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Kopš 2019.gada janvāra sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Kokneses no-
vadā nodrošina SIA “Ķilupe”. Uzņēmums ieguvis tiesības turpmākos piecus 
gadus nodrošināt atkritumu apsaimniekošanu novadā, uzvarot pašvaldības rī-
kotajā atklātajā konkursā. Uzņēmums turpinās nodrošināt iedzīvotājiem līdz 
šim pieejamās atkritumu šķirošanas iespējas, kā arī organizēs šķiroto atkritumu 
savākšanas laukuma (Paugu ielā 1d, Koknese) darbu.

Dalīto atkritumu konteineru adreses 
Kokneses novadā:

Kokneses pagastā:
1905.gada iela 4A; 1905.gada iela 7; 1905.gada iela 27; 1905.gada iela 

51A; Blaumaņa iela 6; Blaumaņa iela 30; Blaumaņa iela 32; Vērenes iela 
1; Vērenes iela 4; Upes iela 2; Lāčplēša iela 7; Melioratoru iela 1; Parka 
iela 15; Parka iela 25; Parka iela 27;  Indrānu iela 7;  Indrānu iela 8; 
Tilta iela 1; Stacijas laukums (Hanzas iela); Veikals “Bormaņi”; Līvānmāju 
ciems Bormaņi; Mājas “Laimdotas”; Liepas, Bormaņi. 

Bebru pagastā:
Kamenes; Ataugas; Saules; Jasmīni; Vecbebru PTV.
Iršu pagastā:
Madaras; Sporta halle; Dzintari; Alejas.
Šajās adresēs ir izvietoti viens, divi vai trīs konteineri atkritumu šķirošanai. 

Lai uzturētu vides tīrību šajās adresēs, iedzīvotājiem jāievēro, ka:
 konteiners STIKLA iepakojumam paredzēts – dažādu krāsu un izmēru 

stikla pudelēm un burkām. Jāatceras, ka tādi izstrādājumi kā māla un kerami-
kas pudeles, trauki, spoguļi, logu stikli un spuldzes nav otrreiz pārstrādājami, 
tāpēc tos STIKLA konteinerā izmest nedrīkst.

• dažādu krāsu un izmēra stikla pudeles un burkas. Atceries!!! Pirms izmeša-
nas iepakojums jāizskalo no ēdienu un dzērienu paliekām!

x nedrīkst porcelāna un keramikas traukus, spuldzes, logu un spoguļu stik-
lu, automašīnu stiklu
 konteiners KARTONA un PET iepakojumam paredzēts – žurnāliem, 

avīzēm, grāmatām un cita veida papīram, kartonam (t.sk. sulu un piena tet-
rapakām, makulatūrai); PET pudelēm; metāla konservu un dzērienu kārbām; 
matu šampūna un balzama iepakojumam. Jāatceras, ka čipsu pakas; plastmasas 
lentas; krējumu un margarīnu trauciņi; vienreizlietojamie trauki ir atkritumi, 
kurus nedrīkst izmest kartona un PET iepakojuma konteinerā.

• papīra un kartona iepakojums
• makulatūra - žurnāli, avīzes, grāmatas
• sulu un piena produktu tetrapakas (pirms izmešanas - jāizskalo!)
• tukšas un saplacinātas dzērienu plastmasas (PET) pudeles
• šampūnu un citas līdzīgas plastmasas pudeles (HDPE apzīmējums)
• plēves iepakojums
• metāla iepakojums (metāla kārbas, bundžas, vāciņi)
x nedrīkst vienreizējās lietošanas traukus
x nedrīkst olu iepakojumus no papīra un plastmasas
x nedrīkst čipsu pakas, saldējuma papīrus
x nedrīkst krējuma un margarīna trauciņus
x nedrīkst ar pārtikas produktiem pildītu iepakojumu
x nedrīkst rotaļlietas, putuplastu, citus plastmasas sadzīves priekšmetus
Iedzīvotāji, neatkarīgi no dzīvesvietas, drīkst izmantot jebkuru dalīto atkri-

tumu konteineru.
Ja rodas neskaidrības, aicinām zvanīt SIA “Ķilupe” klientu apkalpošanas cen-

tram pa tālruni 65071222, 29104053 vai sūtīt e-pastu: kilupe@gmail.com 
Atkritumu šķirošana ir iespēja samazināt sadzīves atkritumu daudzumu. 

Iedzīvotāji, kuru dzīvesvietas tiešā tuvumā nav šķirošanas konteineru, var 
izmanto šos konteinerus. Lai šajās adresēs nerastos nekārtības, lūgums iedzī-
votājiem ievērot, kādiem šķirotajiem atkritumiem paredzēts konkrētais kon-
teiners. Šķiroto atkritumu konteineru savākšana un izvešana ir bezmaksas 
pakalpojums.
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Novada
VēstisKOKNESE  BEBRI  IRŠI

KOKNESES
Jauniem apvāršņiem bagātu un veiksmīgu 2019. gadu!

Dalīto atkritumu šķirošana Kokneses novadā

SIA „Ķilupe” informē, ka Kokneses novada iedzī-
votājiem 2019. gada 24. janvārī būs iespēja samaksāt 
atkritumu apsaimniekošanas rēķinu skaidrā naudā bez 
komisijas maksas klātienē SIA "Ķilupe" pārstāvim. Lū-
dzam līdzi ņemt rēķinu papīra formātā. Savukārt iedzī-
votāji, kuri vēl nav noslēguši atkritumu apsaimniekoša-
nas līgumus, to varēs noslēgt klātienē norādītajā laikā. 

Atkritumu apsaimniekotājs SIA “Ķilupe” 
gaidīs klientus:

Kokneses novada 
domē

Melioratoru iela 1, 
Koknese

Iršu pagasta 
pārvaldē

“Kūlēni”, Iršu pagasts

Bebru pagasta 
pārvaldē

“Papardes”, Vecbebri

24.JANVĀRĪ, 
plkst. 14.00 – 16.00

24.JANVĀRĪ, 
plkst. 9.00 – 11.00

24.JANVĀRĪ, 
plkst. 11.30 – 13.00

SIA ĶILUPE
Tālr.: 65071222, 29104053
E-pasts: kilupe@gmail.com

Par atkritumu 
apsaimniekošanu Kokneses 
novadā

Koknese starptautiskajā 
tūrisma izstādē 
„Balttour 2019”

Uz tikšanos „Balttour 2019” aicina Kokneses tūrisma centrs! 

Lasiet 8.lpp.

Esiet sveicināti 2019. gada 
sākumā! Lai mums visiem savās 
mājās: Koknesē, Bebros un Iršos 
ir īpašs, ar brīnišķīgiem notiku-
miem bagāts gads! Lai mums 
katram sava veiksme un prieks, 
kā balts apsnidzis egles zars, par 
katru dzīves brīdi, kurā kļūstam 
mazliet labāki un sirds redzīgā-
ki. 

Izdevums Kokneses Novada 
Vēstis dodas pie jums, lai arī 
šajā gadā vēstītu par pašvaldības 
darbu, projektu aktualitātēm, 
par jaunumiem kultūras, tūris-
ma, izglītības un sporta dzīvē. 
Katru mēnesi iecerēts iepazīs-
tināt ar kādu vēsturisku noti-
kumu, ielūkojoties senu preses 
izdevumu hronikās. Bet šodienā 
veroties, atklāsim mūsu nova-
da uzņēmēju veiksmes stāstus 
un radošu personību sasniegu-
mus. Priecāsimies uzklausīt jūsu 
priekšlikumus izdevuma veido-
šanā.

Mūsu svarīgākais uzdevums 
ir novada iedzīvotājiem sniegt 
informāciju par pašvaldības 
lēmumiem un paveikto. Ar šo 
gadu darbību sācis jauns atkri-
tumu apsaimniekotājs SIA „Ķi-
lupe”. Tie, kuri vēl nav noslēgu-
ši līgumus, to varēs izdarīt 24. 
janvārī. Par šī gada lielākajiem 
plānotajiem darbiem stāstīsim 
nākamajā numurā, kad būs jau 
pieņemt 2019. gada budžets. Ie-
ceru ir daudz, lai mums izdodas 
tās piepildīt!

Īstais laiks baudīt ziemas bur-
vību – piedalīties Sniega dienas 
pasākumā Koknesē, atsaukties 
aicinājumam „Visi uz slēpēm!” 
un doties uz Bebriem, kur ik 
gadu notiek šis sportiskais pa-
sākums, atceroties mūsu novad-
nieku Voldemāru Jākobsonu. 
27. janvārī apritēs viņa mūža 
120. gadskārta, un šis gads paies 
lielās jubilejas zīmē.

Aicinām arī doties romantis-
kās vakara pastaigās pa izgais-
moto Kokneses parku un no-
tvert mirkli, kuru gribas paturēt 
plaukstās un atmiņās kā baltu 
brīnumu!

Sarmīte Rode
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1. Ar   2019. gada 2. janvāri par Kok-
neses internātpamatskolas - attīstī-
bas centra direktori apstiprināt Anitu 
Ščerbinsku.

2.1. Pieņemt zināšanai informāciju 
par sporta darbu Bebru pagastā (infor-
mācijā mājaslapā www.koknese.lv). 

2.2. Pieņemt zināšanai informāciju 
par sporta darbu Iršu pagastā (infor-
mācijā mājaslapā www.koknese.lv). 

3. Pieņemt zināšanai Kokneses no-
vada administratīvajā teritorijā prak-
tizējošo ģimenes ārstu Andas Elstes, 
Dainas Eglītes un Ziedoņa Mauliņa 
informāciju par veselības aprūpes pa-
kalpojumu nodrošināšanu Kokneses 
novadā.

4.1. Pieņemt zināšanai informāciju 
par Kokneses novada Dzimtsarakstu 
nodaļas darbu (informācijā mājaslapā 
www.koknese.lv). 

4.2. Pieņemt zināšanai informāciju 
par Kokneses novada domes arhivāra 
darbu (informācijā mājaslapā www.
koknese.lv). 

5. Apstiprināt Kokneses novada 
domes saistošos noteikumus Nr.1 
/2018 “Par grozījumiem 2018. gada 
31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 
7/2018 “Par Kokneses novada pašval-
dības budžetiem 2018.gadam” (infor-
mācijā mājaslapā www.koknese.lv). 

6.1. Piedalīties 39. starptautiskajās 
Hanzas dienās Pleskavā, kas notiks no 
2019. gada no 27. līdz 30. jūnijam.

6.2. Par delegācijas vadītāju apstip-
rināt Tūrisma un sabiedrisko attiecību 
nodaļas vadītāju Anitu Šmiti.

7. Paaugstināt ūdensapgādes un 
kanalizācijas tarifus Kokneses novada 
Kokneses pagasta, Koknesē no 2019. 
gada 1. februāra, nosakot tos sekojošā 
apmērā: 

- ūdensapgādes tarifs: 0.85 EUR/m3 
(bez pievienotās vērtības nodokļa),

- kanalizācijas tarifs: 1.45 EUR/m3 
(bez pievienotās vērtības nodokļa).

8.1. Apstiprināt Kokneses no-
vada domes saistošos noteikumus 
Nr.8/2018 “Par ēku numerācijas, ne-
kustamo īpašumu un ielu nosaukuma 
norāžu izvietošanas kārtību Kokneses 
novada administratīvajā teritorijā” (in-
formācijā mājaslapā www.koknese.lv). 

8.2. Saistošos noteikumus triju 
dienu laikā pēc to parakstīšanas elek-
troniski un rakstveidā nosūtīt Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai atzinuma sniegšanai. 

8.3. Saistošie noteikumi stājas spē-
kā nākošajā dienā pēc to publicēšanas 
Kokneses novada domes laikrakstā 
„Kokneses Novada Vēstis”. 

9. Izslēgt no Kokneses novada do-
mes centralizētās grāmatvedības uz-
skaites neatgūstamo debitoru parādus.

10.1. Rezerves zemes fonda un ze-
mes reformas pabeigšanai neizman-
toto zemi, kura atrodas Kokneses 
pašvaldības administratīvajā teritorijā, 
uzņemt pašvaldības bilancē ar 2019. 
gada 2. janvāri, ar kadastrālo vērtību 
uz 2019. gada 2. janvāri (informācijā 
mājaslapā www.koknese.lv). 

10.2. Pielikumā iekļauto zemesga-
balu ierakstīšanu zemesgrāmatā veikt 
pakāpeniski saskaņā ar budžetā šiem 
mērķiem paredzētajiem līdzekļiem.

11.1. Uzsākt Kokneses novada attīs-
tības programmas 2013. - 2019. gadam 
Rīcības plāna un Investīciju plāna ak-
tualizāciju;

11.2. Uzdot Kokneses novada do-
mes Attīstības nodaļai aktualizēt Kok-
neses novada attīstības programmas 
2013. - 2019.gadam Rīcības plānu un 
Investīciju plānu līdz 2019. gada 20. 
februārim.

11.3. Lēmumu par aktualizācijas 
uzsākšanu 5 (piecu) darba dienu lai-

kā pēc lēmuma pieņemšanas nosūtīt 
Vides aizsardzības un reģionālās attīs-
tības ministrijai un Zemgales plānoša-
nas reģionam.

12.1. Atļaut izsludināt iepirkumu 
procedūru Ilmāra Gaiša Kokneses vi-
dusskolas dienesta viesnīcas remon-
tam.

12.2. Atļaut izsludināt iepirkumu 
procedūru Vecbebru tehnikuma kom-
pleksa dienesta viesnīcas remontam.

13. Ierosināt Zemgales plānošanas 
reģionu veikt grozījumus “Zemgales 
plānošanas reģiona deinstitucionali-
zācijas plānā 2017.-2020. gadam” (in-
formācijā mājaslapā www.koknese.lv). 

14.1. Atbalstīt projekta “Sociālo 
pakalpojumu infrastruktūras attīstība 
Kokneses novadā” iesnieguma iesnieg-
šanu Darbības programmas “Izaugsme 
un nodarbinātība” specifi skā atbalsta 
mērķ a 9.3.1.”Attīstīt pakalpojumu in-
frastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā 
vidē un personu ar invaliditāti neatka-
rīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 
9.3.1.1.pasākuma “Pakalpojumu infra-
struktūras attīstība deinstitucionalizā-
cijas plānu īstenošanai” otrajā projektu 
iesniegumu atlases kārtā.

14.2. Izveidot pašvaldībai piederošā 
īpašumā “Madaras”, Iršu pagastā, Kok-
neses novadā ģimeniskai videi pietu-
vinātu pakalpojumu ārpusģimenes 
aprūpē esošiem bērniem. Iznākuma 
rādītājs: jaunizveidotas normatīviem 
atbilstošas 14 vietas ģimeniskai videi 
pietuvinātā pakalpojumā.

14.3. Projekta atbalsta gadījumā 
realizēt Projektā plānotās aktivitātes 
2018. – 2023.gadā par kopējo summu 
285 915, 49 EUR, t.sk.:

14.3.1. Eiropas Reģionālā fonda fi -
nansējums 79,00 % no attiecināmajām 
izmaksām – 225 873, 24 EUR;

14.3.2. Valsts budžeta dotācija 3,75 

% no projekta attiecināmajām izmak-
sām – 10721, 83 EUR;

14.3.3. Kopējais Kokneses novada 
domes fi nansējums 17,25 % no attieci-
nāmajām izmaksām – 49 320,42 EUR, 
t.sk.:

14.3.3.1.Kokneses novada domes 
līdzfi nansējums 11,25 % no attiecinā-
majām izmaksām – 32 165,49 EUR;

14.3.3.2.Kokneses novada domes fi -
nansējums snieguma rezerves priekš-
fi nansēšanai 6 % no attiecināmajām 
izmaksām – 17 154,93 EUR.

14.4. Nodrošināt projekta līdzfi nan-
sējumu 49 320,42 EUR apmērā, ņemot 
aizņēmumu Valsts kasē.

15.1. Pārdot mutiskā izsolē ar aug-
šupejošu soli Kokneses novada domei 
piederošā meža īpašuma ar nosauku-
mu „Lantupīte ”Kokneses pagastā, 
Kokneses novadā, mežu cirsmas, sa-
skaņā ar sarakstu izsoles noteikumos. 

15.2. Noteikt cirsmu izsoles noteik-
to sākumcenu 197   000 euro (viens 
simts deviņdesmit septiņi tūkstoši 
euro).

15.3. Apstiprināt Kokneses novada 
domes meža “Lantupīte” cirsmu izso-
les noteikumus (informācijā mājaslapā 
www.koknese.lv). 

15.4. Noteikt, ka meža cirsmu iz soli 
rīko Kokneses novada domes Izsoles 
komisija. 

16.1. Pārdot mutiskā izsolē ar aug-
šupejošu soli Kokneses novada domei 
piederošā meža īpašuma ar nosauku-
mu „Riesti” un “Straumītes” Kokneses 
pagastā, Kokneses novadā, mežu cirs-
mas, saskaņā ar sarakstu izsoles notei-
kumos. 

16.2. Noteikt cirsmu izsoles noteik-
to sākumcenu 76  000 euro (septiņdes-
mit seši tūkstoši euro).

16.3. Apstiprināt Kokneses novada 
domes mežu „Riesti ” un “Straumītes” 

cirsmu izsoles noteikumus (informāci-
jā mājaslapā www.koknese.lv). 

16.4. Noteikt, ka meža cirsmu izsoli 
rīko Kokneses novada domes Izsoles 
komisija. 

17.1. Pārdot mutiskā izsolē ar aug-
šupejošu soli Kokneses novada domei 
piederošā meža īpašuma Bebru pagas-
tā ar nosaukumu „Grīvas 1” un Iršu 
pagastā “Pie Ošiem”, Kokneses nova-
dā, mežu cirsmas, saskaņā ar sarakstu 
izsoles noteikumos. 

17.2. Noteikt cirsmu izsoles noteik-
to sākumcenu 105 000,00 euro ( viens 
simts pieci tūkstoši euro).

17.3. Apstiprināt Kokneses nova-
da domes mežu „ Grīvas 1 ” un “Pie 
Ošiem” cirsmu izsoles noteikumus 
(informācijā mājaslapā www.koknese.
lv). 

17.4. Noteikt, ka meža cirsmu izsoli 
rīko Kokneses novada domes Izsoles 
komisija. 

18. Ar 2019. gada 2. janvāri līdz 
2019. gada 30. jūnijam Kokneses ap-
vienotās pašvaldību būvvaldes arhi-
tekti Daci Lapuku apstiprināt par Kok-
neses apvienotās pašvaldību būvvaldes 
vadītāja pienākumu izpildītāju, kurš 
veic arī arhitekta pienākumus.

Nākošā Kokneses novada domes 
sēde notiks 2019. gada 30. janvārī 
plkst.14.00 un tajā tiks izskatīti šādi 
pamatjautājumi:

1. Par pašvaldības 2018.gada budže-
tu izpildi

2. Par pašvaldības budžetiem 2019.
gadam

3. Par amata vietām un darba algām 
Kokneses novada domē, tās iestādēs 
un struktūrvienībās

4. Par novada domes Darba plānu 
2019. gadam

Sagatavoja domes sekretāre 
Dz.Krišāne

2018. gada 27. decembrī Kokneses novada dome NOLĒMA: 

1. Kokneses novada dome pārdod 
mutiskā  izsolē ar augšupejošu soli tai 
piederošo Kokneses novadā, saska-
ņā ar sarakstiem izsoles noteikumos, 
sekojošu mežu cirsmu: Kokneses pa-
gastā, “Lantupīte”, izsoles sākumcena 
197 000.00 euro. Izsole notiks 2019.
gada 21.janvārī plkst.10.00. Pietei-
kums izsolei jāiesniedz līdz 2019.gada 
17.janvāra plkst.13.00, pievienojot 
maksājumu dokumentus par dalības 
maksu 50,00 euro un nodrošināju-
ma summu 19 700,00 euro norādot 
mērķi “Kokneses novada meža “Lan-
tupīte” cirsmu izsolei.” Izsoles   pie-
teikumi un dokumenti iesniedzami 
un adresēti Kokneses novada domes 
izsoles komisijai   Melioratoru ielā 1, 
Koknesē, Kokneses pag., Kokneses 

nov., LV-5113 vai personīgi 2.stāva 
13. kabinetā vai kancelejā. Dalības 
un nodrošinājuma maksas ieskaitā-
mas  Kokneses novada domes, reģis-
trācijas Nr.LV90000043494, AS SEB 
Bankas UNLALV2X, kontā LV22UN-
LA0035900130701 norādot mērķi. Iz-
soles notiks Kokneses novada domes 
administrācijas ēkas Melioratoru ielā 
1, Koknesē,1. stāvā. Ar izsoles notei-
kumiem var iepazīties pašvaldības 
mājas lapā www.koknese.lv 

2. Kokneses novada dome pārdod 
mutiskā  izsolē ar augšupejošu soli tai 
piederošo Kokneses novadā, saskaņā 
ar sarakstiem izsoles noteikumos, 
sekojošu mežu cirsmas:  Kokneses 
pagastā “Riesti” un “Straumītes”, 
izsoles sākumcena 76  000.00 euro. 

