācijas centrā, 1905. 
gada iela 7, notiks biedrības „Aiz-
kraukles rajona partnerība” un 
biedrības „Latvijas Lauku forums” 
organizētais seminārs par tūrisma 
produktu un tūrisma tīkla izveidi.

  Seminārs ir daļa no projekta 
«No tradicionālām amata prasmēm 
līdz mūsdienu lauku tūrisma pro-
duktiem»   (Nr. 18-00-A019.333-
000017) ietvaros rīkotā desmit 
semināru cikla mājražotājiem, 

lauksaimniecības produkcijas ra-
žotājiem, amatniekiem un tūrisma 
pakalpojumu sniedzējiem par ak-
tuālajām tēmām esošās uzņēmēj-
darbības pilnveidošanai un jaunas 
uzņēmējdarbības uzsākšanai. 

 Dalībai seminārā pieteikties var 
aizpildot pieteikšanās anketu    htt-
ps://ej.uz/seminars0901 vai sazi-
noties ar projektu vadītāju Ilviju 
Ašmani- ilvija.asmane@aizkrauk-
lespartneriba.lv, 28367981.

Vidējās paaudzes deju kolektīva „Irši” dejotāji teic paldies Intai Balodei 
par kopīgo dejas ceļu gandrīz trīs gadu desmitu garumā.

„Mēs ar jums lepojamies!” Domes izpilddirektors Ilmārs Klaužs pateicas 
mūsu novada pašdarbniekiem.

Ar jaunības degsmi! Dejo Kokneses kultūras nama 
jauniešu deju kolektīvs.
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Dzīves un kino balva

Jau piekto gadu bērnības mājās, 
Kokneses pagasta „Airītēs”, at-
griezusies Aija Strazdiņa ar savu 
ģimeni. Pēc vairāk nekā 20 Rīgā 
pavadītiem gadiem Aija ir pār-
liecināta, ka ir izdarījusi pareizo 
izvēli, jo Koknese  šķiet vislabākā 
vieta, kur augt viņas jaunākajai 
meitiņai Lūcijai, kurai drīz būs 
trīs gadiņi, bet lielie bērni Daniels 
un Alīna var mācīties tajā pašā 
skolā, kur reiz mācījās viņu mam-
ma. „Mani bērni ir mana dzīves 
lielākā balva,” teic viņa, bet šajā 
rudenī Aija saņēma vienu īpašu 
balvu – apliecinājumu savam 
radošumam un mērķtiecībai. 12. 
novembrī Rīgā, kinoteātrī Splen-
did Palace, Latvijas nacionālās 
kino balvas "Lielais Kristaps" 
ceremonijā Aija Strazdiņa tika 
atzīta par 2019. gada labāko kos-
tīmu mākslinieci Jāņa Ābeles fil-
mā „Jelgava 94”. Saņemot balvu, 
Aija sacīja, ka tā aizceļos pie viņas 
bērniem un, runājot par filmu, 
novēlēja: „Izdzīvosim jaunību 
tajā brīdī, kad tā ir!”

Sarmīte Rode
Foto no Aijas Strazdiņas perso-
niskā arhīva

Paldies Aijai par jauko sarunu, kas 
noritēja šajā Ziemassvētku gaidīšanas 
laikā! Tiekoties Kokneses novada domē, 
viņa savu balvu bija paņēmusi līdzi, un 
man bija tas gods paturēt rokās „Lielo 
Kristapu”. „Tas vīriņš nav augumā liels, 
bet svars ir jūtams!” smaidot sacīja bal-
vas saņēmēja. Par to es pārliecinājos arī 
mūsu sarunā, jo līdz nozīmīgajai balvai 
ir noiets garš ceļš.  Uzrunāju Aiju uz „tu”, 
jo esam pazīstamas kopš viņas bērnības. 
Mācoties Kokneses vidusskolā vienā 
klasē ar Aijas vecāko māsu Daci, es bieži 
ciemojos „Airītēs”, kur baudīju viņu ve-
cāku Gunas un Ulda Strazdiņu viesmī-
lību. Aija tolaik vēl tikai gatavojās sākt 
pirmās skolas gaitas, un kurš gan varēja 
iedomāties, ka ņiprais meitēns reiz no-
kļūs Latvijas lielajā kino pasaulē!
No fotogrāfijas līdz kino

Ja mēs kā kino lentē attītu atpakaļ 
kadrus līdz tavai bērnībai, tad mēs ie-
raudzītu…

Aija: Mēs ieraudzītu, ka augu kopā 
ar māsu Daci un jaunāko brāli Pēteri. 
Mācoties Kokneses vidusskolā, darbo-
jos Alda Dobenberga mākslas studijā, 
jo zīmēšana mani aizrāva kopš agrām 
bērnu dienām. Domājot par nākamās 
profesijas izvēli, jau vidusskolas gados 
sāku braukāt uz Rīgu, kur apmeklēju 
dažādus kursus. Esmu mācījusies vie-
nā klasē ar Māri Ločmeli, kurš tagad 
ir pazīstams fotogrāfs. Pēc vidusskolas 
abi mācījāmies fotogrāfu skolā. Mēs arī 
esam dzimuši gandrīz vienā laikā, Mā-
ris 23. jūlijā, bet es 24. jūlijā – tātad, abi 
esam Lauvas!

„Lielā Kristapa” apbalvošanas cere-
monijā, kad Māris mani nofotografēja, 
es viņam sacīju, ka filma „Jelgava 94” 
varētu saukties „Koknese 94”, jo tas ir 
arī stāsts par mums un mūsu jaunību, jo 
1994. gadā bijām 16 gadus veci. Arī es 
aizrāvos ar metālistu subkultūru, klausī-
jos amerikāņu grandžgrupu „Nirvāna”. 
No klasesbiedriem atšķīros ar savādāku 
ģērbšanās stilu un dzīves uztveri. 

Kā no fotogrāfes ceļš aizveda līdz 
kino?

Pēc fotogrāfu skolas beigšanas kādu 
laiku strādāju izcilā fotogrāfa Valta Klei-
na fotostudijā, kur iepazinos ar Eviju 
Džonsoni, kura arī šajā gadā bija „Lielā 
Kristapa” nominante. 90. gadu beigās 
viņa bija tā, kas mani „ievilka” kino dzī-
vē, vispirms sākot ar reklāmu filmēšanu. 
Kad sāka uzņemt populāro televīzijas 
seriālu „Sirdsmīļā Monika”, kļuvu par 
asistenti kostīmu māksliniecei. Man nav 
izglītības kostīmu mākslā, bet ir 20 ga-
dus ilga pieredze, ko uzskatu par lielāko 
vērtību. 

