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KOKNESES
Laimīgu, darbīgu un veselīgu 2018. gadu!

Esiet sveicināti 2018. gada jan-
vārī! Mums priekšā tīrs un balts 
ceļš, un ik gadu to sākot no jauna, 
mēs ticam – šis gads būs laimīgāks 
par citiem. Vai apzināmies, cik īpa-
šā laikā dzīvojam? Novēlu Latvijas 
valsts simtgades svētku gadā vēl 
vairāk izjust lepnumu par savām 
mājām un mūsu Kokneses novadu, 
jo mēs visi kopā nesam šo vissvētā-
ko savas tēvzemes vārdu – Latvija.

2018. gads būs nozīmīgiem 
notikumiem bagāts un mēs ikviens 
varēsim būt šo skaisto mirkļu acu-
liecinieki. Vasaras vidū uz XXVI 
Vispārējiem latviešu Dziesmu un 
XVI Deju svētkiem dosies 13 Kok-
neses novada amatierkolektīvi ar 
311 dalībniekiem. Bet tepat Kok-
nesē svinēsim Kokneses dziedāša-
nas biedrības 150 gadu jubileju. Lai 
uzvilktu goda drānas, vispirms ir 
nesavtīgs ikdienas darbs. Lai mums 
netrūkst degsmes un aizrautības, 
tad arī veiksme būs līdzās.

Šogad mūsu pašvaldības darbu 
kalendārā daudz īstenojami pro-
jekti un nodomi, par kuriem jums 
stāstīsim, jo pašvaldības izdevuma 
mērķis arī šajā gadā paliek nemai-
nīgs – vēstīt  novada iedzīvotājiem 
par sasniegto un iecerēto. Paldies 
lasītājiem, kuriem patiesi interesē 
novada attīstība un, kā norit pašval-
dības darbs. Pēc izteiktajiem ierosi-
nājumiem šajā numurā stāstām par 
Kokneses novada domes Attīstības 
nodaļas un Tūrisma un sabiedrisko 
attiecību nodaļas darbu. Par aizva-
dītā gada veikumu informē Kokne-
ses novada Sociālais dienests. Arī 
nākamajos izdevumos piedāvāsim 
informāciju par citu nodaļu un paš-
valdības iestāžu darbību.

Vienmēr prieks vēstīt par mūsu 
talantīgajiem novada jauniešiem, 
kuriem lieliski izdodas apliecināt 
savas spējas sportā un kultūras 
jomā. Radoši un idejām dāsni ļau-
dis ir sastopami „Radošajā mājā”. 
Paldies biedrībai „Baltaine” par ne-
izsīkstošo enerģiju kopt mūsu tau-
tas gara bagātības un aicināt pulkā 
arvien jaunus domubiedrus. Par 
to visu šajā janvāra numurā. Katru 
mēnesi centīsimies arī ieskatīties 
novada vēstures lappusēs, lai kopā 
rakstītu mūsu novada stāstu Latvi-
jai.

Lai mums izcils 2018. gads! Ve-
selību, darboties gribu un ticību sa-
viem spēkiem šajā baltajā ceļā, kas 
tikko sācies!

Sarmīte Rode

2018. gads Likteņdārzā iesācies ar būv-

niecības darbiem – turpinās Likteņdārza 

daudzfunkcionālās sabiedriskās ēkas 

būvniecība, kas tiek īstenota ar Saeimas 

atbalstu, un ar Latvijas pašvaldību līdzfi -

nansējumu pamazām top Lielais kalns.  

Valda Auziņa

Nodibinājuma „Kokneses fonds” valdes 

priekšsēdētāja

Sabiedriskās ēkas būvniecība 
tika iesākta 2016. gadā ar Saeimas 

piešķirto fi nansējumu 110  000 eiro 
apjomā un turpināta 2017. gadā, kad 
ēkas būvniecības turpināšanai tika 
saņemti 520  000 eiro. Tās pamatos 
2016. gada beigās tika ievietota sim-
boliska laika kapsula ar vēstījumu 
nākamajām paaudzēm. 

Ēkas platība ir ap 700 m2, un ar 
laiku tā kļūs par Likteņdārza sabied-
risko centru. Tajā paredzētas divas 
multifunkcionālas zāles iznomāšanai 
pasākumiem, koncertiem, kāzām, 

konferencēm, salidojumiem u.c. Lī-
dzīgi kā citās sabiedriski nozīmīgās 
būvēs ēkā plānota arī lūgšanu kape-
la. Ēkas foajē būs neliela izstāžu zāle, 
kurā tiks izvietoti Likteņdārzam dā-
vinātie mākslas darbi. Viesiem būs 
pieejamas arī atbalstītāju dāvinātās 
grāmatas. Dārza apmeklētāju atpūtai 
un labsajūtai plānotas arī kafejnīcas 
telpas. 

Līdz šā gada pavasarim par 
„Kokneses fonda” rīcībā esošajiem 
līdzekļiem ēku ir plānots pabeigt līdz 
t.s. karkasa stadijai. Atlikušo būv-
niecības darbu veikšanai šobrīd tiek 
meklēts fi nansējums. Fonds aicina 
sazināties uzņēmējus un citus intere-
sentus, kas vēlētos strādāt sabiedris-
kajā ēkā vai palīdzēt tās fi nansēšanā. 

Sabiedriskās ēkas tuvumā top 
Likteņdārza Lielais kalns. Darbi pie 
tā būvniecības sākās 2015. gadā. 
Ziemas laiks tiek izmantots grunts 
pievešanai. 2017. gada vasarā Fonds 
vērsās pie Latvijas pašvaldībām ar 
aicinājumu palīdzēt ar grunts sagādi 
Lielā kalna uzbēršanai. Līdz šim 17 
Latvijas pašvaldības pašas atvedušas 
ap 20 kravu materiāla un 38 paš-
valdības sniegušas līdzfi nansējumu 

ap 100 kravu materiāla sagādāšanai 
kalnam. 

Šogad apritēs desmitais gads, 
kopš tiek īstenots Likteņdārza pro-
jekts. Šo gadu gaitā ar nesavtīgu 
cilvēku un uzņēmumu atbalstu tas 
kļuvis par Latvijai ļoti būtisku vietu 
un nozīmīgu dāvanu Latvijai un tās 
nākamajām paaudzēm. Šogad Lik-
teņdārza vārds tiks iemūžināts Latvi-
jas Bankas izdotā monētā un Latvijas 
Pasta izdotā pastmarkā. 

 Lai mums visiem labiem dar-
biem bagāts gads!

Par Likteņdārzu
Likteņdārzs ir unikāls  vides ob-

jekts, kas top par ziedojumiem un 
iecerēts kā tautas dāvana Latvijai 
simtgadē. Tajā apvienojas izcila vides 
arhitektūra ar Kokneses pussalas da-
bas krāšņumu. Likteņdārzs ir vieta, 
kur pulcēties, gan atceroties pagātni, 
gan svinot šodienu, gan domājot par 
rītdienu. Likteņdārza idejas īsteno-
šanu kopš 2005. gada vada bezpeļ-
ņas organizācija „Kokneses fonds”, 
ko dibinājuši 14 Latvijā un ārpus tās 
robežām dzīvojoši ievērojami cilvēki 
un Kokneses pašvaldība.

Likteņdārzā darbi turpinās

Likteņdārza sabiedriskās ēkas koncepcijas autors:"ARHIS Arhitekti", Arhitekts 
A. Kronbergs.  Projekta autori (2008.g.)  Arhitekti: A. Kronbergs, R. Saulītis, 
A. Šnitko, A. Janelis, J. Vizulis. Arhitektu palīgi: J. Olonkina, Ē. Miķelsons, 

A. Alksniņš, A. Dzenis. K. Šulcs, A. Zītars.  Projekta autori (2016.g.) Arhitekti: 
A. Kronbergs, E. Levins, A. Šnitko, A. Alksniņš. Vizualizācija: M.Ziemanis

Pie mums ierodas lieli un mazi 
ceļotāji no visas Latvijas. Īpaši ro-
sīgs bija tikko aizvadītais decembris, 
jo tad daudziem, gribējās izmēģināt, 
kā ir pašam izveidot savu kliju pīrā-
gu, iešaut to krāsnī un pēc tam gardu 
muti apēst. Gatavojām Ziemassvētku 
rotājumus un paši savas glezniņas, 
ādas un dzijas aproces. Kā vienmēr 
– visi rosījās pie dažādām spēlēm, 
lielām un mazām. Rotaļas, danči, 
spēles – tās parasti aizrauj visvairāk, 
jo uzlādē ar pozitīvu enerģiju. Tikko 

aizvadījām divas Atvērto durvju die-
nas, kad Radošajā mājā ciemojās gan 
pieaugušie, gan skolas bērni. Viņi ie-
pazinās ar piedāvājumu un mielojās 
ar pankūkām.

Radošajā mājā ir arī amatnieku 
darinājumu stends. Tajā ir plašs pie-
dāvājums: adījumi, tamborējumi, 
gleznas, rotas lietas, koka karotes, 
apgleznoti zīda darbi, pašdarinātas 
kartītes. 

Radošo māju uztur biedrības 
“Baltaine” ļaudis, paši kopj, gādā par 
ekskursantu grupām, veido jaunas 
programmas, svin latviešu gadskārtas 
svētkus un aicina uz tiem arī visus in-
teresentus, savu iespēju robežās veic 
arī nelielus iekšdarbu remontus, paši 
maksā par ūdeni, elektrību, paši ku-
rina savu māju... Liels paldies par sa-
darbību arī Kokneses novada domei, 
kas ir atsaucīga un palīdz! 

Liels paldies visiem 23 biedrības 
“Baltaine” biedriem! Paldies arī tiem 
brīvprātīgajiem sadarbības partne-
riem, kas kuplina mūsu pasākumus 
ar savu līdzdalību! Turpināsim arī 
tālāk savu labi iesākto darbu! Aicinu 
uz gada kopsapulci Radošajā mājā 
svētdien, 21.janvārī plkst.14.00, Kok-
nesē, Melioratoru ielā 1 a! Gaidīsim 
arī interesentus, kuri labprāt gribētu 
aktīvi iesaistīties biedrības “Baltai-
ne” darbos turpmāk un iestāties šajā 
biedrībā! 

Pie mums vienmēr raibi, vienmēr 
labi! Un “radošums” ir atslēgas vārds 
katram, kas labprāt ir kopā ar mums! 
Uz tikšanos!

Biedrība “Baltaine” aicina pulkā radošus ļaudis

Radošās mājas darbīgie ļaudis.

Tikko kā aizvadīts 2017. gads. Esam iesākuši 2018. gadu – dižu notikumu, daudzu svēt-

ku un lielas rosības gadu. Biedrības “Baltaine” Radošajā mājā arī ik pa laikam notiek 

rosība un darbs, kas Koknesi ceļ godā un nes tās slavu tālāk pasaulē. 

Inguna Žogota, biedrības “Baltaine” priekšsēdētāja
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1.1. Ar 2018. gada 2. janvāri līdz 
2023. gada 1. janvārim par Kokneses 
novada Bāriņtiesas priekšsēdētājas 
vietnieci ievēlēt Gintu Doniku.

1.2. Pamatojoties uz S.Rodes ie-
sniegumu, saskaņā ar Bāriņtiesas liku-
ma 12. panta pirmās daļas 1. punktu 
ar 2017. gada 29. decembri atbrīvot 
Sarmīti Rodi no Kokneses novada Bā-
riņtiesas locekļa pienākumu veikšanas.

2.1. Pieņemt zināšanai informāciju 
par Aizkraukles novada Sporta skolas 
darbu.

2.2. Novērtēt Aizkraukles novada 
sporta skolas darbu ar atzīmi „teicami”.

2.3. Pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 15. panta ceturto daļu un 
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 45. un 
46. pantu deleģēt Aizkraukles novada 
pašvaldībai veikt likumā „Par pašval-
dībām” 15. panta pirmās daļas 4. un 
6.punktā noteiktās funkcijas, slēdzot 
deleģēšanas līgumu.

2.4. 2018. gada budžetā ieplānot fi -
nansējumu Aizkraukles novada Sporta 
skolai – 14  148,00 euro (četrpadsmit 
tūkstoši viens simts četrdesmit astoņi 
euro) apmērā.