Izsole notiks 2019.gada 21.janvārī 
plkst.10.30. Pieteikums izsolei jā-
iesniedz līdz 2019.gada 17.janvāra 
plkst.13.00, pievienojot maksājumu 
dokumentus par dalības maksu 50,00 
euro un nodrošinājuma summu 
7600,00 euro norādot mērķi “Kokne-
ses novada mežu “Riesti” un “Strau-
mītes”, cirsmu izsolei.” Izsoles   pie-
teikumi un dokumenti iesniedzami 
un adresēti Kokneses novada domes 
izsoles komisijai  Melioratoru ielā 1, 
Koknesē, Kokneses pag., Kokneses 
nov., LV-5113 vai personīgi 2.stāva 
13. kabinetā vai kancelejā. Dalības 
un nodrošinājuma maksas ieskai-
tāmas   Kokneses novada domes, 
reģistrācijas Nr. LV90000043494, 
AS SEB Bankas UNLALV2X, kontā 

LV22UNLA0035900130701 norā-
dot mērķi..Izsoles notiks Kokne-
ses novada domes administrācijas 
ēkas Melioratoru ielā 1, Koknesē,1. 
stāvā. Ar izsoles noteikumiem var 
iepazīties   pašvaldības mājaslapā 
www.koknese.lv

3. Kokneses novada dome pārdod 
mutiskā   izsolē ar augšupejošu soli tai 
piederošo Kokneses novadā, saskaņā 
ar sarakstiem izsoles noteikumos, se-
kojošu mežu cirsmas:  Bebru pagas-
tā “Grīvas 1” un Iršu pagastā “Pie 
Ošiem”, izsoles sākumcena 105 000.00 
euro. Izsole notiks 2019.gada 21.jan-
vārī plkst.11.00. Pieteikums izsolei 
jāiesniedz līdz 2019.gada 17.janvāra 
plkst.13.00, pievienojot maksājumu do-
kumentus par dalības maksu 50,00 euro 

un nodrošinājuma summu 10 500,00 
euro norādot mērķi “Kokneses novada 
mežu “Grīvas 1” un “Pie Ošiem” cirsmu 
izsolei.” Izsoles   pieteikumi un doku-
menti iesniedzami un adresēti Kok-
neses novada domes izsoles komisijai   
Melioratoru ielā 1, Koknesē , Kokneses 
pag., Kokneses nov., LV-5113 vai perso-
nīgi 2.stāva 13. kabinetā vai kancelejā. 
Dalības un nodrošinājuma maksas ie-
skaitāmas  Kokneses novada domes, re-
ģistrācijas Nr.LV90000043494, AS SEB 
Bankas UNLALV2X, kontā LV22UN-
LA0035900130701 norādot mērķi.Iz-
soles notiks Kokneses novada domes 
administrācijas ēkas Melioratoru ielā 
1, Koknesē,1. stāvā. Ar izsoles noteiku-
miem var iepazīties pašvaldības mājas-
lapā www.koknese.lv

Meža cirsmu izsoles

SIA “Kokneses Komunālie 

pakalpojumi" informē, ka 

saskaņā ar 27.12.2018. 

Kokneses novada domes 

lēmumu no 01.02.2019. 

Kokneses novada Kokneses 

pagastā tiek noteikti 

sekojoši ūdensapgādes un 

kanalizācijas tarifi :

• ūdensapgādes tarifs: 
0,85 EURO/m3 bez PVN

• kanalizācijas tarifs: 
1,45 EURO/m3 bez PVN

Kokneses mūzikas skolas mācī-
bu maksām – saraksti par parāda vai 
pārmaksas summām atrodas mūzi-
kas skolā;
 Pirmskolas izglītības iestādes 

„Gundega” ēdināšanas maksām- 
saraksti par parāda vai pārmaksas 
summām atrodas PII „Gundega” 
bērnu grupiņās;
 Pirmskolas izglītības iestādes 

„Bitīte” ēdināšanas maksām – sa-
raksti par parāda vai pārmaksas 

summām atrodas PII „Bitīte” bērnu 
grupiņās.
Zemes nomas maksām – Kokne-

ses novada domē grāmatvedībā;
 Komunālo pakalpojumu mak-

sām Bebru pagastā – saraksti par 
parāda vai pārmaksas summām at-
rodas Bebru pagasta pārvaldes kasē;
Skolēnu ēdināšanas maksas Beb-

ru pamatskolā – saraksti par parāda 
vai pārmaksas summām atrodas 
Bebru pagasta pārvaldes kasē;

 Komunālo pakalpojumu mak-
sām Iršu pagastā – saraksti par parā-
da vai pārmaksas summām atrodas 
Iršu pagasta pārvaldes kasē.
Skolēnu ēdināšanas maksas Pēr-

ses pamatskolā – saraksti par parāda 
vai pārmaksas summām atrodas Iršu 
pagasta pārvaldes kasē.

Norēķinus salīdzināt no 2019.
gada 21.janvāra līdz 15. martam. Ja 
līdz noteiktam termiņam norēķini 
netiks salīdzināti, uzskatīsim Kokne-

ses novada domes norēķinu atliku-
mus par pareiziem.

Neskaidrību gadījumā 
var vērsties: 

Kokneses novada domes grāmatve-
dībā vai zvanīt pa tālruni 651 33639;

Bebru pagasta pārvaldē pie grā-
matvedes vai zvanīt pa tālruni 651 
64128 un 

Iršu pagasta pārvaldē pie grāmat-
vedes vai zvanīt pa tālruni 651 63681.

 Kokneses novada centralizētā grāmatvedība lūdz iedzīvotājus salīdzināt 
norēķinus ar Kokneses novada domi pēc stāvokļa uz 2018.gada 31.decembri, par 
sekojošiem maksājumu veidiem:
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Pēc 13 gadu darba Likteņdārza 

idejas autoru Vili Vītolu „Kokne-

ses fonda” padomes priekšsē-

dētāja amatā nomainīs viena no 

Fonda dibinātajām un Likteņ-

dārza aktīvākajām veidotājām 

Sandra Kalniete. Kopš Fonda 

dibināšanas 2005. gadā Sandra 

Kalniete aktīvi darbojusies Fon-

da padomē un no 2019. gada 

1. janvāra kļūs par tā vadītāju. 

Vilis Vītols turpmāk būs Likteņ-

dārza labās gribas vēstnieks. 

Viņa vietā Fonda padomes lo-

cekles amatā, saskaņā ar Fonda 

Statūtiem, darbosies viņa meita 

Kristīne Klišāne.

Mārtiņš Pučka, 

Likteņdārza sabiedrisko 

attiecību speciālists

"Es apzinos, ka "iekāpt Viļa Vīto-
la kurpēs" būs grūts uzdevums. Īpaši 
tāpēc, ka viņa vadībā ir strādāts kopš 
"Kokneses fonda" dibināšanas, un es 
izjūtu neizmērojamu cieņu un pa-
teicību par visu, ko no Vītola kunga 
esmu iemācījusies. Vēlos turpināt viņa 
darbu gan mazās, gan lielās lietās. Vis-
pirms jāpabeidz iesāktais Saieta nams 
un Ziedu pakalns, kā arī Likteņdārza 
draugu aleja. Taču vissvarīgākais uz-
devums ir piesaistīt Likteņdārzam ar-
vien jaunus draugus un atbalstītājus, 
kas tur pulcētos visos gadalaikos," uz-
sver "Kokneses fonda" jaunā padomes 
priekšsēdētāja Sandra Kalniete.

 Sandra Kalniete dzimusi Tomskas 
apgabala Toguras ciemā, kur viņas 
vecākus izsūtīja padomju okupācijas 
vara. Pēc Staļina nāves, kad Sandrai 
bija četri gadi, viņas ģimene atgriez-
ties Latvijā. Sandra Kalniete ieguvusi 
mākslas maģistra grādu Latvijas Valsts 
Mākslas akadēmijā, bet zināšanas ār-
politikā papildinājusi Līdsas universi-
tātē un Ženēvas Starptautisko attiecī-
bu institūtā.

1988. gadā Sandra Kalniete aktī-
vi iesaistījās Latvijas Tautas frontes 
veidošanā, kļūstot par vienu no re-
dzamākajām Latvijas Trešās atmodas 
pārstāvēm. Pēc Latvijas neatkarības 
atjaunošanas sākusi darbu jaunveido-
jamajā Ārlietu ministrijā kā Protokola 
vadītāja, tad - ārlietu ministra vietnie-
ce. 1993.gadā Sandrai Kalnietei tika 
uzticēts izveidot un vadīt Latvijas Re-
publikas pārstāvniecību ANO Ženēvā. 
1997.gadā viņa tika iecelta par ārkār-
tējo un pilnvaroto vēstnieci Francijā 
un vēlāk 2000. gadā – UNESCO. No 
2002. līdz 2004. gadam Sandra Kalnie-
te pildījusi LR Ārlietu ministres pienā-
kumus, bet 2004. gada janvārī kļuva 
par pirmo Latvijas Eiropas Komisijas 
locekli. 2006. gadā Sandra Kalniete no 
partijas “Vienotība” tika ievēlēta LR 
Saeimā, bet kopš 2009. gada jau otro 
sasaukumu ir Eiropas Parlamenta de-
putāte un pilda Eiropas Tautas parti-
jas, EP lielākās frakcijas priekšsēdētāja 
vietnieces pienākumus. 

Sandra Kalniete ir daudzu publikā-

ciju un vairāku grāmatu autore, saņē-
musi Latvijas un citu valstu augstākos 
apbalvojumus. Tostarp arī prestižo 
"Trumena–Reigana Brīvības medaļu", 
kuru piešķir cilvēkiem, kas savu dzīvi 
veltījuši brīvībai, demokrātijai un pre-
testībai komunismam, kā arī visiem 
citiem tirānijas veidiem. Sandra Kal-
niete nekad nav bijusi PSKP biedre. 

  Līdzšinējais Fonda padomes 
priekšsēdētājs Vilis Vītols dzimis 
1934. gadā Rīgā. 1944. gadā kopā ar 
ģimeni devies bēgļu gaitās uz Vāciju, 
četrus gadus pavadot Eslingenes lat-
viešu nometnē. 1948. gadā pārcēlies 
uz Venecuēlu, kur pabeidzis vidus-
skolu un ieguvis civilinženiera grādu 
Venecuēlas Centrālajā Universitātē. 
1961. gadā devies uz ASV, kur vienu 
gadu ar Forda fonda atbalstu studē-
jis Carnegie Institute of Technology, 
iegūstot maģistra grādu. Pēc studi-
jām sācis strādāt Venecuēlas lielā-
kajā būvfi rmā Precomprimido C.A. 
1964. gadā kopā ar tēvu – arī Vili 
Vītolu – atvēruši savu projektēšanas 
un būvniecības uzņēmumu un līdz 
tēva nāvei 1984.  gadā uzcēluši un 
pārdevuši vairāk nekā 70 ēku ar 5000 
dzīvokļiem.

Vilis Vītols darbojies Venecuēlas 
Latviešu apvienībā un kādu laiku arī 
Dienvidamerikas Latviešu apvienībā, 
divus gadus bijis tās priekšsēdētājs. 
Sešus gadus bijis Pasaules brīvo lat-
viešu apvienības valdes loceklis. Kopš 
tā dibināšanas bijis Latvijas Brīvības 

fonda pārstāvis Venecuēlā. No 1992. 
gada līdz 1999. gada sākumam pildījis 
Latvijas Republikas goda konsula pie-
nākumus Venecuēlā. 

1996. gadā Vilis Vītols ar ģimeni 
Latvijā dibinājis „Māras banku”, kas 
2003. gadā pārdota Somijas Sampo 
bankai. 1999. gadā ar ģimeni pārcēlies 
uz patstāvīgu dzīvi Latvijā. 2002. gadā 
Vilis un Marta Vītoli dibinājuši „Vīto-
lu fondu”, kura mērķis ir ar stipendiju 
atbalstīt spējīgus, centīgus, bet maz-
nodrošinātus jauniešus, dodot viņiem 
iespēju studēt Latvijas augstskolās. 
2003. gadā apbalvots ar Triju Zvaigžņu 
ordeni. 

 2005. gadā ar mērķi izveidot Lik-
teņdārzu dibināts “Kokneses fonds” 
- bezpeļņas sabiedriska organizāci-
ja. Tā dibinātāji ir 14 privātpersonas 
- Vilis Vītols, Marta Vītola, Sandra 
Kalniete, Māra Zālīte, Ainārs Bam-
bals, Andris Freibergs, Jānis Kukai-
nis, Imants Lancmanis, Rudīte Vīk-
sne, Valdis Lokenbahs, Ilmārs Mežs, 
Valters Nollendorfs, Baiba Rubesa, 
Jānis Stradiņš un Kokneses pašval-
dība, kuru šobrīd pārstāv Kokneses 
novada domes priekšsēdētājs Dai-
nis Vingris un domes priekšsēdētāja 
vietnieks Māris Reinbergs. Vilis un 
Marta Vītoli, dibinot Fondu, iegul-
dījuši 450  000 latu un to fi nansiāli 
atbalstījuši arī turpmākajos gados.

  Fonda dibinātāji izveidojuši pa-
domi, kas ar 2019. gada 1. janvāri 
Sandras Kalnietes vadībā darbosies 

šādā sastāvā – Dainis Vingris (pado-
mes priekšsēdētāja vietnieks), Guntis 
Belēvičs, Andris Jaunsleinis, Kristīne 
Klišāne, Tomass Kotovičs, Māris Re-
inbergs, Jānis Stradiņš, Marta Vītola 
un Māra Zālīte. Fonda padome sanāk 
vismaz reizi trijos mēnešos un lemj 
par konceptuāliem jautājumiem, kas 
saistīti ar Likteņdārza attīstību.

  Likteņdārzs ir par Latvijas tautas 
ziedojumiem veidota piemiņas vieta 
un simbols Latvijas tautas izaugsmei, 
kas top Latvijas sirdī – Koknesē, uz sa-
las Daugavā. Likteņdārzā tiek fi ksēta 
tautas dzīvā atmiņa – katrs iestādītais 
koks, atvestais akmens ir ar konkrēta 
cilvēka, cilvēku grupas stāstu par Lat-
vijas cilvēkiem un vēsturi. Kopš 2005. 
gada tajā ieguldīti vairāk nekā trīs mil-
joni eiro. Ik gadu dārzu apmeklē ap 70 
000 – 100 000 apmeklētāju. 

"Kokneses fondu" turpmāk vadīs Sandra Kalniete

Kokneses novada dome aicina 
līdz 18. janvārim pulksten 15 ie-
sniegt pieteikumus izsludinātajam 
ikgadējam biznesa ideju konkursam 
„ESI UZŅĒMĒJS!”. 

Konkursā var piedalīties ikviena 
fiziska vai juridiska persona, kurai 
ir biznesa ideja un kura ir gatava 
to attīstīt saimnieciskās darbības 
uzsākšanai, jaunu pakalpojumu vai 
produktu radīšanai Kokneses, Beb-
ru vai Iršu pagastā.

Konkursa pirmo trīs vietu iegu-
vēji savu biznesa ideju realizāci-

jai saņems naudas balvas (1.vieta 
– 1500 euro, 2.vieta – 1000 euro, 
3.vieta – 700 euro). 

Pieteikumi jāsagatavo atbilstoši 
konkursa nolikuma prasībām un 
jāiesniedz Kokneses novada domē 
(2.stāvs, 2.kab.), Melioratoru ielā 1, 
Koknesē vai pa pastu līdz 2018.gada 
18. janvārim. 

Vairāk informācijas:  
Kokneses novada domes 

Attīstības nodaļā (11.kab.),  
mob. 20499940, 

T.65133636, 

Laiks atklāt savu 
biznesa ideju!

2018. gada garumā biedrība 

"Mazā taka" vairākos pasā-

kumos bija aicinājusi dzejas 

cienītājus iepazīt savu autoru 

radošo veikumu. Sagaidot 

trešo adventi, 15. decembrī, 

Kokneses pagasta bibliotēkā 

piepildīto pūru vaļā vēra "Ma-

zās takas" vadītāja un iedves-

motāja Maija Stepēna. 

2018. gadā ceļu pie lasītājiem 

sākusi viņas dzejas grāmata 

"Uz kāpnēm paliks kristāla kur-

pīte.." un stāstu krājums "Gan-

drīz vai memuāri".

Sarmīte Rode 

Mārča Briškas foto 

Tikšanās reizē Maija Stepēna mūs 
pa atmiņu takām aizveda savā bērnī-
bā, kad viņa, Kurzemes meitene, mā-
coties Lutriņu pamatskolā, uzrakstīja 
savu pirmo dzejoli un lēnām atvēra 
durvis uz pasauli, kurā dzīvo no sirds 
pasacīti vārdi. Lēnām, uzburot atmi-
ņu ainas, viņa klausītājiem aicināja 
ieklausīties gan pirms piecdesmit 
gadiem uzrakstītos dzejoļos (runājot 
tos no galvas!), gan atklājot savu gaišo 
dzīves redzējumu.

Lūk, jaunībā rakstītas un dziļi atmiņā 
glabātas dzejas rindas: 
Kad dārzā sāk skanēt liliju zvani, 
Zinu - nu jau jūlijs ir klāt. 
Siltie vēji, šie mākoņu gani, 
Smaržu vīraku kūpināt sāk. 
Kas šajās smaržās ne reizi nav grimis, 
Ziedu ballē kas dejojis nav, 
Gribu teikt, tas laimei nav dzimis 
Un to satikt tam cerību nav. 

Iepazīstinot ar grāmatu "Uz kāpnēm 
paliks kristāla kurpīte", autore atklā-
ja, ka tajā kā mazas domu pērles vietu 
radušas epifānijas, kas ir robežšķirtne 
starp dzeju un prozu. "Lasītājam jāsajūt, 
kas rakstīts starp rindiņām," teica dzej-
niece, velkot paralēles starp mūziku un 
vārda mākslu – gan dzejā, gan mūzikā 
mēs varam uzburt sajūtu gleznas. Starp 
lasītājām epifānijām skanēja brīnišķīgi 
Mocarta un Bēthovena skaņdarbi, uz-
burti vijoles skaņās. Paldies Kokneses 
Mūzikas skolas vijoles spēles skolotā-
jam Rūdolfam Bahmanim un viņa au-
dzēknēm Laurai Vasiļevskai un Helēnai 

Vildei par šo skaisto dāvanu Maijai Ste-
pēnai un visiem pasākuma baudītājiem. 

Maiju Stepēnu pazīstam arī kā bērnu 
pasaku autori un lielisku stāstnieci. Ar 
grāmatu "Gandrīz vai memuāri" viņa 
mūs pārsteidz ar savu lielisko humora 
izjūtu un māku pasmieties pašai par 
sevi. Grāmatā ir aprakstīti patiesi dzī-
ves notikumi, kurus autore vēl mazliet 
paspilgtinājusi, lai jautrība aug augumā. 
"Es vienmēr iepinos ķibelēs, bet man 
patīk par tām pasmieties!"- teic kuriozo 
stāstu autore. Tam piekrīt arī tie, kas jau 
šo dzīvespriecīgo vēstījumu ir izlasījuši. 

Maija kundze  pēc savas būtības ir 
devēja un dāvinātāja. Katrs pasākuma 
dalībnieks piedalījās loterijā un savā 
īpašumā ieguva kādu no Maijas Stepē-
nas grāmatām. 

Cienājoties ar viņas ceptajām izcili 
gardajām piparkūkām, vēl pēc pasāku-
ma raisījās sirsnīgas sarunas un skanēja 
laba vēlējumi labu vārdu teicējai un pa-
saulē nesējai. Maijas Stepēnas radošais 
devums bija skaista dāvana mums vi-
siem aizvadītajos Ziemassvētkos. 

Ar smaidu pa dzīvi

Ziedi un laimes vēlējumi no savējiem.

Maijas Stepēnas radošais devums – 
dāvana koknesiešiem.

27. janvārī pieminēsim tēlnieka 

un skolotāja Voldemāra Jākob-

sona 120. mūža gadskārtu. Viņa 

atdusas vietu Bebru pagasta 

Zutēnu kapos sasildīs iedegtās 

sveču liesmiņas. Dienu iepriekš, 

26. janvārī, Bebru pagastā 

Mežaparka estrādes teritorijā 

notiks mūsu dižajam novad-

niekam veltītais gadskārtējais 

pasākums „Visi uz slēpēm!”.

