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Darbu sākusi jaunā Aizkraukles 

novada dome

4. lpp.
Kuģot gadsimtos! Hanzas dienas 

Rīgā

8. lpp.
Kokneses pilsētas svētkos pasniedz 

pašvaldības apbalvojumus 
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 Vasara - kāzu laiks Koknesē

Šajā numurā:

Kokneses novada domes deputāti ir gandarīti par paveikto. No kreisās: Ziedonis Vilde, Ilgonis Grunšteins, Māris 
Reinbergs, Rihards Krauklis, Aigars Kalniņš, Edgars Mikāls, Raina Līcīte, domes priekšsēdētājs Dainis Vingris, 

Henriks Ločmelis, Ivars Māliņš. Anitas Šmites foto.

Līdzšinējais Kokneses novada 
domes priekšsēdētājs Dainis Vin-
gris jaunizveidotajā Aizkraukles 
novadā ievēlēts par deputātu 
un domes priekšsēdētāja Leona 
Līduma vietnieku attīstības un 
sadarbības jautājumos. Desmit 
aizvadītajos darba gados, vadot 
Kokneses novada pašvaldību, 
uzkrāta vērtīga pieredze un iz-
veidojies redzējums, kā veicināt 
dzimtās vietas attīstību. 

Kokneses apvienības pārvaldes
Tūrisma un sabiedrisko 
attiecību nodaļa

Par iesākto jauno darba cēlienu un 
paveicamo tuvākajā laikā uz sarunu 
aicinājām mūsu bijušo pašvaldības 
vadītāju Daini Vingri, kurš tagad ik-
dienā mēro ceļu uz Aizkraukles nova-
da domi.

Jūsu darbs pašvaldībā turpinās, 
tikai daudz lielākā mērogā. Iedzīvo-
tājus visvairāk interesē, kā turpmāk 
dzīvosim, kādas pārmaiņas notiks 
Kokneses apvienības pārvaldē un 
pagastu pārvaldēs, kā kopumā nori-
tēs jaunās domes darbs.

Dainis Vingris: Vispirms gribu pa-
teikt paldies novada iedzīvotājiem par 
atbalstu pašvaldības vēlēšanās, esmu 

gatavs ar atbildības sajūtu attaisnot 
man pausto uzticību. Esmu pateicīgs 
kolēģiem un domes deputātiem par 
kopīgi paveikto, jo tas patiešām ir bijis 
saliedēts komandas darbs visā Kokne-
ses novada pastāvēšanas laikā.

Atceros, kā sākās mans darbs paš-
valdības vadītāja amatā 2011. gada va-
sarā, kad mūžībā devās domes priekš-
sēdētājs Viesturs Cīrulis. Šo gadu 
ritējumā esmu daudz ieguvis, mācī-
jies no pieredzējušākajiem kolēģiem, 
apzinoties, ka tikai sadarbībā mēs va-
ram sasniegt rezultātu. Kā dzīvosim 
turpmāk? Pašreiz ir sācies reformas 
pārejas posms, visu sešu pašvaldību 

iestādes turpina darbu ierastajā ritmā. 
Pakalpojumu pieejamība iedzīvotā-
jiem arī pēc 1. jūlija tiek nodrošināta 
katrā pilsētā un pagastā, kā tas bijis 
līdz šim, tajā skaitā sociālā palīdzība. 
Bijušās novada domes tagad ir iegu-
vušas nosaukumus – apvienības pār-
valdes. Šobrīd līdzšinējais Kokneses 
novada domes izpilddirektors Ilmārs 
Klaužs veic Kokneses apvienības pār-
valdes vadītāja pienākuma vietas iz-
pildītāja pienākumus. Bebru un Iršu 
pārvaldes vada līdzšinējās vadītājas.

Tāpat darbu turpina visas komi-
sijas, līdz tiks izveidotas jaunas, kas 
pārņems iepriekšējo komisiju lietas. 

Jau pirmajā domes sēdē apstipri-
nājām Aizkraukles novada domes 
nolikumu. Darba ir ļoti daudz visās 
jomās, tādēļ  vispirms jāiepazīst jau-
nais novads un jānosaka svarīgākie 
veicamie darbi.

Līdz 2022. gada janvārim jāizs-
trādā iestāžu un nodaļu nolikumi, 
jāizveido jaunas nodaļas, tai skaitā 
kancelejas, kultūras, dzimtsarakstu, 
sabiedrisko attiecību nodaļu. Plānots, 
ka tiks izveidots vienots sociālais 
dienests. Iecerēts izveidot centralizē-
tu grāmatvedību, izmantot vienotu 
grāmatvedības programmu. Mums 
līdzšinējos novados bija izveidotas 
struktūras, un tās labi darbojās, tagad 

ir daudz sarežģītāk, jo viss ir jāizveido 
daudz lielāks un apjomīgāks - veik-
smīgi strādājošs mehānisms. Iedzī-
votājiem pakalpojumu pieejamība uz 
vietas tiks nodrošināta un vēl vairāk 
attīstīsies. Iespējams, ka bibliotēkas 
uzņemsies veikt klientu apkalpošanas 
centra funkcijas. Kokneses pagasta 
bibliotēka, kuras telpās darbojas Valsts 
un pašvaldības vienotais klientu apkal-
pošanas centrs, ir teicams piemērs šim 
risinājumam. Katra darba diena ir ļoti 
piesātināta – tiekamies sēdēs, daudz 
diskutējam un analizējam. Kopā ar do-
mes priekšsēdētāju un citiem kolēģiem 
esam apmeklējuši Neretas un Jaunjel-
gavas novadus, tikušies ar iestāžu va-
dītājiem un speciālistiem, lai iepazītos 
un pārrunātu turpmāko kopīgo darbu 
un aktuālās problēmas. Tuvākajā laikā 
apmeklēsim arī citus novadus.

Kādi ir galvenie darba pienākumi 
domes priekšsēdētāja vietniekam 
attīstības un sadarbības jautājumos? 

Manos darba pienākumos ietilpst 
organizēt attīstības projektu sagatavo-
šanu un virzību, veicināt pašvaldības 
darbību uzņēmējdarbības veicināša-
nā, sadarboties ar sabiedriskā labu-
ma, nevalstiskajām organizācijām un 
citiem sadarbības partneriem. Šobrīd 
sakarā ar Covid-19 krīzi vissvarīgā-
kais ir nepalaist garām iespēju izman-

tot Eiropas Savienības struktūrfondu 
un valsts budžeta fi nansējumu. Pats 
no sevis nekas nerodas, idejas ir jā-
virza uz priekšu. Katra projekta saga-
tavošanā tiek ieguldīts milzīgs darbs. 
Līdzšinējos novados iesāktie projekti 
turpina savu realizācijas gaitu. Kok-
neses apvienības pārvaldes Attīstības 
nodaļā norit intensīvs darbs, jo Kok-
nesē pašreiz notiek vairāku projek-
tu īstenošana. Uzsākti ceļu remonti 
1905. gada, Linarda Laicena un Meža 
ielās,  pie Ilmāra Gaiša Kokneses vi-
dusskolas top “Zaļā klase”, Kokneses 
sporta centrā augustā sāksies sporta 
zāles grīdas seguma atjaunošana, sa-
vukārt Iršu pagastā jaunu veidolu ie-
gūs Iršu muižas klēts – magazīna. 

Runājot tieši par Koknesi, viens 
no tuvākajiem nākotnes projektiem 
noteikti ir Vērenes ielas sakārtošana, 
kas veicinātu uzņēmējdarbību, jo tā ir 
stratēģiski teicama vieta rūpnieciskās 
zonas izveidei. Aktuāla problēma ir 
mājokļu nodrošināšana jaunajām ģi-
menēm. Noteikti risināšu jautājumu 
par daudzdzīvokļu nama celtniecību 
Koknesē.

Tikko atvērts iepirkums autoceļa 
Vecbebri – Irši atjaunošanai un pār-
būvei, kas radīs jaunas iespējas uzņē-
mējdarbības attīstībai un darbavietu 
nodrošināšanai iedzīvotājiem.  

Šis ir Kokneses apvienības pārval-
des izdotais pēdējais bezmaksas in-
formatīvais izdevums “Kokneses No-
vada Vēstis”. Izveidojoties jaunajam 
Aizkraukles novadam, turpmāk tiks 
izdots domes informatīvs izdevums, 
kas vēstīs par aktualitātēm visā jau-
nā novada teritorijā. Paldies visiem 
“Kokneses Novada Vēstis” lasītājiem!

Aicinām sekot līdzi informācijai 
par pašvaldības darbu arī turpmāk!

Paldies par uzticību! Darbs turpinās!

Dainim Vingrim darbs pašvaldībā 
turpinās, tikai daudz lielākā 

mērogā.

Pamatojoties uz Administratīvo 
teritoriju un apdzīvoto vietu liku-
mu, kas stājies spēkā 2020. gada 23. 
jūnijā, Kokneses novads pēc 12 pa-
stāvēšanas gadiem no 2021. gada 1. 
jūlija kļuvis par daļu no jaunizvei-
dotā Aizkraukles novada. Kokne-
ses pagasts, Bebru pagasts un Iršu 
pagasts no 2009. gada 1. jūlija līdz 
2021. gada 30. jūnijam veidoja vie-
notu novadu, kopīgi veicinot katras 
vietas izaugsmi un attīstību. 

Kokneses novada vēsturē savu vār-
du ierakstījis Viesturs Cīrulis, pirmais 
novada domes priekšsēdētājs. Pēc vi-
ņas aiziešanas mūžībā no 2011. gada 
jūlija viņa iesākto turpināja nākamais 
pašvaldības vadītājs Dainis Vingris. 
Trīs sasaukumu deputāti, domes ad-
ministrācija, pagastu pārvalžu, paš-
valdības iestāžu darbinieki – ikviens 
ar savu darbu ir rakstījis mūsu kopīgo 
Kokneses novada stāstu.

Kokneses novada domes trešā sa-
saukuma deputāti Pēteris Keišs, Dā-
vis Kalniņš, Jānis Miezītis, Henriks 

Ločmelis, Ivars Māliņš, Aigars Kal-
niņš, Māris Reinbergs, Raina Līcīte, 
Edgars Mikāls, Jānis Krūmiņš, Ilgonis 
Grunšteins, Ziedonis Vilde, Rihards 
Krauklis, Jānis Liepiņš un domes 
priekšsēdētājs Dainis Vingris noslē-
guši kopīgo ceļa posmu ar padarīta 
darba sajūtu. 

“Svarīgos jautājumos esam spējuši 
vienoties, pieņemt pareizos lēmumus, 
lai Kokneses, Bebru un Iršu pagastos 
noritētu veiksmīga attīstība,” atzina 
vairāki uzrunātie Kokneses novada 
domes deputāti, piebilstot, ka, iekļau-
joties Aizkraukles novadā mums ir 
jāsaglabā sava identitāte un labi ie-
sāktās tradīcijas.

Viens ceļa posms ir noiets, lai sāk-
tos nākamais. Kokneses novada kā 
atsevišķas administratīvas vienības 
pastāvēšana ir noslēgusies, bet Kok-
neses pilsēta un Kokneses pagasts, 
Bebru un Iršu pagasti turpinās kopīgi 
darboties ar nosaukumu - Kokneses 
apvienības pārvalde.

Esam uzrakstījuši Kokneses novada stāstu
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Bebru pagasta iedzīvotājus vis-
vairāk interesē, kā norit darbs pie 
sociālo pakalpojumu centra izveides 
bijušajā Vecbebru tehnikuma mācī-
bu korpusa ēkā un dienestā viesnīcā?

Šī iecere noteikti tiks īstenota, bet 
vēl priekšā ir daudz paveicamu dar-
bu un saskaņojumu. Maija mēnesī 
Kokneses novada pašvaldība nodeva 
biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts” 
bezatlīdzības lietošanā bijušā Vecbeb-
ru tehnikuma mācību korpusa ēku un 
dienesta viesnīcu daudzfunkcionālā 
sociālo pakalpojumu centra izveidei. 
Šobrīd šī lēmuma īstenošana aizka-
vējusies, jo Vides aizsardzības un re-
ģionālās attīstības ministrija domes 
lēmumu nav saskaņojusi un tas atcelts. 
Esam saņēmuši norādījumus, ka jāiz-
vērtē, vai biedrība spēs sniegt pakal-
pojumus atbilstoši mūsu saistošajiem 
noteikumiem, pietiekamā apjomā un 
kvalitātē. Mēs to izdarīsim un atkārtoti 
par to būs jālemj Aizkraukles novada 
domē. Mūsu plānotais  ieguldījums 
šajā sadarbības projektā ir Vecbebru 

tehnikuma telpu pielāgošana šo pakal-
pojumu sniegšanai gan no drošības, 
gan pieejamības viedokļa. Īstenojot šo 
projektu, ieguvēji būs visi – saglabātas 
ēkas, izveidots sociālo pakalpojumu 
serviss, radītas vismaz 40 jaunas dar-
bavietas.  

Vai iedzīvotājiem būs iespējams 
Jūs satikt konkrētos pieņemšanas lai-
kos Aizkrauklē vai Koknesē?

Iedzīvotājiem šī iespēja tiks piedāvā-
ta, ar deputātiem drīzumā vienosimies 
par konkrētiem pieņemšanas laikiem. 
Kokneses seniori jau ir izteikuši vēlmi 
ar domes priekšsēdētāju un mani rīkot 
tikšanos Aizkraukles novada domē nā-
kamajā mēnesī. 

Novēlam veiksmi un izturību jau-
najā darbā, rūpējoties par visa nova-
da līdzsvarotu attīstību!

Paldies! Gandrīz ik rītu cenšos ie-
griezties savā ilggadējā darbavietā, ap-
sveicināties un aprunāties ar kolēģiem, 
jo mēs visi darām kopīgu darbu, un 
man ir svarīga sajūta, ka esmu starp 
savējiem.