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

4.1. Apstiprināt ikgadējo pārskatu 
par Kokneses novada Ilgtspējīgas attīs-
tības stratēģijas 2013.-2037.gadam un 
attīstības programmas 2013.-2019.ga-
dam īstenošanu 2016. gadā (informāci-
ja mājas lapā www.koknese.lv).

4.2. Publicēt paziņojumu „Par ik-
gadējā pārskata par Kokneses novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-
2037.gadam un attīstības programmas 
2013.-2019.gadam īstenošanu 2016. 
gadā apstiprināšanu” Kokneses novada 
domes tīmekļa vietnē www.koknese.
lv un vietējā avīzē „Kokneses Novada 
Vēstis”.

4.3. Publicēt sagatavoto pārskatu 
Kokneses novada domes tīmekļa viet-
nē www.koknese.lv.

4.4. Atbildīgais par lēmuma izpildi 
– Kokneses novada domes Attīstības 
nodaļa.

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

5.2. Uzdot Kokneses novada domes 
Attīstības nodaļai aktualizēt Kokneses 
novada attīstības programmas 2013. - 
2019.gadam Rīcības plānu un Investī-
ciju plānu līdz 2018. gada 24. janvārim. 

5.3. Lēmumu par aktualizācijas uz-
sākšanu 5 darba dienu laikā pēc lēmu-
ma pieņemšanas nosūtīt Vides aizsar-

dzības un reģionālās attīstības ministri-
jai un Zemgales plānošanas reģionam.

6.1. Ar 2018. gada 2. janvāri Kok-
neses novada domes Izglītības darba 
speciālisti Inesi Saulīti apstiprināt par 
Kokneses novada domes:

1)Komisijas izglītojamo atbrīvoša-
nai no noteiktajiem valsts pārbaudīju-
miem locekli; 

2)Interešu izglītības programmu 
izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales 
komisijas locekļi;

3)Starpinstitucionālās sadarbības 
komisijas ģimenes lietu jautājumos lo-
cekli.

7.1. Piekrist, ka Kokneses novada 
domes izglītības darba speciāliste Inese 
Saulīte savieno izglītības darba speciā-
lista amatu ar:

1) Administratīvo lietu komisijas 
locekļa amatu Pļaviņu novada domē;

2) Komisijas izglītojamo atbrīvoša-
nai no noteiktajiem valsts pārbaudīju-
miem locekļa amatu Kokneses novada 
domē;

3) Interešu izglītības programmu 
izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales 
komisijas locekļa amatu Kokneses no-
vada domē;

4) Starpinstitucionālās sadarbības 
komisijas ģimenes lietu jautājumos lo-
cekļa amatu Kokneses novada domē.

8.1. Apstiprināt Kokneses nova-
da domes saistošos noteikumus Nr. 
17/2017 “Par grozījumiem Kokneses 
novada domes 25.01.2017. saistoša-
jos noteikumos Nr.1”Par Kokneses 
novada pašvaldības budžetiem 2017. 
gadam” (informācija mājas lapā www.
koknese.lv).

9.1. Ar 2018. gada 1. janvāri apstip-
rināt šādu sociālās aprūpes pakalpo-
jumu maksu Ģimenes atbalsta centrā 
“Dzeguzīte”:

9.1.1. Atbalsta nodaļā ģimenēm ar 
bērniem un Jauniešu mājā 21,65 euro 
(divdesmit viens euro 65 centi) dien-
naktī (informācija mājas lapā www.
koknese.lv).

9.1.2. Pieaugušo sociālās aprūpes 
nodaļā 490,00 euro (četri simti deviņ-
desmit euro) mēnesī (informācija mā-
jas lapā www.koknese.lv).

10. Apstiprināt amata vietas un 
darba algas Kokneses novada domes, 
tās iestāžu un struktūrvienību darbi-
niekiem un amatpersonām.

11. Noteikt šādu stundas likmi 
2018. gadā:

- domes priekšsēdētāja vietniekam, 
kad viņš pilda domes priekšsēdētāja 
pienākumus-13,07 euro/h;

- domes deputātam-6,20 euro /h; 
- komitejas priekšsēdētājam- 13,17 

euro/h;
- komisijas priekšsēdētājam-13,17 

euro/h;

- komisijas, darba grupas loceklim 
un sekretāram-6,20 euro /h .

12. Apstiprināt mērķdotācijas sa-
dali novada vispārizglītojošajām sko-
lām un pirmsskolas izglītības iestādēm, 
valsts sociālās apdrošināšanas iemak-
sām 2018. gada janvāra - augusta mē-
nešiem (informācija mājas lapā www.
koknese.lv).

12.2. Apstiprināt mērķdotācijas 
sadali novada interešu izglītības prog-
rammu pedagogu darba samaksai un 
valsts sociālās apdrošināšanas obligā-
tajām iemaksām 2018. gada janvāra - 
augusta mēnešiem (informācija mājas 
lapā www.koknese.lv).

12.3. Apstiprināt mērķdotācijas sa-
dali Kokneses internātskolas-attīstības 
centra internātskolu programmu peda-
gogu darba samaksai un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām 
un uzturēšanas izdevumiem 2018. 
gada janvāra - augusta mēnešiem (in-
formācija mājas lapā www.koknese.lv).

12.4. Atbalstīt naudas līdzekļu pie-
šķiršanu no pašvaldības budžeta mācī-
bu procesa nodrošināšanai Kokneses 
novada izglītības iestādēs (informācija 
mājas lapā www.koknese.lv).

13.1. Apstiprināt mērķdotācijas 
sadali mācību grāmatu iegādei nova-
da vispārizglītojošajām skolām 2018. 
gada 9925,00 euro apmērā saskaņā li-
kumu “Par valsts budžetu 2018.gadam” 
(1.pielikums).

Finansējums 2018. gadam piešķirts 
mācību līdzekļu iegādei pašvaldībām 
– pašvaldību izglītības iestādēm, kas 
īsteno licencētas pirmsskolas izglītības 
programmas, vispārējās pamatizglītī-
bas programmas un vispārējās vidējās 
izglītības programmas.

13.2. Apstiprināt mērķdotācijas 
sadali mācību grāmatu iegādei novada 
pirmsskolas izglītības iestādēm 2018. 
gadā 1 772,00 euro apmērā saskaņā 
likumu “Par valsts budžetu 2018. ga-
dam” (2.pielikums).

Finansējums 2018. gadam piešķirts 
mācību līdzekļu iegādei pašvaldībām 
– pašvaldību izglītības iestādēm, kas 
īsteno licencētas pirmsskolas izglītības 
programmas, vispārējās pamatizglītī-
bas programmas un vispārējās vidējās 
izglītības programmas.

14.1. Nodot Kokneses internāt-
pamatskolai - attīstības centram bez 
atlīdzības Energoefektivitātes paaug-
stināšanas pasākumu būves vērtību par 
kopējo summu 74309.63 EUR ar 2017. 
gada 30. decembri.

14.2. Sastādīt nodošanas pieņemša-
nas aktu par Energoefektivitātes paaug-
stināšanas pasākumu būves nodošanu 
Kokneses internātpamatskolai - attīstī-
bas centram bez atlīdzības.

15.1. Nodot nodibinājumam “Kok-
neses fonds” bez atlīdzības Daudzfun-

kcionālās sabiedriskās ēkas būves vērtī-
bu par kopējo summu 520 000.00 EUR 
ar 2017. gada 30. decembri.

15.2. Sastādīt nodošanas pieņem-
šanas aktu par Daudzfunkcionālās 
sabiedriskās ēkas būves nodošanu no-
dibinājumam “Kokneses fonds” bez 
atlīdzības.

16.1. No 2018. gada pašvaldības 
budžeta piešķirt līdz 40  000,00 euro 
(četrdesmit tūkstošiem euro) apkures 
katla iegādei un uzstādīšanai Kokneses 
centrālajā katlumājā.

16.2. Atļaut SIA “Kokneses Komu-
nālie pakalpojumi” uzsākt iepirkuma 
procedūru apkures katla iegādei un 
uzstādīšanai Kokneses centrālajā kat-
lumājā.

16.3. Atbildīgais par lēmuma 
2.punkta izpildi ir SIA “Kokneses Ko-
munālie pakalpojumi” valdes loceklis 
Aigars Zīmelis.

17.1. Apstiprināt grozījumus:
17.1.1. Pirmsskolas izglītības iestā-

des “Gundega” Pedagogu profesionālās 
darbības kvalitātes novērtēšanas kārtī-
bā un komisijas darbības kārtībā (in-
formācija mājas lapā www.koknese.lv).

17.1.2. Pirmsskolas izglītības ies-
tādes “Bitīte” Pedagogu profesionālās 
darbības kvalitātes novērtēšanas kārtī-
bā un komisijas darbības kārtībā (in-
formācija mājas lapā www.koknese.lv).

17.1.3. Ilmāra Gaiša Kokneses vi-
dusskolas Pedagogu profesionālās dar-
bības kvalitātes novērtēšanas kārtībā 
un komisijas darbības kārtībā (infor-
mācija mājas lapā www.koknese.lv).

17.2. Grozījumi piemērojami ar 
2017. gada 1. decembri.

17.3. Atbildīgie par lēmuma izpildi 
Kokneses novada izglītības iestāžu va-
dītāji. 

18. Nepārņemt no valsts akciju sa-
biedrības “Privatizācijas aģentūra” bez-
mantinieka mantu - nekustamo īpašu-
mu “Reciju dzirnavas“, Bebru pagastā, 
Kokneses novadā.

19.1. Precizēt Kokneses novada do-
mes saistošos noteikumus Nr.15/2017 
“Par sabiedrisko ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniegšanas un lietošanas 
kārtību Kokneses novadā “ (informāci-
ja mājas lapā www.koknese.lv).

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

19.3. Saistošie noteikumi stājas spē-
kā nākošajā dienā pēc to publicēšanas 
Kokneses novada domes laikrakstā 
„Kokneses Novada Vēstis”. Pēc saistošo 
noteikumu stāšanās spēkā, tos publicē 
pašvaldības mājas lapā www.koknese.
lv, izvieto domes ēkā un pagastu pār-
valdēs. 

20.1. Piedalīties Latvijas, Lietuvas 

un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības 
programmas 2014. - 2020.gadam pro-
jektu konkursā, tematiskajā aktivitātē 
“Vietējās kultūras veicināšana un vēs-
turiskā mantojuma saglabāšana”. 

20.2. Uzsākt projekta pieteikuma 
gatavošanu, piesaistot speciālistu.

20.3. Uzsākt Būvprojekta izstrādi 
par seno laivu brīvdabas parka izveidi 
Daugavas krastā nekustamajā īpašumā 
“Gundegas -1”, Kokneses pagastā, Kok-
neses novadā.

20.4. Atbildīgais par lēmuma izpil-
di Kokneses novada domes izpilddi-
rektors Ilmārs Klaužs.

20.5. Līdz 10  000 euro tehniskā 
projekta izstrādei un projekta pieteiku-
ma sagatavošanai.

21. Uzdot Kokneses novada domes 
administrācijai līdz 2018. gada 30. ap-
rīlim sagatavot projektu Noteikumiem 
par Kokneses novada domes apbalvo-
jumu piešķiršanas kārtību, ievērojot 
prasības, kas nosaka ierobežojumus 
fi zisko personu datu apstrādei.

22.1. Apstiprināt Sociālo jautājumu 
un veselības aprūpes pastāvīgās komi-
tejas 2017. gada 20. decembra sēdē pie-
ņemto lēmumu:

22.1.1. Saskaņā ar Kokneses no-
vada domes 2011. gada 28. decembra 
saistošajiem noteikumiem Nr.13 „Par 
sociālo pakalpojumu saņemšanas un 
samaksas kārtību Kokneses novadā” 
15. un 16.punktu, no 2018. gada 1. 
janvāra noteikt samaksu par aprūpes 
mājās pakalpojuma sniegšanu, saskaņā 
ar aprūpētāja pakalpojuma sniegšanas 
apjomu stundās, ar likmi 3,00 euro/h, 
atbilstoši attiecīgajam aprūpes mājās 
pakalpojuma līmenim:

22.1.1.1.par 1. līmeņa pakalpoju-
mu (16 stundas mēnesī) – 48,00 euro 
mēnesī ;

22.1.1.2.par 2. līmeņa pakalpoju-
mu (24 stundas mēnesī) – 72,00 euro 
mēnesī ;

22.1.1.3. par 3. līmeņa pakalpoju-
mu (36 stundas mēnesī) – 108,00 euro 
mēnesī 

22.1.1.4. par 4. līmeņa pakalpoju-
mu (40 stundas mēnesī) – 120,00 euro 
mēnesī.