Savukārt pēc vasaras saulgrie-
žiem, 29. jūnijā, mākslinieka mājās 
„Galdiņos” iecerēts jubilejas pa-
sākums, kurā būs gaidīti novada 
iedzīvotāji, Voldemāra Jākobsona 
skolnieki, visi, kuri viņu pazina un 
vēlēsies doties atmiņu ceļojumā. 
Uz kopīgu sadziedāšanos aicinās 
Andris Kristons un mūsu novada 
dziedošie kolektīvi.

Sācies Voldemāra Jākobsona 
120. jubilejas gads
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Sociālā dienesta darbības mērķis ir sniegt vai organizēt sociā-
los pakalpojumus atbilstoši klientu vajadzībām, sniegt sociālo pa-
līdzību, sociālā darbinieka konsultācijas un ieteikumus par tālāku 
rīcību personai, kura nespēj nodrošināt sevi (savu ģimeni) un/vai 
pārvarēt esošās dzīves grūtības tikai saviem spēkiem un, kurai ir 
vēlēšanās mainīt pašreizējo situāciju.

Sociālā dienesta galvenais uzdevums ir sociālās palīdzības un 
sociālo pakalpojumu sniegšana, vienlaicīgi arī veicinot personu 
pašpalīdzību un iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē, kā arī veicināt 
šo personu atbildības izjūtu pret sevi un savu ģimeni. 

Sociālie pakalpojumi ietver:
• sociālo aprūpi, kuras mērķis ir nodrošināt dzīves kvalitātes 

nepazemināšanos personai, kura vecuma vai funkcionālo traucē-
jumu dēļ to nevar nodrošināt pati saviem spēkiem;

• sociālo rehabilitāciju, kuras mērķis ir novērst vai mazināt 
invaliditātes, darba nespējas, atkarības un citu faktoru izraisītās 
negatīvās sociālās sekas personas dzīvē.  

Sociālo pakalpojumu sniegšanas 
pamatprincipi:
pakalpojumu nodrošināšana klienta dzīvesvietā vai iespēja-

mi tuvu tai; 
• sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodrošināšana 

ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijās tikai tajā 
gadījumā, ja dzīvesvietā sociālo pakalpojumu apjoms nav klien-
tam pietiekams; 

• personas individuālo vajadzību un resursu novērtējums; 
• starpinstitucionālās un starpprofesionālās sadarbības nodro-

šināšana; 
• personas līdzdarbība lēmuma pieņemšanas procesā; 
• bērna aprūpe ģimeniskā vidē.
Sociālā palīdzība ir naudas vai mantiskais pabalsts, kura pie-

šķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu, personām (ģi-
menēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai. 
Pamatvajadzības ir mājoklis, ēdiens, apģērbs, medicīniskā aprūpe 
un obligātā izglītība. Sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiā-
lu atbalstu trūcīgām un/vai krīzes situācijā nonākušām ģimenēm 
(personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu 
darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.

Sociālais darbs – profesionāla darbība, lai palīdzētu personām, 
ģimenēm, personu grupām un sabiedrībai kopumā veicināt vai 
atjaunot savu spēju sociāli funkcionēt, kā arī radīt šai funkcionē-
šanai labvēlīgus apstākļus.

Sociālais dienests veic darbu Kokneses, Bebru, Iršu pagastos. 
Koknesē sociālā dienesta telpas atrodas Vērenes ielā 1, 1.stāvā, 
Bebros– pagasta pārvaldes telpās 2.stāvā, Iršos– pagasta pārval-
des telpās 1.stāvā. Šīs telpas atbilst normatīvo aktu prasībām, jo 
apmeklētājiem tiek nodrošinātas uzgaidāmās telpas ar sēdvietām, 
iespēja izmantot sanitāro telpu, kā arī ir atsevišķa telpa katram 
darbiniekam sarunām ar apmeklētājiem. Joprojām aktuāls ir jau-
tājums par piekļuves nodrošināšanu klientiem ar funkcionāliem 
traucējumiem Bebru pagasta pārvaldē. Gadījumos, ja klients in-
formē sociālo darbinieku, ka viņam nav iespēju ierasties sociālajā 
dienestā funkcionālu traucējumu dēļ, dienesta darbinieki dodas 
klientus apmeklēt mājās.

2018.gadā Sociālajā dienestā strādāja 
pieci sociālā darba speciālisti:

• Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem (pienā-
kumos ietilpst sociālais darbs ar ģimenēm ar bērniem Kokneses 
pagastā, ar sociālā riska ģimenēm visā novadā, pakalpojumi ģi-
menēm visā novadā, datu ievadīšana SOPA programmā, organi-
zēto pakalpojumu administrēšana);

• Sociālais darbinieks darbam ar pieaugušām personām Kok-
neses pagastā (pienākumos ietilpst sociālā dienesta klientu apse-
košana dzīvesvietā, sociālās situācijas izvērtējums (arī pēc Vese-
lības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) 
pieprasījuma atbilstoši Ministru kabineta (MK) noteikumu prasī-
bām), sociālo pakalpojumu organizēšana pieaugušām personām 
(aprūpe institūcijās, sociālās rehabilitācijas pakalpojumi), kā arī 
sociālo pakalpojumu– aprūpe mājās, asistentu pakalpojums paš-
valdībā organizēšana, datu ievadīšana SOPA programmā, organi-
zēto pakalpojumu administrēšana); 

• Sociālās palīdzības organizators Kokneses pagastā (pienāku-
mos ietilpst iztikas līdzekļu deklarāciju pieņemšana, atbilstības 
trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam izvēr-
tēšana, pabalstu piešķiršana vai atteikšana, izmaksu sarakstu ga-
tavošana, datu ievadīšana SOPA programmā, sociālās palīdzības 
administrēšana);

• Sociālais darbinieks Bebru un Iršu pagastā (pienākumos 
ietilpst sociālais darbs ar pieaugušām personām Bebru pagastā, 
ar ģimenēm ar bērniem Bebru un Iršu pagastā sociālā dienesta 
klientu apsekošana dzīvesvietā, sociālās situācijas izvērtējums (arī 
VDEĀVK atbilstoši MK noteikumu prasībām), sociālo pakalpo-

jumu organizēšana pieaugušām personām (aprūpe institūcijās, 
sociālās rehabilitācijas pakalpojumi), kopā ar sociālo darbinieku 
ar ģimenēm ar bērniem sociālais darbs ar riska ģimenēm, datu 
ievadīšana SOPA programmā, organizēto pakalpojumu adminis-
trēšana);

• Sociālais darbinieks Iršu pagastā un sociālās palīdzības or-
ganizators Bebru un Iršu pagastā (pienākumos ietilpst sociālais 
darbs ar pieaugušām personām Iršu pagastā, sociālā dienesta 
klientu apsekošana dzīvesvietā, sociālās situācijas izvērtējums (arī 
VDEĀVK atbilstoši MK noteikumu prasībām), sociālo pakalpo-
jumu organizēšana pieaugušām personām (aprūpe institūcijās, 
sociālās rehabilitācijas pakalpojumi), iztikas līdzekļu deklarāciju 
pieņemšana klientiem Bebru un Iršu pagastā, atbilstības trūcīgas 
vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam izvērtēšana, 
pabalstu piešķiršana vai atteikšana, izmaksu sarakstu gatavošana, 
datu ievadīšana SOPA programmā, sociālās palīdzības un organi-
zēto pakalpojumu administrēšana). 

 Sociālā dienesta darbinieku skaits un izglītība ir atbilstoši So-
ciālās palīdzības un sociālo pakalpojumu likuma prasībām (SPSP 
likuma 10.panta pirmā daļa un 41., 42.pants). Atvaļinājuma, 
slimības dēļ vai mācību dēļ promesošu darbinieku vienu dienu 
nedēļā aizvieto dienesta vadītājas norīkots cits darbinieks. Uzsā-
kot 2019.gadu, darba attiecības ir pārtraucis viens sociālais darbi-
nieks, tādēļ sociālais dienests aicina pievienoties sociālā dienesta 
komandai jaunu zinošu sociālo darbinieku.

Atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 13.jūnija noteikumiem 
Nr.338 „Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” sociālā darba 
speciālisti 2018.gada laikā ir apmeklējuši profesionālās pilnveides 
kursus un mācības normatīvajos aktos noteiktajā apjomā.

Iedzīvotāju iesniegumus un iztikas līdzekļu deklarācijas soci-
ālās palīdzības pabalstu vai pakalpojumu saņemšanai Sociālais 
dienests izskata 10 darba dienu laikā no iesniegšanas datuma. Ga-
dījumos, ja Ministru kabineta noteikumos ir noteikts cits izskatī-
šanas termiņš, tas tiek ņemts vērā. Sociālā dienesta sēdes notiek 
divas reizes mēnesī. Sēdēs:

• Sociālā dienesta vadītāja informē par aktualitātēm sociālās 
palīdzības un sociālo pakalpojumu jomā;

• Tiek organizētas kovīzijas par aktuālu sociālo gadījumu risi-
nāšanas gaitu;

• Tiek izskatīti iedzīvotāju iesniegumi un iztikas līdzekļu dek-
larācijas;

• Tiek pieņemti lēmumi par sociālās palīdzības un sociālo pa-
kalpojumu piešķiršanu vai atteikšanu.

2018.gadā ir notikušas 36 sociālā dienesta sēdes, t.sk. vienpad-
smit ārkārtas sēdes, jo bija nepieciešamība pieņemt sociālā die-
nesta lēmumus steidzamības kārtā. Katra mēneša pirmā sēde tiek 
organizēta izbraukumā Iršu vai Bebru pagasta pārvaldē.

2018.gadā sociālajā dienestā ir iesniegti un izskatīti 829 iedzī-
votāju iesniegumi par sociālās palīdzības vai sociālo pakalpoju-
mu pieprasīšanu, un sociālā dienesta sēdēs pieņemti 720 lēmumi 
par piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pieprasīto sociālo palīdzī-
bu vai sociālos pakalpojumus. 

Sociālais dienests, izvērtējot 
iedzīvotāju materiālo situāciju, 
izsniedz divu veidu izziņas: 

• par trūcīgas ģimenes (personas) statusu,
• par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu, 
2018.gadā ir izsniegtas 345 izziņas, t.sk.:
• 157 – izziņas par trūcīgas ģimenes (personas) statusa piešķir-

šanu,
• 188 – par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa pie-

šķiršanu.

Ziņas par sociālās palīdzības saņēmējiem un sniegtās palīdzī-
bas apjomu tiek ievadītas un apkopotas datu bāzē programmā 
SOPA. Ievērojot klientu interešu konfi dencialitāti un klientu datu 
aizsardzību, šai programmai ir piekļuve tikai sociālā dienesta dar-
biniekiem katram ar savu lietotāja vārdu un paroli. Ir noslēgta 
vienošanās par sadarbību datu apmaiņā starp Labklājības minis-
triju, tās padotībā esošajām valsts pārvaldes iestādēm, tajā skaitā:

• VSAA (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra),
• NVA (Nodarbinātības valsts aģentūra),
• VDEĀVK (Valsts un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts ko-

misija). 
Ir noslēgti savstarpējās sadarbības līgumi par datu apmaiņu ar:
• CSDD (ceļu satiksmes drošības direkcija),
• NINO (nekustamā īpašuma nodoklis),
• VID (Valsts ieņēmumu dienests),
• VVDZ (Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata),
• JPA (Juridiskās palīdzības administrācija).
Līdz ar to programmā SOPA ir pieejami dati par klientiem pie-

derošajiem nekustamajiem īpašumiem, piederošajām automašī-
nām, saņemtajām pensijām un pabalstiem, ieņemtajiem amatiem 

un saņemtajiem ienākumiem, kas tiek uzrādīti Valsts ieņēmumu 
dienestā, kā arī par to, vai klients ir bezdarbnieks un kādus NVA 
pakalpojumus ir izmantojis. Savukārt līgums ar JPA nodrošina 
iespēju personām, kuras atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas per-
sonas statusam, saņemt valsts apmaksātu juridisko palīdzību. 

Lai pilnveidotu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
organizēšanu, koordinēšanu un pārraudzīšanu, Labklājības mi-
nistrijas projekta ietvaros ir izveidota valsts sociālās politikas 
monitoringa informatīvā sistēma (SPOLIS). Informācijas sistē-
mā iekļauti dati par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
sniegšanu personām, kas tos pieprasījušas. Dati tiek pārņemti no 
programmas SOPA, kurā tos ievada sociālā dienesta darbinieki. 
Asistentu pakalpojuma atskaites un ikmēneša statistikas pārskati 
Labklājības ministrijai tiek iesniegti šajā programmā. 

Trūcīgas ģimenes (personas) statuss tiek piešķirts saskaņā ar 
30.03.2010. MK noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par ģimenes 
vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” un Kok-
neses novada domes 20.06.2012. Saistošiem noteikumiem Nr.8 
„Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa 
noteikšanu Kokneses novadā”. Tabulā ir apkopoti dati par trūcīgo 
personu skaitu Kokneses novadā 2018.gadā. 
Trūcīgo un maznodrošināto personu skaits

2018.gads Kokneses 
pagasts

Bebru 
pagasts

Iršu 
pagasts

Kokneses 
novads 
(kopā)

Trūcīgās 
personas 105 55 24 184

Mazno-
drošinātās 
personas

144 81 26 251

2018.gadā dažādi sociālās palīdzības pabalsti ir tikuši izmaksā-
ti 129 179,70 euro apmērā, tos saņēmušas 474 personas. Detalizē-
ta informācija par sociālās palīdzības pabalstiem ir skatāma ziņo-
juma tabulā par sociālās palīdzības pabalstiem plānoto līdzekļu 
izlietojumu 2018.gadā. 

N
r. 

p.
k. Pabalsta 

mērķis
Pabalsta 

veids
Bu-

džets 
kopā

Izlietots Izlietots 
kopā

1 GMI līmeņa 
nodrošinā-
šanai

naudā 33000 27300.97 32926.42
natūrā 5625.45

2 Dzīvokļa 
pabalsts

par komu-
nālajiem 
maksāju-
miem dzī-
vokļos

48000 17336.53 47411.53

par kurinā-
mā iegādi

29645

par remon-
tu

430

3 Veselības 
aprūpei

par medi-
kamentiem

5500 5144 5144

4 Pabalsti 
trūcīgām 
un mazno-
drošinātām 
ģimenēm ar 
bērniem

bērnudārza 
apmaksa 

1500 1089.38 1089.38

brīvpusdie-
nas skolā 
vidusskolē-
niem

400 236.8 236.8

mācību 
līdzekļu 
iegādei

900 1320 1320

5 Pabalsts 
daudzbērnu 
ģimenēm

bērnudārza 
apmaksa 

18500 15045.01 15045.01

6 Pabalsts 
audžuģime-
nēm

bērna uztu-
ram

13560 12634.63 12634.63

7 Sociālās 
garantijas 
pilngadību 
sasnieguša-
jiem bez ve-
cāku gādības 
palikušajiem 
bērniem

ikmēneša 
pabalsts

5040 3777.77 5148.08

patstāvīgas 
dzīves uz-
sākšanai

756.12

dzīvokļa 
pabalsts

614.19

8 Pabalsts krī-
zes situācijā

pamatva-
jadzību 
nodrošinā-
šanai

4100 3076 3076

9 Pārējā soci-
ālā palīdzība

atsevišķu 
situāciju 
risināšanai

1300 474.16 474.16

10 Apbedīšanas 
pabalsts

apbe-
dīšanas 
izdevumu 
segšanai

1200 2553.69 2553.69

11 Pabalsts 
aprūpes no-
drošināšanai

pensionā-
ra/ invalīda 
aprūpei

1800 2120 2120

KOPĀ 134800 129179.7 129179.7

Par sociālā dienesta darbu 2018.gadā
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Latvijas labākā distanču slēpo-

tāja Patrīcija Eiduka aizvadītā 

gada 29. decembrī Itālijas kal-

nu ciematā Toblahā debitēja 

distanču slēpošanas vairāku 

posmu seriālā ”Tour de ski”, 

esot pirmajai Latvijas sievietei, 

kas piedalījusies šajā pres-

tižajā un grūtajā slēpošanas 

seriālā, un pirmajai no Latvijas 

slēpotājiem pasaules kausa 

posmos sprintā iegūstot zem 

100 FIS punktiem. 

Ivars Bācis, 

Latvijas slēpotāju pārstāvis

18 gadus vecā Patrīcija Eiduka 
kvalifi kācijā 1,3km sprintu brīvajā 
stilā veica 2:48,25 un labākā laika uz-

rādītājai Sadijai Bjornsenai no ASV 
piekāpās 12,30 sekundes, kas 75 da-
lībnieču vidū latvietei deva 58.vietu 
un 94,65 FIS punktus. Olimpiete no 
Vecbebriem ir pirmā, kas no mūsu 
sievietēm šāda augstākā līmeņa sa-
censībās iegūst mazāk par 100 FIS 
punktiem, un pirmā no visiem Latvi-
jas slēpotājiem, kas to izdara sprinta 
disciplīnā, jo neviens no mūsu vīrie-
šiem to nav spējis.

Pirms diviem gadiem decembra 
beigās madonietis Indulis Bikše kļu-
va par pirmo latvieti, kas piedalījies 
“Tour de ski”, šodien 29.decembrī, 
Patrīcija Eiduka kā pirmā no Latvijas 
sievietēm izgāja  uz starta daudzdie-
nu slēpošanas seriālā ”Tour de ski”, 
kas norisinās trīspadsmito reizi. Un 

kuplās Eiduku ģimenes pārstāve, ne 
tikai izgāja uz starta, bet arī parādīja 
ļoti atzīstamu rezultātu, tādējādi ap-
liecinot, ka Kokneses novada pašval-
dības, igauņu, SIA ”Merks”, Latvijas 
Olimpiskās vienības, SIA “Virši A”, 
SIA “Ievas siers” sniegtais fi nansiā-
lais atbalsts treniņiem ir devis vaja-
dzīgo progresu.

Pēc FIS punktu reitinga Patrīcija 
Eiduka no 75 dalībniecēm bija 67., 
un ar tādu numuru startēja. Lai arī 
divas pēc ranga zemāk esošās slē-
potājas mūsu sportisti apsteidza, 
tomēr Ingus Eiduka audzēkne un 
meita pārspēja 11 rangā augstāk eso-
šās konkurentes, kas Patrīcijai deva 
vietu labāko sešdesmitniekā. Lai arī 
ieņemtā vieta uz dažu citu ziemas 

sporta veidu fona nav augsta, tomēr 
jāņem vērā katra sporta veida spe-
cifi ka un arī konkurence. Ne tikai 
kā pirmās astoņpadsmit gadus vecā 
meitene no Vecbebriem apsteidza 
šādas augsta līmeņa slēpotājas – pa-
gājušajā gadā gan pasaules kausa 
posmos, gan pasaules čempionātā 
sprintā divdesmitniekā tikušo itālieti 
Ilariju Debertolisu, pasaules kausa 
posmu komandu sprintā uzvarētāju 
un individuālajā sprintā fi nālisti un 
vairākkārtēju pusfi nālisti Annu Kilo-
nenu no Somijas, Olimpiskajās spē-
lēs, pasaules čempionātā un pasaules 
kausa posmos desmitniekā tikušo 
Anastasiju Sedovu (tiesa, krieviete 
šos panākumus guvusi distancē, ne 
spritnā – aut.piez.), kā arī šā gada 

septīto labāko sprinteri pasaulē U23 
grupā Piju Finku no Vācijas.

Patrīcija Eiduka ar labāko Latvijas sprinta rezultātu 
debitējusi “Tour de ski”

Patrīcija Eiduka aizvadīto gadu 
noslēdza ar nozīmīgām sacensībām 

Itālijā.

Pakalpojums „aprūpe mājās” novadā tiek sniegts saskaņā ar nor-
matīvo aktu prasībām, sociālās aprūpes process tiek novērtēts ne re-
tāk kā reizi gadā. Sociālais darbinieks veic aprūpējamo personu ap-
meklēšanu, atkārtotu personas funkcionālo spēju novērtēšanu, kā arī 
sniegtā aprūpes pakalpojuma kvalitāti. Nepieciešamības gadījumā 
sociālais darbinieks informē par pakalpojuma sniegšanas izmaiņām. 
Pakalpojums aprūpe mājās 2018.gada laikā ir ticis sniegts 7 perso-
nām. Pakalpojumu nodrošinājuši 6 aprūpētāji, ar kuriem ticis no-
slēgts uzņēmuma līgums par pakalpojuma nodrošināšanu. Aprūpes 
mājās pakalpojuma nodrošināšanai izlietoti 7134.72 euro.