Vai tu vari nosaukt autoritātes kostī-
mu mākslā, kas ietekmējušas tavu profe-
sionālo izaugsmi?

Viennozīmīgi par savu skolotāju 
saucu Sandru Silu, ar kuru kopā strā-
dājām filmā „Rīgas sargi”, kas pirmiz-
rādi piedzīvoja 2007. gadā. Šajā filmā 
esmu redzama  vairākās epizodēs, esmu 
tā meitene, kas dejo ar Andri Keišu. 
Paldies par iegūto varu sacīt kostīmu 
māksliniecei Ievai Kundziņai. Šobrīd 
mana autoritāte ir Kristīne Jurjāne. 
Viņa uzaicināja mani par asistenti filmā 
„Pelnu sanatorija”, kopā strādājām pie 
filmas „Tēvs Nakts” un tagad arī topo-
šajā Dāvja Sīmaņa filmā „Gadu pirms 
kara”. Mani fascinē un aizrauj viņas dar-
ba stils, vizualizācijas māka. Esmu pie 
viņas strādājusi arī Rīgas Jaunajā teātrī. 
Filmas „Nameja gre-
dzens” tapšanā iesaista 
Kokneses „Svētku modi”

Zinu, ka esi bijusi cieši klāt vēl vairā-
kām izcilām latviešu spēlfilmām.

Man ir bijusi laime redzēt, kā strā-
dā mūsu leģendārais kinorežisors Jānis 
Streičs filmā „Rūdolfa mantojums”. No 
viņa iemācījos, ka nav interesanti, ja cil-
vēks staigā tērpies kā no modes žurnāla. 
Interesanti ir tad, ja cilvēks ir saģērbies 
kaut kā citādi, it kā nepareizi, un tev 
ir jāsaprot, kāpēc viņš tā ir apģērbies. 
Strādājot pie kostīmu radīšanas filmai 
„Nameja gredzens”, es priecājos, ka 
mums izdevās sadarbība ar koknesietes 
Ingas Liopas vadīto uzņēmumu „Svētku 
mode”. Lielākā daļa tērpu masu skatiem 
ir uzšūti Koknesē. Šīs filmas darba pro-
cesā man daudz palīdzēja brālis. Pirmo 
reizi mūžā bija situācija, ka vīrieša kos-
tīms – metāla bruņukrekls svēra 30 ki-
logrami. Zināju, ka to nepacelšu. Palīgā 
nāca Pēteris, kuram tolaik nebija jādo-
das jūrā un viņš varēja palīdzēt apģērbt 
bruņiniekus. „Nameja gredzenā” mēs 
abas ar Lūciju filmējāmies arī masu ska-
tos. 

Iznāca piedalīties arī pie šī gada ska-

tītāju jau iemīļotās un atzinīgi novērtē-
tās Dzintara Dreiberga filmas „Dvēseļu 
putenis”. Es jau senu biju domājusi, ka 
Aleksandra Grīna vērienīgais romāns ir 
pelnījis ekranizāciju. Pie „Dvēseļu pute-
ņa” darbojos pašā iesākumā un noslēgu-
mā. Biju pirmajā filmēšanas dienā, kad 
tapa filmas treileris un biju pašā pēdējā 
filmēšanas dienā, kad Sandra Sila lūdza 
viņu aizvietot. Man ar ģērbēju komandu 
bija jāsagatavo 100 cilvēki masu skatiem.

Kā kostīmu māksliniecei tavā kontā 
tagad ir trīs filmas?

Jā, trīs lietas – labas lietas! Esmu vei-
dojusi kostīmus 2011. gadā tapušajai 
īsfilmai „Dzejolis” par dzejnieci Austru 
Skujiņu, 2017. gadā uzņemtajai piln-
metrāžas spēlfilmai „Tas, ko viņi neredz” 
un Jāņa Ābeles filmai „Jelgava 94”. Katra 
no šīm filmām man ir tuva, jo esmu bi-
jusi klāt šim brīnumainajam radīšanas 
procesam, ko sauc par kino burvību. 
Neatņemama bagātība ir filmēšanās 
laikā sastaptie cilvēki. Ikdienas grūtums 
aizmirstas brīdī, kad apzinies, ka aiz te-
vis paliek kaut kas vērtīgs nākamībai.
Veltījums jaunības 
draugiem

Kad tevi uzaicināja kļūt par kostīmu 
mākslinieci Jura Podnieka studijas filmai 
„Jelgavai 94”, vai uzreiz piekriti?

Mani uzrunāja filmas otrā režisore 
Laura Meļķe, ar Jāni Ābeli pazīstami 
nebijām, bet mums bija kopīgs draugu 
loks. Es ilgi domāju par to, vai vēlos šo 
tēmu skart vēlreiz, jo ar šo laiku saistās 
arī sāpīgas atmiņas. Jāņa Joņeva romānā 
„Jelgava 94” aprakstītie varoņi man ir 
personiski pazīstami, arī tie, kas no dzī-
ves aizgājuši savas pārliecības dēļ. 

Te man jāatsauc notikumi no 2017. 
gada vasaras. Pirms sešiem gadiem mēs 
zaudējām mammu, bet tajā vasarā mū-
žībā aizgāja tētis. Mēs ar māsu kārtojām 
viņa istabu un tajā ir pažobelīte, kurā 
noteikti nebiju ielūkojusies apmēram 20 
gadus. Tur es atradu drēbju kasti, kurā 
mūsu gādīgā mamma bija rūpīgi salo-
cījusi brāļa skolas gadu kreklus, manas 
metālistu laika drēbes. Pēc šī atraduma 
es arī saņēmu tālruņa zvanu par uzaici-
nājumu uz filmu. Pēc ilgām pārdomām 
sapratu, ka tā ir zīme – es būšu filmēša-
nas laukumā. Lai arī Lūcija bija pavisam 
maziņa, dzimusi 2017. gada sākumā, 
es uzņēmos šo izaicinājumu, zinot, ka 
viegli nebūs. Šo filmu izjūtu kā veltīju-
mu saviem jaunības draugiem. Mana 
brāļa rūtainais krekls un vairākas metā-
listu drēbes tagad dzīvo savu otro dzīvi 
šajā filmā. 