23. Piedalīties ar līdzfi nansējumu 
Latvijas Bērnu fonda organizēto 2018. 
gada vasaras nometņu rīkošanai bēr-
niem ar īpašām vajadzībām 750,00 
euro (septiņi simti piecdesmit euro) 
apmērā no Kokneses novada domes 
budžeta līdzekļiem.

Nākošā novada domes sēde notiks 
2018. gada 31.janvārī plkst.14.00 nova-
da domē Melioratoru ielā Nr.1, Kokne-
ses pagastā.

Sagatavoja domes sekretāre 
Dz.Krišāne

2017. gada 27. decembrī Kokneses novada dome NOLĒMA:

1.Atzīt par spēku zaudējušus 
Kokneses novada domes 2013.gada 
30.oktobra saistošos noteikumus 
Nr.16  ““ Par Kokneses novada paš-
valdības aģentūras “ Kokneses Tūris-
ma centrs” sniegto publisko maksas 
pakalpojumu cenrādi” “.

2. Saistošie noteikumi stājas spē-
kā nākamajā dienā pēc to publicē-
šanas Kokneses novada domes laik-
rakstā “ Kokneses Novada  Vēstis”.

Sēdes vadītājs, 
domes priekšsēdētājs (personiskais 

paraksts) D.Vingris

Apstiprināti  ar Kokneses novada domes  2017.gada 29.novembra sēdes 
lēmumu Nr.6.17(prot.Nr.14). Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

41.panta pirmās daļas 1.punktu 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 16/2017. Par Kokneses novada 
domes 2013.gada 30.oktobra saistošo noteikumu Nr.16   
“Par Kokneses novada pašvaldības aģentūras “Kokneses 
Tūrisma centrs” sniegto publisko maksas pakalpojumu 
cenrādi”   atzīšanu par spēku zaudējušiem

Sagaidot Latvijas valsts 100 gadu 
jubileju, valdība aicinājusi katru iedzī-
votāju būt aktīviem, iesaistīties pasāku-
mos, atrast ideju kā atzīmēt šo svarīgo 
pasākumu.

  Biedrība “Rasa”, atsaucoties aici-
nājumam, ir piedāvājusi veidot īpašu 
Latvijas Tautas Saimes grāmatu, tā ak-
tivizējot senioru sabiedrību un katru 
līdzcilvēku Latvijā un ārvalstu diasporā 
– uzrakstot veltījumu, velējumu, novē-
lējumu, pārdomas, apsveikumus, attīs-
tības ideju Latvijas valstij   jubilejā.   Par 

cerībām, sapņiem valsts nākotnē skato-
ties un atzīstoties mīlestībā Latvijai. Ar 
domu par Latviju un Latvijas cilvēkiem 
tapa Latvijas Valsts Simtgadei veltītā   
Rīgas aktīvo senioru alianses iniciatīva – 
rakstīsim savas Tautas Saimes grāmatu.

  Kāds bijis manas tautas, manas 
dzimtas, manas ģimenes, mans ceļš 
valsts pirmās simtgades nogrieznī? 
Kāds, mūsu katra   un visu kopā ceļš 
valsts vēsturiskās atmiņas globālā kon-
tekstā? Domāsim, pārdomāsim, rakstī-
sim paši vai lūgsim talkā jaunākus ra-

dus, draugus, paziņas. Ieceres īstenotājs 
var būt ikviens Latvijas iedzīvotājs.

Grāmatas veidošanas nolikums: 
www.biedribarasa.lv 

Šobrīd viena no Latvijas Tautas 
Saimes grāmatām  atrodas Kokneses 
Tūrisma informācijas centrā un esiet 
gaidīti tajā atstāt arī savu ierakstu! 

Kokneses tūrisma informācijas 
centrs (1905. gada ielā 7, Koknesē) at-
vērts:

Darba dienās no pulksten 9 - 17
Sestdienās no pulksten 10 -14

Nāc uz Kokneses tūrisma informācijas centru un atstāj 
arī savu ierakstu Latvijas Tautas Saimes grāmatā!
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Kokneses novada domes Attīstī-
bas nodaļā strādā četras speciālistes 
– Attīstības nodaļas vadītāja Anda 
Mikāla, Attīstības nodaļas vadītā-
jas vietniece Māra Bitāne, nekus-
tamā īpašuma speciāliste Indra 
Zilgalve un projektu vadītāja Ieva 
Rusiņa.

Attīstības nodaļas vadītāja Anda 
Mikāla teic: “Mūsu nodaļas ikdienas 
darbs un galvenie uzdevumi ir sais-
tīti  ar novada teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentu ieviešanu. 
Balstoties uz Kokneses novada attīs-
tības programmā 2013.-2019.gadam 
noteiktajiem uzdevumiem tiek iz-
strādāti projektu pieteikumi līdzfi -
nansējuma piesaistei no Eiropas Sa-
vienības struktūrfondu līdzekļiem. 
Koordinējam un uzraugam apstip-
rināto projektu ieviešanu saskaņā ar 
attiecīgajiem programmu un fi nan-
sēšanas līgumu nosacījumiem.

Gatavojam grozījumus projek-
tos, projektu progresa dokumentā-
ciju, projektu publicitātes. Par kat-
ru ieviesto projektu tiek gatavotas 
atskaites vēl 5 gadus pēc to īsteno-
šanas.

Tiek apkopota informācija par 
esošajiem un plānotajiem pašvaldī-
bas projektiem, kā arī par fi nansē-
juma avotiem to īstenošanai.

Ikdienas darba procesā notiek 
regulāra sadarbība ar domes struk-
tūrvienībām, Bebru pagasta pār-
valdi un Iršu pagasta pārvaldi, paš-
valdības iestādēm un aģentūru. Ga-

tavojam lēmumu projektus domes 
sēdēm, sagatavojam dokumentāciju 
tehnisko noteikumu, būvatļauju sa-
ņemšanai. Tāpat veicam statistiskās 
informācijas vākšanu, apkopošanu, 
apstrādi un analīzi. Attīstības noda-
ļa no dažādām institūcijām regulāri 
saņem aptaujas anketas, kuru aizpil-
dīšanai bieži ir nepieciešams iegūt 
un apkopot ievērojamu informācijas 
apjomu. Ļoti liels darba apjoms tiek 
veltīts būvniecības dokumentācijas 
sagatavošanai un līgumu izstrādei. 
Katrai precei un pakalpojumam tiek 
sagatavota tehniskā specifi kācija, 
veikta cenu aptauja vai iepirkums 
un  sagatavots līgums. 

Kā piemēru varam minēt ve-
selības projektu, kura īstenošanai 
2017. gadā tika sagatavoti 20 līgu-
mi - katru mēnesi jāseko līdz kat-
ram līgumam, lai tiktu iesniegti 
pareizi rēķini un pieņemšanas no-
došanas akti. Jānoorganizē katras 
nodarbības īstenošanas vieta, laiks 
un publicitāte. Attīstības nodaļas 
speciālisti sagatavo afi šas par katru 
aktivitāti un informāciju Kokneses 
novada mājaslapai un Kokneses 
Novada Vēstīm. Šim projektam ir 
atsevišķa Facebook.com lapa so-
ciālajos tīklos, lai ātrāk informētu 
iedzīvotājus par nodarbībām un 
lekcijām. Katrai aktivitātei iepriekš 
tika izstrādāta tehniskā specifi kā-
cija un veikta cenu aptauja. Šobrīd 
norit darbs pie jaunā aktivitāšu gra-
fi ka saskaņošanas. Attīstības noda-

ļas darbinieki  gatavo arī prezentā-
cijas dažādiem pasākumiem, iedzī-
votāju aptaujas, organizē tikšanās 
ar iedzīvotājiem. Attīstības nodaļa 
koordinē arī pašvaldības mežu ap-
saimniekošanu."

Darbs ar uzņēmējiem
Atsevišķa darba joma Attīstības 

nodaļai ir darbs ar uzņēmējiem. At-
tīstības nodaļas vadītājas vietniece 
Māra Bitāne informē: „Regulāri pa-
pildinām uzņēmējdarbības sadaļu 
Kokneses novada mājaslapā, ievie-
tojot informāciju par novadā pieeja-
majiem pakalpojumiem, produk-
tiem, ražojumiem. Ceturto gadu 
pēc kārtas tiek organizēts biznesa 
ideju konkurss “Esi uzņēmējs” no-
vada iedzīvotājiem, kurā trijiem la-
bāko ideju autoriem pašvaldība pie-
šķir naudas balvu idejas īstenošanai 
un visiem dalībniekiem tiek piedā-
vātas apmaksātas uzņēmējdarbības 
konsultācijas. Novada uzņēmējiem 
regulāri nosūtām informāciju par 
uzņēmējdarbības aktualitātēm, ES 
fondu atbalstu, semināriem u.c. no-
derīgu informāciju.” 

Darbs ar 
nekustamajiem 
īpašumiem

Nekustamā īpašuma speciāliste 
Indra Zilgalve stāsta: „Ikdienā risi-
nām dažādus nekustamā īpašuma 
jautājumus – sagatavojam novada 
domes lēmumu projektus par ne-

kustamā īpašuma jautājumiem, 
atzinumus par pašvaldības attei-
kumiem no pirmpirkuma tiesībām. 
Dabā tiek ierādīti  zemes nomas 
gabali un sagatavoti atbilstoši ze-
mes nomas līgumi. Tiek sagatavoti 
dokumenti un reģistrēti Aizkrauk-
les rajona tiesas zemesgrāmatu no-
daļā pašvaldības nekustamie īpa-
šumi, tāpat tiek sagatavotas izziņas 
un atbildes uz fi zisko un juridisko 
personu sūdzībām, dažādiem do-
kumentiem un vēstulēm. Sniedzam 
regulāras konsultācijas novada ie-
dzīvotājiem nekustamā īpašuma 
formēšanas un darījumu ar nekus-
tamo īpašumu jautājumos.”

Regulāri (katru dienu) tiek 
veikta aktuālu datu uzturēšana un 
to izmaiņu reģistrēšana nekustamā 
īpašuma nodokļa administrēšanas 
programmā NINO. Kopā ar admi-
nistratīvo komisiju tiek apsekoti 
dabā atsevišķi nekustamie īpašumi, 
lai sekmētu to uzturēšanu  labā kār-
tībā  Kokneses pagastā no iedzīvo-
tāju un uzņēmumu puses.

Darbs ar projektiem
Projektu vadītāja Ieva Rusiņa 

informē: "Projektu ieviešana, īste-
nošana un uzraudzība ir viens no 
Attīstības nodaļas redzamākajiem 
uzdevumiem. 2017. gadā norisinā-
jās darbs pie 15 projektu īstenoša-
nas - tika veikta grants ceļu pārbūve 
un izbūve, Kokneses tūrisma centra 
telpu vienkāršota atjaunošana, Ir-

šos tika pabeigti ģimenes krīzes 
centra “Dzeguzīte” ēkas atjaunoša-
nas darbi, norisinājās projekts 15-
29 gadus veciem jauniešiem dažādu 
prasmju apguvei, kā arī tika īstenoti 
pasākumi veselības veicināšanas 
slimību profi laksei, uzņēmējdar-
bības veicināšanai nepieciešamās 
infrastruktūras attīstība, algoti pa-
gaidu sabiedriskie darbi pašvaldībā 
u.c.