Pašvaldības apmaksātu ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu 
sociālās aprūpes centros 2018.gadā saņēmušas 32 personas (Skrīveru 
SAC – 3 personas, Pļaviņu pansionātā – 4 personas, Valmieras SAC 
– 1 persona, ĢKC „Dzeguzīte” – 19 personas, Ērgļu novada SAC – 2 
personas, Sērmūkši, aprūpes centrs „Labāka Rītdiena”–1 persona, al-
ternatīvās aprūpes pakalpojumu centrs „Rožlejas”–2 personas). Pa-
kalpojuma nodrošināšanai izlietoti 81784.77 euro. Valsts apmaksātu 
ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu institūcijās saņem 5 personas 
ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem. Valstī kopumā ir pieau-
dzis pieprasījums pēc ilgstošas aprūpes pakalpojuma, tādēļ joprojām 
aktuāla problēma ir vietu trūkums sociālās aprūpes centros.

Valsts apmaksāto asistenta pakalpojumu novadā 2018.gadā saņē-
mušas 20 personas ar invaliditāti, t.sk. pieci bērni ar invaliditāti, sep-
tiņas personas ar 1.grupas invaliditāti un astoņas personas ar 2.gru-
pas invaliditāti. Pakalpojuma sniegšanu nodrošinājuši 20 asistenti. 
Katra mēneša pēdējā darba dienā asistentam ir jāiesniedz sociālajā 
dienestā atskaite par pakalpojuma sniegšanu, dati par pakalpojumu 
tiek ievadīti programmā SOPA. Pakalpojuma administrēšanu veic 
divi sociālā dienesta darbinieki un divi grāmatvedības darbinieki.

Valsts apmaksāto sociālās rehabilitācijas pakalpojumu no vardar-
bības cietušām pilngadīgām personām 2018.gadā Kokneses novadā 
saņēmusi viena persona. Ir iespēja saņemt arī valsts apmaksātu so-
ciālās rehabilitācijas pakalpojumu vardarbību veikušām personām, 
šajā gadā šo pakalpojumu ir izmantojusi viena persona.

Sociālajā dienestā iedzīvotājiem ir 
iespēja pieteikties valsts apmaksāta 
sociālās rehabilitācijas pakalpojuma 
saņemšanai, ko nodrošina Sociālās 
integrācijas valsts aģentūra. Valsts 
apmaksātu sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu ir tiesīgas pieprasīt:

• personas ar funkcionāliem traucējumiem darbspējas vecumā 
(atbilstoši MK noteikumu kritērijiem);

• politiski represētās personas;
• Černobiļas atomelektrostacijas (ČAES) avārijas seku likvidēša-

nas dalībnieki un ČAES rezultātā cietušās personas.
2018.gada laikā šo pakalpojumu pieprasījušas 11 personas (visas 

ir personas darbspējas vecumā, kurām ir funkcionāli traucējumi), 
sagatavotie dokumenti nosūtīti izvērtēšanai Sociālās integrācijas 
valsts aģentūrā, 8 personas uzņemtas rindā uz pakalpojuma saņem-
šanu, 3 personām dokumenti jāiesniedz atkārtoti.

Sociālo darbu ar ģimenēm sociālajā dienestā veic sociālais darbi-
nieks, kurš ir apguvis tieši šajā jomā nepieciešamās zināšanas risku 
novērtēšanā, bērnu tiesību aizsardzībā, sociālās rehabilitācijas plānu 
izstrādē un realizēšanā. Novadā kopumā sociālā dienesta uzraudzībā 
šobrīd ir 37 ģimenes (pagājušajā gadā– 40 ģimenes). Atbilstoši meto-
dikai veikta risku vērtēšana 21 ģimenē (pagājušajā gadā– 31 ģimenē). 
Aktīvās šobrīd 27 ģimeņu lietas (pagājušajā gadā– 22).

Sociālais darbs ar klientu ietver tikšanās un konsultācijas sociā-
lajā dienestā, apsekošanu dzīvesvietā, situācijas izpēti un risināju-
mu meklēšanu, starpinstitucionālo un starpprofesionāļu sadarbību, 

klientu pārstāvēšanu citās institūcijās, atzinumu un ziņojumu saga-
tavošanu. Sociālo darbinieku ikdienas darbā ietilpst ne tikai darbs 
ar klientiem, liela daļa laika un resursu tiek patērēts sagatavojot do-
kumentāciju, ievadot informāciju datu bāzē, apkopojot atskaitēs un 
pārskatos. Veicot sociālo darbu ar ģimenēm, saskaramies ar grūtī-
bām resursu piesaistē un laika menedžmentā. Galvenās problēmas: 

• iespējamie resursi ir tālu no dzīvesvietas un klienti nevar at-
ļauties izbraukāt saņemt piemērotus pakalpojumus, arī sociālais 
dienests visiem nodrošināt transportu un aizvest uz pakalpojumu 
saņemšanu nevar;

• iespējamie resursi ir dārgi (klienti nespēj tos apmaksāt);
• valsts apmaksātie pakalpojumi ne vienmēr ir atbilstoši konkrētai 

situācijai;
• klienti nav motivēti mainīties.
Atbalsts sociālajam darbiniekam ar ģimenēm un bērniem ir 

psihologs, kas ir viens no vissvarīgākajiem un vispieejamākajiem 
atbalsta resursiem ģimenēm, kurām ir nepieciešama būtiska palī-
dzība problēmu risināšanā. Psihologs konsultē gan pieaugušos, gan 
bērnus. Psihologs atbilstoši pieprasījumam veic klientu psiholoģisko 
izpēti un sagatavo atzinumus. 

2018.gada laikā ģimenes asistenta pakalpojums ticis sniegts trīs 
ģimenēm. To nodrošinājuši divi ģimenes asistenti. Ienākt citā ģi-
menē, censties mācīt jaunas prasmes, sniegt citu izpratni par vērtī-
bām nav viegli, tādēļ ģimenes asistentiem nepieciešams gan sociālā 
darbinieka, gan psiholoģisks atbalsts pakalpojuma sniegšanas laikā. 
Pozitīvais ir tas, ka bērni paliek savā ģimenē. Ģimenes asistenta pa-
kalpojumam izlietoti 2 402 euro.

Sociālais dienests 2018.gadā ir nodrošinājis bērniem un jaunie-
šiem ar invaliditāti vasaras nometnes. Sadarbībā ar Nodibinājumu 
“Kultūras un izglītības fonds “UPE”” četriem Kokneses novada bēr-
niem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām bija iespēja pavadīt sešas 
dienas nometnē Ventspils novada Užavas pagastā, sadarbībā ar Lat-
vijas Bērnu fondu nometnē „Mežezerā” piedalījās astoņi Kokneses 
novada bērni. 

2018.gadā pieciem bērniem, kuriem psihologa atzinumā tika uz-
rādīts, ka ir iespējama psiholoģiska trauma no emocionālas vardar-
bības ģimenē un no pamešanas novārtā, ir ticis piešķirts no valsts 
budžeta līdzekļiem apmaksāts sociālās rehabilitācijas pakalpojums 
(Dobeles Sociālo pakalpojumu centrā). Šo 30 dienu ilgo pakalpoju-
mu visi izmantoja pilnībā. Vienā no gadījumiem kopā ar bērniem 
bija arī pavadošā persona– māte. 

Ģimenes atbalsta centrā (ĢAC) „Dzeguzīte” pakalpojumus bēr-
niem un ģimenēm 2018.gada laikā ir saņēmuši septiņi bērni, no 
kuriem trīs krīzes centrā uzturas kopā ar māti. Pašlaik ĢAC „Dze-
guzīte” uzturas seši Kokneses novada bērni. Pašlaik divi Kokneses 
novada bērni dzīvo audžuģimenē Beverīnas novadā.

Kokneses novada dome kā sadarbības partneris ir iesaistījusies 
Eiropas sociālā fonda projektā „Atver sirdi Zemgalē”, kura mērķis ir 
palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pa-
kalpojumu sniegšanu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu 
pakalpojumu pieejamību. Šī projekta mērķa grupas ir pilngadīgas 
personas ar garīga rakstura traucējumiem, bērni ar funkcionāliem 
traucējumiem, bērni ārpusģimenes aprūpē, audžuģimenes, aiz-
bildņi, kā arī potenciālie adoptētāji un audžuģimenes. Šī projekta 
ietvaros 2018.gadā trīs Kokneses novada bērni ar funkcionāliem 
traucējumiem saņēmuši aprūpes pakalpojumu, kas tiek apmaksāts 
no projekta līdzekļiem. Aprūpes pakalpojuma administrēšanai katra 
mēneša pēdējā darba dienā aprūpētājs iesniedz pakalpojuma atskaiti. 
Četri bērni ar funkcionāliem traucējumiem un divi bērnu likumīgie 
pārstāvji ir saņēmuši fi zioterapijas pakalpojumu, kas ir apmaksāts 
no projekta līdzekļiem. Fizioterapijas pakalpojumu šīs mērķa grupas 
personas varēs saņemt arī 2019.gadā. Deviņiem bērnu ar funkcio-
nāliem traucējumiem vecākiem ir iespēja apmeklēt vecāku atbalsta 

grupas nodarbības vienu reizi mēnesī. Šīs nodarbības arī tiek apmak-
sātas no projekta līdzekļiem.

2018.gadā Kokneses novadā 8 sociālajos dzīvokļos īres tiesības ir 
bijušas piecām ģimenēm ar bērniem, 3 pensijas vecuma personām, 7 
personām ar invaliditāti. Ievērojami remontdarbi sociālajos dzīvok-
ļos nav bijuši nepieciešami, veikti nelieli remonti telpu un santehni-
kas uzturēšanai. 

Iespēju robežās sociālais dienests sadarbībā ar biedrību Latvijas 
Sarkanais Krusts organizē arī humānās palīdzības (apģērbu, apavu, 
trauku, mēbeļu u.c. lietotu mantu) izdali trūcīgajiem un mazno-
drošinātajiem iedzīvotājiem. 2018.gadā biedrības Latvijas Sarkanais 
Krusts Kokneses nodaļas telpās Vērenes ielā 1, Koknesē sadarbībā 
ar Nodarbinātības valsts aģentūru bija iespēja nodarbināt jauniešus 
programmā „Jauniešu garantijas”. Iedzīvotājiem tika dota iespēja kat-
ru darba dienu, izņemot piektdienas, saņemt dažāda veida humāno 
palīdzību. 2018.gadā tiek realizēta arī Eiropas Komisijas atbalsta vis-
trūcīgākajām personām pārtikas un pirmās nepieciešamības sadzī-
ves preču paku un mācību līdzekļu paku izdale. 

Sociālajā dienestā tiek nodrošināts higiēnas pakalpojums– veļas 
mazgāšana un duša. Šo pakalpojumu trūcīgās un maznodrošinātās 
ģimenes (personas), kurām mājās nav atbilstošu apstākļu (nav van-
nas istabas, nav ūdensvada, nav veļas mašīnas u.c.), vienu reizi nedēļā 
var saņemt bez maksas, pārējās personas– par samaksu, ko ir no-
teikusi novada dome. 2018.gadā veļas mazgāšanas pakalpojums bez 
maksas ir izmantots 489 reizes, par samaksu– 86 reizes, bet dušas pa-
kalpojums bez maksas ir izmantots 76 reizi, par samaksu– 30 reizes. 

Kokneses pagastā sociālā dienesta darbinieki papildus saviem 
darba pienākumiem veic arī pensionāru sveikšanu nozīmīgās dzī-
ves jubilejās. Apsveikumus pensionāriem gatavo Kokneses ģimenes 
atbalsta dienas centrā, 2018.gadā Kokneses pagastā tos saņēmušas 
115 personas. Pagastu pārvaldēs šo pienākumu veic administrācijas 
darbinieki, atsevišķos gadījumos to darot kopā ar sociālo darbinieku. 

Sociālais dienests savu funkciju izpildē sadarbojas ar ģimenes ārs-
tiem un policijas darbiniekiem, bāriņtiesu, izglītības iestādēm, ģime-
nes atbalsta centru „Dzeguzīte”, nevalstiskajām organizācijām, citu 
novadu sociālajiem dienestiem u.c. Regulāri katru mēnesi notiek 
Kokneses novada Starpinstitucionālās sadarbības komisijas ģimenes 
lietu jautājumos sēdes. Sēdēs komisijas locekļi tiek informēti par da-
žādām aktualitātēm, kas skar bērnu tiesību ievērošanu un pakalpo-
jumu nodrošināšanu, tiek izskatīti individuāli gadījumi un konkrētās 
situācijās meklēti kvalitatīvākie risinājumi.

Sociālais dienests savu funkciju izpildē izmanto dienesta auto-
mašīnu, jo sociālā darba ietvaros ir jāveic dzīvesvietas apsekošana, 
ja persona ir pieprasījusi dienestā materiālo palīdzību. Regulāri tiek 
veikta arī riska ģimeņu apsekošana dzīvesvietā. Trīs darbiniekiem 
ir autovadītāja apliecības. Tas ievērojami atvieglo sociālo darbinie-
ku ikdienu. Ir bijuši gadījumi, kad klients ir jānogādā pie medicīnas 
speciālistiem Aizkrauklē vai Jēkabpilī, arī to darbinieki iespēju robe-
žās, izvērtējot situāciju, nodrošina. Gada nogalē tika apmeklēti bērni, 
kuri dzīvo audžuģimenēs, kā arī ilgstošas sociālās aprūpes institū-
cijās dzīvojošie novada iedzīvotāji, kuriem nogādājām pašvaldības 
sagādātās Ziemassvētku saldumu paciņas.

Kokneses novada domes Sociālais dienests izsaka sirsnīgu patei-
cību SIA „Kokneses miesnieks” kolektīvam, J.Kirovāna zemnieku 
saimniecībai „Sietiņi”, kā arī individuālajiem ziedotājiem, kuri sagā-
dāja Ziemassvētku pārsteiguma dāvanas Kokneses novada iedzīvo-
tājiem. 

Pateicos sociālā dienesta darbiniekiem par veikto darbu visa gada 
laikā, bet īpašu „Paldies!” par ziedoto laiku un enerģiju, lai Ziemas-
svētku laikā Kokneses novada iedzīvotāji saņemtu gan pašvaldības, 
gan dāsno ziedotāju dāvanas!

Baiba Tālmane,
Kokneses novada domes Sociālā dienesta vadītāja
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15. decembrī Bebru pa-

matskolā gadskārtējā 

pasākumā satikās Bebru 

pagasta vecļaudis, lai 

pie Ziemassvētku eglītes 

atskatītos uz aizejošo 

gadu un izsacītu laimes 

vēlējumus Jaunajā gadā. 

Bebru pagasta pensionāru 

padome "Mārtiņroze" bija 

parūpējusies par sirsnīgu 

pasākuma noskaņu un 

skaisti klātu svētku galdu.

Sarmīte Rode, 

Jolantas Pīķes foto 

Tāpat kā citus gadus svēt-
ku svinētājus ar muzikāliem 

priekšnesumiem priecēja ka-
pela "Aizezeres muzikanti". 
Montas un Ineses Skuju dziedā-
tā Jāņa Lūsēna dziesma "Mazu 
brīdi pirms…" aizveda tajā 
vārdos neizsakāmajā sajūtā, ko 
piedzīvojam ceļā uz gaismu. 

Mārīte Andersone, pado-
mes "Mārtiņroze" vadītāja, 
pastāstīja par šajā gadā pa-
veikto. Aktīvie seniori, pieda-
loties ekskursijās, ir apceļoju-
ši Latviju un kopā svinējuši 
dažādus gadskārtu svētkus. 

Bebru pagasta vecākajai 
paaudzei gaišus Ziemassvēt-
kus un stipru veselību Jau-
najā gadā novēlēja Kokneses 

novada domes priekšsēdētājs 
Dainis Vingris, Bebru pa-
gasta pārvaldes vadītāja Ilze 
Pabērza, kultūras darba orga-
nizētāja Jolanta Pīķe un sko-
lotāja Anna Romanovska. 

Ar klusuma brīdi tika pie-
minēti šajā gadā mūžībā aiz-
sauktie bebrēnieši, kuru labie 
darbi vēl ilgi dzīvos mūsu at-
miņās. 

Par jauku tradīciju ir kļuvu-
si apaļo dzīves gadskārtu jubi-
lāru sumināšana pie svētku 
eglītes. "Mārtiņrozes" čaklās 
dāmas bija izgatavojušas glītus 
apsveikumus un mazas dāva-

niņas katram gaviļniekam. 
Ziemassvētku vecīti gaida 

ne tikai bērni, bet visi, kas tic 
svētku brīnumam. Ar dāvanu 
maisu Ziemassvētku vecītis 
kopā ar ziemeļbriedi bija ie-
radies arī namā, kur skanēja 
dziesmas un labi vārdi. 

Bebru pagasta seniori pa-
teicas par sagādāto svētku 
prieku lieliskajiem kapelas 
"Aizezeres muzikanti" dalīb-
niekiem un vadītājai Inesei 
Skujai, Bebru pamatskolas 
kolektīvam, Bebru pagasta 
pārvaldei un Kokneses nova-
da pašvaldībai. 

Ik gadu tiekas pie Ziemassvētku eglītes

Pie skaisti klāta svētku galda. Kapela „Aizezeres muzikanti” ir kļuvuši par 
gadskārtējiem pasākuma iedvesmotājiem. 

Dabas apritē pagājis 

gads, sagaidīti un pavadīti 

Ziemas saulgrieži. Pār-

ziemosim un būsim atkal 

pavasarī! 

Zenta Bērziņa,

senioru klubiņa "Pīlādzītis" 

vadītāja

Pašreiz senioru klubiņā „Pī-
lādzītis” darbojas 31 dalībnieks 
vecumā no 64 līdz 90 gadiem.

2018. gada laikā esam sanā-
kuši kopā 26 reizes - katru mē-
nesi 2 reizes trešdienās  pulksten 
12 Vērenes ielā 1-4. Sanāksmēs 
(vidējais apmeklējums 22 da-
lībnieki) pie kafi jas, tējas pārru-
nājam jautājumus par tā brīža 
aktualitātēm, sveicam jubilā-
rus, stāstam anekdotes, minam 
mīklas. Piedalāmies Kokneses 
novada organizētajos pasāku-
mos (vidējais apmeklējums 14   
dalībnieki).

  Īss pārskats par iecienītāka-
jiem sabiedriskajiem pasāku-
miem: 2018. gada 31. janvārī 
kluasījāmies Ināras Mačuļskas 
lekciju par atmiņu un attieksmi 
pret apkārtējiem, 14. februārī 

Kokneses novada domes priekš-
sēdētājs Dainis Vingris iepazīsti-
nāja ar jaunākajiem projektiem, 
8. martā notika modes skate 
"Vecā skapja noslēpumi", 18.ap-
rīlī piedalījāmies Lielajā talkā, 
11. maijā veicām meža koku 
stādīšanas iemaņu atjaunošanu 
sadarbībā ar Latvijas valsts me-
žiem, 21.jūlijā svinējām  "Dārza 
svētkus", 8. septembrī notika 
Vislatvijas senioru klubiņu "Pī-
lādzīšu" salidojums Koknesē, 
17. oktobrī bijām kopā talkā 
"Rudens lapa",11. novembrī 
piedalījāmies Lāčplēša dienas 
lāpu gājienā, 27. decembrī rī-
kojām senioru balli "Brīnuma 
pieskāriens". Esam organizējuši 
ekskursijas novada senioriem uz 
Alūksni, Liepāju, VEF kultūras 
pili, ciemojušies Iršos,   Bebros 
("Saimnieču dienā"). 29. no-
vembrī "Pateicības dienā" kopā 
ar Iršu "Vālodzīti", Bebru "Mār-
tiņrozi" bijām Iršu pansionātā. 
Iepazinām gada augu topinam-
būru, sākām to lietot uzturā, 
gada dzīvnieks bija suns.  2019.
gada jauno izvēli ziņosim janvā-
ra beigās.    

Senioru klubiņš "Pīlādzītis" 
pateicas par atbalstu pasākumu 
organizēšanā Kokneses novada 
domei, Sociālajam dienestam, 
Kokneses kultūras nama kolek-
tīvam, Kokneses pagasta bib-
liotēkai, Kokneses tūrisma cen-
tram, veikala "Sēnīte" vadītājai, 
Kokneses miesnieka meistarēm, 
gidei Daigai, stila konsultantei 
Allai. Paldies Bebru pensionā-

ru padomei  "Mārtiņroze" par 
piedalīšanos senioru ballē "Brī-
numa pieskāriens", Marikai un 
Druvim par muzicēšanu.   Pal-
dies klubiņa "Pīlādzītis" dalīb-
niekiem par sadarbību dažādu 
praktisku problēmu risināju-
mos. Mūsu sanāksmes notiks 
16. un 30. janvārī. 

Visiem veselību un veiksmi 
2019.gadā!  

Senioru ballē „Brīnuma pieskāriens”.

Senioru klubiņa “Pīlādzītis” 
2018. gada notikumu mozaīka

Šogad tika sarūpētas pār-
tikas pakas Kokneses novada 
vientuļajiem pensionāriem, 
saldumu pakas Iršu un Beb-
ru vientuļajiem, kā arī citiem 
senioriem.