Līdz brīdim, kad tiks izveidota 
jauna pašvaldības mājaslapa, kurā 
bija pieejama pilnīga informācija par 
jauno novadu,   mājaslapa www.aiz-
kraukle.lv pildīs galvenās pašvaldības 

tīmekļvietnes funkciju. Tas nozīmē, 
ka  jaunās domes pieņemtie lēmumi, 
saistošie noteikumi un citas aktuali-
tātes  pamatā būs pieejamas šajā mā-
jaslapā. Šajā tīmekļvietnē izveidota 

jauna sadaļa – Jaunais novads
  Pašvaldība ir nolēmusi, ka infor-

mācijas nepārtrauktības nodrošinā-
šanai arī pēc jaunās mājaslapas iz-
veidošanas iedzīvotājiem būs pieeja-
mas iepriekšējās tīmekļvietnes  www.
aizkraukle.lv,  www.plavinunovads.
lv,  www.neretasnovads.lv,  www.jaun-
jelgava.lv,  www.koknese.lv  un  www.
skriveri.lv.

Informācija par Aizkraukles 
novada pašvaldības mājaslapu 
darbību pēc 2021. gada 1. jūlija

Aizkraukles novada pašvaldība at-
bilstoši Administratīvo teritoriju un 
apdzīvoto vietu likuma Pārejas notei-
kumu 6. punktam ir novadā iekļauto 
pašvaldību (Jaunjelgavas, Kokneses, 
Neretas, Pļaviņu un Skrīveru novadu) 
institūciju, finanšu, mantas, tiesību 
un saistību pārņēmēja.

Kokneses novads no 2021.gada 1. 
jūlija tiek dēvēts par Kokneses apvie-

nības pārvaldi, kuras pārraudzībā pa-
liek visi 3 iepriekšējo novadu veidojo-
šie pagasti ( Kokneses, Bebru un Iršu 
pagasti) un Kokneses pilsēta.

Iedzīvotājiem pašvaldības pakal-
pojumu saņemšana tiek nodrošināta 
ierastajā kārtībā.

Maksājumus par rēķiniem, ko iz-
rakstījusi Kokneses novada dome, lū-
dzam veikt ar sekojošiem rekvizītiem:

Kokneses apvienības pārvalde
Reģ. nr. 90000043494

Bankas konti: 
AS “Swedbank” HABALV22 

LV94HABA0551003424462
AS “SEB banka” UNLALV2X 

LV22UNLA0035900130701

Par Kokneses novada nosaukuma maiņu un Kokneses 
apvienības pārvaldes rekvizītiem

Koknese atkal nes pilsētas vārdu 
– par godu šim notikumam ar brīniš-
ķīgiem svētku koncertiem un darbīgo 
novadnieku sumināšanu 2. un 3. jūlijā 
svinējām pilsētas svētkus.

2. jūlija vakarā Kokneses viduslai-

ku pilsdrupās muzikālās apvienības 
“Rāmi riti”  koncerts “Rotājiesi, tu 
saulīte” radīja pacilājošu svētku sajūtu  
- tā bija ilgi gaidīta satikšanās klātienē 
gan mūziķiem, gan skatītājiem. 

“Rāmi rit” iedvesmu rod mūsu lat-

vju dainu pūrā, aiznesot līdz klausītā-
ja sirdij skaistākās un dziļākās dainas, 
izpildot tās ar oriģinālmūziku.  

Svētku vakarā Kokneses estrādē 
ar savu 30 gadu jubilejas koncertu 
Koknesi svētkos sveica grupa “bet 
bet”.  Aizrautīgi aplausi, ovācijas un 
līdzi dziedāšana labi zināmām un 
iemīļotām dziesmām – tik sirsnīgi 
koknesieši un daudzi citi, kuri bija 
ieradušies uz koncertu, uzņēma tautā 

mīlētos mūziķus.
Paldies par ieguldīto darbu svētku 

organizēšanā Kokneses kultūras na-
mam un Kokneses komunālajai no-
daļai. Paldies visiem, kuri apmeklēja 
svētku pasākumus un vēlēja daudz 
laimes mūsu pilsētai – Koknesei!

Koknese atgriezusies pilsētu pulkā

Paldies talantīgajiem mūziķiem, kuru šim svētku vakaram piešķīra 
neaizmirstamu skanējumu, jo tieši šeit – mūsu senču lepnuma mājvietā 
viņu dziedātās tautasdziesmas apliecināja, cik bagāta ir latviešu tautas 

dvēsele.

Skatītāji ar sajūsmu uzņēma “bet bet” uzstāšanos un vienojās kopīgā gaismas starojumā.

3. jūlija pēcpusdienā muzikālā izrāde “Saldi krāsains brīnums” Kokneses estrādē iepriecināja gan bērnus, gan 
viņu vecākus.

Grupas “bet bet” lielisko mūziķu sveiciens pilsētas svētkos.



3       Nr. 132 (419) 2021. gada 28. jūlijs        KOKNESES NOVADA VĒSTIS3

Braucot pa autoceļu  A6 Rīga – 
Daugavpils, Koknesē pie autobusu 
pieturas “Laimdotas” zaļajā zonā no 
jūnija vidus garāmbraucējiem labi 
pamanāma glīta košumkrūmu dobe. 
Iecere par dobes izveidi vietā, kur 
tradicionāli uz svētkiem tika izvieto-

ti dažādi dekori, radusies Kokneses 
Komunālās nodaļas daiļdārzniecei 
Margitai Krūzei. Viņa stāsta, ka, gai-
dot Kokneses pilsētas svētkus, nolē-
musi kopā ar palīgiem izveidot dobi 
ar nosaukumu “Upe”, kas simbolizētu, 
ka mūsu pilsēta ir radusies divu upju 

krastos. Jaunajā dobē kā vijīgā upē ta-
gad zaļo spirejas, tūjas, eglīte, fizokar-
pi un vēl citi dekoratīvi augi, kuriem 
līdzās “peld” laivas, kuru buras rotā 

Kokneses pilsētas ģerbonis.
Kokneses Komunālās nodaļas čak-

lo strādnieku veikums arvien priecē 
sakoptajā un ziedošajā Kokneses par-

kā, kuru par lielisku atpūtas vietu ie-
cienījuši vietējie iedzīvotāji un tūristi.

Kokneses ziedošie 
pārsteigumi

Dobe ar nosaukumu “Upe” – vēl viens daiļdārznieces Margitas Krūzes radošās idejas piepildījums.

Šovasar netālu no šalcošā Pērses ūdenskrituma atveida uzziedējusi puķu 
laiva.

Pirmā jaunievēlētās Aizkraukles 
novada domes sēde notika Aizkrauk-
les pilsētas kultūras namā. Tajā pie-
dalījās visi jaunā Aizkraukles novada 
domes deputāti: Dainis Vingris,  Le-
ons Līdums, Dāvis Kalniņš, Einārs 
Zēbergs, Anita Ostrovska, Andris 
Zālītis, Arvis Upīts, Didzis Bērziņš, 
Uldis Dzērve, Zane Romanova (visi 
ievēlēti no apvienības “Latvijas attīstī-
bai”, Vidzemes partija), Guntis Libeks, 
Aivars Miezītis, Gatis Gūtmanis, Uģis 
Rubenis (pārstāv Nacionālo apvie-
nību “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un 
Brīvībai/LNNK”), Andris Ambainis 
un Jānis Sarmis Bajinskis (Apvienība 
Iedzīvotāji), Aigars Lukss un Mārtiņš 
Daģis (Jaunā Vienotība) un Evija Vec-
tirāne (Zaļo un zemnieku savienība). 
Priekšsēdētāja amatam tika izvirzīti 
divi kandidāti – līdzšinējais Aizkr-
aukles novada domes priekšsēdētājs 
Leons Līdums un līdzšinējais Jaun-
jelgavas novada domes priekšsēdētājs 
Guntis Libeks. Vēlēšanās piedalījās 
visi deputāti, taču divas vēlēšanu zī-
mes tika atzītas par nederīgām. Ar 
12 balsīm par Aizkraukles novada 
domes priekšsēdētāju ievēlēts Leons 
Līdums, bet par Gunti Libeku balsoja 
pieci deputāti.

Ievēlēti domes 
priekšsēdētāja 
vietnieki

Šīs pašas dienas pēcpusdienā no-
tika Aizkraukles novada domes ār-
kārtas sēde. Tajā ievēlēja divus domes 
priekšsēdētāja vietniekus: ar 15 bal-
sīm par domes priekšsēdētāja vietnie-
ku attīstības un sadarbības jautājumos 
ievēlēts līdzšinējais Kokneses novada 
domes priekšsēdētājs Dainis Vingris, 
ar tikpat lielu atbalstu par vietnieku 
tautsaimniecības un vides jautājumos 
ievēlēts līdzšinējais Skrīveru novada 

domes priekšsēdētājs Andris Zālītis.   
Aizkraukles novada domes ārkār-
tas sēdē tika izskatīts jautājums par 
Aizkraukles novada ģerboni. Domes 
deputāti lēma turpmāk Aizkraukles 
novada pašvaldības darbā izmantot 
līdzšinējo Aizkraukles novada ģer-
boni – deputāti vienojās, ka ģerbonis 
simboliski pārstāv visus Aizkraukles 
novada   pagastus un pilsētas. Viens 
no būtiskiem jautājumiem, lai pašval-
dība varētu sākt plānot un organizēt 
savu darbu jaunajā novadā, bija sais-
tošo noteikumu “Aizkraukles novada 
pašvaldības nolikums” apstiprināša-
na. Šis jautājums izraisīja deputātu 
diskusijas, izsakot priekšlikumus un 
labojumus, bet par nolikuma apstip-
rināšanu nobalsoja 16 deputātu. Viņi 
bija vienisprātis, ka nolikums vēl tiks 
pilnveidots, papildināts un labots. 
Saskaņā ar Aizkraukles novada paš-
valdības nolikumu ir mainīts nosau-
kums līdzšinējām novadu domēm. 
Kokneses novada dome turpmāk būs 
Kokneses apvienības pārvalde. Iedzī-
votājiem jāņem vērā, ka viņi, tāpat kā 
līdz šim, savos līdzšinējos novados 
turpinās saņemt visus pakalpojumos. 
Noteikts arī pārejas periods, kurā tiks 
sakārtota dokumentācija un risināti 
citi jautājumi, kas saistīti ar pārvalžu 
darbu.

Darbu uzsāk domes 
izpilddirektors un 
viņa vietnieks

Aizkraukles novada domes 9. jūli-
ja ārkārtas sēdē deputāti ar 19 balsīm 
“Par” apstiprināja jauno pašvaldības 
izpilddirektoru – līdzšinējo Skrīveru 
novada izpilddirektoru Uldi Rieksti-
ņu. Par viņa vietnieku ar  17 balsīm 
“Par” apstiprināts līdzšinējais Aiz-
kraukles novada pašvaldības izpild-
direktors Kaspars Sniedzītis. Savus 

jaunos darba pienākumus abi uzsāka 
12. jūlijā.

Uldi Riekstiņu izpilddirektora 
amatam izvirzīja domes priekšsēdē-
tājs Leons Līdums. “Mūsu uzskats, 
izvēloties kandidātus amatiem paš-
valdībā, ir dot iespēju jau strādājoša-
jiem darbiniekiem pilnveidoties un 
sevi pierādīt. Visu iepriekšējo novadu 
izpilddirektoru darbs ir bijis vērtīgs, 
nozīmīgs un profesionāls. Pēdējā 
mēneša laikā ir bijušas diskusijas par 
kandidātiem gan mums, koalīcijā, 
gan ar pašvaldības darbiniekiem un 
iedzīvotājiem, un Uldis ir labs kom-
promisa variants, kurš sevi ir pierādī-
jis ar darbiem un kura darba metodes 
ir mums tuvas,” savu izvēli pamatoja 
L.Līdums.

Pirms darba Skrīveru novada paš-

valdībā Uldis Riekstiņš pildījis AS 
“Swedbank” Aizkraukles filiāles vadī-
tāja pienākumus.

  Izpilddirektora vietnieka amatam 
Kasparu Sniedzīti izvirzīja domes 
priekšsēdētājs Leons Līdums. “Strā-
dājot jaunajā novadā, nevēlējāmies 
visus vadošos amatus atdot bijušajam 
Aizkraukles novadam. Ļoti novērtē-
jam Kaspara vadības stilu, kas tāpat 
kā Uldim, ir ļoti demokrātisks, pie-
ļauj viedokļu dažādību,” pauda domes 
priekšsēdētājs.

Izveidotas 
Aizkraukles novada 
domes komitejas

Aizkraukles novada domes 14. jūli-
ja ārkārtas sēdē tika izveidotas domes 
komitejas un komitejās ievēlēti depu-

tāti. Saskaņā ar saistošajiem noteiku-
miem nr.2021/1 “Aizkraukles novada 
pašvaldības nolikums”, jaunajā domē 
būs trīs komitejas:  Finanšu un taut-
saimniecības jautājumu komiteja 17 
locekļu sastāvā, Sociālo jautājumu ko-
miteja 9 locekļu sastāvā un Izglītības, 
kultūras un sporta jautājumu komite-
ja 11 locekļu sastāvā.

Finanšu un tautsaimniecības jau-
tājumu komitejā ievēlēti deputā-
ti: Leons Līdums, Uldis Dzērve, Gatis 
Gūtmanis,  Andris Ambainis,  Andris 
Zālītis,  Mārtiņš Daģis,  Evija Vectirā-
ne, Jānis Sarmis Bajinskis, Aivars Mie-
zītis, Dainis Vingris, Arvis Upīts, Ei-
nārs Zēbergs,  Dāvis Kalniņš,  Didzis 
Bērziņš,  Uģis Rubenis,  Guntis Li-
beks un Aigars Lukss.

Sociālo jautājumu komitejā turp-
māk strādās Zane Romanova, Andris 
Zālītis,  Dainis Vingris,  Einārs Zē-
bergs,  Anita Ostrovska,  Uģis Rube-
nis,  Guntis Libeks,  Andris Ambainis 
un Mārtiņš Daģis.

Izglītības, kultūras un sporta jau-
tājumu komitejā ievēlēti deputāti: Ul-
dis  Dzērve,  Gatis Gūtmanis,  Evija 
Vectirāne,  Zane Romanova,  Jānis 
Sarmis Bajinskis, Aivars Miezītis, Ar-
vis Upītis,  Dāvis Kalniņš,  Didzis 
Bērziņš,  Anita Ostrovska un  Aigars 
Lukss.