Pēdējo gadu laikā tiek īstenoti 
vairāki projekti tūrisma nozares 
attīstīšanai un uzlabošanai Kokne-
ses novadā. Projektu darba augļus 
var redzēt jau šodien – ir izstrādāta 
Kokneses novada tūrisma mājasla-
pa www.visitkoknese.lv, izveidota 
mobilā aplikācija “Koknese – Exp-
lore HANSA”, iegādāts un uzstā-
dīts āra interaktīvais stends pie 
Tūrisma centra, iegādāts aprīko-
jums, sagatavoti bukleti un izvei-
dota speciāla suvenīru līnija pro-
jekta ietvaros, kā arī ir izveidots 
stāvlaukums un veikti labiekārto-
šanas darbi pie jaunajām Kokneses 
tūrisma centra telpām – izveidotas 
gājēju ietves, uzstādīti soliņi un 
tūrisma informācijas stendi. Tiek 
plānota un veikta pilsdrupu sienu 
konservācija. Vienlaicīgi tiek do-
māts par jaunu piedāvājumu iz-
veidi apmeklētājiem. Daļa no pro-
jektiem vēl nav noslēgušies, tāpēc 
arī 2018. gadā aktīvi turpināsies un 
norisināsies darbs pie to īstenoša-
nas."

Atsaucoties uz koknesietes Marijas Slavietes rakstisku iesniegumu Kokneses novada domei ar lūgumu publicēt 
pašvaldības izdevumā skaidrojumu ar ko ikdienā nodarbojas Attīstības nodaļa un Tūrisma un sabiedrisko attiecību 
nodaļa, sniedzam informāciju par minēto nodaļu darbību.

Par Attīstības nodaļas darbu 

Ar 2017. gada 10. novembri, saskaņā 

ar Kokneses novada domes lēmumu, ir 

izveidota Tūrisma un sabiedrisko attie-

cību nodaļa.

Uz šo brīdi nodaļā strādā četri 
darbinieki – nodaļas vadītāja  Ani-
ta Šmite, sabiedrisko attiecību spe-
ciāliste Sarmīte Rode un tūrisma 
informācijas konsultantes Santa 
Midere un Lauma Āre. 

Tūrisma un sabiedrisko attie-
cību nodaļas pamatuzdevumi ir 
Kokneses novada iedzīvotāju infor-
mēšana par domes pieņemtajiem 
lēmumiem, projektu, paziņojumu, 
pasākumu atskatu, interviju un 
aktuālas informācijas ievietošana 
Kokneses novada domes izdevumā 
“Kokneses Novada Vēstis” un paš-
valdības mājaslapā www.koknese.
lv. Informatīvais izdevums tiek iz-
dots vienu reizi mēnesī un bez mak-
sas ir pieejams pašvaldībā un tās 
iestādēs, kā arī tirdzniecības vietās 
Kokneses, Bebru un Iršu pagastos. 
Informācija pašvaldības mājasla-
pā tiek aktualizēta, atjaunota un 
papildināta katru darba dienu, kā 
arī pēc nozīmīgākajiem novada pa-
sākumiem operatīvi ievietota arī 
brīvdienās. Mājaslapā iedzīvotājiem 
ir pieejama visa informācija par 
pašvaldības darbu, pieņemtajiem 
lēmumiem, izsolēm, normatīvajiem 
aktiem, plaši pasākumu atskati ar 
aprakstiem un foto galerijām, plā-
notie pasākumi, realizētie un aktu-
ālie domes projekti, informācija par 

uzņēmumiem novadā u.c. svarīga 
informācija ikvienam novada iedzī-
votājam. Informācijas izplatīšanai 
Kokneses novada domei ir izveido-
ti arī sociālo tīklu konti interneta 
vietnēs Facebook un Twitter, kur 
regulāri tiek veikti ieraksti par ak-
tualitātēm pašvaldībā.

Tāpat sabiedrisko attiecību spe-
ciālisti veic domes sēžu audio ierak-
stus, tos apstrādā un ievieto pašval-
dības mājas lapā, veido pašvaldības 
foto arhīvu, iemūžinot svarīgākos 
novada pasākumus, iesaistās pasā-
kumu organizēšanā un vadīšanā, 
ir atbildīgi par domes ārējo sakaru 
koordinēšanu, viesu uzņemšanu, 
starpvalstu sadraudzību un dalī-
bu Starptautiskajā Hanzas pilsētu 
savienībā. Ik gadu novada kultū-
ras kolektīvi, pašvaldības iestāžu 
darbinieki un uzņēmēji dodas uz 
Starptautiskajām Hanzas dienām, 
kā arī pieredzes apmaiņas vizītēs uz 
sadraudzības pilsētu Vitingenu Vā-
cijā. Šos braucienus plāno un reali-
zē sabiedrisko attiecību speciālisti. 
Nodaļas pārziņā ir novada un paš-
valdības tēla veidošana, rūpējoties 
par dažādu informatīvo materiālu, 
bukletu un prezentācijas materiālu 
izstrādi. Regulāri tiek gatavota in-
formācija medijiem par notiekošo 
Kokneses novadā, plānoti ziņu si-
žeti televīzijā un radio. Sabiedrisko 
attiecību speciālisti cieši sadarbojas 
ar citām pašvaldības iestādēm un 
struktūrvienībām, lai iedzīvotājiem 
sniegtu pēc iespējas plašāku un da-

žādāku informāciju par norisēm 
mūsu novadā.

Apvienojot sabiedrisko attie-
cību speciālistu darbu ar tūrisma 
jomu, jau divus mēnešus nodaļas 
pārziņā ir Tūrisma informācijas 
centra darbība 1905. gada ielā 7, 
Koknesē. Tūrisma informācijas 
centra darbu ikdienā nodrošina divi 
tūrisma informācijas konsultanti, 
kuru pienākumi ir tūrisma infor-
mācijas sniegšana klientiem un sa-
darbības partneriem; klientu apkal-
pošana, konsultēšana par tūrisma 
pakalpojumiem Kokneses novadā, 
apkārtējos novados un citviet Lat-
vijā; suvenīru, tūrisma produktu un 
pakalpojumu pārdošana; tūrisma 
informācijas apkopošana; klien-
tu aptaujas un uzskaites veikšana; 
līdzdalība tūrisma materiālu izstrā-
dē, projektu ieviešanā un tematisko 
Tūrisma informācijas centra pasā-
kumu organizēšanā; tūrisma infor-
mācijas uzturēšana un atjaunošana 
Kokneses novada tūrisma mājasla-
pā  www.visitkoknese.lv , mobilajā 
aplikācijā, interaktīvajā āra stendā, 
kā arī tūrisma informācijas cen-
tra sociālo tīklu kontos Facebook, 
Draugiem.lv, Twitter un Instagram.

Divu mēnešu laikā Kokneses tū-
risma informācijas centrā ir organi-
zēti dažādi pasākumi – Ziemassvēt-
ku tirdziņš, Maijas Stepēnas grā-
matas atvēršanas svētki, uzņēmēju 
rīkoti pasākumi, tikšanās, kā arī at-
klāta mākslinieka Alda Dobenberga 
otrā gleznu izstāde, kura joprojām 

priecē tūrisma centra apmeklētājus. 
Izstādes un dažādus pasākumus 
tūrisma centra telpās plānots orga-
nizēt regulāri. Tuvākais pasākums 
gaidāms jau 25. janvārī pulksten 16 
- Arta Pabrika grāmatas “Hiršen-
hofas stāsts. Kultūrvēsturiska eseja” 
atklāšana, uz kuru aicinām ikvienu 
interesentu. 

Pašlaik nodaļas darbinieki aktī-
vi gatavojas dalībai Starptautiskajās 
tūrisma izstādēs “Adventur” Viļņā, 
“Balttour” Rīgā un “Tourest” Tal-
linā. Kokneses novads būs pārstā-
vēts vairākos informācijas stendos, 
lai popularizētu Kokneses novadu 
potenciālo tūristu vidū, aicinātu 
par sava ceļojuma pieturvietu vai 
galamērķi izvēlēties Kokneses no-
vadu un mūsu reģionu.  Izstādēs 
piedalīsies arī novada amatnieki un 
uzņēmēji. 

Ziemas periodā tiek plānoti 
lielākie vasaras pasākumi. Par tra-
dīciju kļuvušie Tūrisma sezonas 
atklāšanas – Sama modināšanas 
svētki 2018. gadā norisināsies 19. 
maijā. Arī šogad būsim kopā da-
žādās viduslaiku aktivitātēs, lustēs 
un aicinām jau laicīgi gatavoties 
tradicionālajam Tvīda braucienam, 
lai krāšņā velosipēdu braucienā ar 
zvaniņu skaņām iezvanītu tūrisma 
sezonas sākumu Kokneses novadā! 
No 21.-23. jūnijam svinēsim Kok-
neses novada svētkus, kuru kulmi-
nācija plānota 23. jūnijā, vienojoties 
kopīgā Līgo svētku svinēšanā Blau-
maņa pagalmā. 11. augustā Likteņ-

dārzā būsim kopā nozīmīgā pasā-
kumā, kurā pasniegsim skaistāko 
dāvanu Latvijai tās simtgadē – ko-
pīgi veidoto un loloto Likteņdārzu. 
Viens no tūrisma sezonas noslē-
dzošajiem pasākumiem būs rudens 
velo brauciens pa Kokneses novadu, 
kas plānots 15.septembrī. Pasāku-
mu kalendārs tiks aktualizēts katru 
mēnesi, tādēļ aicinām sekot līdzi 
informācijai gan “Kokneses Novada 
Vēstīs”, gan pašvaldības mājaslapās 
un sociālajos kontos.

Tūrisma un sabiedrisko attiecī-
bu nodaļa vasaras periodā rūpēsies 
par Kokneses pilsdrupu apsaim-
niekošanu un darbību pilsdrupu 
teritorijā. Tūrisma sezonas laikā, 
kā ierasts, pilsdrupās darbosies divi 
klientu apkalpošanas speciālisti, lai 
uzņemtu Kokneses viesus, vēstītu 
par mūsu novada bagāto vēsturi un 
kultūrvēstures mantojumu, uzrau-
dzītu pilsdrupu teritoriju un nodro-
šinātu patīkamu vidi, apmeklējot 
vienu no ievērojamākajiem tūrisma 
objektiem Latvijā.

Vēlam visiem Kokneses novada 
iedzīvotājiem stipru veselību, ra-
došu, idejām bagātu un veiksmīgu 
2018. gadu! Lai vieta, kurā dzīvo-
jam, mums sagādātu prieku un lep-
numu, bet pašu paveiktais - sniegtu 
gandarījumu sev un līdzcilvēkiem!

Informāciju sagatavoja Anita 
Šmite, Tūrisma un sabiedrisko 

attiecību nodaļas vadītāja un 
sabiedrisko attiecību speciāliste 

Sarmīte Rode.

Par Tūrisma un sabiedrisko attiecību nodaļas darbu 
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Kokneses novada domes Sociālais 

dienests ir novada domes izveidota 

iestāde, kas organizē sociālo darbu un 

ir atbildīga par sociālās palīdzības un 

sociālo pakalpojumu sniegšanu Kokne-

ses novada iedzīvotājiem.

Baiba Tālmane,

Kokneses novada domes

Sociālā dienesta vadītāja

Sociālā dienesta darbības mēr-
ķis ir sniegt vai organizēt sociālos 
pakalpojumus atbilstoši klientu va-
jadzībām, sniegt sociālo palīdzību, 
sociālā darbinieka konsultācijas un 
ieteikumus par tālāku rīcību per-
sonai, kura nespēj nodrošināt sevi 
(savu ģimeni) un/vai pārvarēt esošās 
dzīves grūtības tikai saviem spēkiem 
un, kurai ir vēlēšanās mainīt pašrei-
zējo situāciju.

Sociālā dienesta galvenais uz-
devums ir sociālās palīdzības un 
sociālo pakalpojumu sniegšana, 
vienlaicīgi arī veicinot personu paš-
palīdzību un iesaistīšanos sabiedris-
kajā dzīvē, kā arī veicināt šo personu 
atbildības izjūtu pret sevi un savu 
ģimeni. 