Ne visi vecīti sastapa, kāds 
svētkos bija slimnīcā, cits 
ciemos aizbraucis, kāds saldi 
gulēja, vēl kāds bija devies 
pastaigā.

Bebru ļaudis jau pieradu-
ši pie rūķu un vecīša apcie-
mojuma, savādāk tas bija pie 
Iršu ļaudīm.

''Ziemassvētku vecītis dā-
vanas jums atnesis,

Gan jau katram kaut kas 
tiks, neviens bešā nepaliks.''

Pārsteiguma un asaru pil-
nas acis, ieraugot vecīti, ne-
ticība, vēlme apskaut un sa-
mīļot, kāds jociņš, smaidiņš, 
tomēr svarīgākais - sajusties 
vajadzīgam un apciemotam, 
kā arī iepriecinātam.

  Paldies Riekstiņciema 
rūķiem - Jurim, Esterei, Val-
teram, Lāsmai, Mārtiņam, 
Ivetai, Ģirtam, Agrim, Iritai, 

Inetai, Normundam, Olitai, 
SIA Pangus (Jānim Jirge-
nam) un Mārtiņam Sokolov-
skim.

Paldies par atbalstu un 
atsaucību biedrībai ''Latvi-
jas Samariešu apvienība'' un 
LSK Viduslatvijas komitejai 

(Atim Stārastniekam), kā arī 
LSK brīvprātīgajām - Lībai 
Zukulei, Līvai Skābarniecei 
un Sofijai Tipainei.

Riekstiņciema rūķi un Ziemassvētku vecītis iepriecina seniorus

Sarūpētais svētku prieks ceļā pie 
dāvanu saņēmējiem.

Riekstiņciema rūķi novēl ikvienam šajā gadā paveikt 
labus darbus!

"Pa baltu sniega taciņu 

mazs rūķītis ciemos nāk, 

Viņš dāvaniņas atnesis 

un priecīgs iekšā nāk. 

Vai sniegi, vai lietus līst, 

viņš vienmēr atradīs, To 

sirdi, kura ilgosies un 

prieku sagaidīs!" 

23.decembrī 

Riekstiņciema rūķi 

apciemoja Bebru 

pagasta seniorus, bet 

25.un 26.decembrī - Iršu 

ļaudis.

Daiga Andersone

Centrs AURA 
darbosies aktīvāk

Pateicība
Iršu pagasta bibliotēkai pagājušā gada 

nogale noslēdzās ar patīkamu pārsteigu-
mu. Ligitas Lašinskas ģimene bibliotēkai 
uzdāvināja Annas Ziediņas grāmatu 
„Vecītes mantojums”. Šī grāmata ir ļoti 
nozīmīga kuplajai Ziediņu dzimtai un 
piesaistoša Iršu pagasta ļaudīm. Iršu 
pusē Annu Ziediņu atceras kā strādīgu, 
gaišu, viedu un krietnu cilvēku, apveltītu 
ar mīlestību pret savu ģimeni, apkārtējo vidi un dabu, apveltītu ar 
spējām saskatīt, sajust un talantu rakstīt. Intrigai varu teikt, ka tie, 
kas jau ir lasījuši šo daiļdarbu, saka, ka grāmata spēj sildīt domas, 
sirdi un pat rokas, kas to tur. Paldies Laurai Liepiņai par ieguldīto 
lielo darbu materiālu apkopošanā un grāmatas izdošanā! Paldies 
Ligitai Lašinskai par dāsnumu! Šo grāmatu nevar iegādāties grā-
matu veikalā, bet katrs interesents ir laipni gaidīts Iršu pagasta 
bibliotēkā, lai izņemtu grāmatu un mājās izlasītu Annas Ziediņas 
atmiņas, pārdomas un gūtu priekš sevis spēcinošas atziņas.

Iršu pagasta bibliotēkas vadītāja Dace Grele

 Ieejot jaunajā gadā, ik-

katrs cilvēks uz brīdi apstā-

jas pārdomās. Kas bijis labs 

un izdevies aizvadītajā 

gadā, kas palicis pusdarīts 

vai ar negatīva vērtējuma 

pieskaņu? Kopumā ražīgs 

vai ne visai? Nepadarīto 

tad atstājam pagātnē, pa-

ņemot līdzi mācību vai ap-

ņemšanos šogad noteikti 

to izdarīt labākā kvalitātē. 

Un, kamēr labos nodomus 

nav apbružājusi ikdiena, 

esam apņēmīgi noskaņoti.

Iveta Hveckoviča, 

Zita Dardzāne

„Personības attīstības centrs 
AURA”, atskatoties uz pagājušo 
gadu, pieskaitīs to „klusajiem” 
periodiem. Galvenokārt noti-
ka dziednieku pieņemšanas un 
regulāri katru mēnesi - mantru 
meditācijas un Reiki dziedinošie 
Meditāciju apļi. Labi apmeklētas 
bija Džūlijas Kirkupas gongu 
meditācijas, kuras organizējam 
no pavasara līdz rudenim, ziemā 
ne. Gongu skanējums visjaukāk 
iederas Kokneses „Sidrabos” 
Kaņepju” klētī vai pat brīvā dabā 
Daugavas malā. Par šo iespēju 
esam ļoti pateicīgi Inetai Sproģei, 
„Sidrabu” saimniecei. Aktīvākā 
sadarbība mums ir izveidojusies 
ar dziedniekiem - Līgu Lazdāni, 
Birutu Fedotovu, Dmitriju Gu-
ļajevu, Oļegu Demidovu.

Pagājušajā gadā uzsākām 
aktīvu sadarbību ar masieri - 
kinezioloģi Liliju Bērziņu un 
masieri Sarmīti Blūmu, kuras 
katra pārvalda vairākus masāžu 

veidus. Pēc vēlēšanās var saņemt 
limfodrenāžas, dzintara, medus 
un protams, klasisko masāžu. 
Ar masāžām var labi atjaunot 
nogurušu organismu, veicināt 
vielmaiņas procesus un asins-
riti, kustību sakārtošanu. Kas 
klientam ir piemērotākais, to 
var noskaidro t, personīgi kon-
sultējoties. Esam iekārtojuši tā, 
ka trešdienas mums AURĀ ir 
masieru dienas. Abas masieres 
mainās, pieņemot pārnedēļām. 
Joprojām ir iespējams uzaicināt 
pie mums manuālo terapeitu 
Maksimu Sputaju, kurš sakār-
to muguras problēmas. Tikai ir 
nepieciešams 3 - 4 cilvēku pie-
raksts, lai speciālisti brauktu pie 
mums uz AURU.

Šogad mūsu uzstādījums ir 
- atsākt organizēt AURĀ intere-
santas nodarbības un pašdziedi-
nāšanas prasmju apguves prak-
tiskos seminārus. 

Janvārī sāksies lektores Litas 
Brambates nodarbību cikla „Re-
birthing brathwork jeb Enerģijas 
elpošana atdzimšanai” 1. nodar-
bība.  Būs arī citas, atsevišķas no-
darbības, to tematikai un norises 
laikiem sekojiet līdzi mūsu ak-
tuālajos plānos, kuri ir publicēti 
Kokneses novada mājaslapā sa-
daļā „Sabiedrība” un sociālajos 
tīklos. 

Interesentiem varam piedā-
vāt „Zintnieka” redakcijas izdo-
tos jaunumus, nupat ir iznākuši 
„Labie vārdiņi” 4.daļa, „Dzied-
nieki un lunārais mēnesis”. 

Tāpat kā līdz šim, tā arī turp-
māk – esiet vienmēr gaidīti 
mūsu centrā AURA!
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Pasaules sniega diena ir 

vispasaules sporta pasā-

kums, kas tiek organizēts 

ar mērķi popularizēt 

ziemas sporta veidus. 

Sniega dienas mērķis 

nav noskaidrot vai atlasīt 

nākamos čempionus, bet 

gan dot iespēju bērniem 

un arī viņu vecākiem pār-

liecināties, ka aktivitātes 

uz sniega var kļūt par 

viņu ikdienu, kas sniedz 

pozitīvas emocijas un 

nodrošina veselīgu dzī-

vesveidu. 

Kokneses sporta 

centra informācija

Šādā veidā cilvēki visā Pa-
saulē tiek iepazīstināti ar da-
žādiem ziemas sporta veidiem 
– slēpošanu, biatlonu, slidoša-
nu, hokeju, braukšanu ar raga-
viņām u.c. Galu galā jebkura 
fi ziskas aktivitātes ziemā, snie-
gā, uz ledus, uz kalna ir lielisks 
brīvā laika pavadīšanas veids, 
kas sniedz veselīgu izkustēša-
nos ķermenim un lielisku gan-
darījumu garam.

Šogad Pasaulē “Sniega die-
na” tiek atzīmēta 20. janvārī, 
un arī Koknesē “Sniega dienas” 
pasākums notiks tieši šajā die-
nā. Šī būs trešā reize, kad Kok-

nesē notiks šis pasākums un 
līdzīgi kā iepriekšējās reizēs, 
piedāvāsim aktivitātes svaigā 
gaisā un uz sniega, sniedzot 
iespēju jebkura vecuma, dzi-
muma un fi ziskās sagatavotī-
bas cilvēkiem izmēģināt sniega 
stafetes, distanču slēpošanu un 
biatlonu, kā arī iespējami da-
žādi pārsteigumi. Protams, jā-
ņem vērā ziemas sporta veidu 
neparedzamā puse – laika aps-
tākļi, kuri bieži mēdz ieviest 
korekcijas sacensību plānā un 
norisē, tāpēc lūdzam sekot 
līdzi informācijai par pasāku-
mu.

Pasākums, kā ierasts, nori-
sināsies Kokneses stadionā un 
tā sākums plānots plkst. 11.00, 
kad notiks pasākuma atklā-
šana. Tālākā pasākuma prog-
ramma būs sekojoša.
plkst. 11.05 - kopīga iesil-

dīšanās
plkst. 11.15 - sniega stafe-

tes visiem sanākušajiem
plkst. 12.00 - distanču slē-

pošanas mini sacensības (sa-
censību distance tiks precizēta 
sacensību dienā)
plkst. 13.00 - biatlona sa-

censības (sacensību distance 
tiks precizēta sacensību dienā)
 plkst. 15.00 - pasākuma 

dalībnieku apbalvošana

Pasaules sniega diena 
Koknesē

1930. gada 9. janvārī 

izdevumā „Latvijas Jau-

natne” publicēts Oresta 

Cipstes raksts „Vienīgais 

gaisa virves ceļš Latvijā”.

Piedāvājam lasītājiem 

iepazīties ar šo publi-

kāciju, kas atklāj mums 

vēl daudz nezināma un 

aizmirsta par Koknesi 20. 

gadsimta 30. gados.

„Šis ceļš pār Daugavu ir iz-
būvēts 1927. gadā Avotu dzir-
navās Kokneses pagastā, seši 
kilometri aiz Kokneses sta-
cijas uz Pļaviņu pusi. Agrāk, 
un vēl tagad tiek pār upēm 
pārstieptas vai nu drāšu, vai 
arī vienkāršās virves. Pie šām 
virvēm ir piestiprināts pel-
došs prāmis vai liellaiva. Bet 
šeit aprakstītais gaisa ceļš ir 
pavisam citāds. Šeit ir pavi-
sam trīs virves. Divas tievākās 

ir savītas vienā un, ieslēdzot 
pārceltuvi, kustas. Pati pār-
celtuve nepeld pa ūdeni, kā 
tas parasts pie prāmiem. Tas 
ir mazs vagonītis, līdzīgs kur-
vim. Ja vagonīti nelieto, tad 
tas ir piebremzēts pie resnās 
virves. Visas virves ir piestip-
rinātas katrā Daugavas kras-
tā, pie četriem dzelzs stabiem. 
Ja vajag pārcelt, tad vispirms 
jāpalaiž mašīna, kas griež tie-
vo virvi. Pēc tam atlaiž brem-
zi un pieslēdzas tievai virvei. 
Tievā virve velk vagonīti pāri 
Daugavai. Otrā pusē, lai va-
gonīti apturētu nevajagas ap-
turēt virvi, atlaiž slēdzēju un 
piebremzē resnai virvei. Tad 
tievā virve var tecēt brīvi. Šo 
pārceltuvi kustina dzirnavas, 
kuras strādā ar ūdens spē-
ku. Pārceltuve galvenokārt 
domāta Zemgales malējiem, 
kuriem, ja viņi nāk malt, 
pārcelšanās nemaksā, un tālā 
apkārtnē nav nevienas pār-
celtuves. Zirgiem, jo tie nevar 
pārcelties, ir uzbūvēta īpaša 
palievene, jo daudzi malēji 
paliek dzirnavās vairākas die-
nas. Ļaudis pārceļ reti, izņe-
mot ekskursantus. Šo pārcel-
tuvi izmanto gan latviešu, gan 
cittautu ekskursanti. 

Avotu dzirnavas atrodas 
ļoti skaistā vietā un augstā 
krastā. Ja no dzirnavām skatās 
zemē, sāk reibt galva. Dažiem 
ir bail kāpt vagonetē. Bet ja 
viņi zinātu, cik jauki ir braukt 
ar tādu vagoneti! Ja spēji pie-
slēdzas tievai, kustošai virvei, 
tad visa vagoneta sašūpojas 
un ir tāda sajūta it kā kristu. 
Tad atkal izliekas, it kā stā-
vētu uz vietas. Kad vagonete 
atiet no dzirnavām, tad līdz 
ūdens līmenim ir ap desmit 
metru pēc tam 3-4 metriem. 
No augstā krasta izskatās, ka 
ap Daugavas vidu vagone-
te peldētu ūdenī. Braukt var 
dažādā ātrumā, skatoties pēc 
virvju tecēšanas ātruma. Ja 
vagoneti virs Daugavas aptur, 
tad ir ļoti ērta zvejošana. Tur 
ķeras arī lielās zivis, kuras 
malā nenāk. Ja paskatās uz 
Vidzemes krastmalu, tad tur 
atveras neaprakstāmi skaists 
skats. Redzams augstais klin-
šainais krasts, pa kuru līst 
neskaitāmas mazas upītes. 
Augstāk šis krasts ir apau-
dzis bieziem riekstu krūmiem 
un ozoliem. Šo zaļumu vidū 
paceļas Avotu dzirnavas, tīri 
baltas. Pie dzirnavu sāniem 
it kā pieglaužas vidēji liels 

ūdenskritums. Skaists skats 
arī uz Zemgales krastma-
lu. Pats krasts ir zems tikai 
kādu gabalu, tad tas paceļas 
arvienu augstāk, un izskatās 
it kā tur būtu augstas kāpes. 
Es saku: kas reiz braucis ar 
šo vagoneti, otrreiz vairs nav 
jālūdz.”

Zināms, ka „Avotu” dzir-
navas ir tās pašas Daugavas 
„Aizelkšņu” dzirnavas. Par 
„Avotu” dzirnavām tās nodē-
vētas, jo dzirnavas darbinā-
ja septiņi avoti. Pazīstamais 
vēstures pētnieks Jānis Ivars 
Padedzis teic, ka daudzi pat 
nenojauš, ka līcītis, kurš izvei-
dojies pēc Pļaviņu HES nodo-
šanas ekspluatācijā un tagad 
atrodas viesu nama "Radzes" 
teritorijā (Rīteros), faktiski ir 
bijusī grava, kurā atradās Aiz-
elkšņu dzirnavas. Pēc Pirmā 
pasaules kara šajās dzirnavās 
sāka darboties inženieris Jānis 
Lasmanis. Viņš ierīkoja gaisa 
pārcēlāju. Otrā pasaules kara 
laikā „Aizelkšņu” saimnieks 
pameta Latviju. Jānis Lasma-
nis ir miris Bufalo 1959. gadā. 
Šodien ir saglabājušās tikai 
„Aizelkšņu” mājas, kuras at-
rodas Daugavas krastā blakus 
līcim (bijušai gravai).

Pāri Daugavai ar gaisa virvi.

Senā Koknese pārsteidz un iedvesmo!

29. decembrī Iršu pagasta 
seniori sirsnīgā noskaņā pava-
dīja Veco gadu, par ko gribas 
pateikties mūsu pensionāru pa-
domes „Vālodzīte” pārstāvēm, 
kuras sagatavoja priekšnesumu, 
mīklas, anekdotes, atrakcijas un 
rotaļas. Paldies par muzikāla-
jiem sveicieniem Valdas Kalni-
ņas vadītajam sieviešu vokāla-
jam ansamblim, kā arī kafejnī-
cas „Ragāļu krogs” kolektīvam, 
šoferītim Dzintaram, Dacei 
un Aijai par palīdzēšanu svēt-

ku sagatavošanā. Pateicamies 
mūsu pagasta pārvaldes vadītā-
jai Rainai Līcītei par sagatavo-
to pārsteigumu pensionāriem 
un Kokneses novada domei.
  Visu pensionāru vārdā, ku-
rus apciemoja Riekstiņcie-
ma Salatēvs ar Sniegbal-
tīti, mīļš paldies par sagā-
dājām saldumu paciņām!
Visiem mīļu un jauku jauno 
gadu!

Maija Bērziņa, Iršu 
pensionāru padomes vadītāja

Paldies par sagādāto 
svētku prieku!

„Man bija viens mūžs, un 
to es gribēju priekš jums 
kā baltu rozi uzziedināt.” 
/I.Ziedonis/

Laikā, kad tuvojāmies vēl 
viena gada virsotnei un pa-
saule iemirdzējās Ziemas-
svētku gaismā, baltajā Mū-
žības ceļā devās Gita Rūtiņa 
– pieredzes bagāta juriste un 
pasniedzēja, Kokneses nova-
da domes deputāte. Dzimusi 
iršēniete, kura ar savu darbu 
apliecinājusi cieņu un mīles-
tību dzimtajam pagastam.

1965. gada 17. maijā, ābe-
ļu ziedēšanas laikā, gaišā pa-
saule sveica Gitas atnākšanu. 
2018. gada 27. decembrī, bal-
tam putenim virmojot, auk-
stā pasaule aiz viņas aizvēra 
Mūžības vārtus. Bet ir gais-
mas pēdas, kas aizejot neiz-
zūd, tās neaizputina sniegs 
un neizdzēš laiks. Gita Rūti-
ņa vienmēr paliks savā laimes 
un mīlestības zemē.

Iršu pagasta „Dzidrās” 
paiet Gitas, viņas brāļa un 
māsas bērnības laiks. Vecāki 

Zenta un Pēteris Rūtiņi sa-
viem bērniem jau šūpulī ie-
liek darba tikumu un stipru 
gribu. Ar teicamām sekmēm 
Gita pabeidz Pērses pamat-
skolu un turpina mācīties 
Skrīveru vidusskolā. Viņa 
piepildīja savu sapni, Latvijas 
Universitātē absolvējot juri-
disko fakultāti. 

Atvadu brīdī bijušie kla-
ses biedri uzsvēra, ka Gita 
vienmēr viņiem bija priekšā 
– ar savu mērķtiecību un iz-
cilajām zināšanām un reizē 
ar savu sirsnību un cilvēcību. 
Gita prata būt īsts draugs un 
tieši viņa bija tā, kas ik pa lai-
kam aicināja tikties salidoju-
mos un turēties kopā. 

Pēc pirmās darbavietas 
Vecbebru tehnikumā jurist-
konsulta amatā, 90. gadu sā-
kumā Gita Rūtiņa sāka strā-
dāt Valdības administrācijā 
un sekmīgi darbojās atjau-
notās Latvijas vides likum-
došanas sakārtošanā. Pēc tam 
darba gaitas turpinot Vides 
aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijā kā Juri-
diskā, ārlietu un ekonomikas 
departamenta direktore un 
vēlāk kā Valsts sekretāre. Vēl 
deviņi gadi pavadīti Sabied-
rības veselības departamenta 
direktores darbā Labklājības 
ministrijā. Piedalījusies dau-
dzos starptautiskos projek-
tos par vides aizsardzības un 
sabiedrības veselības jautā-
jumiem. Gita brīvi pārvaldī-
ja vairākas svešvalodas, tai 

skaitā angļu, vācu un franču, 
kas arī lieti noderēja ikdienas 
darbā. Pieredzējusī juriste ir 
bijusi līdzautore vides aizsar-
dzības juridiskās terminolo-
ģijas vārdnīcas izstrādē vācu 
valodā. 

Līdztekus tam ilgus gadus 
viņa pasniedza lekcijas Lat-
vijas Universitātē un Stra-
diņa Universitātē, gan citās 
augstākajās mācību iestādēs 
un vienmēr savu darbu vei-
ca ar lielu atdevi, nežēlojot 
savu laiku un spēkus, par to 
pateicībā saņemot savu stu-
dentu atzinību. Gitas Rūtiņas 
darbs un juridiskās zināšanas 
ir atstājušas paliekošas pēdas 
Latvijas likumdošanā. 