Filmēšana sākās 2017. gada decem-
brī, bet trešajā vai ceturtajā dienā galve-
nais varonis salauza kāju un filmēšanu 
atlika uz 2018. gada pavasari. Kad fil-
mēšanu atsāka, galvenajā lomā paņēma 
citu puisi: Bruno Bitenieku, kurš patie-
šām lieliski paveica savu darbu. Atšķi-
rībā no iepriekšējām filmām, kur man 
bija jāiedziļinās vēsturiskos faktos un 
tērpu vēsturē, man nekas nebija jāmeklē 
– viss bija galvā. Jo, kā gan var aizmirst 
savu jaunības laiku! Tomēr reizēm man 
bija grūti pārliecināt režisoru, gados ļoti 
jaunu cilvēku, par konkrēta tēla apģērb-
šanu. Viņa izpratnē subkultūras metālis-
tam bija jābūt ādas jakā ar stilīgu T krek-
lu, bet es oponēju, ka jauniešiem nebija 
tādu iespēju tikt pie šādiem apģērbiem. 
Visbiežāk viņi bija redzami rūtainos 
kreklos un adītos džemperos. Taču, pro-
tams, kinematogrāfa vārdā man nācās 
arī piekāpties. Priecājos, ka man bija 
ļoti laba ģērbēju komanda – fantastiskas 
meitenes, kurām paldies pateicu arī ap-
balvošanas ceremonijā.

Varu atklāt, ka filmēšana nenoritēja 
tikai Jelgavā, bet arī Cēsīs un Jāņmuižā, 
kur filmētas visas skolas epizodes. Šajā 
filmā vienā mazā lomiņā ir redzama 
mana māsa Dace, kura arī piedalījās 

ģērbēju komandā. Dacei šī nav vienīgā 
kino loma, kad Latvijā tika filmēts seri-
āls par Katrīnu Lielo, Rundāles pilī viņa 
nofilmējās slavenās aktrises Helēnas Mi-
renas atveidotās Katrīnas Lielās mazdēla 
auklītes lomā.
Balva – būt starp 
nominantiem

Filma „Jelgava 94” laureātu suminā-
šanas ceremonijā „Lielais Kristaps” tika 
atzinīgi novērtēta: Jānis Ābels ieguva 
labākā spēlfilmas režisora titulu, Ieva 
Puķe tika suminātā kā labākā otrā plāna 
aktrise, balvu pasniedza Maijai Gunda-
rei -  labākajai grima māksliniecei,  fil-
mas galvenās lomas atveidotājs Bruno 
Bitenieks saņēma īpašo žūrijas atzinību 
par daudzsološu tēlojumu filmā kopā ar 
lielisku profesionālo aktieru ansambli 
un arī tu piedzīvoji pārsteigumu, izdzir-
dot savu vārdu titulam labākā kostīmu 
māksliniece.

Dienā, kad strādāju pie ungāru fil-
mas projekta, draudzene man atsūtīja 
ziņu, ka esmu nominēta „Lielajam Kris-
tapam”. Apraudājos, jo nebiju domājusi, 
ka tādā konkurencē man pastāv kaut 
vismazākā iespēja. Man šķita, ka lielākā 
balva ir tā, ka esmu nominēta!

Apbalvošanas ceremonijā tu biji sa-
traukta, bet izskatījies labi!

Par to atkal ir vesels stāsts! Neilgi 
pirms tam biju mainījusi e - pastu, tāpēc 
ielūgumu saņēmu tikai ceremonijas die-
nā 12. novembrī. Māsai nosmēju, ka  ne-
esmu tik svarīga, gan jau bronzas vīriņš 
nokļūs pie kāda cita. Biju mājās Kok-
nesē, bet pēdējā brīdī nolēmu doties uz 
Rīgu. Ar brāļa sievas Lindas palīdzību, 
kura ir friziere, tiku pie vakara frizūras, 
un pa ceļam iegriezos pie pazīstamas 
grimētājas. Zināju, ka visi mani mīļie 
tur īkšķus, bet tas bija absolūts šoks, kad 
izdzirdēju savu vārdu. Jā, esot uz skatu-
ves, es pateicu, ka šis vīriņš ir maniem 
bērniem, un šī filma ir veltījums jaunie-
šiem, kas palika 90. gados. Novēlēju: iz-
dzīvosim jaunību, kad tā ir!

Saprotu, ka pēc balvas saņemšanas 
dzīve mutuļo uz priekšu. Tikai latiņa ir 
uzstādīta vēl augstāk. Kādas ir šī brīža 
radošās aktivitātes? 

Šobrīd arī paralēli norit vairāki pro-
jekti. Nesen tika pabeigts darbs pie ko-
rejiešu filmas, kas vēstīja par korejiešu 
atbrīvošanu no japāņiem. Tās veidotāji 
Rīgā filmēja Vladivostokas skatus un 
tajā piedalījās arī latviešu aktieri Tamāra 
Soboļeva un Gatis Gāga. Kad pārcēlos 
no Rīgas uz Koknesi, daudzi jautāja, kā 
varēšu apvienot filmēšanu ar dzīvi lau-
kos. Arī tagad varu atbildēt – visu var 
apvienot! Ne jau vienmēr filmēšana 
notiek Rīgā, piemēram, uz kino pilsē-
tiņu Cinevillu, man ir ērtāk aizbraukt 
no Kokneses. Šobrīd ungāru filmas uz-

ņemšana notiek Ludzā, uz kurieni arī 
man ir īsāks ceļš nekā no galvaspilsētas. 
Interesanti ir tas, ka šajā filmā nav ne-
viena profesionāla aktiera. Filmas dar-
bība norit pēc Otrā pasaules kara, mans 
uzdevums ir viņus apģērbt vēsturiski 
atbilstošos kostīmos. Manuprāt, tas ir 
brīnišķīgākais kino lietā – iedziļināties 
vēsturē. Skolā man šis priekšmets īpaši 
neinteresēja, bet tagad, pētot kostīmu 
vēsturi, esmu iepazinusi Latvijas un pa-
saules vēsturi plašā apjomā. Un ne tikai 
to, kādu apģērbu nēsāja konkrētā laika 
posmā, bet tieši kāpēc tādu nēsāja.  Pie-
mēram, 40. gados parādījās apģērbi, šūti 
no diviem audumiem. Izskaidrojums 
pavisam vienkāršs – pēckara grūtajos 
apstākļos cilvēki izlīdzējās ar to, kas bija 
- pietrūka auduma, piestiķēja klāt citu. 
Kad Danielam un Alīnai rodas kāds jau-
tājums par vēsturi, es atsaucu atmiņā tā 
laika kostīmus un varu pastāstīt arī par 
tā laika notikumiem. Priecājos, ka bērni 
redz manu darbu un mums ir tik daudz 
kopīga ko pārrunāt.