Sociālie pakalpojumi 
ietver:

• sociālo aprūpi, kuras mērķis ir 
nodrošināt dzīves kvalitātes nepaze-
mināšanos personai, kura vecuma 
vai funkcionālo traucējumu dēļ to 
nevar nodrošināt pati saviem spē-
kiem;

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

Sociālo pakalpojumu sniegšanas 
pamatprincipi:

• pakalpojumu nodrošināšana 
klienta dzīvesvietā vai iespējami 
tuvu tai; 

• sociālās aprūpes un sociālās re-
habilitācijas nodrošināšana ilgstošas 
sociālās aprūpes un rehabilitācijas 
institūcijās tikai tajā gadījumā, ja 
dzīvesvietā sociālo pakalpojumu ap-
joms nav klientam pietiekams; 

• personas individuālo vajadzību 
un resursu novērtējums; 

• starpinstitucionālās un starp-
profesionālās sadarbības nodrošinā-
šana; 

• personas līdzdarbība lēmuma 
pieņemšanas procesā; 

• bērna aprūpe ģimeniskā vidē.
Sociālā palīdzība ir naudas vai 

mantiskais pabalsts, kura piešķir-
šana balstās uz materiālo resursu 
novērtēšanu, personām (ģimenēm), 
kurām trūkst līdzekļu pamatvaja-
dzību apmierināšanai. Pamatvaja-
dzības ir mājoklis, ēdiens, apģērbs, 
medicīniskā aprūpe un obligātā iz-
glītība. Sociālās palīdzības mērķis ir 
sniegt materiālu atbalstu trūcīgām 
un/vai krīzes situācijā nonākušām 
ģimenēm (personām), lai apmieri-
nātu to pamatvajadzības un veicinā-
tu darbspējīgo personu līdzdarbību 
savas situācijas uzlabošanā.

Sociālais darbs - profesionāla 
darbība, lai palīdzētu personām, ģi-
menēm, personu grupām un sabied-
rībai kopumā veicināt vai atjaunot 
savu spēju sociāli funkcionēt, kā arī 
radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus 
apstākļus.

Sociālais dienests veic darbu 
Kokneses, Bebru, Iršu pagastos. 
Koknesē sociālā dienesta telpas at-
rodas Vērenes ielā 1, 1.stāvā, Beb-
ros- pagasta pārvaldes telpās 2.stā-
vā, Iršos- pagasta pārvaldes telpās 
1.stāvā. Šīs telpas atbilst normatīvo 
aktu prasībām, jo apmeklētājiem 
tiek nodrošinātas uzgaidāmās tel-
pas ar sēdvietām, iespēja izmantot 
sanitāro telpu, kā arī ir atsevišķa 
telpa katram darbiniekam sarunām 
ar apmeklētājiem. Joprojām aktuāls 
ir jautājums par piekļuves nodroši-
nāšanu klientiem ar funkcionāliem 
traucējumiem Bebru pagasta pār-
valdē. Gadījumos, ja klients informē 
sociālo darbinieku, ka viņam nav 
iespēju ierasties sociālajā dienestā 
funkcionālu traucējumu dēļ, dienes-
ta darbinieki dodas klientus apmek-
lēt mājās.

Sociālajā dienestā 
strādā pieci sociālā 
darba speciālisti:

• Sociālais darbinieks darbam ar 
ģimenēm un bērniem (pienākumos 
ietilpst sociālais darbs ar ģimenēm 
ar bērniem Kokneses pagastā, ar 
sociālā riska ģimenēm visā novadā, 
pakalpojumi ģimenēm visā novadā, 
datu ievadīšana SOPA programmā, 
organizēto pakalpojumu adminis-
trēšana);

• Sociālais darbinieks darbam 
ar pieaugušām personām Kokneses 
pagastā (pienākumos ietilpst sociālā 
dienesta klientu apsekošana dzīves-
vietā, sociālās situācijas izvērtējums 
(arī pēc Veselības un darbspēju 
ekspertīzes ārstu valsts komisijas 
(VDEĀVK) pieprasījuma atbilstoši 
Ministru kabineta (MK) noteikumu 
prasībām), sociālo pakalpojumu or-
ganizēšana pieaugušām personām 
(aprūpe institūcijās, sociālās reha-
bilitācijas pakalpojumi), kā arī so-
ciālo pakalpojumu- aprūpe mājās, 
asistentu pakalpojums pašvaldībā 
organizēšana, datu ievadīšana SOPA 
programmā, organizēto pakalpoju-
mu administrēšana); 

• Sociālās palīdzības organiza-
tors Kokneses pagastā (pienākumos 
ietilpst iztikas līdzekļu deklarāciju 
pieņemšana, atbilstības trūcīgas vai 
maznodrošinātas ģimenes (perso-
nas) statusam izvērtēšana, pabalstu 
piešķiršana vai atteikšana, izmaksu 
sarakstu gatavošana, datu ievadīša-
na SOPA programmā, sociālās palī-
dzības administrēšana);

• Sociālais darbinieks Bebru un 
Iršu pagastā (pienākumos ietilpst 
sociālais darbs ar pieaugušām per-
sonām Bebru pagastā, ar ģimenēm 
ar bērniem Bebru un Iršu pagastā 
sociālā dienesta klientu apsekošana 
dzīvesvietā, sociālās situācijas iz-
vērtējums (arī VDEĀVK atbilstoši 
MK noteikumu prasībām), sociālo 
pakalpojumu organizēšana pieau-
gušām personām (aprūpe institūci-
jās, sociālās rehabilitācijas pakalpo-
jumi), kopā ar sociālo darbinieku ar 
ģimenēm ar bērniem sociālais darbs 
ar riska ģimenēm, datu ievadīšana 
SOPA programmā, organizēto pa-
kalpojumu administrēšana);

• Sociālais darbinieks Iršu pa-
gastā un sociālās palīdzības organi-
zators Bebru un Iršu pagastā (pie-
nākumos ietilpst sociālais darbs ar 

pieaugušām personām Iršu pagas-
tā, sociālā dienesta klientu apseko-
šana dzīvesvietā, sociālās situācijas 
izvērtējums (arī VDEĀVK atbil-
stoši MK noteikumu prasībām), 
sociālo pakalpojumu organizēša-
na pieaugušām personām (aprūpe 
institūcijās, sociālās rehabilitāci-
jas pakalpojumi), iztikas līdzekļu 
deklarāciju pieņemšana klientiem 
Bebru un Iršu pagastā, atbilstības 
trūcīgas vai maznodrošinātas ģi-
menes (personas) statusam izvēr-
tēšana, pabalstu piešķiršana vai 
atteikšana, izmaksu sarakstu ga-
tavošana, datu ievadīšana SOPA 
programmā, sociālās palīdzības un 
organizēto pakalpojumu adminis-
trēšana). 

 Sociālā dienesta darbinieku 
skaits un izglītība atbilst Sociālās 
palīdzības un sociālo pakalpoju-
mu likuma prasībām (SPSP liku-
ma 10.panta pirmā daļa un 41., 
42.pants). Atvaļinājuma, slimības 
dēļ vai mācību dēļ promesošu dar-
binieku vienu dienu nedēļā aizvieto 
dienesta vadītājas norīkots cits dar-
binieks.

Atbilstoši Ministru kabineta 
2017.gada 13.jūnija noteikumiem 
Nr.338 „Prasības sociālo pakalpoju-
mu sniedzējiem” sociālā darba spe-
ciālisti 2017.gada laikā ir apmeklēju-
ši profesionālās pilnveides kursus un 
mācības normatīvajos aktos noteik-
tajā apjomā.

Iedzīvotāju iesniegumus un iz-
tikas līdzekļu deklarācijas sociālās 
palīdzības pabalstu vai pakalpojumu 
saņemšanai Sociālais dienests izska-
ta 10 darba dienu laikā no iesniegša-
nas datuma. Gadījumos, ja Ministru 
kabineta noteikumos ir noteikts cits 
izskatīšanas termiņš, tas tiek ņemts 
vērā. Sociālā dienesta sēdes notiek 
divas reizes mēnesī. Sēdēs:

• Sociālā dienesta vadītāja in-
formē par aktualitātēm sociālās 
palīdzības un sociālo pakalpojumu 
jomā;

• Tiek organizētas kovīzijas par 
aktuālu sociālo gadījumu risināša-
nas gaitu;

• Tiek izskatīti iedzīvotāju ie-
sniegumi un iztikas līdzekļu dekla-
rācijas;

• Tiek pieņemti lēmumi par so-
ciālās palīdzības un sociālo pakalpo-
jumu piešķiršanu vai atteikšanu.

2017.gadā ir notikušas 32 sociālā 
dienesta sēdes, t.sk. astoņas ārkārtas 
sēdes, jo bija nepieciešamība pie-
ņemt sociālā dienesta lēmumus stei-
dzamības kārtā. Katra mēneša pir-
mā sēde tiek organizēta izbraukumā 
Iršu vai Bebru pagasta pārvaldē.

2017.gadā sociālajā dienestā ir 
iesniegti un izskatīti 739 iedzīvotāju 
iesniegumi par sociālās palīdzības 
vai sociālo pakalpojumu pieprasī-
šanu, un sociālā dienesta sēdēs pie-
ņemti 640 lēmumi par piešķiršanu 
vai atteikumu piešķirt pieprasīto 
sociālo palīdzību vai sociālos pakal-
pojumus. 

Sociālais dienests izvērtējot ie-
dzīvotāju materiālo situāciju, iz-
sniedz divu veidu izziņas: 

• par trūcīgas ģimenes (perso-
nas) statusu,

• par maznodrošinātas ģimenes 
(personas) statusu, 

2017.gadā ir izsniegtas 270 izzi-

ņas, t.sk.:
• 192 izziņas par trūcīgas ģime-

nes (personas) statusa piešķiršanu,
• 78 – par maznodrošinātas ģi-

menes (personas) statusa piešķirša-
nu,

Ziņas par sociālās palīdzības 
saņēmējiem un sniegtās palīdzības 
apjomu tiek ievadītas un apkopotas 
datu bāzē programmā SOPA. Ievē-
rojot klientu interešu konfi denciali-
tāti un klientu datu aizsardzību, šai 
programmai ir piekļuve tikai soci-
ālā dienesta darbiniekiem katram 
ar savu lietotāja vārdu un paroli. Ir 
noslēgta vienošanās par sadarbību 
datu apmaiņā starp Labklājības mi-
nistriju, tās padotībā esošajām valsts 
pārvaldes iestādēm, tajā skaitā:

• VSAA (Valsts sociālās apdroši-
nāšanas aģentūra),

• NVA (Nodarbinātības valsts 
aģentūra),

• VDEĀVK (Valsts un darbspēju 
ekspertīzes ārstu valsts komisija). 

Ir noslēgti savstarpējās sadarbī-
bas līgumi par datu apmaiņu ar:

• CSDD (ceļu satiksmes drošības 
direkcija),

• NINO (nekustamā īpašuma 
nodoklis),

• VID (Valsts ieņēmumu die-
nests),

• VVDZ (Valsts vienotā datori-
zētā zemesgrāmata),

• JPA (Juridiskās palīdzības ad-
ministrācija).

Līdz ar to programmā SOPA ir 
pieejami dati par klientiem piedero-
šajiem nekustamajiem īpašumiem, 
piederošajām automašīnām, saņem-
tajām pensijām un pabalstiem, ie-
ņemtajiem 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 trū-
cīgas vai maznodrošinātas personas 
statusam, saņemt valsts apmaksātu 
juridisko palīdzību. 

Lai pilnveidotu sociālo pakal-
pojumu un sociālās palīdzības or-
ganizēšanu, koordinēšanu un pār-
raudzīšanu, Labklājības ministrijas 
projekta ietvaros ir izveidota valsts 
sociālās politikas monitoringa in-
formatīvā sistēma (SPOLIS). Infor-
mācijas sistēmā iekļauti dati par 
sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības sniegšanu personām, kas 
tos pieprasījušas. Dati tiek pārņem-
ti no programmas SOPA, kurā tos 
ievada sociālā dienesta darbinieki. 
Asistentu pakalpojuma atskaites un 
ikmēneša statistikas pārskati Lab-
klājības 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 atzī-
šanu par trūcīgu” un Kokneses no-
vada domes 20.06.2012. Saistošiem 
noteikumiem Nr.8 „Par trūcīgas un 
maznodrošinātas ģimenes (perso-
nas) statusa noteikšanu Kokneses 
novadā”. Tabulā ir apkopoti dati par 
trūcīgo personu skaitu Kokneses 
novadā 2017.gadā. 