Lai cik tālu būtu vedis Gi-
tas ceļš karjeras izaugsmē 
un darba sasniegumos, viņa, 
raugoties tālumā, bija un 
palika piederīga savam Iršu 
pagastam. Vietai, kas viņai 
iedeva spārnus doties dzīves 
lidojumā. Gitai bija svarīgi 
ar savām zināšanām palīdzēt 
Iršu pagasta ļaudīm. Iršēnie-
ši viņai uzticējās un sajuta kā 
savējo. Kopš Kokneses nova-
da izveides 2009. gadā, jau 
trešo sasaukumu Gita Rūtiņa 
tika ievēlēta par Kokneses 
novada pašvaldības deputāti. 
Šo pienākumu viņa pildīja 
ar lielu atbildības sajūtu. Pēc 
savas dabas būdama cīnītāja, 
visaugstāk vērtēja taisnīgu-
mu un godīgumu, bija prasī-
ga pret sevi un citiem. 

No kurienes Gita smēlās 

savu gara spēku? Savā visdzi-
ļākajā būtībā viņai piemita 
lauku cilvēka pamatīgums 
un sīkstums, ko viņa manto-
jusi no saviem vecākiem. Un 
tieši tāpēc laukos izaugusī 
meitene spēja dzīvē tik daudz 
sasniegt. Pēc darbadienām 
galvaspilsētā Gita brīvdienās 
brauca uz vecāku mājām, kur 
ar prieku ķērās pie lauku dar-
biem, stādīja un kopa puķu 
dārzu, rūpējās par mājlopiem 
ģimenes īpašumā. Dzimtās 
mājas bija ligzda, kur vien-
mēr atgriezties, sajust māmu-
lītes sirds siltumu. 

Tuvinieki vienmēr atcerē-
sies Gitas nesavtību un rūpes 
ģimenes labā. Kad brāļa bērni 
bija mazi, viņu vasaras pagāja 
„Dzidrās”. Kopā ar Gitu pava-
dītais laiks bija zelta vērts, jo 
iedeva brāļa bērniem to dzī-
vesziņu, kuru var saņemt no 
dzīvi mīloša un viņiem labu 
vēloša tuva cilvēka. 

Laba izlasīta grāmata, kul-
tūras dzīves baudīšana, aiz-
raušanās ar fotografēšanu un 
ceļošana Gitai sagādāja patie-
su prieku un deva arī pārlie-
cību, ka nekur nav tik labi kā 
mājās.

Kokneses novada pašval-
dība izsaka līdzjūtību Gitas 
Rūtiņas ģimenei un pateicas 
par viņas ieguldījumu Kok-
neses novada izaugsmē. 

Lai Gitas dvēselei gaišs 
Mūžības ceļš.
Cieņā un pateicībā Kokneses 

novada dome

Gita Rūtiņa
(17.05.1965. – 27.12.2018.)
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««« Sākums 1.lpp.
Kokneses tūrisma informāci-

jas centrs gatavojas dalībai 

starptautiskajā tūrisma izstādē 

„Balttour 2019”, kas notiks no 1. 

līdz 3.februārim Ķīpsalas izstāžu 

hallē Rīgā. Koknese šogad tiks 

pārstāvēta divos stendos: Kok-

neses un Zemgales plānošanas 

reģiona stendā.

Lauma Āre,

Tūrisma informācijas 

konsultante

Kokneses tūrisma informācijas 

centrs

Kokneses novada stendā tūristus 
aicināsim apmeklēt mūsu novadu 
visos gadalaikos. Ar projektu atbal-
stu, ir sagatavots jauns izstāžu stenda 
noformējums, kas parāda Kokneses 
krāšņās dabas vilinājumu. Kokneses 
novada tūrisma karte, papildināta ar 
Overly aplikāciju, sniedz informāciju 
par tūrisma piedāvājumiem novadā 
un iespēju noskatīties video “Koknese 
– Hanzas pilsēta”. Brošūra izdota četrās 
valodās.

Šogad aicināsim tūristus no jauna 
iepazīt Kokneses parku, apmeklējot 
Pērses ūdenskrituma imitāciju un iz-
baudot parka apmeklējumu vakara 
stundās pa laternu izgaismotām ta-
kām. Viduslaiku pilsdrupās jaunajā 
tūrisma sezonā būs pieejami audiogi-
da pakalpojumi sešās valodās, kas ļaus 
tūristiem iepazīt pilsdrupu vēsturi. 

Stendā būs iespēja salikt viduslaiku 
pilsdrupu attēlu kubu puzli, izspēlēt 
Kokneses – Hanzas pilsētas spēli un 
salikt Koknesē ražotās produkcijas do-
mino. Sadarbībā ar Likteņdārzu, iepa-
zīstināsim ar jaunumiem mūsu kopīgi 
veidotajā piemiņas vietā. Tāpat stendu 
kuplinās Kokneses uzņēmēji ar savu 
produkciju un radošu līdzdarbošanos.

Zemgales Plānošanas reģiona sten-
dā Koknese veidos Vidusdaugavas 
puduri kopā ar Aizkraukles, Skrīveru 
un Pļaviņu novadiem, kur apmeklē-
tājiem tiks piedāvāta visu minēto no-
vadu kopīgi atjaunotā un aktualizētā 
Vidusdaugavas tūrisma karte, aicinot 
apmeklēt novadus, baudot saldumus, 
atceroties padomju gadus, piedzīvo-
jot viduslaiku sajūtas un braucienus 
vikingu laivās. Zemgales Plānošanas 
reģiona puduri vēstīs par tūrisma ak-
tualitātēm novados. Zemgales uzņē-
mēji piedāvās savu produkciju, būs 
iespēja to degustēt. Stendos paredzētas 
dažādas aktivitātes un iespēja vērot 
Zemgales krāšņo dabu foto un video 
projekcijās. Ir paredzēta novadu talis-
manu parāde, kurā noteikti piedalīsies 
arī slavenais Kokneses Sams, aicinot 
tūristus apmeklēt šī gada tūrisma se-
zonas atklāšanu: Sama modināšanas 
svētkus 18. maijā.

Aicinām apmeklēt izstādi „Balttour 
2019”, iegriezties Kokneses novada 
stendā un apciemot arī Zemgales Plā-
nošanas reģiona stenda Vidusdauga-
vas puduri!

Koknese starptautiskajā 
tūrisma izstādē 
„Balttour 2019”

Kokneses parks nebeidz pār-
steigt! Koknesieši un ciemiņi jau 
paguvuši atzinīgi novērtēt mūsu 
novada pašvaldības īstenoto pro-
jektu par apgaismojuma ierīkošanu 
Kokneses parkā. Tumšajās vakara 
stundās izgaismotie parka celiņi ai-
cina doties romantiskās pastaigās, 
lai kā no jauna iepazītu jau labi zi-
nāmas un iemīļotas vietas.  No koka 

skulptūras „Mūžībai” 
spožas gaismiņas senat-
nīgajās lampās izgais-
mo ceļu līdz estrādei 
un tuvējām Kokneses 
viduslaiku pilsdrupām, 
aicina pakavēties un 
sajust ziemas burvību 
Tējas namiņā. Latvijā 
arvien populārāki kļūst 

gaismas parki, un arī mums Kok-
nesē ir brīnišķīga iespēja kopā ar 
ģimeni vai draugiem baudīt patī-
kamu atpūtu un kā iedvesmas staru 
notvert mirkli, kad skatam paveras 
izgaismota ziemas ainava. Fotogrā-
fam Ingum Pugačovam tas ir lieliski 
izdevies!

Varbūt tieši šovakar ir laiks do-
ties iedvesmojošā pastaigā! 

Izgaismotais Kokneses 
parks kļuvis par 
romantisku pastaigu vietu

8. janvārī Kokneses kultūras 

namā notika Valsts asinsdono-

ru centra (VADC) rīkotā pirmā 

donoru diena šajā gadā Kokne-

ses novadā. Donoru dienu ap-

meklēja 48 novada iedzīvotāji, 

bet asinis ziedoja 42 donori, jo 

6 cilvēkiem konstatēja pārāk 

zemu hemoglobīna līmeni asi-

nīs. 

Sarmīte Rode

Lības Zukules foto

Latvijas Sarkanā Krusta (LSK) 
Kokneses nodaļas brīvprātīgā Lība 
Zukule stāsta: „Priecājamies, ka uz 
donoru dienu nāk ģimenes. Vien-
mēr atsaucīga ir Orlovu ģimene no 
Kokneses, Jirgenu ģimene no Iršiem, 
Rutkovsku ģimene no Bebriem. Šajā 
dienā, neskatoties uz laika apstāk-
ļiem, donori ieradās smaidoši un 
priecīgā noskaņojumā, ar vēlmi palī-
dzēt citiem.”

 Pirmo reizi asinis ziedoja 4 jaunie-
ši un par savu apņemšanos saņēma 
LSK Kokneses nodaļas un VADC dā-
vaniņas. Pārsteiguma balvas saņēma 

arī vairāki ilggadējie donori.
 VADC un LSK Kokneses noda-

ļa pateicas par atsaucību Kokneses 
novada domei, jo katram donoram 
tika samaksāti 6 eiro no pašvaldības 
līdzekļiem. Paldies kultūras nama ko-
lektīvam par telpu nodrošināšanu un 
viesmīlīgo uzņemšanu. Paldies LSK 

Kokneses nodaļas brīvprātīgajiem: 
Guntai Andersonei, Ņinai Rušmanei, 
Ritmai Milčai, Līvai Skābarniecei un 
Lībai Zukulei par palīdzību donoru 
dienas organizēšanā, kā arī atbalstī-
tājiem: LSK Viduslatvijas komitejai 
Ogrē, biškopei Dacei Nebēdniecei un 
kafejnīcai „Ragāļu krogs”.

Paldies atsaucīgajiem donoriem – Orlovu ģimenei.

Aizvadīta pirmā donoru 
diena jaunajā gadā

Kokneses novada domes 

2018. gada decembra sēdē 

par Kokneses internātpa-

matskolas – attīstības centra 

direktori apstiprināja Anitu 

Ščerbinsku, kura līdz šim veica 

direktora vietnieces audzinā-

šanas darbā pienākumus.

Sarmīte Rode

Foto no Anitas Ščerbinskas 

personiskā arhīva

Pieteikties uz direktores amatu 
viņu rosināja skolas kolektīvs, jo 
pavadītajos darba gados Anita Ščer-
binska ir iemantojusi kolēģu cieņu 
un uzticēšanos. Viņa ar pārliecī-
bu teic: „Apzinos šī amata atbildī-
bu, bet esmu jau ieguvusi pieredzi, 
veicot direktora pienākuma vietas 
izpildītājas darbu. Mūsu izglītības 
iestādē ir spēcīga un mūsdienīga va-
dības komanda, kvalificēti pedagogi 
un tehniskie darbinieki ar augstu 
atbildības sajūtu. Kolektīvu esmu 
iepazinusi kā profesionālu, radošu 
un atbildīgu komandu. Uzskatu, ka 
vadītāja un komandas attiecībām 
jābalstās uz abpusēju uzticēšanos, jo 
tas motivē darbiniekus radošam un 
atbildīgam darbam. Skolā ir izvei-
dojušās tradīcijas, kuras jāturpina 
godāt, un jāveido jaunas, iesaistot 
vietējās kopienas uzņēmējus tās ak-
tivitātēs, lai kopīgi radītu piederības 
sajūtu savam novadam, tā izaugs-
mei. Turpināšu darbu pie kolektīva 
saliedēšanas, lai katrs skolēns, ve-
cāks un darbinieks justu piederību 
mūsu skolai. Kokneses internātpa-
matskolai – attīstības centram ir 
jābūt mūsdienīgai izglītības iestā-
dei, kas nodrošina katra izglītojamā 
personības attīstību un izaugsmi 
izglītošanās procesā, tam ir jābūt 
atvērtam pārmaiņām un ārējai part-
nerībai.”

Anita Ščerbinska ir absolvējusi 

Pļaviņu vidusskolu, pabeigusi Cēsu 
mūzikas vidusskolu, Rīgas Pedago-
ģijas un Izglītības vadības akadēmi-
jā ieguvusi bakalaura grādu mūzikas 
pedagoģijā, kā arī ir iegūts maģistra 
grāds organizācijas vadībā.

Pirmā darba pieredze aizsāku-
sies vēl studiju laikā, strādājot Rīgas 
pirmsskolas izglītības iestādēs par 
mūzikas skolotāju. No 2004. gada 
Anita Ščerbinska ar ģimeni dzīvo 
Koknesē, abi ar vīru audzina divus 
dēlus.

2011. gadā sākās viņas darba gai-
tas Kokneses internātpamatskolā – 
attīstības centrā. „Šajos darba gados 
esmu iepazinusi izglītības iestādes 
darbību no internāta skolotājas, so-
ciālā pedagoga, direktora vietnieka 
audzināšanas darbā un direktora 
pienākumu izpildītājas redzespun-
kta,” teic jaunā direktore.

Šajā mācību gadā izglītības iestā-
dē mācās 114 skolēni no visas Latvi-
jas. Tālākās vietas no kurienes iero-
das audzēkņi ir Daugavpils, Liepāja 
un Bauska. Šeit var iegūt ne tikai 
pamatskolas izglītību, bet, turpinot 
divus gadus mācīties arodklasēs, 
galdnieka palīga un pavāra palīga 
kvalifikāciju. Jau vairākus gadus 
darbojas pirmsskolas grupa.

Šobrīd aktuāla ir direktora viet-
nieka audzināšanas darbā vakance, 
un pretendents uz to tiks pieņemts 
likumā noteiktajā kārtībā. 

Skolas direktore stāsta: „Pašreiz 
tiek gatavoti pieteikumi izglītības 
projektiem „Nordplus” un „Eras-
mus”, kas saistīti ar pedagogu tā-
lākizglītību. Ļoti daudz ir paveikts 
skolas ēkas modernizācijā, bet nā-
kotnē plānojam labiekārtot skolas 
stadionu, kas veicinātu arī iespēju 
organizēt vasaras nometnes. Bet 
pats svarīgākais – saglabāt izglītības 
iestādei valsts piešķirto attīstības 
centra statusu. Zemgales reģionā 

bez mūsu iestādes šāds attīstības 
centrs ir tikai Jelgavā. Nesen notiku-
šajā metodiskajā dienā bija patīka-
mi dzirdēt salīdzinājumu: tāpat kā 
starp vispārējās izglītības iestādēm 
izceļas ģimnāzijas, tā starp izglītības 
iestādēm ar speciālajām program-
mām visaugstākais līmenis ir attīs-
tības centriem.”

Kur smelties spēku pēc ikdie-
nas straujā skrējiena? „Mans spēka 
avots ir ģimene. Brīvais laiks tiek 
veltīts mūsu kopīgajām aktivitātēm. 
Vecākais dēls Aleks mācās Ilmāra 
Gaiša Kokneses vidusskolas 3. klasē, 
kā arī trīs reizes nedēļā apmeklē fut-
bola skolas "Metta" treniņus Rīgā, 
tāpēc ģimenē visi esam kļuvuši par 
futbola faniem. Arī jaunākais dēls 
Adrians, kuram vēl priekšā skolas 
gaitas,” teic Anita Ščerbinska.

Lai veiksmīgi iesācies jaunais 
gads paver ceļu jauniem izaicinā-
jumiem un lai izdodas sapņus pār-
vērst mērķos!

Sasniegumu pamatā – darbs 
vienotā komandā

Kokneses internātpamatskolas – 
attīstības centra direktore Anita 
Ščerbinska jauna darba posma 

sākumā. 
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Kokneses novada tūrisma un 

sabiedrisko attiecību nodaļa 

9. janvārī tūrisma informācijas 

centrā pulcēja tūrisma jomas 

uzņēmējus, novada domes pār-

stāvjus, sadarbības partnerus uz 

ikgadējo gada sākuma tikšanos, 

lai izvērtētu pagājušā gadā pa-

veikto un pārrunātu 2019. gada 

aktualitātes. 

Lauma Āre,

Tūrisma informācijas 

konsultante

Foto: Santa Midere

Uz raženu, notikumiem bagātu gadu 
atskatījās tūrisma informācijas cen-
tra darbinieces. 2018. gadā liela rosība 
norisinājās divos lielos projektos – Lat-
vijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības 
programmas 2014.-2020.gadam pro-
jekta Nr.LLI-211 „Ilgtspējīgu tūrisma 
pakalpojumu attīstība un tūrisma in-
frastruktūras pieejamības uzlabošana” 
(AttractiveFORyou) un projekta HAN-
SA jeb  "Hanzas vērtības ilgtspējīgai sa-
darbībai (Nr.CB110) ietvaros. Visa gada 

garumā notika projekta partneru tikša-
nās, pieredzes apmaiņas braucieni, me-
diju vizītes, Kokneses pašdarbības ko-
lektīvu un tūrisma informācijas centra 
līdzdalība ar informatīvajiem stendiem 
partneru pilsētu lielākajos svētkos. Kā 
pozitīvs ieguvums projektu realizācijas 
laika publicitātei, ir tūristu no Lietuvas 
un Igaunijas piesaiste. Ar projektu at-
balstu uzņēmējiem un interesentiem 
bija iespēja piedalīties lekcijās par tūris-
ma attīstības tendencēm un iespējām, 
uzzināt jaunu informāciju par senās 
Hanzas pilsētas Kokneses vēsturi. Pro-
jektu ieguvumi ir arī izveidotie vienotie 
tūrisma maršruti, kas balstīti uz aktīvā 
tūrisma un kulinārijas tūrisma piedā-
vājumiem, tūrisma profesionāļiem bija 
iespēja iepazīt labās prakses piemērus, 
ir izveidotas aizraujošas virtuālās tū-
res. Ar projektu atbalstu Koknese tika 
pārstāvēta trīs starptautiskajās izstādēs 
Viļņā, Tallinā un Rīgā. 

Līdzās aktīvai rosībai projektos, 
Kokneses tūrisma informācijas centrā 
2018. gadā bija iespēja aplūkot septiņas 
daudzveidīgas izstādes, piedzīvot divu 

grāmatu atvēršanas svētkus, Likteņdār-
za monētas atvēršanas svētkus, piedalī-
ties projekta "Koknese-veselīgākā vide 
visiem!” ietvaros organizētajās lekcijās. 
Tikšanās ar lasītājiem un klausītājiem 
tūrisma informācijas centrā organizēja 
radošā apvienība „Mazā taka”. Tūrisma 
informācijas centra telpas par mājvie-
tu pasākumiem izvēlas arī Kokneses 
bibliotēka, organizējot skaļās lasīšanas 
konkursu un svinot savu 95 gadu jubi-
leju. Kokneses Mūzikas skolas audzēkņi 
pieskandina tūrisma informācijas cen-
tra telpas ar burvīgām mūzikas skaņām. 
Kā mājvietu tikšanās reizēm un pasā-
kumiem tūrisma informācijas centra 
telpas izmanto vietējie uzņēmēji.

Pagājušajā gadā tūrisma informāci-
jas centrs sadarbojās ar vietējiem uz-
ņēmējiem, tika organizēta pieredzes 
apmaiņas ekskursija uz Raunu, bija ko-
pēja dalība uzņēmēju dienās Aizkrauk-
lē, saimniecību apmeklējumi un daudzi 
uzņēmēji atbalstīja pasākumu un gada-
tirgu norisi. Šogad Koknesē viesojās arī 
partnerpilsētas Vitingenas delegācija, 
par jaunumiem tūrisma jomā varēja 
dzirdēt Latvijas radio un redzēt ReTV 
pārraidē. Sama modināšanas svētki par-
kā ar aktīvu projekta partneru līdzdalī-
bu, rudens velobrauciens, Ziemassvēt-
ku tirdziņš tūrisma informācijas centrā 
ne vienam vien koknesietim un Kokne-
ses apmeklētājam pieder pie pagājuša 

gada atmiņu 
spožākajiem mirkļiem.

Kokneses viduslaiku pilsdrupās noti-
kusi aktīva rosība. Neskaitāmu „Rūgts” 
saucienu un kāzu ceremoniju vietā ro-
sījās celtnieki. Ir nostiprināts pilsdrupu 
sienas, izveidots moku kambaris un at-
jaunota kādreizējā akas vieta, priekšpilī 
ir tapusi norobežojoša koka sēta. Skais-
tie rudens zelta skati piesaistīja daudzus 
apmeklētājus.

Tūrisma informācijas centrā un 
Kokneses viduslaiku pilsdrupās tūris-
tiem tika piedāvāts daudzveidīgs jaunu 
suvenīru un vietējo ražotāju izstrādā-
jumu klāsts. Tūristu piesaistei, Rīga 
– Daugavpils ceļā malā uzstādīts rek-
lāmas plakāts, kas popularizē Kokneses 
piederību Hanzas savienībai un aicina 
viesoties Koknesē.