Darbu sākusi jaunā 
Aizkraukles novada dome

Jaunā Aizkraukles novada pašvaldības dome un domes priekšsēdētājs Leons Līdums (centrā) uzreiz pēc pirmās 
sēdes. Foto: K. Ieviņš

Aizkraukles novada domes izpilddirektors Uldis Riekstiņš (no kreisās) un 
viņa vietnieks Kaspars Sniedzītis. Foto: A. E. Oknovs

1. jūlijā notika jaunā Aizkraukles novada domes pirmā sēde, kurā ievēlēts 
domes priekšsēdētājs – to vadīs līdzšinējais Aizkraukles novada domes 
priekšsēdētājs Leons Līdums. Šajā pašā dienā notika arī domes ārkārtas 
sēde, kurā apstiprināts Aizkraukles novada pašvaldības nolikums un ievē-
lēti divi domes priekšsēdētāja vietnieki – Dainis Vingris un Andris Zālītis.
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Jaunajā Aizkraukles novadā 
2021.gadā plānots atjaunot 
un pārbūvēt trīs autoceļus: 
Vecbebri-Irši, Sērene-Kalnieši 
un Nereta-Pilskalne-Gricgale-
Ēberģe. Šo informāciju Vides 
aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrs Artūrs Toms 
Plešs apliecināja intervijā laik-
rakstam “Staburags” (2021. 
gada 6. jūlijs Nr. 51). 

Atbildot uz jautājumu, kā virzās 
ceļu sakārtošanas programma saistībā 
ar novada reformu un kas šobrīd no-
tiek jaunajā Aizkraukles novadā šajā 
jomā, ministrs skaidroja: “Iedzīvotāju 
mobilitātes, uzņēmējdarbības veici-
nāšanai un attīstības centru sasnieg-

šanai nepieciešams labs ceļu tīkls, 
un Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrija (VARAM) admi-
nistratīvi teritoriālās reformas ietva-
ros kopā ar plānošanas reģioniem un 
“LVC” ir apzinājuši ceļu posmus, kas 
ir būtiski reformas kontekstā. Kopu-
mā reformas kontekstā Nacionālajā 
attīstības plānā 2021. – 2027. gadam 
ir paredzēts sakārtot ap 900 km valsts 
reģionālo un vietējo autoceļu, to attīs-
tībā investējot 300 miljonus eiro. 

Jaunajā Aizkraukles novadā šajā 
gadā plānots atjaunot  un pārbūvēt 
trīs autoceļus, savukārt 2022. – 2024 
gadā ministrija sagatavoja priekšliku-
mus piecu autoceļu atjaunošanai un 
pārbūvei.”

Ceļa posma 
nosaukums

Indikatīvais 
ceļa posma ga-

rums, km

Darbu veids 
sakārtojamam 
ceļa posmam

Indikatīvās 
izmaksas, 

EUR

V922 Vecbeb-
ri- Irši

10,15 grants segas 
dubultās virsmas 

apstrāde

3 046 101

P86 Sērene-
Kalnieši

15,20 Asfaltbetona se-
guma atjaunošana

3 000 000

V932 Nereta- 
Gricgale-Ēberģe

8,52 Grants segas 
dubultās virsmas 

apstrāde

1 200 000

Jaunajā Aizkraukles 
novadā atjaunos ceļus

Jaunajā Aizkraukles novadā atjaunojamie un pārbūvējamie autoceļi 2021. 
gadā (informatīvā ziņojuma “Par investīciju programmas valsts autoceļu attīstī-
bai administratīvi teritoriālās reformas kontekstā īstenošanu” 2. saraksts)

Atjaunojamie un pārbūvējamie autoceļi 2022. – 2024. gadā (informatīvā 
ziņojuma “Par investīciju programmas valsts autoceļu attīstībai administratīvi 
teritoriālās reformas kontekstā īstenošanu” 3. saraksts, ANM finansējums, kura 
apstiprināšanu gaida no EK)

Ceļa posma 
nosaukums

Indikatīvais 
ceļa posma 
garums, km

Darba veids 
sakārtojamam 
ceļa posmam

Indikatīvās 
izmaksas, 

EUR

P79 
Koknese-Ērgļi

6,90 asfaltbetona se-
guma atjaunošana

6 210 000

V918 Zemkopī-
bas institūts-Skrī-
veri (Jāņa Purapu-

ķes iela)

1,60 asfaltbetona se-
guma atjaunošana

400 000

V945 
Pļaviņas-Juči

0,56 grants segas 
dubultās virsmas 

apstrāde

94 350

Iršu pagasta ļaudis lepojas ar 
savu unikālo vēsturi, vācot un sagla-
bājot liecības par vācbaltu kolonijas 
pastāvēšanas laiku un citiem nozī-
mīgiem pagātnes notikumiem.

Iepriekšējos gados, kopīgiem spē-
kiem, Iršu pagasta pārvaldei un bied-
rībai “Irsis” ir izdevies sakārtot Iršu 
muižas klēts – magazīnas laukumu 
un to pārvērst par atpūtas un pasāku-
mu norises vietu pagasta ļaudīm un 
viesiem. 

Iršu pagasta pārvaldes vadītāja 
Lāsma Ruža-Riekstiņa stāsta: “Mums 
ir svarīgi saglabāt pagasta kultūrvēs-
turisko mantojumu, Iršu muižas klēts 
ir nozīmīga daļa no pagasta vēstures. 
Liels paldies līdzšinējai Kokneses no-
vada domei, jo, vēršoties ar lūgumu 
atbalstīt ēkas atjaunošanu, domes 
priekšsēdētājs Dainis Vingris un iz-
pilddirektors Ilmārs Klaužs atbalstīja 
mūsu ieceri - atjaunot Iršu muižas 
klēti.  Attīstības nodaļas vadītājas 
Andas Mikālas vadībā tika izstrādāts 
projekts.” 

Projekta “Iršu muižas klēts - maga-
zīnas atjaunošana” būvdarbus plānots 
uzsākt augustā un  tie ilgs līdz 2022.
gada janvāra beigām. Būvdarbu lī-
gums noslēgts ar  SIA “RRKP būve” 
par kopējo summu 169 450,40 eiro 
bez PVN.

 Ēkā paredzēta pastāvīgas ekspo-
zīcijas izvietošana par Iršu pagasta 
vēsturi dažādos laika posmos. Doku-
mentālas liecības par Iršu vācu ko-
loniju ir apsolījis sniegt vācbaltu ko-
lonistu pēctecis vēsturnieks Gustavs 
Gangnuss. Iršu muižas klēts ir pietie-
koši liela un tajā tiks izveidota moder-
na semināru/izstāžu telpa, kuru vien-
laicīgi varēs apmeklēt 50 interesenti. 

Projektā plānots veikt amatu sanā-
cijas darbus, hidroizolācijas iestrādā-
šanu un siltināšanu, mūra sienu stip-
rināšanu, koka pārseguma un jumta 
konstrukciju nomaiņu, kā arī jumta 
seguma nomaiņu. Veicot atjaunoša-
nas darbus, īpaša vērība tiks piešķirta 
senlaicīgo durvju un maisu paceļamā 
rata saglabāšanai un atjaunošanai.

Iršu muižas klēts atdzims 
no jauna

No 19. - 22. augustam notiks 
41. Starptautiskās Hanzas die-
nas Rīgā. Oficiālā Hanzas dienu 
programma norisēs tiešsaistes 
pasākumu režīmā. Ārvalstu Han-
zas pilsētu viesi aicināti apmeklēt 
Rīgu individuāli, ja spēkā esošie 
ceļošanas noteikumi to ļaus. 
Lepni Hanzas pilsētu saimē sevi 
pārstāvēs Koknese.

Hanzas dienu laikā notiks HAN-
SEartWORKS izstāde “Hanzas jau-
nais zelts”. Izstādes mērķis ir veicināt 
jaunradi, apkopot atšķirīgo un vieno-
jošo redzējumā par Hanzas vērtībām 
mūsdienās. Mākslinieki ar saviem 
darbiem izstādei tika aicināti veidot 
dialogu par Hanzas pilsētu tēliem un 
simboliem šodien, lai atklātu kopīgās, 
mūsdienīgās un cilvēcīgās vērtības un 
atspoguļotu to, ko šodien globālajā 
pasaulē kā vērtību varam piedāvāt 
zelta vietā. Starptautiski pārstāvēta 
žūrija izvērtēja 47 mākslas darbus 
no 23 pilsētām. Starp izstādei izvēlē-
tajiem darbiem ir koknesietes Elīnas 
Māliņas radītā glezna “Dabas pils”. 
Elīna Māliņa ir māksliniece  un māks-
las restauratore. Studējusi Latvijas 
Universitātē mākslas pedagoģiju un 
Latvijas Mākslas akadēmijā mākslas 
restaurāciju, piedalījusies kopizstādēs 
Rīgā, Vācijā, Slovēnijā un internacio-
nālos plenēros Vācijā, Horvātijā un 
Slovēnijā. Māksliniece par savu glez-
nu saka: “Patiesa vērtība un pasaules 
mūžīgais “zelts” ir Daba. Daba sniedz 
visu cilvēcei nepieciešamo, gan kād-
reiz, kad Hanzas savienības pilsētas 

tirgojās ar dabas resursiem, gan arī 
mūsdienās, kad Daba turpina nesav-
tīgi mums dāvināt  resursus un baudu 
maņām. Hanzas pilsētas izceļas ar ba-
gātīgo un izdevīgo ģeogrāfisko atraša-
nos. Meži un lauki, upes un jūras, bez 
visa tā, Hanzas pilsētas nespētu augt 
fiziski un kulturāli. Pateicoties Dabai, 
cilvēcei ir bijusi iespēja augt labklājībā 
un sniegties pēc kā vairāk. Simbolis-
ma gleznojums, kas attēlo pakalnu 
īsi pirms saullēkta. Pakalns, kas ceļas 
jaunai dienai un ir kā pils-vienkāršībā 
skaists un varens. Glezna ir pateicība 
Dabai.”  Uz izstādi ceļos arī instalācija 
no Kokneses, ko sagatavojusi māks-
liniece. Izstāde Rīgas mākslas telpā 
būs pieejama apmeklētājiem  no 19. 
augusta līdz 19.septembrim, katru 
dienu, izņemot pirmdienas, no plkst. 
11:00 līdz 18:00.

Viduslaikos Koknese ieņēma no-
zīmīgu vietu lielākajā un svarīgākajā 
tā laika tirdzniecības organizācijā 
– Hanzas savienībā. Arī mūsdienās 
Hanzas dienu norise nav iedomājama 
bez tirdzniecības un neiztrūkstošs pa-
sākums ir Hanzas tirgus. Divas dienas 
– 21. un 22.augustā - Rīgas dažādos 
laukumos notiks Hanzas tirgus. Šo-
reiz tirgū būs pārstāvētas tikai Latvijas 

Hanzas pilsētas. No astoņām Latvijas 
Hanzas pilsētām tirgū pārstāvētas būs 
septiņas. Rīgas pārstāvniecība būs 
Rātslaukumā, pie Pēterbaznīcas sevi 
parādīs Valmiera, Vērmanes dārzā – 
Kuldīga, Esplanādē – Limbaži, Cēsis 
un Straupe. Koknesieši savu dažādo 
produkciju piedāvās Bastejkalnā - vie-
nā no skaistākajām un romantiskāka-
jām pastaigu vietām Rīgā. Pašreiz 
Kokneses tūrisma informācijas centrs 
apzina Kokneses amatniekus un ražo-
tājus, kas Koknesi, gluži kā sendienās, 
ar pilsētas godu, pārstāvēs starptautis-
kajās Hanzas dienās Rīgā.

 “Raksti, filmē, fotogrāfē Kokneses 
vēsturi, šodienu un kādu tu mūsu pil-
sētu redzi nākotnē!” aicina Kokneses 
jauniešu biedrība piedalīties Hanzas 
dienu ietvaros notiekošajos Youth-
hansas pasākumos (vairāk informāci-
jas biedrības Facebook lapā). 

Vairāk informācija 41. Starptau-
tiskās Hanzas dienas Rīgā norises 
programma pieejama: https://www.
liveriga.com/lv/10872-41-starptautis-
kas-hanzas-dienas-riga/

Kuģot gadsimtos! 
Hanzas dienas Rīgā

Aicina uz 
angļu valodas 
nodarbībām

Kokneses Ģimenes atbalsta dienas 
centrs šovasar organizē angļu valodas 
nodarbības.  Katru trešdienu no pulk-
sten 10 līdz 11:30 tiek gaidīti bērni 
no 7 līdz 12 gadiem, bet no pulksten 
12 līdz 13:30 jaunieši vecumā no 13 
gadiem. Grupās tiek uzņemti vairāk 
nekā seši dalībnieki. Iepriekšēja pie-
teikšanās pa tālruni: 22592602.

Kokneses politiski represēto noda-
ļa 13. augustā organizē ekskursiju uz 
Rīgu. Izbraukšana no Vecbebru cen-
tra autobusu pieturas pulksten 8:15, 
Koknesē no Stacijas laukuma pulk-
sten 8:30. 

Galvenais ekskursantu mērķis 
piedalīties  Okupācijas muzeja kom-
pleksa atklāšanā un apmeklēt Latvijas 
Nacionālo bibliotēku.  Ņemot vērā 
epidemioloģisko situāciju, apmek-
lēt Okupācijas muzeju un Latvijas 
Nacionālo bibliotēku būs iespējams 
tikai ar derīgu Covid sertifikātu 
(vai uzrādot negatīvu Covid testu). 
Laipni aicināti ekskursijai pieteikties 
represēto nodaļas biedri, viņu tuvi-
nieki un atbalstītāji. Pieteikšanās pa 
tālruni: 26423431.

Represētajiem 
ikgadējā 
vasaras 
ekskursija 

Ar nepacietību gaidīsim, kad šī vēsturiskā ēka atdzims 
citā veidolā!
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6. un 7. augustā Kokneses estrā-
dē pirmoreiz norisināsies vērie-
nīgais vasaras festivāls “Vesterna 
nakts”. Tā rīkotāji cer, ka šī kļūs 
par ikgadēju tradīciju un piebilst, 
ka vislabāk gaidāmo festivālu 
raksturo rindiņas no populārās 
grupas “Dakota” dziesmas: “Rītu 
mazuliet, vakaru mazliet, veik-
smes mazuliet, vilšanos mazliet, 
skumju mazuliet, cerību mazliet, 
sapņus mazuliet, tevis mazuliet…”

Festivāla pirmajā dienā pirmie uz 
skatuves kāps festivāla īpašie viesi – 
dziedātāji Olga Rajecka un Uģis Roze, 
klausītājiem piedāvājot šā gada gaviļ-
nieka – komponista Imanta Kalniņa 
– skaistākās dziesmas no grupas “Tu-
raidas Roze” repertuāra. Pēc koncerta 
– nakts balle, kurā par muzikālo pa-
vadījumu rūpēsies grupa “Klaidonis”.