Trūcīgo personu 
skaits 2017. gadā

Kok-
neses 

pagasts

Bebru 
pagasts

Iršu 
pagasts

Kok-
neses 

novads 
(kopā)

146 69 22 233

2017.gadā dažādi sociālās palī-
dzības pabalsti ir tikuši izmaksāti 
109989,49 euro apmērā, tos saņēmu-
šas 730 personas. Detalizēta infor-
mācija par sociālās palīdzības pa-
balstiem ir skatāma ziņojuma tabulā 
par sociālās palīdzības pabalstiem 
plānoto līdzekļu izlietojumu 2017.
gadā. 

Ar 2018.gadu stājās spēkā jau-
ni saistošie noteikumi par sociālās 
palīdzības pabalstiem un pašvaldī-
bas materiālajiem pabalstiem. No-
teikumi izstrādāti, pamatojoties uz 
Labklājības ministrijas norādēm, ka 
sociālās palīdzības pabalstu mērķim 
jābūt vienai no likumā minētajām 
pamatvajadzībām - pārtika, apģērbs, 
mājoklis, veselības aprūpe, obligātā 
izglītība - un tiesības to saņemt jā-
paredz ģimenēm (personām), ku-
rām noteikta atbilstība trūcīgas vai 
maznodrošinātas ģimenes (perso-
nas) statusam. Saistošajos noteiku-
mos par pašvaldības materiālajiem 
pabalstiem apkopoti pabalstu veidi, 
kurus ir iespējams saņemt noteiku-
mos minētajām iedzīvotāju grupām.

Pakalpojums „aprūpe 
mājās” 

Novadā tiek sniegts saskaņā ar 
normatīvo aktu prasībām, sociālās 
aprūpes process tiek novērtēts ne 
retāk kā reizi gadā. Sociālais dar-
binieks veic aprūpējamo personu 
apmeklēšanu, atkārtotu personas 
funkcionālo spēju novērtēšanu, kā 
arī sniegtā aprūpes pakalpojuma 
kvalitāti. Nepieciešamības gadīju-
mā sociālais darbinieks informē par 
pakalpojuma sniegšanas izmaiņām. 
Pakalpojums aprūpe mājās 2017.
gada laikā ir ticis sniegts 11 perso-
nām. Pakalpojumu nodrošinājuši 8 
aprūpētāji, ar kuriem ticis noslēgts 
uzņēmuma līgums par pakalpojuma 
nodrošināšanu. Aprūpes mājās pa-
kalpojuma nodrošināšanai izlietoti 
10672,65 euro.

Pašvaldības apmaksātu ilgstošas 
sociālās aprūpes pakalpojumu so-
ciālās aprūpes centros 2017.gadā sa-
ņēmušas 28 personas (Skrīveru SAC 
– 3 personas, Pļaviņu pansionātā – 5 
personas, Valmieras SAC – 1 perso-
na, ĢKC „Dzeguzīte” – 17 personas, 
Ērgļu novada SAC - 2 personas). Pa-
kalpojuma nodrošināšanai izlietoti 
54290.04 euro. Valsts apmaksātu 
ilgstošas sociālās aprūpes pakalpo-
jumu institūcijās saņem 5 personas 
ar smagiem garīgās attīstības traucē-
jumiem. Valstī kopumā ir pieaudzis 
pieprasījums pēc ilgstošas aprūpes 
pakalpojuma, tādēļ šobrīd aktuāla 
problēma ir vietu trūkums sociālās 
aprūpes centros.

Valsts apmaksāto asistenta pa-
kalpojumu novadā 2017.gadā saņē-
mušas 15 personas ar invaliditāti, 
t.sk. pieci bērni ar invaliditāti, piecas 
personas ar 1.grupas invaliditāti un 
piecas personas ar 2.grupas invalidi-
tāti. Pakalpojuma sniegšanu nodro-
šinājuši 16 asistenti. Katra mēneša 
pēdējā darba dienā asistentam ir 

Par sociālā dienesta darbu 2017.gadā
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jāiesniedz sociālajā dienestā atskai-
te par pakalpojuma sniegšanu, dati 
par pakalpojumu tiek ievadīti prog-
rammā SOPA. Pakalpojuma admi-
nistrēšanu veic divi sociālā dienesta 
darbinieki un divi grāmatvedības 
darbinieki.

Valsts apmaksāto sociālās reha-
bilitācijas pakalpojumu no vardar-
bības cietušām pilngadīgām per-
sonām 2017.gadā Kokneses novadā 
saņēmusi viena persona. Ir iespēja 
saņemt arī valsts apmaksātu sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumu vardar-
bību veikušām personām, šajā gadā 
šo pakalpojumu ir izmantojusi viena 
persona.

Sociālajā dienestā iedzīvotājiem 
ir iespēja pieteikties valsts apmak-
sāta sociālās rehabilitācijas pakal-
pojuma saņemšanai, ko nodrošina 
Sociālās integrācijas valsts aģentūra. 
Valsts apmaksātu sociālās rehabili-
tācijas pakalpojumu ir tiesīgas pie-
prasīt:

• personas ar funkcionāliem 
traucējumiem darbspējas vecumā 
(atbilstoši MK noteikumu kritēri-
jiem);

• politiski represētās personas;
• Černobiļas atomelektrostacijas 

(ČAES) avārijas seku likvidēšanas 
dalībnieki un ČAES rezultātā cietu-
šās personas.

2017.gada laikā šo pakalpojumu 
pieprasījušas 9 personas (2 perso-
nas- ČAES avārijas seku likvidēša-
nas dalībnieki, 5 politiski represētās 
personas un divas personas ar funk-
cionāliem traucējumiem), sagatavo-
tie dokumenti nosūtīti izvērtēšanai 
Sociālās integrācijas valsts aģentūrā, 
personas uzņemtas rindā uz pakal-
pojuma saņemšanu.

Sociālo darbu ar 
ģimenēm 

Sociālajā dienestā veic sociālais 

darbinieks, kurš ir apguvis tieši šajā 
jomā nepieciešamās zināšanas risku 
novērtēšanā, bērnu tiesību aizsar-
dzībā, sociālās rehabilitācijas plānu 
izstrādē un realizēšanā. 2017.gadā 
šīs apmācības ir apmeklējusi arī so-
ciālā darbiniece, kura strādā Bebru 
un Iršu pagastos. Novadā kopumā 
sociālā dienesta uzraudzībā šobrīd 
ir 40 ģimenes (pagājušajā gadā- 37 
ģimenes). Atbilstoši metodikai veik-
ta risku vērtēšana 31 ģimenē (pa-
gājušajā gadā- 21 ģimenē). Aktīvās 
šobrīd 22 ģimeņu lietas (pagājušajā 
gadā- 19).

Sociālais darbs ar klientu ietver 
tikšanās un konsultācijas sociāla-
jā dienestā, apsekošanu dzīvesvie-
tā, situācijas izpēti un risinājumu 
meklēšanu, starpinstitucionālo un 
starpprofesionāļu sadarbību, klientu 
pārstāvēšanu citās institūcijās, atzi-
numu un ziņojumu sagatavošanu. 
Sociālo darbinieku ikdienas darbā 
ietilpst ne tikai darbs ar klientiem, 
liela daļa laika un resursu tiek pa-
tērēts sagatavojot dokumentāciju, 
ievadot informāciju datu bāzē, apko-
pojot atskaitēs un pārskatos. Veicot 
sociālo darbu ar ģimenēm, saskara-
mies ar grūtībām resursu piesaistē 
un laika menedžmentā. Galvenās 
problēmas: 

• iespējamie resursi ir tālu no 
dzīvesvietas un klienti nevar atļau-
ties 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 si-
tuācijai;

• klienti nav motivēti mainīties.
Sociālajā dienestā strādā psiho-

logs, kas ir viens no vissvarīgāka-

jiem un vispieejamākajiem atbalsta 
resursiem ģimenēm, kurām ir nepie-
ciešama būtiska palīdzība problēmu 
risināšanā. Psihologs konsultē gan 
pieaugušos, gan bērnus. Psihologs 
atbilstoši pieprasījumam veic klien-
tu psiholoģisko izpēti un gatavo at-
zinumus. 

Sākot ar 2017.gada marta mēne-
si tika uzsākta ģimenes asistenta 
pakalpojuma sniegšana. 2017.gada 
laikā ģimenes asistenta pakalpo-
jums ticis sniegts piecām ģimenēm. 
To nodrošinājuši trīs ģimenes asis-
tenti. Ienākt citā ģimenē, censties 
mācīt jaunas prasmes, sniegt citu 
izpratni par vērtībām nav viegli, 
tādēļ ģimenes asistentiem nepiecie-
šams gan sociālā darbinieka, gan 
psiholoģisks atbalsts pakalpojuma 
sniegšanas laikā. Pozitīvais ir tas, 
ka bērni paliek savā ģimenē. Ģime-
nes asistenta pakalpojumam izlie-
toti 7175,64 euro.

Sociālais dienests 2017.gadā ir 
nodrošinājis bērniem un jauniešiem 
ar invaliditāti vasaras nometnes. 
Sadarbībā ar Nodibinājumu “Kul-
tūras un izglītības fonds “UPE”” se-
šiem Kokneses novada bērniem bija 
iespēja pavadīt sešas dienas nometnē 
Ventspils novada Užavas pagastā, 
sadarbībā ar Latvijas Bērnu fondu 
nometnē „Mežezerā” piedalījās seši 
Kokneses novada bērni. 

Sociālais dienests pieteicās pie-
dalīties zīmola Laima organizētajā 
labdarības akcijā, lai sagādātu Zie-
massvētku dāvanas Kokneses nova-
da trūcīgo ģimeņu bērniem. Šīs ak-
cijas ietvaros bērni zīmēja Ziemas-
svētku atklātnītes un rakstīja savas 
vēlēšanās, kuras tika nogādātas Rīgā 
Laimas namiņā. Akcijas ietvaros 55 
bērni no maznodrošinātajām ģime-
nēm saņēmuši dažādu labdaru dā-
vanas. Viena ģimene saņēma valsts 
prezidenta Raimonda Vējoņa un 

viņa kundzes Ivetas Vējones sagādā-
to dāvanu.

2017.gadā septiņiem bērniem, 
kuriem psihologa atzinumā tika uz-
rādīts, ka ir iespējama psiholoģiska 
trauma no emocionālas vardarbības 
ģimenē un no pamešanas novārtā, 
ir ticis piešķirts no valsts budžeta 
līdzekļiem apmaksāts sociālās re-
habilitācijas pakalpojums (vienam 
bērnam- Zantes ģimenes krīzes cen-
trā, sešiem- Latgales reģionālajā at-
balsta centrā „Rasas Pērles”). Šo 30 
dienu ilgo pakalpojumu visi izman-
toja pilnībā. Vienā no gadījumiem 
kopā ar bērniem bija arī pavadošā 
persona- māte. 

Ģimenes atbalsta 
centrā (ĢAC) 
„Dzeguzīte” 

Pakalpojumus bērniem un ģi-
menēm 2017.gada laikā ir saņēmuši 
pieci bērni, no kuriem viens krīzes 
centrā uzturējās kopā ar māti. Paš-
laik ĢAC „Dzeguzīte” dzīvo viens 
bērns, kurš saņem pakalpojumu 
Jauniešu mājā. Pašlaik seši Kokneses 
novada bērni dzīvo audžuģimenēs 
Beverīnas novadā, Madonas novadā 
un Krāslavas novadā. 

Kokneses novada dome kā sa-
darbības partneris ir iesaistījusies 
Eiropas sociālā fonda projektā „At-
ver sirdi Zemgalē”, kura mērķis ir 
palielināt kvalitatīvu institucionālai 
aprūpei alternatīvu sociālo pakal-
pojumu sniegšanu dzīvesvietā un 
ģimeniskai videi pietuvinātu pakal-
pojumu pieejamību. Šī projekta mēr-
ķa grupas ir pilngadīgas personas ar 
garīga rakstura traucējumiem, bērni 
ar funkcionāliem traucējumiem, 
bērni ārpusģimenes aprūpē, audžu-
ģimenes, aizbildņi, kā arī potenciālie 
adoptētāji un audžuģimenes. Šī pro-
jekta ietvaros 2017.gadā viens Kok-
neses novada bērns ar funkcionā-
liem traucējumiem saņēma aprūpes 
pakalpojumu, kas tiek apmaksāts no 
projekta līdzekļiem. Aprūpes pakal-
pojuma administrēšanai katra mē-
neša pēdējā darba dienā aprūpētājs 
iesniedz pakalpojuma atskaiti. 