Šobrīd notiek aktīva gatavošanās 
starptautiskajai „Balttour 2019” izstā-
dei, kas norisināsies no 1.-3. februārim 
Rīgā. Uz to līdzi tiks ņemti tūrisma 
informācijas centra jaunumi: virtuālās 
brilles, sagatavotā spēle „Koknese- senā 
Hanzas pilsēta”, domino ar Koknesē ta-
pušu produkciju attēliem un liela foto 
puzle ar Kokneses viduslaiku pilsdru-
pām.

Uzstāšanās noslēgumā, tikšanās da-
lībnieki tika informēti par lielākajiem 
šī gada pasākumiem tūrisma jomā 
Koknesē: 18.maijā notiks tūrisma sezo-
nas atklāšana ar tradicionālajiem Sama 

modināšanas svētkiem, 
kas šoreiz notiks reizē 
ar amatierteātru saie-
tu „Pērses krastos” un 
kad tiks atvērts parka 
jaunums- Pērses ūdens-
krituma imitācija, 5. 
un 6. jūlijā notiks Kok-
neses novada svētki, 
14.septembrī būs iespēja 
piedalīties Rudens velo-

braucienā.
Uzstāšanās noslēgumā, tūrisma in-

formācijas centra darbinieces pateicās 
aktīviem uzņēmējiem, kas atbalsta tū-
risma informācijas centra pasākumus.

Tikšanās tālākajā gaitā, nodibinā-
juma „Kokneses fonds” valdes priekš-
sēdētāja Valda Auziņa informēja par 
paveikto Likteņdārzā 2018.gadā, par 
jaunumiem un plānotajiem darbiem 
Likteņdārzā šajā gadā, par veidojamo 
daudzfunkcionālā ēku un Lielā kalna 
nākotnes vīziju.

Biedrības „Pērses krasts” valdes lo-
cekle Ita Lejiņa klātesošos iepazīstināja 
ar īstenojamo projektu un veikto izpē-
tes darbu "Daugavas un Pērses krastu 
kultūrvēsturiskā izpēte 20. gadsimta 
pirmajā pusē" un vēsturiskā maketa un 
interaktīva informācijas stenda "Kokne-
se – Daugavas senleja un Pērses grava 
20.gs. 30tie gadi" izgatavošanu (stends 
pašreiz aplūkojams Kokneses tūrisma 
informācijas centrā) un biedrības nā-
kotnes iecerēm, kā arī „Pērseju” aktuālo 
piedāvājumu tūristiem. 

Tikšanās noslēgumā, pagājušā gada 
norises un šī gada aktualitātes un 
priekšlikumus sadarbības uzlaboša-
nai izteica tikšanās dalībnieki. Paldies 
visiem, kas aktīvi iesaistās Kokneses 
novada popularizēšanā un tūrisma pa-
kalpojumu sniegšanā! Lai veiksmīgs un 
panākumiem bagāts 2019. gads! 

Ikgadējā uzņēmēju tikšanās Kokneses tūrisma 
informācijas centrā

Laiks jaunām idejām!

Valda Auziņa stāsta par 
paveikto Likteņdārz

Decembris vienmēr bijis pats 

rosīgākais un gaidītākais mēne-

sis skolā. Skolēni aktīvi steidza 

uzlabot sekmes, sagatavot 

priekšnesumus Ziemassvētku 

pasākumam, tika dekorētas kla-

šu telpas, gatavotas apsveikumu 

kartiņas vecākiem. 

Santa Kalniņa, Pērses 

sākumskolas direktores p.i. 

Foto: S.Kalniņa

Šogad Ziemassvētku pasākuma tēma 
bija "TV kanāla atklāšana". Atklāšanas 
sākumu iztraucēja rūķis, kurš bija iera-
dies ar satraucošām ziņām. Ziemassvēt-
ku vecīša kamanām, braucot pa asfaltu, 
bija salūzusi sliece. Atbraukusi ceļu po-
licija un izrakstījusi protokolu par to, ka 
kamanas nav izgājušas tehnisko apskati, 
tāpēc Ziemassvētku vecītis aizkavēsies. 

TV kanāla atklāšanu iesākām ar bēr-
nu rīta raidījumu, kurā sveicām pašus 
mazākos Iršu pagasta bērnus, kuri vēl 
neapmeklē pirmsskolas izglītības iestā-
di. Bērnus sveikt palīdzēja rūķis, bet 
par muzikālo apsveikumu parūpējās 
ritmikas pulciņa bērni, kuri nodejoja 
"Bēbīšu maršu". Programmas turpi-
nājumā sekoja muzikāla pasaciņa par 
Kraukšķīti un tikpat kraukšķīgs, muzi-
kāls priekšnesums "Runcīši Piparkūkas" 

pirmsskolas grupas bērnu izpildījumā. 
Skatītājiem bija iespēja dzirdēt arī Iršu  
"Balss pavēlnieces" fi nālistes skolotāju 
Madaru Jankalāni un 5.klases skolnie-
ces Aneti un Kristjānu. 

Programmu turpinājām ar "Apsvei-
kumu stundu". Tajā ar atzinības rakstu 
un nelielu piemiņas dāvanu no skolas 
sveicām Pērses sākumskolas skolēnus, 
kuri šajā mācību semestrī ieguvuši labas 
un teicamas sekmes. Paldies skolēnu 
vecākiem par atbalstu un ieguldījumu 
savu bērnu izglītošanā! 

Pasākuma noslēgumā, stumdams ve-
losipēdu, kuram piekabināta ar dāvanu 
maisiem pārkrauta ķerra,   ieradās ilgi 
gaidītais Ziemassvētku vecītis. Kanāla 
atklāšanas noslēgumā skatītājiem un 

vecītim bija iespēja vērot fi lmu "Viens 
pats mājās" ar pavisam jauniem un ne-
redzētiem aktieriem, un pēc tās sekoja 
sezonas noslēgums pašmāju seriālam 
"Viņas melo Ziemassvētkos".  Pēc seri-
āliem Pērses sākumskolas skolēnus un 
viņu vecākus priecēja nakts mūzika. 

Paldies Pērses sākumskolas peda-
gogiem par ieguldīto darbu pasākuma 
organizēšanā.   Īpašs paldies vizuālās 
mākslas skolotājai   Vitai Zariņai par 
nebeidzamo degsmi un vēlmi likt skolai 
ikkatros svētkos uzmirdzēt vēl nebijušā 
skaistumā! 

Pērses sākumskolas kolektīva vār-
dā novēlu, lai jaunā 2019. gada rīts dod 
spēkus jauniem darbiem un sasniegu-
miem! 

Ziemassvētku gaidīšanas prieks Pērses 
sākumskolā

Mirklis no svētku uzveduma.

21. decembrī pēc jautra un bagā-

tīga tradicionālā Ziemassvētku 

tirdziņa Bebru pamatskola pie 

iedegtas Ziemassvētku egles svi-

nīgi beidza mācību gada pirmo 

semestri, un centrālais notikums 

svētku brīdī nebija liecību un dā-

vanu saņemšana – tās aizēnoja 

Bluķa vilkšanas pasākums.

Linda Šmite, 

Pie rotātās eglītes kā ģimenes lokā 
gājām rotaļās, dziedājām dziesmas, 
sagaidījām un pavadījām ķekatniekus, 
ēdām pīrāgus un zirņus, skandējām 
tautasdziesmas, īsāk sakot, cēlām godā 
senču tradīcijas. Pasākuma nobeigumā 
īpaši sagatavotā bluķī iepildījām katrs 
savu netikumu, nedarbu vai neveiksmi. 
Tad apsaitētais bluķis tika izvilkts skolas 
pagalmā, kur, trīs reizes ejot pa sauli, 
zēnu spēkiem piepalīdzot, bluķis apgāja 
vairākus lokus un nonāca ugunskurā. 

Tā mēs, sadedzinot veco, atbrīvojām 
ceļu jaunajam. Kā zināms, ar Bluķa va-
karu beidzas iepriekšējais un sākas jau-
nais Saules gads. Aizsargājot savu sētu, 
to vienlaikus attīrījām un jaunradījām, 
cerot un ticot, ka tieši tas pats notiek 
arī katrā cilvēkā, kas šo rituālu veic, jo 
rituāls ir veids, kā kontaktēties, sarunā-
ties ar sakrālo. Savādākā veidā mēs pie 
tā netiekam. Mūsu senči gadu simtiem 

ir domājuši, ka visi labumi – auglība un 
pats galvenais – svētība, ir iegūstami tie-
ši no sakrālās, no neredzamās pasaules, 

Pēc jautrajām, zinīgajām senču iz-
darībām vajadzēja atgriezties 21. gad-
simta skolas ritmā, notika klašu stun-
das, kurās tika izvērtēts pirmo četru 
mācību mēnešu darbs. Skolas direktore 
un vietniece izglītības jomā jau iepa-
zīstinājušas ar tiem skolēniem, kuru 
mācību sasniegumi ir augstā līmenī, 
bet klasēs sveicām tos, kuri pārspējuši 
paši sevi, paaugstinot savu vidējo vēr-
tējumu salīdzinājumā ar iepriekšējo 
mācību gadu. Un ievērojamu dinamiku 
uz augšu uzrādījušo gana ir  katrā kla-
sē. Ar skolas  Goda rakstu par augstiem 
mācību sasniegumiem tika apbalvoti 
9 izglītojamie, bet 24 – par labiem re-
zultātiem. Tika godināti veiksmīgākie 
sportisti un aktīvākie sabiedriskā darba 
darītāji. 

Vecajā gadā vajag izraudzīties mēr-
ķus, kas uzlabo dzīves kvalitāti. Lai 
2019.gadā ikvienam izdodas vispirms 
apņemties un tad pamazām savu ap-
ņemšanos īstenot! Dabā tā iekārtots – 
nekas nenotiek uzreiz: 

Pamazām es dzīvoju, 
Pamazām Dievs palīdz; 
Pamazām bite nes 
Pa vienam ziediņam. 

Jauno Saules gadu gaidot

Anita Šmite un Lauma Āre pateicas par sadarbību Antai Kučerei.
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Kokneses novada 
Dzimtsarakstu 
nodaļā 

2018. gada decembrī:

• reģistrētas 3 laulības; 
Dzimtsarakstu nodaļā – 2; 
Kokneses ev.lut. draudzē – 1

• reģistrēti 4 
jaundzimušie: Santa, 
Markuss, Dārta, Dominiks

• reģistrēti 5 mirušie:
aizsaulē pavadīti – 
Velta Čeirāne (1943.)
Marija Kluce (1936.)
Johanna Venska (1922.)
Antons Suneps (1938.)
Juris Spulle (1948.)

Kokneses novada 
domes darba laiks
Pirmdien: 
8.00 – 13.00; 14.00 – 18.00
Otrdien, trešdien, ceturtdien: 
8.00 – 13.00; 14.00 – 17.00
Piektdien: 8.00 – 15.00

Pašvaldības darbinieku 
apmeklētāju 
pieņemšanas laiks:
Pirmdienās 
no plkst. 9.00 – 13.00; 14.00 – 18.00
Ceturtdienās 
no plkst. 8.00 – 13.00; 14.00 – 17.00

19. janvārī 
no plkst. 10 līdz 15

Kokneses sporta centrā 

ATKLĀTĀS 
SACENSĪBAS 

GALDA TENISĀ, 
KROSMINTONĀ UN 

NOVUSĀ.

Aktuālie kultūras pasākumi
26.janvāris 
plkst.12:00

Tēlnieka un skolotāja Voldemāra Jākobsona 120. dzimšanas 
dienai veltīts pasākums “Visi uz slēpēm”

Bebros, pie 
Mežaparka 

estrādes

29.janvāris 
plkst.18:00

Cirka izrāde “Alise aizspogulijā”. Uzstājas cirka kolektīvs 
“Argo” no Mariampoles (Ukraina). Tēlaina, teatralizēta 

cirka programma aizvedīs jūs uz maģisku bērnības pasauli, 
kurā satiksiet Alisi, češīras kaķi, ultravioletos spokus, 

kāpurus, gigantiskos sienāžus, milzu taureņus un ,protams, 
siržu karalieni… Biļetes cena: 8 eiro. Ar skrejlapu - biļetes 

iepriekšpārdošanā tikai 7 eiro. Pasākuma dienā biļetes cena 8 
eiro ( skrejlapas atlaide nedarbojas pasākuma dienā). Bērni līdz 
3 gadiem pieaugušo pavadībā ielaižami bezmaksas, neaizņemot 

papildu vietu.

Kokneses kultūras 
nams

31.janvāris 
plkst.19:00

Kokneses amatierteātra izrāde: Pērs Ūlofs Enkvists VECTĒVA 
MĀJA. Ieeja: 3 eiro.

Kokneses kultūras 
nams

1. februāris Sveču un svečturu izstādes atklāšana Bebru pagasta 
bibliotēka

2.februāris 
plkst.14:00

Biedrības „Baltaine” kopsapulce. Aicinām iesaistīties un mums 
pievienoties jaunus biedrus! Radošā māja

6.februāris 
plkst.16:00

Meteņu svinēšana. Vēlams nākt maskās, līdzi latviski cienasti, 
būs laišanās no kalniņa, uguns kuršana, Meteņa zupa, 

spēkošanās, lielīšanās, sveču liešana.

Kokneses pagasta 
„Būnīšos”

15. februāris 
plkst. 20:00

Sadraudzības koncerts „Laime ir kopā būt”. Piedalās vidējās 
paaudzes deju kolektīvs „Irši” un draugu kolektīvi. Iršu klubs

22.februāris 
plkst.21:00 
līdz 02:00

ATPŪTAS VAKARS kopā ar grupu “ZELTA KNIEDE”. Ieeja: 
5 eiro, pasākuma dienā 7 eiro. Biļešu iepriekšpārdošana un 

galdiņu rezervēšana kultūras namā.

Kokneses kultūras 
nams

27.februāris 
plkst.19:00

AINĀRS ANČEVSKIS  Aivas Birbeles STAND-UP 
komēdijā vīrišķības testā 2 daļās MAČO. Ieeja: 8,10 eiro.

Biļetes kultūras nama un Biļešu paradīzes kasēs.

Kokneses kultūras 
nams

21.marts 
plkst.06:00

Lielā diena. Kursim uguni, būs spēles, rotaļas, olu ripināšana, 
šautriņu mešana, jāņem līdzi pīnītes, zīda lakats, pūpoli, apaļi 

rauši, dzērvenes, pēc tam šūpošanās Radošajā mājā.

Baznīcas kalns, 
Radošā māja

6.aprīlis 
plkst.15:00 Kokneses Ziņģe 2019 Kokneses kultūras 

nams
7.aprīlis Satiec savu meistaru! Radošā māja

VISI UZ 
SLĒPĒM!

27. janvārī plkst. 12 
pie Mežaparka estrādes ak  vā 

dzīvesveida cienītāji aicinā   
piedalī  es tēlnieka un skolotāja 

Voldemāra Jākobsona dzimšanas 
dienai vel  tā gadskārtējā 

pasākumā "Visi uz slēpēm"!

PROGRAMMĀ:
* Slēpojums 1-2 km 

pa slēpju sliedi,
*Slēpošanas pamatsoļu 
ierādīšana mazākajiem

*Stafetes ar sniegu un sniegā,
*Jautrais biatlons,

*Zupa un ugunskurs,
*Sniega vīru celšana un foto 

fi ksācija,
*Pēc izvēles (uz laiku) – sprinta 

slēpojums pāros uz laiku,
*Pēc izvēles (uz laiku) – krosa 

slēpojums.

4–8 slēpju pārus nodrošina 
organizators. 

ŅEM SAVAS SLĒPES, RAGAVAS, 
KĀDU ŠĻŪCAMO, SNIEGA 
LĀPSTU, UZVELC ZIEMAS 

DRĒBES UN PIEVIENOJIES!

Pasākumu plāns Kokneses novadā 2019.gadā
06.02. 

plkst.16:00 Meteņi “Būnīši” Kokneses pag., Kokneses nov.

21.03. 
plkst.6:00 Lielā diena Baznīcas kalns, 

Kokneses pag., Kokneses nov.

6.04. Kokneses ziņģe Kokneses kultūras nams, Hanzas iela 2, 
Kokneses pag, Kokneses nov.

07.04. “Satiec savu meistaru” Radošā māja, Melioratoru iela 1A, 
Kokneses pag. Kokneses nov.

13. 04. Lielā talka - sezonas atklāšana Likteņdārzs
21.04. Lieldienu pasākums “Liela diena atnākusi” Kokneses parks, pie skulptūras “Mūžība”

03.05.
Piemiņas vietas atklāšana Latvijas valsts 
izveidotājiem 1918. gada 18. novembrī un 

neatkarības atjaunotājiem 1990. gada 4. maijā 
Likteņdārzs

05.05.
plkst. 9:00 Ūsiņu tirgus Radošā māja, Melioratoru iela 1A, 

Kokneses pag., Kokneses nov.

10.05. Politiski represēto ģimeņu mātēm veltīta 
piemiņas ansambļa atklāšana Likteņdārzs

18.05. Tūrisma sezonas atklāšana “Sama modināša-
nas svētki”. Amatierteātru saiets “Pērses krastos” Kokneses novads

1.06. Bērnu svētki “Mūsu oranžajā istabā” Kokneses kultūras nams, Hanzas iela 2, 
Kokneses pag., Kokneses nov.

8.06. Jāņu mācības Radošā māja, Melioratoru iela 1A, 
Kokneses pag., Kokneses nov.

23.06. Jāņu zaļumballe ar grupu MUSTANGS Kokneses estrāde
5.-6.07. Kokneses novada svētki Kokneses novads
13.07. Sajūtu diena Likteņdārzs

Augusts
Baltijas ceļa 30.gadadienai veltīts koncerts 

“Saule.Pērkons.Daugava” atmodas laika sirsnī-
gākās dziesmas

Likteņdārzs

2.09. Pirmās skolas dienas burziņš
07.09. Ābolu balle Likteņdārzs
14.09. Rudens Velobrauciens Koknese- Aizkraukle – Sece_ Koknese

22.09. Rudens Saulgrieži Radošā māja, Melioratoru iela 1A, 
Kokneses pag., Kokneses nov.

19.10. 
plkst.18:00 Veļu vakars Kokneses viduslaiku pilsdrupas

10.11 Mārtiņi Radošā māja, Melioratoru iela 1A, 
Kokneses pag., Kokneses nov.

16.11. Latvijas valsts svētku pasākums Kokneses kultūras nams, Hanzas iela 2, 
Kokneses pag. Kokneses nov.

18.11. Saulrieta sagaidīšana Likteņdārza amfi teātrī Likteņdārzs

20.12.
plkst 18:00 Bluķa vakars 

Čigānu gājiens no
Kokneses kultūras nams, Hanzas iela 2, 

Kokneses pag., Kokneses nov.

Kokneses pagasta 
bibliotēkā 
abonētie preses 
izdevumi 
2019. gadam:
• Staburags 
• Ievas Padomu Avīze 
• Latvijas Avīze 
• Mājas Viesis 
• Sestdiena 
• Annas Psiholoģija 
• Astes 
• Avene 
• Avenīte 
•  Santa 
•  Klubs 
•  Pērle 
•  Privātā Dzīve 
•  Ieva 
•  Ievas Stāsti 
•  Ievas Māja 
•  Ievas Virtuve 
•  Citādā Pasaule 
•  Dārza Pasaule 
•  Ilustrētā Junioriem 
•  Ilustrētā Pasaules Vēsture 
•  Ilustrētā Zinātne 
•  Ko Ārsti Tev Nestāsta 
•  Leģendas 
•  Lilit 
•  OK 
•  Praktiskā Astroloģija 
•  Una 
•  Veselība 
•  Dari Pats 
•  36.6* 

Kokneses novada dome aizvadī-
tā gada nogalē pēc Kokneses spor-
ta centra direktora Dāvja Kalniņa 
lūguma izsludināja pieteikšanos 
vakantajam Kokneses sporta darba 
organizatora amatam. „Arvien pa-
lielinoties Kokneses sporta centrā 
notiekošo pasākumu apjomam, ir 
vajadzīgs cilvēks, kurš var palīdzēt 
sporta pasākumu vadīšanā, rezul-
tātu un statistikas apkopošanā un 
publiskošanā,” teic sporta centra 
direktors. Vakancei pieteicās seši 
pretendenti, no kuriem par piemē-
rotāko atzina Didzi Bērziņu, kurš ir 
cieši saistīts ar sporta dzīvi Kokne-
ses novadā. 

Didzis 
Bērziņš – 
sporta darba 
organizators 
Koknesē

na 
selība 

ari Pats 
.6* 
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Aicinām uz biedrības "Baltaine" 

pasākumiem nākt visus, kam 

interesē tradicionālā kultūra, 

kam svarīgi apzināties savas 

tradīcijas, savas saknes, jo tikai 

tā tauta, kam stipras saknes, 

būs stipra un godājama visā 

pasaulē, lai arī kur latvietis aiz-

klīstu tālajos ceļos...