Esmu ļoti pateicīga brāļa sievai Lin-
dai, kura manas prombūtnes laikā pie-
skata manus lielos bērnus, kaut arī viņi 
jūtas pietiekami pastāvīgi. Izbraukuma 
reizēs jaunāko meitiņu ņemu līdzi, abas 
mācāmies pacietību! 

„Airītes” ir manas vecmāmiņas Alī-
nas Priedes māja, kas uzcelta 1930. gadā 
Lai cik tālu es būtu, vienmēr ļoti gribas 
atgriezties savās mājās šeit Koknesē.
Atrod savu 
Ziemassvētku eglīti

Klāt svētku laiks. Jūsu ģimenē decem-
brī jāsvin arī vārdadienas Lūcijai un Da-
nielam. Kādas ir jūsu ģimenes Ziemas-
svētku tradīcijas?

Mums bērnībā vienmēr bija brīniš-
ķīgi Ziemassvētki. Paldies par to mūsu 
vecākiem, kuri iemācīja skaisti svētkus 
sagaidīt – ar grezni pušķotu eglīti, sa-
rūpētām dāvaniņām un uzklātu svētku 
galdu. Manas bērnības gados mamma 
darbojās arodbiedrībā, un es labi atce-
ros, kā pirms Jaunā gada mēs dzīvojām 
kā rūķu mājā, kur tiek saiņotas saldu-
mu paciņas. Kopš mums ir Lūcija, 13. 
decembris ģimenē ir svētku diena, kad 
sveicam mazo gaviļnieci. Pirms Jaunā 
gada pārsteigumu sagaida Daniels. 

Mums ir tradīcija visiem kopā doties 
uz mežu izvēlēties eglīti. Mēs atrodam 
pašu jaukāko zaļsvārci, brālim ir uzti-
cēts pienākums to nocirst un mēs paši 
to pārvedam mājās. Šajā reizē arī Lūcija 
pušķos eglīti, viņai jau ir sagādāta lie-
la kaste ar  rotājumiem. Ziemassvētku 
vakarā visi būsim kopā pie eglītes, kurā 
spoži staros svecītes un, iespējams, ka 
pie durvīm pieklauvēs Ziemassvētku 
vecītis!

Aija Strazdiņa „Lielā Kristapa” apbalvošanas ceremonijā.

Lielais Kristaps atceļojis uz Koknesi.
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Bebru pagastā spoži 
mirdz svētku egle

10. decembra pievakarē, spītējot 
lietum, pie bērnu rotaļu laukuma pul-
cējās lieli un mazi, lai iedegtu lielo pa-
gasta egli. Lai tā varētu iedegties visā 
savā krāšņumā, tika dziedāta eglītes 
dziesma, rotāta ar pašu gatavotiem un 
līdzi atnestiem rotājumiem. Izskanot 
visu lūgumam, egle iemirdzējās ne-
skaitāmās krāsainās gaismiņās.

Ar prieku tika iets rotaļās un dejās, 
mielojāmies ar piparkūkām un tēju. 

Paldies bērnudārza "Bitīte" maza-
jiem rūķiem, audzinātājām, mūzikas 
skolotājai Velgai Gredzenai un visiem 
klātesošajiem pagasta iedzīvotājiem. 
Paldies komunālās nodaļas darbinie-
kiem.

Lai egles krāšņums izgaismo  Zie-
massvētku gaidīšanas laiku un ienes 
prieku ikdienā!

Jolanta Mašinska,
kultūras darba organizatore

Par darba 
dienu pārcelšanu

Kokneses novada dome informē, 
ka pamatojoties uz Darba likuma 
133. panta ceturto daļu, Kokneses 
novada domē, tās iestādēs un struk-
tūrvienībās, kurās noteikta piecu 
dienu darba nedēļa no pirmdienas 
līdz piektdienai, tiks pārceltas brīv-
dienas:

1) no pirmdienas, 2019. gada 23. 

decembra, uz sestdienu, 2019. gada 
21. decembri;

2) no pirmdienas, 2019. gada 30. 
decembra, uz sestdienu, 2019. gada 
28. decembri.

Kokneses apvienotā pašvaldību 
būvvalde strādās 23. decembrī un 30. 
decembrī.

Ziemassvētku brīnums
Nav jāmeklē tur, aiz loga,

Šī sajūta sirdī katram mums.
Svētki, būt visiem kopā, 

Kopā domās, sirsniņās…
Labu vien citiem vēlot, 
Brīnums no sirds nāk, 

Uz sirdi ceļo.
/A. Celma/

Lai Ziemassvētku svētsvinīgais starojums un 
labestība pavada Jūs visu nākamo gadu, un gaišas 

domas lai palīdz veikt lielus un mazus darbus svētkos 
un ikdienā!

Bebru pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Pabērza

Kokneses novada dzimtsarakstu 
nodaļā novembrī sastādīti  
3 miršanas reģistri  

Veronika Bite (1934.)
Ināra Matuseviča (1957.)
Zelma Blesse (1929.)

Visvairāk par egles iedegšanu priecājas pagasta jaunā paaudze.

Svētku prieks Kokneses dzirnavās
Ziemassvētku gaidīšanas lai-
kā priecīgas ir tās mājas, kur 
pagalmā staro izrotāta svētku 
eglīte. Koknesē, Tilta ielā, no 
sendienām savu vārdu nes 
Kokneses dzirnavas. Dižās 
mūra ēkas pagalmā jau iztālēm 
pamanāma svētku vēstnese. 
Šīs mājas iemītnieki Gita un Ha-
ralds Mārcēni-Ancāni jau otro 
gadu, sākoties adventa laikam, 
pagalmā iededz eglīti, lai viņu 
ciemiņiem, kaimiņiem un arī-
dzan pašiem līksms noskaņo-
jums, sagaidot gada mirdzošā-
kos svētkus.