 Festivāla otrajā dienā programmu 

atklās populārā šlāgermūzikas grupa 
“Apvedceļš”, pēc tam sekos grupas 
“Dakota” uzstāšanās, bet no plkst.22 
ikviens aicināts kārtīgi izdejoties ballē 
kopā ar grupu “Lauku muzikanti”.

  Festivāla vadītāja lomā iejutīsies 
lieliskais aktieris Mārtiņš Vilsons.

 Atgādinām, ka festivāla koncertus 
varēs apmeklēt tikai pret “Covid-19” 
vakcinētas vai “C19” pārslimojušas 
personas, pie ieejas koncertā uzrādot 
atbilstošu sertifikātu (digitālā vai iz-
drukātā veidā), kā arī personu aplie-
cinošu dokumentu.

 Biļetes uz koncertiem var iegādā-
ties “Biļešu Paradīzes” tīklā.

Bērniem līdz 7 gadu vecumam – 
ieeja bez maksas.

 Vairāk informācijas:
 Maira Miķelsone, producente
E-pasts:  mayramikelsone@gmail.

com

Koknesē pirmoreiz 
izskanēs vērienīgais 
vasaras festivāls 
“Vesterna nakts”

Donoru diena noritēja, ievērojot 
visus noteiktos drošības pasākumus. 
VADC darbinieki reģistrēja 87 cilvē-
kus, no kuriem asinis nodeva 76, de-

viņi donoru dienas dalībnieki pirmo 
reizi ziedoja asinis.

Ziedotāju vidū bija donori ar ilgu 
stāžu. Koknesietis Mihails Gorovojs 

asinis nodeva 121. reizi. Mazas dāva-
niņas no VADC un LSK Viduslatvijas 
komitejas Kokneses nodaļas saņēma 
tie, kuri asinis nodeva pirmo reizi. Vi-
siem donoriem tika sarūpēts cienasts 
– saldējums un zefīri no “Aizkraukles 
saldumiem”.

VADC pateicas par palīdzību do-
noru dienas organizēšanā LSK brīv-
prātīgajiem: Silvijai Vēzei, Daigai An-
dersonei, Ņinai Rušmanei, Lībai Zu-
kulei, Ksenijai Vītoliņai.  Paldies par 
atbalstu Kokneses kultūras nama ko-
lektīvam un krodziņam “Rūdolfs” par 
piegādātajām garšīgām pusdienām. 
Paldies par ieguldīto darbu LSK Vi-
duslatvijas komitejas izpilddirektorei 
Zandai Stārastniecei un LSK Vidus-
latvijas komitejas Kokneses nodaļas 
vadītājai Līvai Skābarniecei.

Pateicoties projektam “Brīvprātīgā 
darba veicināšana senioru dzīves kva-
litātes paaugstināšanai”, kuru atbalsta 
sabiedrības integrācijas fonds no Lat-
vijas valsts budžeta līdzekļiem,  šajā 
dienā Kokneses kultūras namā LSK 
Viduslatvijas komitejas Kokneses no-
vada nodaļa organizēja arī bezmaksas 
holesterīna un cukura līmeņa noteik-
šanu asinīs. Rezultātus varēja saņemt 
uzreiz pēc to veikšanas.

Ziedo asinis ugunsgrēkā 
cietušajam glābējam

Paldies par atsaucību ikvienam donoram!

Valsts asinsdonoru centra (VADC) organizētājā donoru dienā 7. 
jūlijā Kokneses kultūras namā ieradās daudz vairāk donoru nekā 
iepriekšējās reizes, atsaucoties aicinājumam ziedot asinis uguns-
grēkā Koknesē cietušajam ugunsdzēsējam glābējam. VADC un 
LSK Viduslatvijas komitejas Kokneses nodaļas brīvprātīgie patei-
cas ikvienam ziedotājam par labo gribu palīdzēt, apzinoties – kat-
rai asinslāsei ir vislielākā vērtība, glābjot cilvēka dzīvību.

Kokneses seniori ir iesaistījušies 
biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” 
projekta “Brīvprātīgā darba veicinā-
šana senioru dzīves kvalitātes paaug-
stināšanai” aktivitātēs. 5. jūlijā bijušie 
un esošie senioru klubiņa “Pīlādzītis” 
dalībnieki un vadītājas Blaumaņa 
pagalmā tikās ar brīvprātīgā darba 
speciālisti Inesi Šubevicu. Lektore 
uzsvēra brīvprātīgā darba mērķi un 
nozīmīgumu sabiedrības labā. Pasā-
kumā piedalījās arī projekta vadītāja 

Evija Eglīte.  
Tikšanās reizē pieminējām mūžībā 

aizgājušos klubiņa dalībniekus, atce-
rējāmies spilgtākos notikumus “Pīlā-
dzīša” vēsturē.

Vēlāk Kokneses apvienības pārval-
des pārstāve Sarmīte Rode pasniedza 
skaisti noformētus pateicības rakstus 
aktīvākajām un ilgākajām dalībnie-
cēm sakarā ar senioru klubiņa “Pī-
lādzītis” 15. gadadienu. Saņēmām 
jaukas dāvaniņas, kā arī vērtīgus buk-

letus par Kokneses un novada nozī-
mīgākajiem tūrisma objektiem.

Senioru klubiņa un LSK Viduslat-
vijas komitejas Kokneses nodaļas pa-
teicības tika pasniegtas vietējiem uz-
ņēmumiem, ar kuriem izveidojusies 
laba sadarbība.

Tikšanos noslēdzām ar dziesmu.

Ilga Sīle,
Lības Zukules foto

Tikšanās Blaumaņa pagalmā

Seniori dzīvo aktīvi un radoši.

Šogad no jūlija līdz oktobrim dažā-
dās vietās Latvijā notiks "Mājas kafej-
nīcu dienas". 24. un 25. jūlijā "Mājas 
kafejnīcas" apmeklētājus gaidīja Kok-
nesē. 

Abās pasākuma dienās paipalu 
delikateses piedāvāja Olalā!CAFE, 
savukārt "Mežsaimniecības kantora" 

pagalmā saimniece galdā lika saldus 
našķus un atspirdzinošus dzērienus.

Akcijas pirmajā dienā izzināt un 
degustēt garšaugus un to sāļus dažā-
dos ēdienos aicināja mājas kafejnīca 
"Viensēta", kā arī "Rijnieku" sētā va-
rēja nogaršot grilētu kazas piena sieru 
ar ogu mērci. Dūmoto ēdienu cienītā-

ji "Kūpiņsalā" varēja baudīt kūpinātas 
zivtiņas un uz grila gatavotas maltītes.

Ēdienkartes un informācija pieeja-
ma pasākuma organizatora "Lauku 
ceļotāja" mājaslapā: https://www.ce-
lotajs.lv/lv/conf/mkdVDaug

“Mājas kafejnīcas” 
Koknesē piedāvāja daudzveidīgas 
ēdienkartes

Koncerta mākslinieku vidū būs arī Uģis Roze un Olga Rajecka.
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No 2021.gada 1.jūlija Aizkrauk-
les novada administratīvo teritoriju 
veido sešas teritoriālās vienības – bi-
jušais Aizkraukles novads un bijušie 
Kokneses, Skrīveru, Pļaviņu, Nere-
tas un Jaunjelgavas novadi. Lai 2021.
gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā 
dome varētu mērķtiecīgi organizēt 
pašvaldības darbu, tiek izstrādāta   
novadiem   kopēja  Aizkraukles no-
vada   Ilgtermiņa   Attīstības Stratē-
ģija 2021.-2037.gadam un Attīstības 
programma 2021.-2028.gadam, ap-
vienojot tajās Aizkraukles, Kokneses, 
Skrīveru, Pļaviņu, Neretas un Jaun-
jelgavas novadu  ilgtspējīgas attīstības 
nozīmīgākos elementus – ilgtermiņa 
un vidēja termiņa attīstības redzēju-
mu, mērķus, prioritātes un telpiskās 
attīstības ieceres.

Publiskās apspriešanas sanāksme 

notiks tiešsaistē “Zoom” platformā 
šā gada 

3. augustā ar:
Skrīveru pagasta iedzīvotājiem 

plkst. 10.00;
Kokneses apvienības* iedzīvotā-

jiem plkst. 13.00;
Pļaviņu apvienības* iedzīvotājiem 

plkst. 16.00;
4.augustā ar:
Neretas apvienības* iedzīvotājiem 

plkst. 10.00;
Jaunjelgavas apvienības* iedzīvotā-

jiem plkst. 13.00;
Aizkraukles pilsētas un pagasta ie-

dzīvotājiem  16.00.
Aicinām savlaicīgi pārliecināties, 

vai jūsu datorā / viedierīcē ir lejupie-
lādēta “Zoom” lietotne. Aicinām pie-
teikties dalībai publiskās apspriešanas 
sanāksmē, aizpildot elektronisku pie-

teikuma formu. Saite uz šo formu at-
rodama mājaslapā www.aizkraukle.lv. 
Sanāksmē varēs piedalīties tikai iden-
tificētas un reģistrētas personas. Saite 
uz tiešsaisti īsi pirms sanāksmes tiks 
publicēta Aizkraukles novada pašval-
dības tīmekļvietnē www.aizkraukle.lv, 
sociālo tīklu pašvaldības kontos, kā 
arī reģistrētām personām tiks nosūtī-
ta uz e-pastu.

Rakstiskus priekšlikumus  Aizkr-
aukles novada   Ilgtermiņa   Attīstī-
bas   Stratēģijas  2021.-2037.gadam 
un Attīstības programmas 2021.-

2028.gadam 1.redakcijas projekta pa-
pildināšanai var iesniegt līdz šā gada 
25.augustam (ieskaitot):
•	 Aizkraukles novada Valsts un 

pašvaldības vienotajā klientu ap-
kalpošanas centrā, Lāčplēša ielā 1, 
Aizkrauklē,

•	 Pļaviņu Valsts un pašvaldības vie-
notajā klientu apkalpošanas cen-
trā, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās,

•	 Kokneses Valsts un pašvaldības 
vienotajā klientu apkalpošanas 
centrā, 1905. gada ielā 7, Koknesē,

•	 Skrīveru Valsts un pašvaldības 
vienotajā klientu apkalpošanas 
centrā, Andreja Upīša ielā 1, Skrī-
veros,

•	 Jaunjelgavas Valsts un pašvaldību 
vienotais klientu apkalpošanas 
centrā, Uzvaras ielā 1, Jaunjelgavā,

•	 Neretas Valsts un pašvaldību vie-
notais klientu apkalpošanas cen-
trā, Rīgas ielā, Neretā,

kā   arī rakstot uz adresi: Aizkraukles 
novada pašvaldība, Lāčplēša iela 1, 
Aizkraukle, Aizkraukles novads LV-
5101, vai elektroniski e-pasts:  ilona.
kagane@aizkraukle.lv  līdz 25. augus-
tam plkst. 23.59. Fiziskām personām 
obligāti jānorāda vārds, uzvārds, dzī-
vesvietas adrese un tālruņa numurs. 
Juridiskām personām jānorāda reģis-
trācijas numurs, juridiskā adrese un 
darbības vietas adrese.

  Par sabiedrības līdzdalību atbil-

dīgā persona ir Aizkraukles nova-
da pašvaldības attīstības plānotāja 
Ilona Kāgane (tālr. 65133928; mob. 
26394302;    ilona.kagane@aizkraukle.
lv), kura sniegs konsultācijas attāli-
nāti un klātienē, iepriekš saskaņojot 
tikšanās laiku.

Informāciju par plānošanas doku-
mentiem sniegs   arī   SIA “Baltkon-
sults” valdes priekšsēdētāja Jolanta 
Gūža, mob. 29455156, e-pasts: jolan-
ta.guza@baltkonsults.lv

Aizkraukles novada   Ilgtermiņa   
Attīstības   Stratēģijas 2021.-2037.
gadam un Attīstības programmas 
2021.-2028.gadam  1.redakcijas pro-
jekta materiālus var izlasīt Aizkr-
aukles novada pilsētu un pagastu 
bibliotēkās, kā arī portālā geolatvija.
lv un tīmekļvietnēs  www.aizkraukle.
lv,  www.koknese.lv,  www.plavinuno-
vads.lv, www.skriveri.lv, www.nereta-
snovads.lv, www.jaunjelgava.lv.

Saskaņā ar Aizkraukles nova-
da domes 01.07.2021.pieņemtajiem 
saistošajiem noteikumiem nr.2021/1 
“Aizkraukles novada pašvaldības no-
likums”, par apvienībām tiek dēvēti 
bijušie novadi, kas Aizkraukles nova-
da pašvaldības gadījumā ir: Kokneses 
apvienība – bijušais Kokneses novads, 
Jaunjelgavas apvienības – bijušais 
Jaunjelgavas novads, Neretas apvienī-
bas – bijušais Neretas novads, Pļaviņu 
apvienība – bijušais Pļaviņu novads.

Paziņojums par Aizkraukles novada Ilgtermiņa 
Attīstības Stratēģijas 2021.- 2037.gadam un 
Attīstības programmas 2021.-2028. gadam 1. 
redakcijas projekta publisko apspriešanu
Aizkraukles novada dome 2021. gada 5. jūlijā ārkārtas domes sēdē 
pieņēmusi lēmumu Nr.9 (protokols Nr.3., 2.p.) “Par Aizkraukles nova-
da Ilgtermiņa Attīstības Stratēģijas 2021.-2037.gadam un Attīstības 
programmas 2021.-2028.gadam 1.redakcijas projekta nodošanu 
publiskajai apspriešanai”. Sabiedriskā apspriešana ilgs no 2021.gada 
21.jūlija līdz  25. augustam.