Plānotie 
pasākumi 2019

• Biedrības “Baltaine” kopsapulce 
sestdien, 2.februārī plkst.14.00 Ra-
došajā Mājā, aicinām iesaistīties un 
mums pievienoties jaunus biedrus!

• Meteņi Kokneses“Būnīšos” treš-
dien, 6.februārī plkst.16.00 – vēlams 
nākt maskās, līdzi latviski cienasti, 
būs laišanās no kalniņa, uguns kurša-
na, Meteņa zupa, spēkošanās, lielīša-
nās, sveču liešana

• Lielā diena ceturtdien, 21.martā 
plkst.6 no rīta Baznīcas kalnā – kur-
sim uguni, būs spēles, rotaļas, olu 
ripināšana, šautriņu mešana, jāņem 
līdzi pīnītes, zīda lakats, pūpoli, apaļi 
rauši, dzērvenes, pēc tam šūpošanās 
Radošajā mājā

• Kokneses Ziņģe sestdien, 6.aprīlī 
plkst.15.00 Kokneses kultūras namā

• Satiec Savu Meistaru svētdien, 
7.aprīlī Radošajā Mājā 

• Ūsiņu tirgus svētdien, 5.maijā 
plkst.9.00 Radošajā Mājā

• Jāņu mācības sestdien, 8.jūnijā 
Radošajā mājā – siesim sieru, pīsim 
vainagus, mācīsimies Jāņu rotaļas un 
līgotnes

• Rudens Saulgrieži svētdien, 
22.septembrī Radošajā Mājā

• Veļu vakars sestdien, 19.oktobrī 
plkst.18.00 Kokneses pilsdrupās

• Mārtiņi svētdien, 10.novembrī 
Radošajā Mājā

• Bluķa vakars piektdien, 20.de-
cembrī Radošajā Mājā, čigānu gājiens 
no Kokneses kultūras nama sāksies 
plkst.18.00 
Par biedrības „Baltaine” aktivitātēm 

var interesēties: Inguna Žogota, 
tālr.26575499, ingunazogota@

inbox.lv Kokneses kultūras nama 
folkloras kopa "Urgas" Biedrība 

"Baltaine", Radošā māja

Biedrības „Baltaine” 
pasākumi 2019. gadā

Kokneses novada dome
izsludina pieteikšanos uz

PROJEKTA VADĪTĀJA AMATU
(1 vakance uz noteiktu laiku)

Galvenie darba pienākumi:
koordinēt un veikt projektu iesniegumu sagatavošanu un iesniegšanu sadarbības iestādē;
vadīt projektus, tai skaitā vadīt projekta plānošanu un attīstību projekta mērķa sasniegšanai;
koordinēt apstiprināto projektu īstenošanas gaitu;
sagatavot grozījumus projektos;
sagatavot projektu progresa dokumentāciju;
organizēt projektu publicitātes pasākumus.
Prasības pretendentiem:
akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa vai pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai pēdējo divu kursu students ekonomikā, inansēs, vadībā, tehniskajās zinātnēs vai citā amatam atbilstošā jomā;
latviešu valodas zināšanas augstākajā līmenī, labas angļu valodas zināšanas;
obligāta pieredze darbā ar projektiem;
darba pieredze sadarbībā ar valsts pārvaldes institūcijām;
zināšanas par normatīvajiem aktiem, kas regulē Eiropas Savienības fondu ieviešanu;
zināšanas lietvedībā;
spēja koordinēt vairākus projektus vienlaicīgi un strādāt komandā;labas datorprasmes, analītiskās prasmes;
precizitāte, augsta atbildības sajūta, komunikabilitāte, elastīga domāšana.
Piedāvājam:
pilnu darba slodzi;
interesantu un atbildīgu darbu;
iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi;
stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
darba algu – 872,00 euro pirms nodokļu nomaksas

Pieteikuma dokumentus – motivācijas vēstuli, dzīves un 
iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV) un aprakstu par 

pienākumiem un ieguldīto darbu divu projektu realizēšanā līdz 
2019.gada 18.janvārim plkst.12.00 iesniegt personīgi Kokneses 

novada domes kancelejā vai sūtīt pa pastu uz adresi: 
Melioratoru ielā 1, Koknesē, Kokneses pagastā, Kokneses novadā, 

LV-5113 vai elektroniskā veidā (dzintra.krisane@koknese.lv). 
Izglītības dokumentus jāuzrāda darba intervijas laikā.

Papildus informāciju var saņemt pa tālruni 65133644; 26435216 
(domes izpilddirektors I.Klaužs). 

2018. gads daudzās mūsu no-

vada ģimenēs ienesis prieku 

par bērniņu piedzimšanu, citās 

sācies kopīgs mīlestības ceļš, 

vēl citās sagaidītas skaistas lau-

lību jubilejas. Diemžēl piedzī-

voti arī skumji brīži, zaudējot 

sev tuvus cilvēkus.

Sarmīte Rode

Anitas Šmites foto

Kā aizvadītais gads aizritējis Kokne-
ses novada Dzimtsarakstu nodaļā, in-
formē Anita Ozola, Kokneses novada 
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja:

„2018. gadā Dzimtsarakstu nodaļa 
turpināja strādāt saskaņā ar „Civil-
stāvokļa aktu reģistrācijas likumu” 
un visas reģistrējamās ziņas iekļāva, 
aktualizēja un atjaunoja Civilstāvokļa 
aktu reģistrācijas vienotā informācijas 
sistēmā CARIS un DZIMTS, nepiecie-
šamības gadījumā sagatavoja datoriz-
drukas (apliecības, izziņas, izrakstus 
u.c. ziņu apliecinošus dokumentus). 
Arī aizvadītajā gadā aktuāla bija sadar-
bība ar Dzimtsarakstu departamentu, 
lai precizētu darba un ierakstu kārtību 
vienotajā sistēmā. Nepārtraukti tiek 
veikti uzlabojumi un novērstas nepil-
nības, sistēmas tiek pilnveidotas un 
uzlabotas. 

Laulību sezonas laikā (maijs – ok-
tobris) darbs Dzimtsarakstu nodaļā 
vairāk saistījās ar laulību ceremoniju 
sagatavošanu un organizēšanu. Turpi-
nām sadarbību ar „Likteņdārza” darbi-
niekiem, Kokneses tūrisma informāci-
jas centru.

Ar Dzimtsarakstu nodaļas iniciatī-
vu sadarbībā ar pašvaldību, piekto reizi 
organizējām mūsu novada jaundzimu-
šo sveikšanu sarīkojumā „MAN BLA-
KUS TAVA SIRSNIŅA”. Pirmā pasā-
kuma daļa notika Kokneses novada 
svētku ietvaros (sveicām bērniņus, kuri 
dzimuši no 16.05.2017. – 31.12.2017), 
otrs sumināšanas pasākums notika 
septembrī (bērniņiem, kuri dzimuši 
no 01.01.2018. – 30.06.2018). Svinīgie 
pasākumi notika Kokneses novada 
domes zālē un kopumā tika sumināti 
55 jaundzimušie. Pasākums tika rī-
kots divās daļās, izvērtējot iepriekšējo 
gadu pieredzi, lai bērni nenogurtu un 
tas noritētu sirsnīgi un nesteidzīgi. 

Turpinām Kokneses novada jaundzi-
mušajiem dzimšanas reģistrācijas brī-
dī dāvināt grāmatiņu „Mūsu Bērns”, 
dzimšanas apliecības vāciņus un tiek 
izmaksāts vienreizējs pabalsts EUR 
140 apmērā.

2018. gadā notika pirmais Kokneses 
novada goda ģimeņu sumināšanas pa-
sākums, kurā sveicām tos pārus, kuri 
laulībā pavadījuši 50 un vairāk gadus.” 

Kokneses novada 
dzimtsarakstu nodaļā 
2018. gadā reģistrēti 
43 jaundzimušie:

tai skaitā -
Kokneses pagastā – 27 bērni (2016. 

– 33, 2017. - 36);
Bebru pagastā – 10 bērni (2016. – 

15, 2017. - 11);
Iršu pagastā – 6 bērni (2016. – 2, 

2017. - 2).
 20 jaundzimušajiem vecāki laulībā 

nesastāv, bet ir noteikta paternitāte, 4 
bērni reģistrēti bez ziņu aizpildīšanas 
par bērna tēvu, 2 bērniem paternitā-
te noteikta ar tiesas spriedumu, vie-
na trīspusēja paternitāte un 23 bērnu 
dzimšana reģistrēta kā dzimušiem 
laulībā.

Aizvadītajā gadā Dzimtsarakstu no-
daļā reģistrēti 52 miršanas gadījumi 
(2017. – 41). 

Iepriecina, ka mūsu novadu par kāzu 
vietu izvēlas jaunie pāri no visas Latvi-
jas. 2018. gadā reģistrētas 44 laulības: 
t.sk. 7 - baznīcā (2016. – 14, 2017. - 11) 

un 37 - dzimtsarakstu nodaļā. 
Par laulību ceremoniju vietu jau-

nie pāri bija izvēlējušies Likteņdārzu 
(sirds akmens, skatu terase), viesu 
namu Orinoko, skatu terasi parkā, 
Blaumaņa pagalmu pie Vidusdau-
gavas mežsaimniecības, novada do-
mes renovēto zāli. Sakarā ar būvdar-
biem laulību ceremonijas nenotika 
Kokneses viduslaiku pilsdrupās, bet 
šajā gadā tur atkal varēs skanēt kāzu 
maršs. Palielinās laulību skaits domes 
zālē, līdz ar ko būtu nepieciešams ie-
guldīt fi nanšu līdzekļus zāles iekārto-
šanai lai ceremonija būtu pēc iespējas 
svinīgāka. 

Izsniegtas izziņas par laulības no-
slēgšanai nepieciešamo dokumentu 
pārbaudi. Laulības noslēgšanas re-
ģistra ieraksts papildināts ar ziņām 
par laulības šķiršanu, reģistra ieraks-
tos izdarītie papildinājumi. Izsnieg-
tas izziņas un izraksti no dzimšanas, 
laulību un miršanu reģistriem gan 
privātpersonām, gan bāriņtiesai, tiesu 
izpildītājiem, policijas pārvaldei un ci-
tām valsts institūcijām. Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvaldei un Ārlietu 
ministrijai sniegta likumā paredzētā 
informācija par reģistru sastādīšanu 
un papildinājumiem reģistros.”

Lai 2019. gads mums atnes vairāk 
priecīgu notikumu, lai mīlestība un 
sapratne mājo katrā ģimenē! Lai arī 
šogad varam sacīt – Kokneses novads 
ir visskaistākā vieta jaunam dzīves sā-
kumam!

Par Dzimtsarakstu nodaļas darbu 
2018. gadā

2018. gadā pirmo reizi Kokneses novadā notika pasākums, kurā godināja 
ģimenes, kurās sagaidītas Zelta kāzas un vēl dižākas  laulību gadskārtu 

jubilejas.

14.decembra vakarā tikāmies Bebru pagasta 

bibliotēkā, lai tuvinātu Ziemsvētku sajūtu, 

klausoties sieviešu vokālā ansambļa 

"Nianse" dziedātajās dziesmās un klausoties 

Ineses Krūmiņas /ex. Apsānes/ pārdomu 

vārsmās.

Jolanta Pīķe,

Bebru pagasta kultūras darba organizatore 

Advents un Ziemassvētki - tas ir pārdomu un piedoša-
nas laiks. Ansambļa meitenes klausītājus ieveda tajā traus-
lajā un netveramajā pasaulē, dziedot par labestību, lūg-
šanām par saviem mīļajiem, par ticību un gaišumu savās 
sirdīs.

Inese dalījās ar  pārdomām no savas jaunās autorgrāma-
tas "Vakarvējā sapņi dzimst". 

Koncertam beidzoties, autore savu gara bērnu dāvinā-
ja ansambļa dalībniecēm un vadītājai Liānai Haritonovai, 
Bebru pagasta pārvaldes vadītājai Ilzei Pabērzai un Bebru 
pagasta bibliotēkai.

Paldies pasākuma dalībniecēm un klausītājiem. Kā vē-
lējums - Ineses sacītais: Lai katram jums plaukstās eņģelis 
un sava zvaigznīte.

Šovakar balts eņģelis sniegotā pļavā nolaidās, 
Uz pelēka akmens apsēdās, ceļgalus apņemdams, 
Tālajās debesīs lūkojās. 
Zilajā debesu seģenē zvaigznes draiskojās. 
Tur bija gan lielas, gan mazas. 
Līdz kāda atrāvās un zemē krita. 
Baltais eņģelis spārnos cēlās. 
Zvaigznīti plaukstās tvēris, 
Lēnām uz pelēkā akmens  noguldīja, 
Noglāstot - klusi nočukstēja: "Zvaigznīt , dzīvo!" 
Un prom bija...

Ar dvēseles pieskārienu

Paldies Bebru pagasta vokālajam ansamblim „Nianse” par 
dāvāto svētku sajūtu!
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Nodarbības un lekcijas tiek rīko-
tas projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/019 
"Koknese-veselīgākā vide visiem!" 
ietvaros, ar mērķi uzlabot Kokne-
ses novada iedzīvotāju pieejamību 
veselības veicināšanas un slimību 
profilakses pasākumiem, veicinot 
iedzīvotāju fizisko un garīgo ve-
selību, aktualizējot un risinot vie-
tējās sabiedrības veselības problē-

mas, un izglītojot jautājumos, kuri 
ir pamatnosacījums iedzīvotāju 
dzīves kvalitātes, drošas vides un 
veselības uzlabošanai. Nodarbī-
bas un lekcijas ir bez maksas, jo 
projekts tiek finansēts no Eiropas 
Sociālā fonda un valsts budžeta lī-
dzekļiem.

Nodarbību sarakstā iespējamas 
izmaiņas un papildus pasākumi, 

tāpēc aktuālo informāciju aicinām 
skatīt www.koknese.lv (sadaļā: 
Pašvaldība - Projekti), Facebook 
lapā: https://www.facebook.com/
veseligikoknesesnovada/ vai intere-
sēties Kokneses novada domes At-
tīstības nodaļā, Tālr. 65128569 vai 
27298666, ieva.rusina@koknese.lv. 
Pieteikšanās uz nodarbībām notiek 
individuāli, sekojot norādītajai in-

formācijai afišās.
Tabulā ar krāsām ir apzīmēta 

nodarbību norises vieta: zaļā krāsā 

- Koknese, zilā krāsā - Vecbebri un 
dzeltenā krāsā - Irši.

Attīstības nodaļa 

PIRM DIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA

JANVĀRIS

14 15 16 17 18

Ārstnieciskā vingrošana 
fi zioterapeita pavadībā, Bebru 
pamatskola, 17:30

Ārstn.vingrošana ūdenī dažāda 
vecuma un fi ziskās sagatavotības 
iedzīvotājiem, Kokneses sporta 
centra baseins, 19:00

Atvērtie sporta vakari, Kokneses 
sporta centrs, 19:00 - 22:00

Ūdens vingrošana grūtniecēm, 
Kokneses sporta centrs, 18:30

Ārstnieciskā vingrošana 
fi zioterapeita pavadībā, Ilmāra Gaiša 
Kokneses vidusskola, 18:00

Ārstnieciskā vingrošana 
fi zioterapeita pavadībā, Iršu sporta 
halle, 19:00

Augstas intensitātes ārstn.
vingrošana ūdenī, Kokneses sporta 
centra baseins, 20:00

21 22 23 24 25

Ārstnieciskā vingrošana 
fi zioterapeita pavadībā, Bebru 
pamatskola, 17:30

Ārstn.vingrošana ūdenī dažāda 
vecuma un fi ziskās sagatavotības 
iedzīvotājiem, Kokneses sporta 
centra baseins, 19:00

Atvērtie sporta vakari, Kokneses 
sporta centrs, 19:00 - 22:00

Ūdens vingrošana grūtniecēm, 
Kokneses sporta centrs, 18:30

Ārstnieciskā vingrošana 
fi zioterapeita pavadībā, Ilmāra Gaiša 
Kokneses vidusskola, 18:00

Ārstnieciskā vingrošana 
fi zioterapeita pavadībā, Iršu sporta 
halle, 19:00

Augstas intensitātes ārstn.
vingrošana ūdenī, Kokneses sporta 
centra baseins, 20:00

JANVĀRIS FEBRUĀRIS

28 29 30 31 1

Ārstnieciskā vingrošana 
fi zioterapeita pavadībā, Bebru 
pamatskola, 17:30

Ārstn.vingrošana ūdenī dažāda 
vecuma un fi ziskās sagatavotības 
iedzīvotājiem, Kokneses sporta 
centra baseins, 19:00

Atvērtie sporta vakari, Kokneses 
sporta centrs, 19:00 - 22:00

Ūdens vingrošana grūtniecēm, 
Kokneses sporta centrs, 18:30

Ārstnieciskā vingrošana 
fi zioterapeita pavadībā, Ilmāra Gaiša 
Kokneses vidusskola, 18:00

Ārstnieciskā vingrošana 
fi zioterapeita pavadībā, Iršu sporta 
halle, 19:00

Augstas intensitātes ārstn.
vingrošana ūdenī, Kokneses sporta 
centra baseins, 20:00

4 5 6 7 8

Ārstnieciskā vingrošana 
fi zioterapeita pavadībā, Bebru 
pamatskola, 17:30

Ārstn.vingrošana ūdenī dažāda 
vecuma un fi ziskās sagatavotības 
iedzīvotājiem, Kokneses sporta 
centra baseins, 19:00

Atvērtie sporta vakari, Kokneses 
sporta centrs, 19:00 - 22:00

Ūdens vingrošana grūtniecēm, 
Kokneses sporta centrs, 18:30

Ārstnieciskā vingrošana 
fi zioterapeita pavadībā, Ilmāra Gaiša 
Kokneses vidusskola, 18:00

Ārstnieciskā vingrošana 
fi zioterapeita pavadībā, Iršu sporta 
halle, 19:00

Augstas intensitātes ārstn.
vingrošana ūdenī, Kokneses sporta 
centra baseins, 20:00

11 12 13 14 15

Ārstnieciskā vingrošana 
fi zioterapeita pavadībā, Bebru 
pamatskola, 17:30

Ārstn.vingrošana ūdenī dažāda 
vecuma un fi ziskās sagatavotības 
iedzīvotājiem, Kokneses sporta 
centra baseins, 19:00

Atvērtie sporta vakari, Kokneses 
sporta centrs, 19:00 - 22:00

Ūdens vingrošana grūtniecēm, 
Kokneses sporta centrs, 18:30

Ārstnieciskā vingrošana 
fi zioterapeita pavadībā, Ilmāra Gaiša 
Kokneses vidusskola, 18:00

Ārstnieciskā vingrošana 
fi zioterapeita pavadībā, Iršu sporta 
halle, 19:00

Augstas intensitātes ārstn.
vingrošana ūdenī, Kokneses sporta 
centra baseins, 20:00

18 19 20 21 22

Ārstnieciskā vingrošana 
fi zioterapeita pavadībā, Bebru 
pamatskola, 17:30

Ārstn.vingrošana ūdenī dažāda 
vecuma un fi ziskās sagatavotības 
iedzīvotājiem, Kokneses sporta 
centra baseins, 19:00

Atvērtie sporta vakari, Kokneses 
sporta centrs, 19:00 - 22:00

Ūdens vingrošana grūtniecēm, 
Kokneses sporta centrs, 18:30

Ārstnieciskā vingrošana 
fi zioterapeita pavadībā, Ilmāra Gaiša 
Kokneses vidusskola, 18:00

Ārstnieciskā vingrošana 
fi zioterapeita pavadībā, Iršu sporta 
halle, 19:00

Augstas intensitātes ārstn.
vingrošana ūdenī, Kokneses sporta 
centra baseins, 20:00

25 26 27 28 1

Ārstnieciskā vingrošana 
fi zioterapeita pavadībā, Bebru 
pamatskola, 17:30

Ārstn.vingrošana ūdenī dažāda 
vecuma un fi ziskās sagatavotības 
iedzīvotājiem, Kokneses sporta 
centra baseins, 19:00

Atvērtie sporta vakari, Kokneses 
sporta centrs, 19:00 - 22:00

Ūdens vingrošana grūtniecēm, 
Kokneses sporta centrs, 18:30

Ārstnieciskā vingrošana 
fi zioterapeita pavadībā, Ilmāra Gaiša 
Kokneses vidusskola, 18:00

Ārstnieciskā vingrošana 
fi zioterapeita pavadībā, Iršu sporta 
halle, 19:00

Augstas intensitātes ārstn.
vingrošana ūdenī, Kokneses sporta 
centra baseins, 20:00
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Eiropas Savienības projekts "Koknese-veselīgākā vide 

visiem!" (Nr. 9.2.4.2./16./l/019)

Veselības veicināšanas un slimību profi lakses 
pasākumi Kokneses novadā