2017.gadā Kokneses novadā 9 
sociālajos dzīvokļos īres tiesības ir 
bijušas piecām ģimenēm ar bērniem, 
sešām pensijas vecuma personām, 
deviņām personām ar invaliditāti. 
Ievērojami remontdarbi sociālajos 
dzīvokļos nav bijuši nepieciešami, 
veikti nelieli remonti telpu un san-
tehnikas uzturēšanai. 

Iespēju robežās sociālais die-
nests sadarbībā ar biedrību Latvijas 
Sarkanais Krusts organizē arī hu-
mānās palīdzības (apģērbu, apavu, 
trauku, mēbeļu u.c. lietotu mantu) 
izdali trūcīgajiem un maznodroši-
nātajiem iedzīvotājiem. 2017.gadā 
biedrības Latvijas Sarkanais Krusts 
Kokneses nodaļas telpās Vērenes ielā 
1, Koknesē sadarbībā ar Nodarbi-
nātības valsts aģentūru bija iespēja 
nodarbināt jauniešus programmā 

„Jauniešu garantijas”. Iedzīvotājiem 
tika dota iespēja katru darba dienu, 
izņemot piektdienas, saņemt dažāda 
veida humāno palīdzību. 2017.gadā 
tiek realizēta arī Eiropas Komisijas 
atbalsta vistrūcīgākajām personām 
pārtikas un pirmās nepieciešamības 
sadzīves preču paku un mācību lī-
dzekļu paku izdale. 

Sociālajā dienestā tiek nodroši-
nāts higiēnas pakalpojums- veļas 
mazgāšana un duša. Šo pakalpo-
jumu trūcīgās un maznodrošinātās 
ģimenes (personas), kurām mājās 
nav atbilstošu apstākļu (nav vannas 
istabas, nav ūdensvada, nav veļas 
mašīnas u.c.), vienu reizi nedēļā var 
saņemt bez maksas, pārējās perso-
nas- par samaksu, ko ir noteikusi 
novada dome. 2017.gadā veļas maz-
gāšanas pakalpojums bez maksas 
ir izmantots 316 reizes, par samak-
su- 72 reizes, bet dušas pakalpojums 
bez maksas ir izmantots 51 reizi, par 
samaksu- 27 reizes. 

Kokneses pagastā sociālā dienes-
ta darbinieki papildus saviem darba 
pienākumiem veic arī pensionāru 
sveikšanu nozīmīgās dzīves jubi-
lejās. Apsveikumus pensionāriem 
gatavo Kokneses ģimenes atbalsta 
dienas centrā, 2017.gadā Kokneses 
pagastā tos saņēmušas 119 personas. 
Pagastu pārvaldēs šo pienākumu 
veic administrācijas darbinieki, at-
sevišķos gadījumos to darot kopā ar 
sociālo darbinieku. 

Sociālais dienests savu funk-
ciju izpildē sadarbojas ar ģimenes 
ārstiem un policijas darbiniekiem, 
bāriņtiesu, izglītības iestādēm, ģi-
menes atbalsta centru „Dzeguzīte”, 
nevalstiskajām organizācijām, citu 
novadu sociālajiem dienestiem u.c. 
Regulāri katru mēnesi notiek Kok-
neses novada Starpinstitucionālās 
sadarbības komisijas ģimenes lietu 
jautājumos sēdes. Sēdēs komisijas 
locekļi tiek informēti par dažādām 
aktualitātēm, kas skar bērnu tiesību 
ievērošanu un pakalpojumu nodro-
šināšanu, tiek izskatīti individuāli 
gadījumi un konkrētās situācijās 
meklēti kvalitatīvākie risinājumi.

Sociālais dienests savu funkciju 
izpildē izmanto dienesta automašī-
nu, jo sociālā darba ietvaros ir jāveic 
dzīvesvietas apsekošana, ja persona 
ir pieprasījusi dienestā materiālo 
palīdzību. Regulāri tiek veikta arī 
riska ģimeņu apsekošana dzīvesvie-
tā. Trīs darbiniekiem ir autovadītāja 
apliecības. Tas ievērojami atvieglo 
sociālo darbinieku ikdienu. Ir biju-
ši gadījumi, kad klients ir jānogādā 
pie medicīnas speciālistiem Aizkr-
auklē vai Jēkabpilī, arī to darbinieki 
iespēju robežās, izvērtējot situāciju, 
nodrošina. Gada nogalē tika apmek-
lēti bērni, kuri dzīvo audžuģimenēs, 
kā arī ilgstošas sociālās aprūpes in-
stitūcijās dzīvojošie novada iedzīvo-
tāji, kuriem nogādājām pašvaldības 
sagādātās Ziemassvētku saldumu 
paciņas. 

Sociālās palīdzības pabalstiem plānoto līdzekļu izlietojums 2017.gadā

Nr. 
p.k. Pabalsta mērķis Pabalsta veids Budžets 

kopā (euro)
Izlietots 
(euro)

Izlietots 
kopā (euro)

1 GMI līmeņa nodrošināšanai naudā 32 877 28 675.16 32 848.30
natūrā 4173.14

2 Dzīvokļa pabalsts par apkuri dzīvokļos 38 984 16 213.55 38 983.35
malkas iegādei 22 770

3 Veselības aprūpei recepšu medikamentiem, ārstēšanās pa-
kalpojumi, briļļu iegāde bērniem

4 567 4 566.47 4 566.47

4 Vienreizējie pabalsti naudā Apbedīšanas pabalsts 4 872 1597.21 4872.21
Krīzes situācijā 3275

5 Pabalsts izglītības nodroši-
nāšanai

mācību līdzekļu iegādei, ceļa izdevumu 
segšanai

1 136 1135.7 1135.7

6 Pabalsts atsevišķu situāciju 
risināšanai

dokumentu atjaunošanai, atsevišķu situā-
ciju risināšanai

960 959.93 959.93

7 Sociālās garantijas bāreņiem 
un audžuģimenēm

Bāreņiem ikmēneša izdevumu segšanai 20 472 4422.82 20457.46
Bāreņiem pilngadību sasniedzot 1006.12
Audžuģimenēm 15028.52

8 Pabalsti pārtikai trūcīgo un maznodrošināto ģim. bērnu 
ēdināšana skolā (10.-12.kl.)

6 227 179.2 6166.07

bērnudārza maksas segšanai daudzbērnu 
ģimenēm

3 845

bērnudārza maksas segšanai trūcīgajām 
un maznodrošinātajām ģimenēm

2102.51

taloni pārtikai krīzes situācijās 40
Kopā sociālās palīdzības pabalstiem 110 095 109 989.49

Senioru klubiņa "Pīlādzītis" 
dalībnieki pateicas par sadarbību 
dažādu pasākumu organizēšanā: 
Kokneses novada domei, Sociāla-
jam dienestam, Kokneses kultūras 
nama kolektīvam, kapelai "Aizeze-
res muzikanti". Paldies par atsaucī-
bu veikala "Sēnīte" vadītājai Silvijai 
Strodei, profesionālajām sava aroda 

meistarēm: "Kokneses Miesnieka 
gardumi" pavārei Anitai un kondito-
rei Initai.   Aizvadītā gada nogalē, 28. 
decembrī, senioru balli "Sapņu pute-
nī" atklājām ar dzejnieka Jāņa Petera 
dzejas rindām: "Un atkal Tev priekšā 
ir ceļš, Un iekšā ir tik daudz no jau-
na,  Un pāri tik daudz no vecā,  Un 
cauri ir jādzīvo pašam."   Paldies vi-

siem Kokneses pagasta senioriem, 
kuri piedalījās sarīkojumā. Paldies 
viesiem no Aizkraukles senioru 
biedrības, Bebru pagasta senioru 
padomei "Mārtiņroze", Iršu pagasta 
senioru klubiņam "Vālodzīte" par at-
saucību un aktīvu dalību ballē. 

Balles "Sapņu putenī" dalībnie-
ku vēlējumi 2018.gadam:  "Lai mūsu 

klubiņam "Pīlādzītis" daudz jaunu 
ideju."; "Lai Jaunais gads atnes laimi, 
prieku, veselību!"; "Dzīvi nedzīvot, 
bet tēlot! Visu labu vēlot."; Ilgas Sīles 
vēlējums: "1) Kad naktī nenāk miegs, 
uzēdiet sīpolmaizi. 2) Kad klepus 
moka, ielieciet mutē  uz pusēm pār-
grieztu sīpolu arī naktī guļot. 3) Ti-
kai nekļūstiet paši kā sīpoli bez iek-

šējā kodola."; "Lai koši, kupli, dāsni, 
dzīvīgi! Lai pietiek!"; "Vēlu veselību, 
laimi  Jaunajā gadā un lai nekad nav 
tā, ka nav nekā…."; "Lai Jaunā gadā 
piepildās tas, kas vecajā meklēts un 
neatrasts." Visi vēlējumu oriģināli at-
rodas senioru klubiņa telpās.

Zenta Bērziņa, senioru klubiņa 
"Pīlādzītis" vadītāja.

Lai piepildās visi labie vēlējumi!



6KOKNESES NOVADA VĒSTIS      NR. 93 380 2018. gada 16. JANVĀRĪ 6

Bebru pamatskolas durvis aizvadītā 

gada 16. decembrī viesmīlīgi bija atvēr-

tas pagasta senioriem, kuri tradicionāli 

aizejošā gada nogalē satikās Ziemas-

svētku ieskaņas pasākumā. 

Sarmīte Rode

Bebru pagasta pensionāru pado-
me „Mārtiņroze” bija parūpējusies, 
lai svētki noritētu sirsnīgā gaisotnē 
pie spoži iedegtas Ziemassvētku eglī-
tes, skaisti klāta svētku galda un kopā 
ar iemīļoto kapelu „Aizezeres muzi-
kanti”.

Tikšanās iesākās ar kopīgo no-
dziedāto Bebru pensionāru padomes 
„Mārtiņroze” himnu un padomes 
vadītājas Mārītes Andersones atska-
tu par šajā gadā notikušajiem pasā-
kumiem un kopīgajām ekskursijām. 
Seniori dzīvo radoši! Par to varēja 
pārliecināties ikviens, kurš šajā gadā 

iesaistījās „Mārtiņrozes” rīkotajās ak-
tivitātēs. 

Ar sirdsmieru dvēselē sagaidīt 
Ziemassvētkus, veselību un darbo-
ties gribu Jaunajā gadā klātesošajiem 
novēlēja Kokneses novada domes 
priekšsēdētājs Dainis Vingris, Bebru 
pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Pa-
bērza un kultūras pasākumu orga-
nizatore Justīne Pastore. Ar muzikā-
liem priekšnesumiem priecēja Bebru 
pamatskolas skolēni – skaistās balss 
īpašniece Ketija Kmita un jaunais 
ģitārists Edvarts Mozga. Senioriem 
labus vārdus veltīja arī mājinieki: 
skolas direktore Lidija Degtjareva un 
skolotāja Anna Romanovska. 

Egles zarā tika iedegta piemiņas 
svecīte šogad mūžībā aizsauktajam 
Jānim Ērikam Bitem. Tāpat kā citus 
gadus savā vidū tika sveikti tie, kas 
šogad devušies pelnītā atpūtā, kā arī 

sumināja apaļo dzīves gadskārtu ju-
bilārus. Pensionāru padomes dāmas 
bija sagatavojušas īpašus sveicienus: 
dāvaniņu saņēmējus patīkami pār-
steidza Antoņinas Midegas veidotās 
kompozīcijas, padomes dāmu kopīgi 
gatavotās greznās apsveikuma kar-
tītes, Annas Pilienas ziemai gatavo-
tās veltes – gardie ķirbīši un Guntas 
Krievāres ceptās piparkūkas. 

Mārīte Andersone par čaklo dar-
bošanos šajā gadā pateicās saviem pa-
līgiem, bet „Mārtiņrozes” dāmas par 
jauko sadarbību sveica savu vadītāju. 