Uzsākti būvdarbi projektā “”Zaļā 
klase”- publiskās ārtelpas lab-
iekārtošana pie Ilmāra Gaiša 
Kokneses vidusskolas”. Darbus 
veic SIA “VV Būvnieks”. Izveido-
jot “Zaļo klasi”, mācību process 
varēs noritēt arī skolas teritorijas 
ārtelpā, tādejādi dažādojot mā-
cību darbu, pilnveidojot skolēnu 
radošo prasmju attīstību. 

 
Projektā paredzēts izbūvēt gājēju 

ceļus un laukumus, kas nodrošinās 
ērtu nokļūšanu no teritorijas vienas 
daļas uz citu. Vienlaicīgi tiks radīti 
dažāda lieluma laukumi ar soliem un 
galdiem, dodot iespēju to izmantoša-

nai dažāda skolēnu skaita grupām. 
Pretī stadionam iekārtos vaļēju te-

rasi, ko veidos podestu grupa. Terase 
paredzēta kā dažāda veida prezentā-
ciju un uzstāšanās vieta mācību pro-
cesā, kā arī publiskās ārtelpas labie-
kārtojuma elements, nodrošinot vietu 
nelielu pasākumu un koncertu rīko-
šanai. Gājēju celiņa paplatinājumā – 
projekta teritorijas stadiona pusē būs 
izveidotas velosipēdu novietnes, ar ie-
spēju izvietot 44 velosipēdus. Blakus 
novietnēm plānots novietot elektroie-
kārtu – velosipēdu servisu.

“Zaļās klases” izbūvi paredzēts pa-
beigt līdz augusta beigām.

Ilmāra Gaiša Kokneses 
vidusskolai top “Zaļā klase”

Sākot jauno mācību gadu, skolēnus gaidīs “Zaļā klase”.

Jūlijā uzsākti 1905. gada ielas se-
guma atjaunošanas darbi pēc SIA 
“SET Projekti” izstrādāta tehniskā 
projekta. Būvdarbu līgums noslēgts 
ar  SIA “LV ROADS” par kopē-
jo summu 85433,65 eiro bez PVN. 
Galvenie darbi: nomales iesēdumu 
un profila labošana ar šķembu mai-
sījumu, brauktuves segas izbūves 
darbi ar vienkārtas virsmas apstrādi 
(bedrīšu un plaisu  aizpildīšana), ho-
rizontālo apzīmējumu izveide ar kar-
sto termoplastu. Seguma atjaunošana 
paredzēta līdz augusta beigām. 

Papildus tam notiek arī Kokneses 
ielu seguma atjaunošana ar divkār-
tu virsmas apstrādi, šos darbus veic 
SIA “Imberteh” par līguma summu 
71669,10 eiro bez PVN. Virsmas 
apstrāde tiek veikta Meža ielā un  
L.Laicena ielā.  Galvenie darbi: sal-
izturīgās (smilts drenējošās) kārtas 
būvniecība, nesaistītu minerālmate-
riālu maisījuma 0/32s, h=15cm segu-
ma būvniecība; nesaistītu minerāl-
materiālu maisījuma 0/45, h=20cm 
apakškārtas būvniecība, divkārtu 
virsmas apstrāde VAG2 ar šķembu 
frakcijas iestrādi apakšējā kārtā un 
virskārtā. 

Būvuzraudzību abiem objektiem 
nodrošina SIA “IR & VS”, autor-
uzraudzību  - SIA “SET Projekti”.  
Minētajiem darbiem pašvaldība ir 
saņēmusi aizņēmumus no Valsts 
kases Covid-19 izraisīto krīzes seku 
mazināšanai. 15 % no paredzama-
jām  projektu izmaksām tiek segtas 
no Kokneses apvienības pārvaldes  
budžeta.

Koknesē turpinās ceļu seguma 
remontdarbi

1905. gada iela uzsākts ceļu seguma remonts.

Divkārtu virsmas apstrāde uzlabos ceļu kvalitāti.
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Pasākuma datums Pasākums Norises vieta

26. jūlijs plkst.12:00 Annas diena – saimnieču svētki. Tēlnieka Voldemāra Jākobsona memori-
ālā māja “Galdiņi” Bebru pagasts

30. jūlijs plkst.19:00 Duets “Violin Diivas” un Elvijs Ende-
lis koncertprogrammā “Abraka”. Ieeja: 5 
eiro, (uzrādot Covid-10 QR sertifi kātu). 
Vietu skaits ierobežots. Informācija un 

pieteikšanās pa tālruni 26574538.

Kokneses parkā, laukumā pie norāžu 
staba (nelabvēlīgos laikapstākļos Kokneses 

kultūras namā)

Līdz 31. augustam Pāvila Karpa gleznu izstāde “Koknese 
senāk un tagad”.

Kokneses tūrisma informācijas centrs

14.augusts 
plkst.16:00

“Kokneses Ziņģes” zaļumu prieki. 
Špacieris pa Kokneses parku, dziesmas 

un lustes kopā ar folkloras kopām.

Kokneses parkā pie Fauna galvas, no-
rādņu staba, skulptūras “Mūžībai”, Tējas 

namiņā un Kokneses pilsdrupās

20.augusts 
plkst.21:00

Čellista Mareka Radzēviča koncerts. 
Ieeja: 10 eiro, stāvvieta: 8 eiro. Vietu 

skaits ierobežots. Informācija un pie-
teikšanās pa tālruni 26574538.

Kokneses pilsdrupas

28. augusts 
plkst.17:00-20:30

KIDS WONDERLAND – mini fes-
tivāls bērniem un ģimenēm. Plašāka 

informācija www.koknese.lv

Kokneses estrāde

Kultūras pasākumu kalendārs

* Reģistrētas 1 laulība
* Reģistrēti 5 jaundzimušie: Niklāvs, Elza, 
Haralds, Estere, Tomass

Kokneses novada Dzimtsarakstu 
nodaļā 2021. gada jūnijā:

Kapusvētki Kokneses novada 
kapsētās 2021. gadā

Kokneses luterāņu baznīcai piemīt 
nozīmīga kultūrvēsturiskā vērtība, tā-
pēc baznīcas ārpusē plānots uzstādīt 
nelielu vides elementu – koka soliņu, 
kas pēc sava veidola atgādinās kuģi. 
Darbi tiks īstenoti līdz 2021.gada 
20.augustam un tos veiks SIA "GRE-
ENWOOD Ltd'.

Blakus Kokneses luterāņu baznīcai 
2020.gada vasarā uzsāktie vērienīgie 
krasta stiprināšanas darbi 220 metru 
garumā un ainaviskā dabas taka uz 
Likteņdārzu bija noteicošie faktori 
jaunā soliņa atrašanās vietas izvēlei, 
jo tie raisa gan pastiprinātu vietējo 
iedzīvotāju, gan tūristu interesi izvē-
lēties šo maršrutu brīvā laika pavadī-

šanai un atpūtai.
Projekts sekmēs vides un kultūr-

vēsturisko vērtību pieejamību, sa-
kopšanu un saglabāšanu nākamajām 
paaudzēm. Kopējās projekta izmaksas 
ir 1089,00 euro, tajā skaitā biedrības 
"Daugavas Savienība" fi nansējums ir 
573,00 euro un 516,00 euro pašvaldī-
bas līdzfi nansējums.

Informāciju sagatavoja:
Projektu vadītāja Ieva Rusiņa

Aizkraukles novada 
Kokneses apvienības 

pārvalde

Būs jauns atpūtas sols pie 
Kokneses luterāņu baznīcas
Biedrība "Daugavas Savienība" 
apstiprinājusi projektu "Atpū-
tas sols pie Kokneses luterāņu 
baznīcas". 

* Sastādīti 6 miršanas reģistri
Mūžībā pavadīti:
Gunārs Rudzusieks (1965.)
Anelija Graudiņa (1936.)
Jānis Gasūns (1939.)
Arvils Aivars Vītoliņš (1950.)
Mārtiņš Dombrovskis (1992.)
Pjotrs Barkevičs (1958.)

15. un 16.jūlijā Ogrē norisinājās 
Latvijas čempionāts vieglatlētikā 
U16 grupas zēniem un meite-
nēm, kas bija pirmspēdējais (vēl 
atlicis tikai LČ daudzcīņās U14, 
U16, U18) jaunatnes čempio-
nāts šajā sezonā. Iepriekšējos 
čempionātos (U14, U18 un U20) 
Kokneses vieglatlētiem izdevās 
izcīnīt pilnu medaļu komplektu, 
un izņēmums nebija arī šis čem-
pionāts. Lai gan mums bija tikai 
divas pārstāves, kas kopā startēja 
3 veidos, arī šajā čempionātā tika 
izcīnīts zelts, sudrabs un bronza.

Šķēpmetēja Elza Lazdiņa, kas tre-
nējas pie vieglatlētikas trenera Dāvja 
Kalniņa, izcīnīja uzvaru šķēpmešanas 
sektorā, metot gandrīz personīgā re-
korda ( PB 43.58m) tālumā – 43.55 
metri. Neskatoties uz to, ka 10 dienas 
pirms sacensībām Elza satraumēja 
elkoni, Elza paspēja traumu apārstēt 
un nostartēt tādā līmenī, lai iegūtu 
zelta medaļu, pie kuras tika strādāts 
ļoti cītīgi jau no ziemas sākuma. Elzai 

ieskaitīti bija visi seši mēģinājumi, no 
kuriem četri lidoja vismaz 42 metru 
attālumā. Otrās vietas ieguvēja tika 
apsteigta gandrīz par diviem met-
riem.

Vesermetēja un diska metēja Patrī-
cija Bērzkalna izcīnīja sudraba un 
bronzas medaļas par 2.vietu vesera 
mešanā un 3.vietu diska mešanā. Pir-
majā sacensību dienā Viktora Ņuhti-
ļina audzēkne startēja vesera mešanā, 
kur rīku meta 44.97 metru tālumā un 
ierindojās stabilā otrajā vietā. Savu-
kārt daudz sīvāka cīņa bija piektdien 
diska mešanas sacensībās, kur tre-
šā vieta tika nodrošināta ar 30.96 m 
tālu metienu, kas bija par 16cm tālāk, 
nekā ceturtās vietas īpašniecei.

Līdz ar šiem panākumiem abas 
meitenes, visticamāk, tiks iekļautas 
Latvijas izlasē startam Baltijas čem-
pionātā, kurš notiks 27.jūlijā Viļņā, 
kad U16 grupas sportisti sacentīsies 
ar Lietuvas un Igaunijas labākajiem 
vieglatlētiem.

Koknesietes izcīna 
trīs medaļas Latvijas 
čempionātā vieglatlētikā

14. augustā pulksten 14:00 uz ka-
pusvētkiem Atradzes kapos tiks no-
drošināts transports.

Autobusa maršruts uz  kapusvēt-
kiem

•	  11:45 - Upeslīči

•	 12:00 - Bormaņi (pie veikala)
•	 12:05 - Skudras
•	 12:10 - Indriķjuri
•	 12:20 - Austrumi
•	 12:30 - kapsēta
•	 12:40 - Stacijas laukums

•	 12:50 - veikals “Elvi” – kapsēta
2. reiss:
•	 13:20 - Stacijas laukums
•	 13:30 - veikals “Elvi” – kapsēta   
Pēc kapusvētkiem pa maršrutu no 

kapsētas.

Autobusa maršruts uz kapusvētkiem 
Atradzes kapos
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Kokneses pilsētas svētku laikā 
pasniegti pašvaldības apbalvo-
jumi –  “Kokneses novada Goda 
pilsonis”, “Gada koknesietis 
2020”, “Gada bebrēnietis 2020” 
un “Gada iršēnietis 2020”.

Tūrisma un sabiedrisko 
attiecību nodaļa
Anitas Šmites foto

3. jūlija pēcpusdienā Kokneses vi-
duslaiku pilsdrupās noritēja Kokneses 
novada domes apbalvojumu pasnieg-
šanas ceremonija. Ja dzīve būtu ritē-
jusi ierasto gaitu, tad šie apbalvojumi 
būtu piešķirti un pasniegti pagājušajā 
gadā valsts svētku laikā novembrī. 

Aizvadītajā gadā saistībā ar ārkār-
tas situāciju svētku pasākums tika 
atcelts un apbalvojumu pasniegšana 
izpalika. Līdzšinējā Kokneses novada 
domes apbalvošanas komisija sanāca 
kopā tikai šajā pavasarī. 

Ikviens apbalvojums ir novadnieku 
novērtējums cilvēkiem, kuri ar savu 
sirdsdarbu palīdzējuši uzplaukt vie-
tai, kurā dzīvojam. Tas ir cieņas un 
atzinības apliecinājums viņu paveik-
tajam. Šajā reizē svinīgajā ceremoni-
jā piedalījās tikai pašvaldības pārstāvji 
un apbalvojumu saņēmēji kopā ar sa-
viem ģimenes locekļiem. Muzikālus 
pārsteigumus katram apbalvojuma 
saņēmējam veltīja Marika un Druvis 
Andriksoni. Vietā, kur satiekas Pērse 
un Daugava un senajos laukakmens 
mūros ierakstīts mūsu Kokneses 
vārds, tas bija emocionāls un saviļņo-
jošs svētku brīdis. 

Kokneses novada domes 
apbalvojumu “Kokneses 
novada Goda pilsonis” 
saņēma sadraudzības 
pilsētu Kokneses – 
Vitingenas (Wittingen, 
Vācija) sadarbības 
koordinatore Lauma Āre.