Sarmīte Rode,
Tūrisma un sabiedrisko attiecī-
bu nodaļa
Foto no Mārcēnu-Ancānu ģime-
nes arhīva

Atšķirībā no iepriekšējā gada, kad 
īsto meža skaistuli bijis ilgi jāmeklē, 
šogad Haralds bija apķērīgāks un 
svētkiem izredzēto eglīti sava drau-
ga īpašumā jau noskatīja un atzīmē-
ja septembrī. Dienu pirms pirmās 
adventes, 30. novembrī, zaļsvārce 
ieņēma savu vietu pagalmā. Gita 
stāsta: „Kopā ar draugiem eglīti sā-
kām rotāt dienas pelēkumā, bet pēc 
pāris stundām piedzīvojām negaidī-
tu pārsteigumu – uz eglītes skujiņām 
krita pirmais sniedziņš, ietērpdams 
zemi svinīgā baltumā.” Svētku no-
skaņa Kokneses dzirnavās virmo 
visapkārt. Gitas un Haralda vienā no 
dzīvokļa logiem priecīgi māj Ziemas-
svētku rūķis, aicinot ikvienu nācēju 
pasmaidīt. Viņu radošās mājvietas, 
kas no kūts ēkas pārtapusi par glītu 
namiņu, ārpusi rotā Haralda no koka 
ripām darinātās latvju zīmes – spēka 
un svētības nesējas – Jumītis, Laima 
un Akas zīme. Savukārt no vasarā sa-
vāktajiem dabas materiāliem tapuši 
adventes vainagi un citi Ziemassvēt-
ku dekori. Par to varējām pārliecinā-
ties arī Ziemassvētku tirdziņā Kok-
neses tūrisma informācijas centrā, 
kur starp Haralda veidotajiem svēt-

ku pārsteigumiem bija arī no māla 
tapušie eglīšu rotājumi – krāsainas 
eglītes. 

Haralds ir meistars ar zelta rokām 
un sirdī mākslinieks. Turklāt abi ar 
Gitu viņi ir profesionāli pavāri. Mūsu 
izdevuma lappusēs jau esam stāstīju-
ši, ka pēc Maskavā pavadītiem 15 ga-
diem, kur viņi strādāja augstas klases 
restorānos, par viņu mājām pirms 
trīs gadiem kļuva Gitas dzimtā Kok-
nese. Par to visvairāk priecājas Gitas 
mamma Ausma Ancāne,  kura šogad 
sagaidīja 90. dzimšanas dienu. Savu 
mīļo aprūpēta, viņa dzīvo kā Dieva 
azotē.

Neilgajā laika posmā Mārcēnu-
Ancānu pāris ir kļuvis pazīstams 
vietējo uzņēmēju pulkā. Pašu audzē-
to siltumnīcā un arīdzan gatavotos 
garšaugu maisījumus, citus virtuvē 
radītus brīnumus pieredzes bagātie 
pavāri piedāvā dažādos tirdziņos, 
gadatirgos un uzņēmēju pasākumos. 
Pagājušajā gadā Kokneses tūrisma 
informācijas centrā bija skatāma un 
apmeklētāju atzinību guva Haralda 
veidoto keramikas darbu izstāde. 
Šajā gadā viņš paguvis radīt daudz 
jaunu darbu, kurus vienkopus redzē-
sim pavisam drīz Kokneses tūrisma 
informācijas centrā. Sava vīra ie-
dvesmotāja Gita stāsta: „Janvāra sā-
kumā atklāsim Haralda otro izstādi 
Koknesē. Šoreiz izstādē aplūkojamie 
keramikas darbi būs ar praktisku pie-
lietojumu – augļu vāzes, dažāda lie-
luma šķīvji un vēl interesantas lietas, 
kas noder ikdienā.” Haralds piebilst, 
ka būs arī pārsteigums daiļajām dā-
mām – no māla veidotas kaklarotas. 
Tātad – gaidīsim izstādi! 

Bet vispirms godam jānosvin 
svētki. Gitas un Haralda mājās Zie-
massvētku vakarā galdā tiks celti 
tradicionālie latviešu ēdieni, un cie-
mos būs gaidītas Haralda meitas ar 
ģimenēm, mazbērni Leo un Lote, citi 
tuvi cilvēki. Ziemassvētku eglīte mā-
jas pagalmā staros savā spožumā un 
klausīsies viņai veltītajās dziesmās.

Priecīgu un gaišus svētkus visiem 
labajiem ļaudīm Kokneses dzirnavās!

Kokneses dzirnavas – vieta, kur 
dzīvo radoši ļaudis.

Jaukus svētkus visiem novēl 
Ziemassvētku rūķis.

Jumīša zīme un adventes vainags – 
Haralda roku darbs.Gita un Haralds pie savas Ziemassvētku egles.

Ražīgu Jauno gadu! No kreisās: Gita un Haralds Mārcēni-Ancāni  Ziemassvētku tirdziņā kopā ar Kokneses 
novada uzņēmējiem un mājražotājiem.
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Ziemassvētki jau izsenis ir bijuši latviešu ģimenes svētki. 
Tie atnāk ar klusu prieku un cerīgu noskaņu. Arī mūsu 

sapņi, vēlmes, ilgas un mērķi ir tieši tik lieli, cik paši 
savās domās esam tos radījuši. 

Lai uz brīdi sveču gaismā
Atmirdz dzīvesprieks un miers,

Ieauž dvēselē kā ziedu
Laimes kluso mirdzumu.

Jaunajā gadā vēlam visiem rast sevī apziņu, ka katrs 
mēs esam pelnījuši savu un tikai savi laimi! Novēlam 

iemācīties skatīties droši savā nākotnē un nepaļauties uz 
gataviem laimes paraugiem!

Gadumijas mirklim ir īpašs spēks - esiet kopā ar saviem 
mīļajiem cilvēkiem!

Iršu pagasta pārvaldes vadītāja Lāsma Ruža-Riekstiņa

“Laiki mainās, laiki iet.” Šā gada 
7.decembrī sporta hallē “Irši” noti-
ka pasākums “Hallei “Irši”- 10”. Pa-
sākums iesākās ar svinīgu uzrunu 
un nelielu atmiņu stāstu par laiku 
no halles idejas līdz tapšanai.