Šogad aprit 25 gadi divu pilsē-
tu draudzībai -  Kokneses un Vāci-
jas pilsētas Vitingenas sadarbībai. Ja 
draudzību var noaust kā skaistu un 
rakstainu jostu, tad Laumu varam dē-
vēt par divu pilsētu draudzības jostas 
audēju, jo viņa visus šos gadus ar lielu 
misijas apziņu un atbildību ir uzņē-
musies būt par simbolisku tiltu starp 
divām pilsētām ar unikālu vēsturi, 
ievērojamām tradīcijām, bagātu un 
daudzveidīgu šodienu. Pirms vairāk 
nekā 20 gadiem Lauma Āre kļuva par 
izcilās vācu valodas skolotājas Ras-
mas Novikas darba turpinātāju – par 
tulku draudzības vizītēs koknesiešiem 
dodoties viesos uz Vitingenu, kā arī 
sagaidot Vitingenas delegācijas mūsu 
novadā. Ilgajos sadraudzības gados 
Lauma ir veikusi ne tikai tulka pie-
nākumus, viņa ar savu personisko un 
sirsnīgo attieksmi ir radījusi vēl ciešā-
ku saikni – kļūstot par vēstnesi starp 
abām pilsētām ne tikai viesošanās 
reizēs un svētkos, bet arī ikdienā – 
sūtot koknesiešu vārdā sveicienus un 
informāciju par notikumiem Koknesē 
uz Vitingenu, kā arī jaunākās ziņas no 
sadraudzības pilsētas nododot mūsu 
novada iedzīvotājiem. Darbojoties tū-
risma nozarē, Lauma ar apbrīnojamu 
entuziasmu pēta un izzina dzimtās 
Kokneses vēsturi, dāsni daloties savās 
zināšanās ar kolēģiem Kokneses tū-

risma informācijas centrā. Jo tāda ir 
Laumas būtība – nemitīgi darboties, 
degt par savu sapni, veltīt savu sirds 
darbu Koknesei.

Saņemot apbalvojumu un tuvo 
cilvēku sirsnīgos sveicienus, Lauma 
sacīja: “Man ir ļoti īpaša sajūta šo 
goda nosaukumu saņemt man tuvā 
vietā un  laikā, kad Koknese ir kļu-
vusi par pilsētu. 25 gadu sadraudzība 
starp Koknesi un Vitingenu ir svarīgs 
posms daudzu cilvēku dzīvē. Šo drau-
dzību uzsāka Viesturs Cīrulis, ļoti 
daudz mācījos no Rasmas Novikas. 
Vislielākā pateicība kolēģiem Kokne-
ses novada pašvaldībā, jo tikai mums 
visiem kopā ir izdevies šo draudzību 
saglabāt un stiprināt. Augustā atkal 
sagaidīsim viesus no Vitingenas, šo-
reiz nelielā delegācijas sastāvā. Es 
ceru, ka mums viss izdosies, jo ko-
mandā ir spēks, Koknesē ir spēks!”

Kokneses novada domes 
apbalvojuma “Gada 
koknesietis 2020” 
saņēmējs ir  pasākuma 
“Noskrien Ziemu 
2020” Kokneses posma 
organizators Artis 
Zvejnieks.

Lai arī Artis Zvejnieks ir Bebru pa-
gasta iedzīvotājs un ar lielu aizrautību 
vada Bebru pagasta sporta pasāku-
mus, šim apbalvojumam viņu izvirzīja 
koknesieši par ieguldījumu populari-
zējot Koknesi kā teicamu vietu aktīva 
dzīvesveida cienītājiem.  Imants Zie-
donis ir sacījis: “Finiša nav un nebūs, 
ir vienīgi starts!” Šie vārdi izteic Arta 
Zvejnieka nerimstošo darbīgumu, jo 
viņš ir aktīvs sporta, kultūrvēsturis-
ku un tūrisma pasākumu brīvprātīgs 
atbalstītājs, organizators un vadītājs. 
Sadarbībā ar Kokneses tūrisma in-
formācijas centru Artis daudzu gadu 
garumā sevi ir apliecinājis kā lielisku 
Tvīda brauciena vadītāju Kokneses 
tūrisma sezonas atklāšanas pasākumā 
“Sama modināšanas svētki”, ar lie-
lu entuziasmu un atbildību vairākus 
gadus ir veicis Rudens tūrisma velo-
brauciena vadītāja pienākumus. Viens 

no Arta lielākajiem izaicinājumiem ir 
2020. gada 8. martā veiksmīgi noor-
ganizētais ziemas skriešanas seriāla 
“Noskrien ziemu” piektās sezonas 
noslēdzošais posms Koknesē. Vairāk 
nekā 800 dalībnieki šajā dienā iera-
dās Koknesē un varēja izbaudīt trases 
šefa Arta lieliski veidoto, gleznaino, 
tūrisma objektiem bagāto 10 kilo-
metrus garo skriešanas apli, ietverot 
tajā mūsu kultūrvēsturiskas vietas. 
Artis ar organizēto “Noskrien ziemu” 
posmu izveidoja trasi, kura ne tikai 
pasākuma dalībniekiem, bet arī kok-
nesiešiem atklāja jaunas vietas, kuras 
var izmantot sava sportiskā un vese-
līgā dzīvesveida uzturēšanai skrienot, 
staigājot vai braucot ar velosipēdu.

Pateicoties par piešķirto apbalvoju-
mu, Artis atzina, ka ir prieks darbo-
ties, ja līdzās ir atbalstoši cilvēki, ar 
kuriem kopā var paveikt visu iecerēto.

Kokneses novada 
domes apbalvojums 
“Gada bebrēnietis 2020” 
piešķirts zemnieku 
saimniecības “Pilslejas”  
īpašniekam Uldim 
Krievāram par atbalstu 
Bebru pamatskolai 
un savam dzimtajam 
pagastam.

Uldis Krievārs apbalvošanas cere-
monijā nevarēja piedalīties. Dēla vie-
tā šo apbalvojumu saņēma viņa māte 
Gunta Krievāre.

Bebru pamatskolas kolektīva pie-
teikumā, izvirzot Uldi Krievāru ap-
balvojumam “Gada bebrēnietis”, 
teikts: “Uldis Krievārs ir dzimis Beb-
ros, ir Bebru pamatskolas absolvents 
un sava novada patriots, kuram ir sva-
rīga Bebru pamatskolas nākotne, pa-
gasta saimnieciskā, kultūras un spor-
ta dzīves attīstība. Savu karjeru Uldis 
veidojis, izglītību papildinot ASV, 
kur pavadīja 10 dzīves gadus, tomēr 
atgriezās Latvijā, lai turpinātu tēva 
iesākto darbu lopkopībā.  2018. gadā 
Uldis Krievārs ierosināja iedibināt 
stipendiju tiem Bebru pamatskolas 
skolēniem, kuri ieguvuši godalgotas 

vietas starpnovadu mācību priekšme-
tu olimpiādēs. Nodibinātās stipendi-
jas piešķiršanas mērķis ir motivēt un 
atbalstīt talantīgos skolēnus, veicināt 
viņu intelektuālo spēju attīstību. Ot-
ras stipendija dibināta pedagogiem, 
kuri ieguldījuši darbu skolēnu kvali-
tatīvai sagatavošanai mācību priekš-

metu olimpiādēm. Bebru pagasta 
identitātes zīme ir Jāņa Krievāra  kau-
sa izcīņas sacensības – sporta dzīves 
tradicionāls, ilggadējs un gaidīts no-
tikums, kura norisi vienmēr finansiāli 
atbalsta Uldis Krievārs. Paldies par at-
balstu savai skolai, savam dzimtajam 
pagastam!”

Kokneses pilsētas svētkos pasniedz 
pašvaldības apbalvojumus

“Kokneses novada Goda pilsoņa” titula saņēmēja Launa Āre kopā ar 
sveicējiem - Kokneses novada domes līdzšinējo izpilddirektoru 

Ilmāru Klaužu un domes priekšsēdētāju Daini Vingri.

“Gada koknesietis 2020” – Artis Zvejnieks un viņa lielākā atbalstītāja 
Daiga Igaune.

Guntai Krievārei bija gods saņemt dēlam Uldim piešķirto apbalvojumu 
“Gada bebrēnietis 2020”.

“Gada uzņēmējs Zemgalē 2020” –  uzņēmuma SIA “Briežkalni” vadītājs 
Armands Briedis ar kundzi Sanitu.
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Kokneses novada 
domes apbalvojuma 
“Gada iršēnietis 2020” 
saņēmējs ir kolekcijas 
dārza “Madaras” 
saimnieks Edgars Bite.

Apbalvošanas ceremonijā Edgars 
Bite nepiedalījās, bet savu apbalvoju-
mu tuvākajā laikā noteikti saņems.

Iršu pagasta pārvalde un iedzīvotāji 
teic paldies Edgaram Bitem par atsau-
cību un palīdzību, lai pagasts kļūtu vēl 
skaistāks un ziedošāks. Savā pieteiku-
mā ar rosinājumu apbalvojuma pie-
šķiršanai, iršēnieši teic: “Iršu pagastā 
izveidots ziedošs paradīzes stūrītis, ku-
rā aug simtiem dažādu šķirņu lilijas, 
dienziedes un citas ziemcietes. Māco-
ties augstskolā, Edgars Bite sapņoja par 
liliju lauku, selekcionāra darbu un jau-
nu šķirņu radīšanu ar neparastām krā-
sām. Iecere ir piepildījusies. Edgars ir 
kolekcijas dārza “Madaras” īpašnieks. 
Ikdienas darbus ziedu laukos viņš veic 
roku rokā ar sievu Madaru. Jauno uz-
ņēmēju moto – ārpus tradicionālā. Ko-
lekcijas dārzs “Madaras” – Collection 
garden “Madaras” ir Eiropas liliju bied-
rības biedrs. Uzņēmumā radītie krāš-
ņumstādi ir iekarojuši Latvijas un Ei-
ropas tirgu, tie ceļo uz visām pasaules 
malām. Ar ļoti labiem sasniegumiem 
Edgars un Madara ir piedalījušies ār-
zemju selekcionāru un kolekcionāru 
rīkotajās liliju izstādēs Eiropā. Arvien 
iegūtas vietas pirmajā trijniekā.

Iršu pagasta ļaudis Edgaru pazīst kā 
vienkāršu, strādīgu, atsaucīgu un ļoti 
sirsnīgu cilvēku. Kopā ar sievu Madaru 
viņi izstaro tik daudz pozitīvisma! Iršu 
pagasta centru rotā Edgara veidotā 
krāšņumaugu dobe. Dārzkopis labprāt 
dalās ar savu pieredzi un padomiem. 
Edgars un Madara Iršu ļaudīm   dāvā   
fantastisku  iespēju – apskatīt viņu uz-
ņēmuma – Madaru kolekcijas dārza 
veidoto ziedošo paradīzes stūrīti”.

Apbalvošanas ceremonijā 
Armanda Brieža 
vadītajam uzņēmumam 
SIA “Briežkalni” tika 
pasniegts Zemgales 
Plānošanas reģiona 
Atzinības raksts “Gada 
uzņēmējs Zemgalē 2020”, 
kā arī uzņēmumam 
piešķirta naudas balva 500 
eiro vērtībā.

Mēs lepojamies ar darbīgiem uzņē-
mējiem, kuri veicina novada attīstību. 
Pašvaldība ir atzinīgi novērtējusi un 
pateicas par sadarbību uzņēmumam 
SIA “Briežkalni”, kas ir kļuvis par 
starptautisku kravu pārvadājumu uz-
ņēmumu Latvijā un Eiropas valstīs. 
Uzņēmums ir pierādījis savu konku-
rētspēju, stabilitāti un vietu tirgū 28 
gadu garumā un turpina aktīvi darbo-
ties un attīstīties. Ģimenes biznesā ir 
iesaistīta visa ģimene vairākās paau-
dzēs.

Zemgales Plānošanas reģions čet-
rus iepriekšējos gadus novembra mē-
nesī Rundāles pilī rīkoja pasākumu 
“Gada uzņēmējs Zemgalē”, lai sumi-
nātu pašvaldību izvirzītos uzņēmējus, 
kuri devuši nozīmīgu ieguldījumu 
katra novada izaugsmē. Diemžēl pa-
sākums Rundāles pilī aizvadītā gada 
novembrī nevarēja notikt, tāpēc ap-
balvojums Armanda Brieža vadīta-
jam uzņēmumam tika pasniegts šajā 
svētku reizē, sakot paldies par aktīvu, 
radošu un godprātīgu ieguldījumu 
Kokneses novada un Zemgales reģio-
na attīstībā.

Esam priecīgi pavēstīt, ka Kok-
neses jauniešu biedrība jūlijā 
uzsākusi jauna projekta "ES savai 
NĀKOTNEI" īstenošanu, kas maijā 
tika iesniegts Jaunatnes  starp-
tautisko programmu aģentūrā.

Projektā organizēsim četras da-
žādas darbnīcas 15-19 gadus veciem 
jauniešiem ar mērķi veicināt jauniešu 
emocionālā intelekta attīstīšanos un 
pašvadītu mācīšanos, pilnveidot kar-
jeras izvēles prasmes, iepazīstināt ar 
nākotnes nodarbinātības prasmēm, 
veicinot personības pašizaugsmi, un 
motivāciju izvirzīt mērķus un tos sas-
niegt, mudinot iesaistīties kopienas 
sabiedriskajā dzīvē.

Septembra beigās paredzēta 2 die-
nu darbnīca "Atpakaļ PAGĀTNĒ" par 
emocionālo intelektu un mācīšanās 
veidiem ar neformālās izglītības tre-
neri Laumu Žubuli. Oktobra skolēnu 
brīvlaikā organizēsim 5 dienu darbnī-
cu "Atpakaļ TAGADNĒ" par projektu 
no idejas līdz realizācijai ar Ilonu Bi-
čevsku no YOUNG MEDIA SHARKS. 
Savukārt novembrī aicinām intere-
sentus uz 2 dienu darbnīcu "Atpakaļ 
NĀKOTNĒ" par nākotnes profesijām 
un prasmēm ar Jauniešu akadēmijas 
"PACELT PASAULI" līdzdalību.

Ja vēlies apgūt efektīvas mācīša-
nās metodes, uzlabot projektu raks-
tīšanas, prezentēšanas un digitālās 

prasmes, uzzināt par aktuālajām nā-
kotnes profesijām un esi 15-19 gadus 
vecs Kokneses, Bebru vai Iršu jaunie-
tis,  piesakies dalībai darbnīcās. Ja ir 
jautājumi, droši zvani vai raksti  ieva.
utena@gmail.com, mob. 22592602.

Vēl aicināsim iesaistīties novem-
brī plānotajā vienas dienas radošajā 
darbnīcā digitālo rīku pielietošanai 
pedagogiem un jauniešiem, lai ne-
formālā gaisotnē rosinātu pieredzes 
apmaiņu digitālo kompetenču attīs-
tīšanai un digitālo rīku pielietošanai 
projektu izstrādē, pasākumu un akti-
vitāšu publicitātei sociālo tīklos, mā-
cīšanas un mācīšanās procesā.