Jau  kopš 1984. gada Pēteris Keišs 
saskatīja Iršu jauniešos lielu spor-
tisko potenciālu un bija pārlieci-
nāts, ka volejbolistiem un pārējiem 
sportot gribētājiem ir nepieciešama 
sporta halle, taču ideja nerealizē-
jās. 2009. gadā teritoriālās reformas 
rezultātā pagastiem tika piešķirts 
finansējums. Protams, saņemtos lī-
dzekļus varēja ieguldīt dažādi. Lai 
arī kā bija, Iršu pagasta padomes 
priekšsēdētājs Pēteris Keišs un de-
putāti drosmīgi lēma, ka Iršu hallei 
būs būt. Par to, ka lēmums bija pa-
reizs un vieds liecina darbi – Iršu 
volejbolistu komandai šogad nosvi-
nēja 35 gadu jubileju, halle ir atpa-
zīstama Latvijā, telpās tiek realizēti 
dažādi projekti, notiek vērienīgas 
volejbola sacensības, skolēniem ir 
iespēja sportot mācību stundās un 
daudz kas cits.

Šajā svētku dienā Iršu pagasta 

pārvalde vēlējās teikt paldies cil-
vēkiem, kuri ieguldījuši lielu darbu 
halles attīstībā piešķirot apbalvoju-
mu -  unikālu kausu “Godam da-
rīts”. Apbalvojumu saņēma: 

Idejas autors hallei “Irši” – Pēte-
ris Keišs, kuru raksturo vārdi, uz-
drīkstēšanās, krietnums, varēšana, 
pamatīgums, tālredzīgums, cilvē-
ciskums, sirsnīgums, diplomātis-
kums, lojalitāte un stipra griba.

Halles celtniecības projekta pār-
valdītāja – Raina Līcīte, kuru rak-
sturo vārdi, augsta atbildības sajūta, 
izaicinājums, drosme, sadarbība, 
atvērtums, neatlaidīgums, apzinī-
gums, idejiskums, strādīgums un 
vēlme darboties.

Celtniecības procesa realizē-
tājs- Aigars Kalniņš, kuru raksturo 
vārdi, korektums, pacietība, profe-
sionalitāte, kvalitāte, atbildība, sa-
darbība, uzņēmība, organizētība un 
vienkāršums.

Halles pārvaldnieks 10 gadu ga-
rumā - Dzintars Greļs, kuru rakstu-
ro vārdi, radošums, prasīgums pret 
sevi un citiem, mērķa skaidrība, 
kreatīvisms, neatlaidīgums, sadar-

bība, mākslinieciskums, viesmīlība, 
analītiskums, tiešums, pašpārlieci-
nātība, strādīgums un lojalitāte.

Skolas sporta dzīves vadītāja – 
Olita Ruža, kuru raksturo vārdi, 
enerģiskums, pozitīvisms, atsaucī-
gums, rosīgums, darbošanās, pār-
liecība, atvērtums, mērķtiecīgums 
un aizrautība.

Pateicības tika izteiktas arī vi-
siem partneriem, ar kuriem pa šiem 
10 gadiem bija izveidojusies veik-
smīga sadarbība. Kā arī jauniešiem, 
kuri turpina godināt volejbola tra-
dīcijas Iršos un palīdzēja pasākuma 
tapšanā.

Vēlreiz sirsnīgs paldies mūsdie-
nu deju studijas “Dancing Crystal” 
dalībniekiem un viņu vadītājai 
Tatjanai Zagorskai, kuri pasākuma 
laikā sniedza krāšņus un atraktīvus 
priekšnesumus,  kā arī Vitai Kažo-
ciņai par jubilejas kūkas noformē-
jumu.

Informāciju sagatavoja:  sporta 
darba organizatore Olita Ruža

Sporta halles “Irši” 
desmit darbīgi gadi

Lelde Māliņa (27 gadi) – Kok-
neses vidusskolas absolvente, 
mamma, hokejiste, ārstnieciskās 
masāžas studente un mārketinga 
asistente – nodarbojas ar  ice cross 
downhill  (slidošanu lejā pa kalnu 
trasi) kopš 2017. gada un ir pieda-
lījusies jau vairākās sacensībās – 
Austrijā, Somijā, Krievijā un ASV. 

Pēc pagājušās sezonas Lelde pa-
saulē ieņem jau 17. vietu sieviešu 
konkurencē.

Kā vēsta viņas sociālo tīklu ie-
raksti, šogad Lelde Māliņa plāno 
piecas sacensības Red Bull Ice Cross 
pasaules čempionāta ietvaros:

25. janvārī: Igora (Krie-
vija)   – RBIC ATSX 500 
8. februārī: Rautalampi (Somija) 
– RBIC ATSX 500

15. februārī: Jokohama (Japāna) 
– RBIC ATSX 1000

29. februārī: Nursultana (Ka-
zahstāna) – RBIC ATSX 1000

21. martā: Maskava (Krievija) 
– RBIC ATSX 1000

Lai aizbrauktu uz sacensībām un 
īstenotu sportiskos mērķus, Lelde ir 
izveidojusi atbalsta projektu plat-
formā Projektu Banka, kurā lūdz 
sporta draugus atbalstīt viņas brau-
cienu uz Kazahstānu. 

Ar šīs platformas un atbalstītāju 

palīdzību mērķis ir saziedot 1500 
EUR sacensību braucienam uz 
Nursultanu. Kā arī, ja būs pārpa-
likums, pēc visu izmaksu segšanas 
Nursultanai, ziedojumi tiks novir-
zīti citu RBIC sacensību braucienu 
izmaksu segšanai.

Ja vēlies atbalstīt Ice Cross Mali-
na (kā viņa sevi dēvē interneta vidē 
un uz sacensību krekla) privāti vai 
kā juridiska persona, dodieties uz 
Projektu Bankas mājaslapu, izvēlies 
vēlamo ziedojuma summu un veic 
maksājumu. Lelde piedāvā arī dažā-
dus pateicības apliecinājumus.

https://projektubanka.lv/pro-
jects/ice-cross-malina-uz-kazahsta-
nu

Projektā saziedoto summu Lelde 
saņems tikai tad, ja būs saziedota 
pilna vai lielāka naudas summa, kā 
uzstādītais mērķis! Palīdzēsim viņai 
to īstenot un turēsim īkšķus sacen-
sību laikā! 

Citu sadarbības piedāvājumu 
sakarā Leldei Māliņai vari raks-
tīt uz epastu:  icecrossmalina@
gmail.com  vai zvanīt: 27758399.   
    Vairāk par Red Bull Ice Cross 
sporta veidu un sacensībām la-
siet: www.icecross.com

Atbalsta projekts: 
Lelde Māliņa Red Bull 
Ice Cross sacensībām 
Kazahstānā

Paldies mūsdienu deju studijas “Dancing Crystal” dalībniekiem un viņu vadītājai Tatjanai Zagorskai par 
krāšņajiem priekšnesumiem!

Ilggadējais sporta halles "Irši" vadītājs Dzinars Greļs un viņa darba turpinātāja Olita Ruža.
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Ziemassvētku gaidīšana nav 
iedomājama bez priecīgas 
gaisotnes svētku tirdziņos. Jau 
trešo reizi Kokneses tūrisma 
informācijas centrā Ziemassvēt-
ku vecīša čaklie palīgi aicināja 
uz Ziemassvētku tirdziņu. 6. 
decembra pēcpusdienā TIC 
viesmīlīgajās telpās prieka pilnā 
ņirboņa uzbūra sajūtu, ka esam 
Senās Hanzas pilsētas Kokneses 
amatnieku tirdziņā, kur ik uz 
soļa pārsteidz cilvēku radošums, 
izdoma un māka savu preci 
godā celt! 

Tūrisma un sabiedrisko attiecī-
bu nodaļa
Foto no TIC arhīva 

Paldies atsaucīgajiem mūsu nova-
da uzņēmējiem un mājražotājiem, kuri 
vienmēr atbalsta TIC rīkotos pasāku-
mus un arī šajā reizē priecēja ar savu 
veikumu. Bet īpaši gribas uzteikt tos, 
kuri uz Kokneses tirdziņu ceļu mēroja 
pirmo reizi un atzina, ka labprāt ieradī-
sies atkal. 

Izvēlas Kokneses tirdziņu!
No Limbažiem, arīdzan Senās Han-

zas pilsētas, bija atbraukuši mājražotāji 
Aldis un Ligita. Varējām pārliecināties, 
ka Alda kungs ir izcils koka karošu meis-
tars, bet sieva prasmīga rokdarbniece. 
“Domājām, kur labāk braukt – uz Kok-
nesi vai Igauniju. Izvēlējāmies Koknesi, 
jo līdz jums ir mazliet tuvāk – tikai 142 
kilometri!” smaidot sacīja limbažnieks. 
Siltas un rakstainas šalles un cepures, 
dzintara rotas bija atceļojušas no Sigul-
das, savukārt ģimenes uzņēmums no 
Jaunolaines piedāvāja veselīgus produk-

tus, kas tapuši no priežu čiekuriem, to 
skaitā sukādes, čiekurgaiļus un sīrupus. 
Tikpat veselīgus un mājās radītus pļa-
vas augu eliksīrus aicināja nobaudīt un 
iegādāties mājražotāja Vineta Grīnberga 
no Krapes. Tirdziņā bija sastopami arī 
kaimiņu novadu ļaudis. Pie mājražo-
tājiem no Pļaviņām varēja iegādāties   
visdažādākos pinumus, bet, domājot 
par saldām dāvaniņām, nevarēja paiet 
garām “Skrīveru saldumiem” un “AK 
gardumiem” no Aizkraukles. Līksmam 
noskaņojumam  un asprātīgam pārstei-
gumam lieti noderēja mājražotājas no 
Ērgļiem darinātās lellītes. 

Piedāvā šajā gadā radītus produk-
tus

Katru gadu Kokneses tirdziņam uz-
ticīgie vietējie uzņēmēji un mājražotāji 
šajā reizē varēja dižoties ar jaunu piedā-
vājumu. Tā, piemēram, Marija Andžā-
ne, kura tirgoja Ģirta Ločmeļa uzņēmu-
mā tapušo veselīgo produkciju, atklāja, 
ka šogad radīts jauns produkts – diļļu 
sēklu maisījums. Bet vienmēr možā un 
dzīvespriecīgā „Janavu” saimniece Anta 
Kučere, kuras radīto sejas krēmu “Beāte” 
iecienījušas daiļā dzimuma pārstāves, 
šajā reizē iepazīstināja ar šī gada jaunu-
miem: sejas toniku “Brīnumiņš”, kura 
sastāvā ir septiņas brīnumzālītes un 
“Mājas spa skurbi”, kas būs lielisks spir-
dzinājums ādai un uzlabos pašsajūtu. 

Pirmo reizi tirdziņā piedalījās jel-
gavniece, bet brīvdienās iršēniete Daiga 
Igaune. Viņas jaunā firmas zīme ir mā-
jas vīns “Ilgas”. Šajā vasarā, mājražotāju 
tirdziņā Iršos, viņa piedāvāja ābolu un 
rabarberu vīnu, bet šajā reizē ikviens 
varēja nodegustēt no pašas audzētām 
un lolotām avenēm darītu “Ilgas” aveņu 
vīnu. “Tiešām labs!””– jauno vīndari uz-
teica tirdziņa apmeklētāji. 

Koknesietes Gitas Tenisas radītos 
garšvielu maisījumus jau atzinīgi no-
vērtējuši virtuves pavēlnieki, šoreiz viņa 
piedāvāja šos garšvielu maisījumus bez 
klāt pievienota sāls, kā arī jaunu veselīgu 
kārumu: kaltētus burkānus. 

Pirmo reizi tirdziņā piedalījās mūsu 
novadniekiem labi zināmais un iecie-
nītais uzņēmums SIA “Zemītes” ar 
savu gardumu klāstu: mutē kūstošiem 
pīrādziņiem, riekstiņiem, kokosriek-
stu cepumiem un, protams, gardajām 
piparkūkām. SIA “Zemītes” īpašniece 
Iveta Hveckoviča pastāstīja, ka svētkiem 
greznotās piparkūkas ir uzņēmuma 
praktikantes Montas roku darbs, kā arī 
jaukus vārdus veltīja savam kolektīvam, 
kuram svētku laikā darba pietiek! 