Projekta “ES savai NĀKOTNEI” 
aktivitātes īstenosim no jūlija līdz 
decembra beigām.  Projekta finansē-
jums ir 9349,51 euro.

Projektu īstenojam Izglītības un 
zinātnes ministrijas Jaunatnes poli-
tikas valsts programmas 2021.-2023. 
gadam ietvaros.

Aicinām sekot līdzi jaunumiem 
biedrības Facebook lapā https://www.
facebook.com/YouthSocietyOfKok-
nese/ un mājaslapā www.jauniesi.we-
ebly.com. 

 Māra Bitāne,
Projekta koordinatore,

Kokneses jauniešu biedrība

Aicinām jauniešus pieteikties izaugsmes 
darbnīcām

Projekta laikā paredzētas šādas ak-
tivitātes:

1) Mediju un tūrisma profesionāļu 
tūres;

2) Pieredzes apmaiņas braucie-
ni uzņēmējiem, tūrisma un kultūras 
speciālistiem uz partneru teritorijām, 
lai dotu iespēju apgūt projekta part-
neru labāko praksi;

3 )Reklāmas video potenciālajiem 
apmeklētājiem par upju krastu pilsē-
tām Kačerginė, Zapyškis, Kulautuva, 
Vilkija Lietuvā un Koknese, Jaunjel-
gava Latvijā;

4) Jauno mākslinieku rezidence 
Latvijā un jauno fotogrāfu rezidence 
Lietuvā, lai piesaistītu tūristu uzma-
nību esošajiem un jaunajiem tūrisma 

galamērķiem ar radošām izpausmēm 
un radīto darbu ekspozīcijām;

5) Dažādi kultūras pasākumi;
6) Starptautiska konference par 

ūdens tūrismu;
7) QR kodu sistēmas izveide kalpos 

kā ceļvedis pastaigu ekskursijās Ka-
čerginė, Zapyškis, Kulautuva, Vilkija, 
Koknesē un Jaunjelgavā;

8) Jaunjelgavas pilsētas vēsturiskā 
izpēte. Iegūtā vēsturiskā informācija 
par tirdzniecības laiku Daugavā tiks 
izmantota virtuālās realitātes tūrisma 
stendiem, tūrisma informācijas punk-
tam un tūrisma ekskursijām;

9) Laivu parka vietas izveide bla-
kus Kokneses viduslaiku pilsdrupām 
un Kokneses parkam, un eksponātu 
izbūve - seno ūdens transportlīdzek-
ļu paraugi - plosts, vienkocis, kravas 
platforma (strūga), kas kalpos kā 
brīvdabas estrāde;

10) Ērtu atpūtas vietu izveide Dau-
gavas otrajā krastā - blakus Stabura-

gam Jaunjelgavas novadā;
11) Minerālūdens strūklakas izvei-

de Kulautuvā;
12) Informatīvie stendi Latvijā un 

informācijas kiosks Lietuvā.
Projekta īstenošanas ilgums ir 24 

mēneši, no 2021.gada 1.janvāra līdz 
2022.gada 31.decembrim. Kopējais 
projekta budžets ir 590 149,67 euro, 
tajā skaitā 501 627,21 euro Eiropas 
Reģionālā attīstības fonda finansē-
jums.

Par publikācijas saturu pilnībā at-
bild Aizkraukles novada pašvaldība 
un tas nekādos apstākļos nav uzska-
tāms par Eiropas Savienības oficiālo 
nostāju.

 Informāciju sagatavoja:
Projektu vadītāja Ieva Rusiņa
Aizkraukles novada Kokneses 

apvienības pārvalde

Tiek īstenots projekts "Dzīve pie upēm: 
tūrisma produktu attīstība, balstoties uz 
seno un mūsdienu Baltijas valstu vēsturi"

Tiek īstenots projekts Nr.LLI-474 "Dzīve pie upēm: tūrisma pro-
duktu attīstība, balstoties uz seno un mūsdienu Baltijas valstu 
vēsturi" (Living Rivers) Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu 
sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros. Projekta 
mērķis ir veicināt tūrisma attīstību, kas balstīta uz vēsturisko, da-
bas un kultūras mantojumu, kas saistīts ar dzīvi pie upēm.

Ikgadējais Latvijas politiski repre-
sēto personu 22. salidojums notiks 
šī gada 7. augustā pulksten 13 Ikšķi-
les estrādē. Katru gadu šo pasākumu 
apmeklē arī Kokneses politiski repre-
sēto nodaļas biedri. Salidojuma svi-
nīgajā daļa klātesošos uzrunās Valsts 

prezidents Egils Levits, Latvijas Poli-
tiski represēto apvienības vadītājs un 
Ogres novada pašvaldības vadītājs, kā 
arī citi viesi.

Pēc svinīgās daļas estrādē muzicēs 
grupa  OPUS C  no Jelgavas. Kamēr 
mūziķi atpūtīsies, pauzēs būs  brīvais 

mikrofons. Dežūrēs specializētā āt-
rās palīdzības brigāde no Medicīnas 
sabiedrības ARS. Ikšķiles dzelzceļa 
stacijā uz katru ienākošo vilcienu līdz 
pulksten 13 tiks nodrošināts trans-
ports līdz estrādei. Kā katru gadu, 
darbosies arī bufetes. Pasākums ap-

drošināts AAS BALTA.  
Ievērojot valstī noteiktos ierobežo-

jumus, pie ieejas estrādē būs jāuzrāda 
vakcinācijas sertifikāts vai apliecinā-
jums, ka ir pārslimots Covid-19, vai 
Covid-19 tests, kas veikts ne vēlāk kā 
48 stundas iepriekš.

Ikšķilē notiks 22. politiski represēto personu 
salidojums
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2020. gada vasarā bija plānoti XII 
Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svētki. Lielākie Latvijas bērnu un 
jauniešu kultūras un mākslas svētki, 
kuri pulcētu tūkstošiem dziedātā-
ju, dejotāju un dalībnieku no citiem 
mākslinieciskajiem kolektīviem Lat-
vijā un diasporām, tomēr gatavošanos 
un norisi klātienē pārtrauca visiem 
zināmi – epidemioloģiskie ierobežo-
jumi un norises.

Mūsu Kokneses novada skolu jau-
nieši un pedagogi ar lielu atbildību, 
enerģiju, prieku arī iekļāvās svētku 
sagatavošanā. Pavisam tie bija seši 
radoši kolektīvi, kuri cerībā, ka svētki 
notiks šajā 2021. gada vasarā,   turpi-

nāja sekot norisēm un grūtajā, attā-
lināto mācību laikā dziedāja, dejoja, 
filmējās, muzicēja.

12. jūlijā sākās Latvijas skolu jau-
natnes dziesmu un deju svētku no-
rišu #DziediUnDejo2021 pirmais 
notikums "Saulesvija", kurš no tra-
dicionāla klātienes notikuma - svēt-
ku dalībnieku gājiena Rīgā, laikmeta 
nosacījumu vadīts tas aizvijās daudz 
garāku ceļu pa Latviju līdzīgi kā pats 
Svētku tapšanas stāsts.

Pirmajā nedēļā "Saulesvijas" īpa-
šais svētku auto pabija Kurzemes un 
Zemgales novados un arī mūsu pusē - 
Skrīveros, Aizkrauklē, Pļaviņās! Mēs, 
koknesieši, pulcējāmies Aizkraukles 

"Kalna Ziedu" muzeja pagalmā, tajā 
"Saulesvijas" auto sagaidīja Kokneses 
mūzikas skolas koris ar vadītāju Leldi 
Kamzoli- Gagaini un folkloras kopas 
"Tīne" dalībnieki ar vadītāju  Ingunu 
Žogotu. Šajā vietā dalībnieki saņēma 
Svētku suvenīrus un pateicības, arī 
pārējiem 36 audzēkņiem un kolektī-
viem, kuri nebija klātienē. Notikuma 
dalībnieki speciāli gatavojās filmēša-
nai un skanīgi, atbildīgi papildināja 
pasākumā iecerētā scenārija norises.

Dažādi pasākumi vēl turpināsies 
rudenī un viens no tādiem būs I. Gai-
ša Kokneses vidusskolas Dizaina stu-
dijas audzēkņu dalība tērpu kolekcijas 

demonstrējumu video ierakstā "Radi 
rotājot" - vadītāja Gita Tenisa.

Paldies Kokneses pamatskolas at-
tīstības centra 1.- 4. klašu dejotājiem 
un vadītājai Intai Balodei, par gatavo-
šanos projektam "Roku rokā dziesmu 
rotā". Kolektīvs ir aizvadījis jautrus 
un atraktīvus notikumus gan dejojot 
koncertos, gan filmējoties, nav izpali-
kušas arī pateicības un dāvanas.

Liels audzēkņu skaits, pavisam 42, 
sevi pieteica uz svētkiem no I. Gaiša 
Kokneses vidusskolas 9.-12. klašu 
jauktā kora. Šajos gados to ieinteresē-
ti ir pārstāvējuši daudzi, nu jau, mūsu 
skolas absolventi. Paldies skolotā-

jai Initai Asarītei!
Paldies I. Gaiša Kokneses vidus-

skolas dejotāju vadītājai  Laimai An-
tonevičai. 

LIELS PALDIES visiem, visiem 
Kokneses novada skolu audzēkņiem 
un viņu vadītājām, VECĀKIEM un 
skolu direktoriem par atbalstu, at-
saucību un ieinteresētību XII Latvi-
jas Skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētku pasākumu organizēšanā!

Sandra Māliņa,
Svētku koordinatore Kokneses 

novadā

Koknesieši ievij savus rakstus Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku stāstā

Folkloras kopa “Tīne” Aizkraukles "Kalna Ziedu" muzeja pagalmā.

Kokneses mūzikas skolas koris sūta dziesmotus sveicienus visiem svētku dalībniekiem.

Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki ir lielākā bērnu 
un jauniešu dziesmu un deju tradīcija Latvijā. Šīs tradīcijas kodols 
ir jaunās paaudzes vēlme daudzveidīgi mākslinieciski izpausties. 
Tā aizsākās 1960. gada 23. jūnijā Rīgā, kad notika pirmie Svētki.

Vasara ir kāzu laiks Koknesē – to 
apliecina jau šovasar noslēgto un 
vēl gaidāmo laulību ceremoniju 
skaits Kokneses novada dzimtsa-
rakstu nodaļā. Izveidojoties Kok-
neses apvienības pārvaldei un 
mainoties vairāku iestāžu nosau-
kumiem, nodaļas vadītāja Anita 
Ozola skaidro, ka dzimtsarakstu 
nodaļai vēl līdz gada beigām būs 
līdzšinējais nosaukums.

Līdz 19. jūlijam dzimtsarakstu no-
daļā ir reģistrētas 13 laulības, bet vēl 
šajā mēnesī un augustā kopumā plā-
notas 30 laulību ceremonijas. 

“Jūlijs un augusts ir karstākie mē-
neši ne tikai laikapstākļu ziņā, bet 
arī dzimtsarakstu nodaļas darbā, jo 
daudzi jaunie pāri no visas Latvijas 
savu īpašo svētku dienu vēlas izbaudīt 
Koknesē. 30. jūlijā paredzētas piecas 
laulību ceremonijas, no kurām čet-

ras notiks brīvā dabā. Vispopulārākās 
laulību noslēgšanas vietas ir Likteņ-
dārzs, Kokneses viduslaiku pilsdru-
pas, Tējas namiņš Kokneses parkā. 
Otro reizi laulības ceremoniju drīzu-
mā  vadīšu kuģītī “Gulbis”, kas šajā 
sezonā veiksmīgi sācis savu darbību. 
Tūrisma sezonas atklāšanas dienā, 15. 
maijā, pirmo reizi “jā” vārdu diviem 
brīnišķīgiem jauniešiem jautāju uz 
šī romantiskā kuģīša. Tikko skaista 
laulību ceremonija aizvadīta viesu 
namā “Kūpiņsala”, pārliecinoties, ka 
ir radīta vēl viena pasakaina vieta, 
kur svinēt mīlestības svētkus,” stāsta 
dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Anita 
Ozola.

Anita Ozola norāda, ka par laulī-
bas reģistrācijas kārtību, sekojot līdzi 
izmaiņām normatīvajos aktos, jaunais 
pāris tiek laicīgi informēts pirms lau-

lības ceremonijas.
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 

dzimtsarakstu nodaļā pirmais pus-
gads un jūlija sākums aizritējis ar 
“plus” zīmi jaundzimušo bērniņu 
skaita ziņā. Dzimšanas reģistri sastā-
dīti un dzimšanas apliecības izsnieg-
tas 27 mūsu visjaunākajiem novad-
niekiem.

Diemžēl nav iespējams ietekmēt 
skumjos notikumus mūsu dzīvē. Līdz 
jūlija vidum dzimtsarakstu nodaļā re-
ģistrēti 34 mirušie.

Lai arī Kokneses novada dzimtsa-
rakstu nodaļa strādā katru darba die-
nu, lūgums apmeklētājiem iepriekš 
pieteikt savu apmeklējumu, zvanot pa 
tālruņiem: 65133637;  29903109.

Vasara – kāzu laiks 
Koknesē

Braucot pa Daugavas viļņiem, skan mīlestības solījums.

Jauna pieredze. Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Anita Ozola laulības 
ceremonijā kuģītī “Gulbis”.

Kokneses Valsts un pašvaldības 
vienotajā  klientu apkalpošanas cen-
trā, Kokneses pagasta bibliotēkā, 
1905. gada ielā 7, digitālo Covid-19 
sertifikātu var saņemt iedzīvotāji, kuri 
nelieto viedierīces, internetu vai ne-
var pieslēgties tīmekļvietnei www.co-
vid19sertifikats.lv  ar kādu no drošas 
piekļuves līdzekļiem (internetbanku, 
eID u. c.). Uzrādot personu apliecino-
šu dokumentu un aizpildot pilnvaru, 
VPVKAC darbinieces palīdzēs iegūt 
digitālo Covid-19 sertifikātu drukātā 
formā.

 Laipni lūgti izmantot šo pakalpo-
jumu! 