Aicina darboties pašiem
Koknesieši Gita un Haralds Mārcē-

ni-Ancāni allaž prot pārsteigt ar kaut 
ko jaunu – gan acīm tīkamu, gan apetīti 
rosinošu! Visu gadu, īpaši vasarā čakli 
rosoties, Ziemassvētku tirdziņā ir ko 
parādīt! Jaunais Haralda meistarstiķis ir 
no māla veidotās  krāsainās eglītes – ori-
ģināli eglīšu rotājumi, arī tirdziņā redza-
mie Ziemassvētku dekori bija viņa roku 
darbs. Gatavojoties jaunajam Žurkas 
jeb Peles gadam, Haraldam ne tikai pie 
cepures bija piesprausta koķeta pelīte, 
tās ar Ziemassvētku novēlējumiem bija 
paslēpušās glīti noformētās dāvaniņās. 
Gita un Haralds, būdami pēc profesijas 
pavāri, tirdziņa apmeklētājiem piedāvā-
ja gardus gaļas kūpinājumus, pankūkas 
ar piparkūku garšu, pat saldu desertu 
un visdažādākos garšvielu maisījumus 
un tējzālītes. Gita, kura labi zina pļavas 
augu veselības veicinošo nozīmi, sacīja: 
“Mēs gribam parādīt, ka ikviens var iet 
dabā un savākt sev nepieciešamo, vajag 
tikai darīt!”

Rokdarbniecēm bagāts pūrs
“Ragavas taisa vasarā, arī zeķes adu 

vasarā, lai ziemā varu tirdziņā būt!” – 
sacīja čaklā rokdarbniece koknesiete 
Laima Antoneviča, no savas pūra lādes 
ārā ceļot gan sniegbaltas zeķes, kas izcili 
derētu dancotājām, gan zeķes un citus 
adījumus skaistos latvju rakstos. Rok-
darbnieces Spodras Briedes atpazīsta-
mības zīme ir tamborētie zaķi, bet, mek-
lējot jaunas idejas, ir tapušas filca matu 
sprādzītes mazajām dāmām. “Vismīļākā 
dāvana ir pašas roku darbs” – smaidot 
sacīja rakstainu cimdu un zeķu adītāja 
no Kokneses, kura pirmo reizi piedalījās 
šajā tirdziņā. Savukārt Anna Lulle jau 
ir bijusi tirdziņa atbalstītāja, un šoreiz 
līdzās rakstainajām šallēm viņa piedā-
vāja iegādāties savu jauno meistarstiķi – 
universālās binī cepures, kuras puiši var 
valkāt no abām pusēm. Arī koknesiete 
Daina Šabanova savu brīvo laiku velta 
rokdarbiem, jo kā gan savādāk taptu 
skaistas šalles, Ziemassvētku kartītes un 
tamborēti Ziemassvētku eņģelīši! 

Uzņēmēja Evita Briņķe ir radījusi 
svētku valstību mazajām dāmām. Arī 
šajā reizē svētku tirdziņā pārsteidza vi-
ņas izdoma un čaklo roku darbs, radot 
tik skaistas lietas: lina somiņas, rotaļlie-
tas, aksesuārus un kleitiņas meitenēm. 
Turpat līdzās bija arī Līga Kalniņa ar 
savu radošo veikumu: aksesuāriem 
mazām un lielām dāmām. Auskariņi 
un rokas sprādzīte ar latvju zīmēm var 
kļūt par īpašu dāvanu ikvienai rotu nē-
sātājai. Alla Svečikova, piedāvājot iegā-

dāties visdažādāko dziju,   adāmadatu 
un tamboradatu komplektus, rosināja, 
ka ir īstais laiks kļūt par rokdarbniecēm! 
Bet starp visām latviešu rokdarbniecēm 
īpaši izcēlās viena – meitene no Turcijas, 
kura šajā mācību gadā mācās Ilmāra 
Gaiša Kokneses vidusskolā un tirdziņā 
piedāvāja savas darinātās matu pīnes, 
kādas nēsā meitenes Turcijā. 

Kad tirdziņā valdīja vislielākā rosī-
ba, pēkšņi atvērās durvis un ienāca pats 
Ziemassvētku vecītis, aicinot uz Ziemas-
svētku egles iedegšanu tirgus laukumā. 

Domes priekšsēdētājam jauns tituls!
 Pulksten 17 vakarā, lai arī pūta stip-

rs vējš un no baltā sniedziņa nebija ne 
vēsts, pie Kokneses Ziemassvētku egles 
pulcējās mazi un lieli svētku svinētāji. Pa-
viesojies Kokneses tūrisma informācijas 
centrā, omulīgais Ziemassvētku vecītis 
ar savu draugu lācīti, svētku noskaņu uz-
būra ar līksmām dziesmām un rotaļām, 
aicinot visus ļauties svētku burvībai. Par 
Ziemassvētku egles krusttēvu Ziemas-
svētku vecītis iecēla Kokneses novada do-
mes priekšsēdētāju Daini Vingri. Mūsu 
pašvaldības vadītājs labprāt šo titulu pie-
ņēma un visiem novēlēja šajā svētku gai-
dīšanas laikā dāvāt daudz prieka saviem 
tuvajiem cilvēkiem, bet bērniem noteikti 
neaizmirst uzrakstīt vēstuli Ziemassvētku 
vecītim, jo ir brīnumu laiks, kad viss, ko 

vēlamies piepildās! Un šajā vakarā pie-
pildījās viens no gaidītajiem brīnumiem 
– visiem kopā saucot: “Eglīte, lūdzu, ie-
mirdzies!”, dižā meža skaistule iemirdzē-
jās svētku rotā! Paldies par Ziemassvētku 
egles ietērpšanu svētku rotā Kokneses 
Komunālās nodaļas darbīgajiem rūķiem!

Lai mums visiem prieka pilns ceļš 
pretī Ziemassvētkiem! 

Koknesē aizvadīts Ziemassvētku tirdziņš 
un iedegta svētku egle

Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris apsola 
Ziemassvētku vecītim arī Jaunajā gadā ražīgi strādāt!

Arī Ziemassvētku vecītis tirdziņā gribēja raudzīt, kas derētu dāvanu 
maisam!

Gardas un glītas – SIA „Zemītes” piparkūkas!

Lai eglīte iedegtos, svētku gaidītājiem bija jādzied līdzi Ziemassvētku 
vecītim un viņa draugam Lācītim.

Svētku karaliene Kokneses centrā.
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