Digitālo 
Covid-19 
sertifikātu var 
iegūt klientu 
apkalpošanas 
centrā Koknesē

Projektu “Sporta zāles seguma at-
jaunošana” paredzēts īstenot no šī 
gada augusta līdz 2022.gada oktob-
rim. Darbus veiks SIA “TOLEDO” 
par kopējo summu 98658,73 eiro bez 
PVN. Projektā paredzēts atjaunot 
sporta halles grīdas un skrejceliņa 
segumu ar kopējo platību 1550 kvad-
rātmetri.

Kokneses 
sporta centrā 
atjaunos sporta 
zāles segumu
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Ikvienam bija iespēja šaut divas sē-
rijas Amerikāņu trapu un divas sērijas 
Compak sportingu. Tāpat bija iespēja 
šaut ar pneimatisko ieroci gan pa stā-
vošu mērķi, gan skrejošu mežacūkas 
mērķi.

Treniņā “A” grupā vislabāk veicās 
Elvim Rubenim, Uģim Žukelim un 
Raivim Bērziņam. Savukārt “B” gru-
pā labākie bija Dzintars Zaharevskis, 
Edgars Sviķkalns un Vitālijs Ozoliņš.

Kā atzina treniņšaušanas dalībnie-
ki, šī bija laba iespēja, lai pārliecinātos 

par savām spējām un gūtu atziņas, 
kas turpmāk noderēs gan pilnveidojot 

savu šaušanas prasmi šautuvē, gan jau 
pavisam drīz augusta otrajā sestdienā 

sākoties ūdensputnu medību sezonai.
Treniņšaušanu atbalstīja Kokneses 

sporta centrs, “Ievas siers”, “Navishop.

lv”, “Bursh alus” un kokogļu ražotājs 
“Inos”.

“Ķepainī” noskaidro trāpīgākos šāvējus

Treniņā “A” grupā godalgoto vietu ieguvēji ir Elvis Rubenis, Uģis Žukelis 
un Raivis Bērziņš.“B” grupas uzvarētāji Dzintars Zaharevskis, Edgars Sviķkalns un Vitālijs 

Ozoliņš.  Foto no mednieku kluba “Ķepainis” arhīva.

Ar šī gada 26. maija Kokneses no-
vada domes lēmumu “Par finanšu lī-

dzekļiem Iršu pagasta pārvaldei” tika 
apstiprināts, ka no ieņēmumiem par 

izsolē pārdoto nekustamo īpašumu 
Iršu pagastā, Iršu pagasta pārvaldei 
piešķirs finansējumu 14 520 eiro ap-
mērā kūtiņu “Silavas” un Dzintari” 
nojaukšanai.

Iršu pagasta centrā ēku "Dzinta-
ri" un "Silavas" būvniecības  darbus 
veic SIA “VV Būvnieks”. Bīstamo ēku 
nojaukšanu un teritorijas sakārto-
šanu plānots pabeigt līdz  šī gada 30.
jūlijam. 

Iedzīvotāji tiek aicināti iesūtīt savas 
idejas, kā labiekārtot brīvo zonu cen-
trā nojaukto ēku vietā. Idejas lūgums 
sūtīt uz e-pastu: irsi@koknese.lv līdz 
šī gada 1.augustam.

Bīstamo ēku nojaukšanas 
darbi Iršu pagasta centrā

2020. gadā tika īstenota projekta 
“Virszemes nokrišņu un jumtu note-
ces ūdeņu savākšana un novadīšana 
daudzdzīvokļu mājām “Saules”, “Avo-
ti” un “Bebru pamatskola” Vecbebru 
ciematā, Bebru pagastā, Kokneses 
novadā” pirmā kārta. 

Šogad turpinās  virszemes nokriš-
ņu un jumtu noteces ūdeņu savāk-
šanas un novadīšanas darbi daudz-
dzīvokļu mājām “Saules”, “Avoti” un 
“Bebru pamatskola” Vecbebru cie-
matā, ko saskaņā ar noslēgto līgumu 
kopš 15. jūlija veic  uzņēmums SIA 
“Ošukalns celtniecība”. Līguma kopē-
jā summa ir 28149.16 eiro bez PVN. 

Darbu  otrajā kārtā tiek izvilktas lie-
tus ūdens kanalizācijas caurules 222 
m  garumā, veikta 9 dzelzbetona ska-
taku izbūve, piebrauktuvju asfalta se-
guma atjaunošana tranšejas platumā, 
zāliena seguma noņemšana un  atjau-
nošana un citi saistītie darbi. Darbus 
plānots pabeigt līdz šī gada 15. no-
vembrim. Būvuzraudzību nodrošina 
SIA “Marčuks”. Pirmās kārtas darbus 
2020. gadā veica SIA “Siltumkom-
forts”, izbūvējot kanalizācijas sistēmu 
279 m garumā.

Bebru pagasta centrā turpinās 
virszemes nokrišņu un jumtu 
noteces ūdeņu savākšanas un 
novadīšanas darbi

Mobilā diagnostika 
Koknesē

17. augustā no pulksten 10:00 līdz 
17:00 Koknesē, tirgus laukumā, mobi-
lā diagnostika.

Mamogrāfija:
* ar Nacionālā veselības dienesta uz-

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

EUR

* pilna cena – 29,00 EUR
Rentgens (plaušām, locītavām u.c.):
* 1 projekcija – 11,00  EUR, (ar ģime-

nes ārsta nosūtījumu)
PACIENTU PIEŅEMŠANA PĒC 

IEPRIEKŠĒJA PIERAKSTA PA  TĀLR: 
25431313

  Ārstniecības iestādes reģistrācijas 
kods 0100-64111

PAKALPOJUMU NODROŠINA 
MFD Veselības grupa

Veic asfalta 
seguma labošanu

Bebru pagasta komunālās nodaļas 
strādnieki uz pagasta vietējiem ceļiem 
un ietvēm veikuši asfalta seguma la-

bošanu. Komunālās nodaļas vadītājs 
Juris Bārs informē, ka remontdarbi 
paveikti vairākos ceļu posmos: no 
“Ziediem” līdz “Papardēm”, uz Bebru 
pamatskolu un bērnudārzu “Bitīte”, 
no līvānu mājām uz Mežaparku.

 20 jaunieši saliedējās, trenēja savas 
sociālās prasmes caur dažādām sadar-
bību veicinošām aktivitātēm. Definēja 
savus personīgos mērķus un ieguva 
motivāciju kopīgam darbam. Jaunie-
ši arī ieguva priekštatu par finanšu 

kompetenci un izpratni par prasmēm 
savu personīgo finanšu pārvaldīšanu.   
Mācījās pelnīt, tērēt, krāt un dalīties! 
Ieguva prasmes veselīgā dzīves veida 
organizēšanā, trenējās sabalansētās 
ēdienkartes sastādīšanā, daudz uzzi-

nāja par regulārām fiziskajām aktivitā-
tēm, to nepieciešamību ikdienas dzīvē. 
Projekta ietvaros jaunieši apguva pa-
matzināšanas par mūsdienīgo etiķeti 
un vairākām tās pielietošanas sfērām. 
Praktizējās galda klāšanā, iemācījās lo-
cīt salvetes un siet kaklasaiti vairākos 
veidos.

  Noslēguma nodarbībā ar kuģīti 
"Gulbis" jaunieši devās braucienā pa 
Daugavu, vērojot Kokneses vēsturis-
kās vietas, baudot dabas skatus un 

skaņas. Projekta noslēgumu atzīmēja 
ar kopīgo kliņģera baudīšanu. Nevar 
neatzīmēt jauku žestu no projekta da-
lībnieces – viena no mērķa grupas jau-
nietēm izcepusi kēksiņus, ar kuriem 
cienāja pārējos.

  Vairāk informācijas par projekta 
īstenošanas gaitu sociālā tīkla Facee-
book lapā IAMI projekts un Instagram 
lapā IAMI projekts.

 Liels paldies Ilmāra Gaiša Kokneses 
vidusskolai, īpaši skolotājai Dacei Sko-

pānei par veiksmīgu sadarbību, paldies 
Krodziņam "Rūdolfs" par ļoti garšīgām 
maltītēm, kā arī paldies Pumpurs un 
Kokneses pilsētas pašvaldībai!

  Eiropas Sociālā fonda projekta 
Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlai-
cīgas mācību pārtraukšanas samazinā-
šanai" (PuMPuRS) ietvaros.

  Nodarbības atbalsta Eiropas So-
ciālā fonda finansēts projekts Nr. 
8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicī-
gas mācību pārtraukšanas risku sama-
zināšanai".

 Informāciju sagatavoja:
Biedrība "IN-LAAT"

Jūlija sākumā Koknesē, med-
nieku kluba “Ķepainis” šautuvē 
notika treniņšaušana “Jāņu 
Buks 2021”. Treniņšaušanā 
piedalījās 44 mednieki kā no 
Kokneses, tā arī citiem Latvijas 
novadiem. Treniņšaušana noti-
ka ievērojot visus ar Covid-19 
saistītos drošības pasākumus. 

Par izglītojošu un aizraujošu vasaras piedzīvojumu Kokneses jauniešiem
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā 2021. gada vasarā tika īstenots 
biedrības "IN-LAAT” organizētais piecu aktivitāšu projekts "I.am.I" jeb 
"Es esmu es, esmu daļa no pasaules". Projekta mērķis - veicināt jau-
niešu personības izaugsmi, spēju un talantu apzināšanu, veiksmīgas 
personiskās dzīves veidošanu, jauniešu kompetenču pilnveidošana,  
personīgo mērķu apzināšana un sasniegšana. Palielināt jauniešu mo-
tivāciju turpināt formālo izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību 
sabiedrības procesos.

Šajā vasarā Kokneses novadā 
tiek uzstādīti bezmaksas Wi-Fi 
piekļuves punkti, kas nodrošinās 
bezmaksas piekļuvi ātrgaitas 
bezvadu interneta pieslēgumam 
bez paroles. Wi-Fi tiks nodroši-
nāts publiskās vietās Koknesē – 
gan iekštelpās, gan ārā.

Bezvadu interneta pieslēgums būs 
pieejams Kokneses parka teritorijā pie 
dīķiem pretī Ilmāra Gaiša Kokneses 
vidusskolai, pie skulptūras "Mūžībai", 
Kokneses sporta centra kompleksā, 
skeitparkā, sporta stadiona, bērnu ro-
taļu laukumā blakus Blaumaņa ielai, 
Kokneses viduslaiku pilsdrupu priekš-
pils teritorijā, skatu terasē Likteņdār-
zā, estrādē un Pasūtītāja brīvi izvēlētā 

iekštelpu objektā. 
Projekta laikā kopā tiks uzstādīti 

22 Wi-Fi piekļuves punkti, no kuriem 
15 ir ārtelpu, bet 7 ir iekštelpu bezva-
du interneta piekļuves punkti. Darbi 
tiek veikti WiFi4EU iniciatīvas ietva-
ros, kas piešķīra vaučeru 15 000 euro 
vērtībā Kokneses novada domei, lai 
pašvaldībai segtu bezvadu interneta 
piekļuves punktu iekārtu un uzstādīša-
nas izmaksas. Izmaksas tiks segtas no 
WiFi4EU projektam piešķirtā Eiropas 
komisijas finansējuma.

Darbu veicējs ir SIA "OSS Ne-

tworks", kas darbus pilnībā paveiks 
līdz 2021.gada 31.augustam.

Eiropas Komisija 2020. gada jūnijā 
aicināja pašvaldības visā Eiropā reģis-
trēties projektu konkursam "Interneta 
savienojamības veicināšana vietējās 
kopienās WiFi4EU", dodot iespēju sa-
ņemt Eiropas Savienības finansējumu 
(15 000 euro) publisku bezmaksas bez-
vadu interneta tīklu ierīkošanai. Ini-
ciatīvas "WiFi4EU" mērķis ir nodro-
šināt iedzīvotājiem un viesiem augstas 
kvalitātes interneta pieejamību visā Ei-
ropas Savienībā, izmantojot bezmak-
sas Wi-Fi tīklājus sabiedriskās vietās, 
piemēram, parkos, skvēros, pārvaldes 
iestādēs, bibliotēkās un veselības cen-
tros. Iespēju realizēt šo projektu Latvijā 
ieguva trīs pašvaldības.

Informāciju sagatavoja:
Projektu vadītāja Ieva Rusiņa
Aizkraukles novada Kokneses 

apvienības pārvalde

Sabiedriskās vietās būs 
pieejams bezvadu interneta 
pieslēgums Koknesē
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Atminoties  izcilo Beb-
ru pagasta lauksaimnieku 
un sporta dzīves entuziastu 
Jāni Krievāru,  par tradīci-
ju ir kļuvusi viņa piemiņai 
veltītā kausa izcīņa volejbo-
lā, kas turpinās pateicoties 
sporta aktīvistes Lības Zu-
kules ierosmei, Jāņa Krie-
vāra dēla Ulda Krievāra 
ziedotajai 300 eiro naudas 
balvai un Bebru pagasta 
pārvaldes līdzdalībai.

7. augustā Vecbebru sta-
dionā būs gaidīti gan volej-
bola spēlētāji, gan līdzjutēji. 
Īpaši viesi sacensību dienā 
vienmēr ir bijušie sportis-
ti: Uldis Filipsons, Uldis 
Straume, Jānis Birkāns un 
citi, kuri jaunības dienās 
volejbolu spēlējuši kopā 
ar Jāni Krievāru. Diemžēl 
daudzi viņa laikabiedri, ar 
kuriem kopā strādāts un 
sportots, vairs nav mūsu 
vidū.

10. augustā Jānim Krie-
vāram apritētu 90. mūža 
gadskārta. Cilvēka labie 
darbi dzīvo otru mūžu. 
Vecbebru muižas parkā sakup-
lojusi dižā bebrēnieša mūžam 
veltītā Japānas lapegle “Diāna”, 
kuru 2014. gada augustā, kad 
noritēja piemiņas kausa sacen-
sības, iestādīja  bijušie Bebru 

pagasta sportisti. 
Jāņa Krievāra piemiņas 

kausa izcīņas volejbolā orga-
nizētāja Lība Zukule teic, ka 7. 
augustā pēc sacensību atklāša-
nas Vecbebru muižas parkā pie 

iestādītās lapegles iecerēts sirs-
nīgs atceres brīdis veltīts Jāņa 
Krievāra darbīgajam mūžam 
Bebru pagastā.

Jāņa Krievāra piemiņai kausa 
izcīņa volejbolā