Negaidīts pārsteigums bija Zie-
massvētku vecīša ierašanās, kurš aici-
nāja tāpat kā bērnībā nākt pie eglītes 
un izsacīt savu vēlējumu svētkos. Ka-
pelas „Aizezeres muzikanti” spēlēto 
melodiju pavadījumā, kā jaunībā rai-
sījās dejas solis, un laiks pagāja līks-
mā svētku noskaņā. 

Bebru pagasta senioru tikšanās Ziemassvētku noskaņā

Ziemassvētku vecītis katram svētku svinētājam bija sarūpējis dāvaniņu!

Starp Ziemassvētkiem un Jaungadu 

Iršu pagasta seniori pulcējās uz kopīgu 

Vecā gada pavadīšanu mājīgajā Pērses 

sākumskolas zālē. 

Maija Bērziņa,

Iršu pagasta pensionāru padomes 

vadītāja

Tāpat kā citus gadus svētku 
pasākumu vadīja un par klātesošo 
omulību rūpējās kapelas „Aizezeres 
muzikanti” atraktīvie dalībnieki un 
vadītāja Inese Skuja. Ar muzikā-
liem priekšnesumiem priecēja Iršu 
pagasta vokālais ansamblis Valdas 
Kalniņas vadībā.

Raina Līcīte, Iršu pagasta pār-
valdes vadītāja, pasākumu atklāja 
ar dzīvesprieka un veselības vēlē-
jumiem, jo tie visvairāk vajadzīgi 

jaunajā gadā. Ar klusuma brīdi un 
iedegtām svecītēm pieminējām pie-
cus Aizsaulē aizgājušos pensionā-
rus 2017. gadā. 

Savā draudzīgajā pulkā sveicām 
četrus jaunos pensionārus. „Aize-
zeres muzikanti” veltīja dziesmotu 
sveicienu apaļo un pusapaļo dzīves 
gadskārtu jubilāriem, kā arī citu 
dižu gadu gaviļniekiem. Lepoja-
mies ar saviem pagasta ļaudīm,  
kuri aizvadītajā gadā nosvinējuši 95 
un 94 gadu jubilejas!

Mielojāmies pie kafejnīcas „Sa-
vija” klātā svētku galda, dejojām 
un gājām rotaļās. Negaidīts pār-
steigums bija fejas ierašanās ar brī-
numu nūjiņu, kura mums visiem 
uzbūra veselību, prieku un mīles-
tību jaunajā gadā. Visbeidzot viņa 

uzbūra arī Ziemassvētku vecīti ar 
dāvanu maisu ziemeļbrieža kama-
nās. Norunājot dzejolīti, skandējot 
dziesmu vai izsakot jaungada vēlē-
jumu, katrs tika pie dāvaniņas no 
vecīša maisa. 

Paldies par iespēju sarīkot šo 
pasākumu Kokneses novada paš-
valdībai, Iršu pagasta pārvaldei, 
kapelai „Aizezeres muzikanti”, Iršu 
pagasta vokālajam ansamblim, ka-
fejnīcai „Savija” un par palīdzību 
Ivetai Riekstiņai! Paldies Kokneses 
senioru klubiņam „Pīlādzītis” par 
uzaicinājumu uz balli „Sapņu pute-
nī”, kura mums ļoti patika!

Novēlam visiem, kas mūs at-
balstīja 2017. gadā pasākumu orga-
nizēšanā, laimīgu, radošu un veik-
smīgu 2018. gadu! 

Tikšanās pie svētku eglītes

Laikā no Ziemassvētkiem līdz Jauna-

jam gadam dzīvojam ar svētku sajūtu 

un dāvinot cits citam sirds siltumā 

dzimušus vārdus. Aizvadītā gada 28. 

decembrī Kokneses tūrisma centra 

izstāžu zālē Maija Stepēna tikās ar 

saviem talanta cienītājiem, lai dalītos 

dāvināt priekā, jo gada baltākajos 

svētkos iznākusi viņas Ziemassvētku 

dzejoļu izlase „Šajā brīnišķā naktī”.

Sarmīte Rode 

Anitas Šmites foto 

Tā bija trīs mākslu satikšanās: 
pirmo reizi gara gaismas piepildītā-
jā vietā – Kokneses tūrisma centra 
izstāžu zālē, kur uz mums noraugās 
mākslinieka Alda Dobenberga glez-
nas, skanēja dzeja un mūzika. „Tas 
brīnišķais Ziemsvētku laiks – gais-
ma ik mirkli tuvāka šķiet,” – vienā 
no dzejoļiem teic Maija Stepēna. 
Un arī mēs, šīs tikšanās aculieci-
nieki, sajutām gaismas klātbūtni, 
ko mums dāvāja autores izjustais 
dzejas lasījums, kas mijās ar Velgas 
Gredzenas dziesmām kokles pava-
dījumā un Jāņa Dzeņa radītām me-
lodijām skarot ģitāras stīgas. 

„Šī grāmatiņa tapusi no maniem 
mīļākajiem dzejoļiem, kas atlasī-
ti no iepriekš izdotajiem, kā arī no 
jauna uzrakstītiem, kas nekur vēl 

nav publicēti. Būšu laimīga, ja katrs 
te atradīs ko tādu, kas saviļņo sir-
di,” tikšanās brīdī sacīja Maija Ste-
pēna. Izlasē sava vieta arī noskaņu 
rosinošām epifānijām. Skaisto vār-
du krājums izdots izdevniecībā „Ie-
dvesmas grāmata”, ar kuru autorei 
ir ilgstoša un veiksmīga sadarbība. 
Grāmatiņa dzejniecei ir īpaši mīļa, 
jo tās grezno vāka dizainu radījusi 
viņas mazmeita Linda Stepēna. Arī 
šajā svētku reizē Linda bija kopā ar 
mums, tāpat kā vēl citi dzejniecei 
tuvi cilvēki. Viņu vidū arī Sandra 
Strelēvica no Liepājas, kura Maijas 
kundzei dāvāja savu veltījumu dze-
jā.

Ziemassvētku dzejas pūru Mai-
ja Stepēna jau sākusi darināt pirms 
daudziem gadiem, un pa šo laiku 
tas bagātīgi pielocīts, par ko arī 
pārliecinājušies lasītāji. 2012. gadā 
viņas grāmatu „Tev Ziemassvētkos” 
izdeva apgāds „Jumava”, pēc laika 
tapa vēl viens dzejoļu krājums „Pāri 
mums klusa Ziemsvētku nakts”, 
kā arī Ziemassvētku dzejoļi lasāmi 
vairāku citu novadu autoru kopīgā 
dzejas krājumā. 

Savu Ziemassvētku stāstu dze-
jā Maija Stepēna izstāstīja silti un 
tēlaini, no vārdiem uzburot visbal-
tāko ziemas gleznu. Bet grāmatā 

tas sākas ar viņas mīļāko svētku 
gaidīšanu rudens pelēkumā, kad 
vējš skrej Daugavas viļņu klajumā. 
Soli pa solītim autore cauri adventa 
laikam aizved svētku gaidītājus līdz 
brīdim, kad „brīnišķa nakts pāri 
pasaulei staro.” 

Un arī viņas vēlējums mums vi-
siem Jaunajā gadā tika izsacīts dze-
jas vārdos: „Vai skaistāku dāvanu 
kāds dāvās mums – bez grēka un 
ļaunuma pasaulei būt. Saudzēt un 
mīlēt, kad Ziemsvētki aizies, to vi-
siem uz Zemes es novēlu jums!” 

Laikā no Ziemassvētkiem līdz Jaunga-

dam, jau vienpadsmito gadu bebrē-

niete Daiga Andersone kopā ar savu 

ģimeni, draugiem un domubiedriem 

pārtop par rūķiem, kuri ar sarūpētām 

dāvanām iepriecina mazus un lielus. 

Sarmīte Rode

Foto no Daigas Andersones 

personiskā arhīva

Laikā no Ziemassvētkiem līdz 
Jaungadam, jau vienpadsmito gadu 
bebrēniete Daiga Andersone kopā 
ar savu ģimeni, draugiem un do-
mubiedriem pārtop par rūķiem, 
kuri ar sarūpētām dāvanām ieprie-
cina mazus un lielus.  Aizvadītā 
gada nogalē "Riekstiņciema rūķi", 
kā sevi nodēvējuši dāvanu nesēji, 
jo daudziem no viņiem uzvārds ir 
Riekstiņi, sagatavoja 176 saldumu 
paciņas un 8 pārtikas pakas.  Tā-
pat kā citus gadus, "Riekstiņcie-
ma rūķi" apciemoja Bebru pagastā 
deklarētos vientuļos pensionārus, 
kā arī tos vecļaudis, kuri dzīvo vie-
ni.

Daiga stāsta, ka šoreiz viņas 
čaklo rūķu komanda bija izlēmusi 
iepriecināt arī iestāžu darbiniekus, 
kuri parasti svētkus sagādā citiem. 
Patīkami pārsteigti par dāvaniņām 
bija Bebru pagasta pirmsskolas iz-
glītības iestādes "Bitīte" darbinieki, 
Pērses sākumskolas un Ģimenes 
atbalsta centra "Dzeguzīte" kolek-
tīvs, sociālās aprūpes centra "Kas-
taņas" un Ērgļu novada sociālās 
aprūpes centra darbinieki. Uz jau-
tājumu – kāpēc izvēlētas tieši šīs 
iestādes, Daiga teic: „Varbūt lai-
mīgā loze, jo ar tām sadarbojamies 
vairākus gadus, varbūt vienkārši 
Ziemassvētku brīnums!” 

Lība Zukule, Latvijas Sarka-
nā Krusta Bebru pagasta nodaļas 
brīvprātīgā, teic lielu paldies par 
atsaucību un atbalstu "Riekstiņ-
ciema rūķiem": Daigai, Jurim, 
Valteram, Esterei, Mārtiņam, Lās-
mai, Ivetai, Ģirtam, Iritai, Agrim, 
Inesei, Jānim, Olitai, Artūram, 
Inetai, Normundam, Jolantai, kā 

arī sirsnīgi pateicas  par atbalstu 
saldumu paciņu sagatavošanā: 
SIA Vinnis, SIA Livonia (Lienei 
Nolbergai) un SIA Ziedi (Lailai 
Āriņai un Arvim Unguram). 

 4. janvārī Kokneses novada 
politiski represēto nodaļas rīko-
tajā Jaungada pasākumā "Riek-
stiņciema rūķi" sniedza skaistu 
koncertu un sirsnīgi apdāvināja 
pasākuma dalībniekus. 

Paldies par svētku 
prieku „Riekstiņciema 
rūķiem”!

„Riekstiņciema rūķu” dāvanas briedītis jau aizvizinājis pie to saņēmējiem!

„Paldies, ka mūs 
atceraties!” – teic 
vecļaudis Bebru pagastā.

Maijas Stepēnas dāvana gada 
baltākajos svētkos

Maija Stepēnas silti un tēlaini uzbūra 
Ziemassvētku sajūtu.
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Kokneses Ģimenes atbalsta dienas 

centra apmeklētāju skaits 2017.gadā 

sastādīja virs 1600 iedzīvotājiem. 

Apmeklētāju vidū pārsvarā bija bērni 

vecumā no 6 gadiem, pusaudži līdz 19 

gadu vecumam, jaunās māmiņas ar bēr-

niem līdz 5 gadiem un pensionāri. Ļoti 

reti apmeklētāji ir jaunieši vecumā no 

19 – 25 gadiem, vīriešu dzimuma pār-

stāvji no 20 gadu vecuma, darbaspējīgie 

un strādājošie pieaugušie, personas ar 

speciālām vajadzībām.

Ieva Ūtēna

Kokneses Ģimenes atbalsta dienas 

centra vadītāja

Kokneses Ģimenes atbalsta die-
nas centrs ir draudzīgs un sadarbojas 
arī ar citām novada pašvaldības un 
privātajām iestādēm un uzņēmu-
miem. Piedalāmies projektos „Vese-
līga vide visiem” ar smilšu terapijas 
nodarbībām un ”Proti un Dari”, ap-
meklējam Kokneses bērnu bibliotēku 
un piedalāmies tās rīkotajos konkur-
sos un aktivitātēs (zīmējām klaunus, 
piedalāmies lasītāju žūrijā) un Tū-
risma informācijas centru (zīmējām 
savu rakstu jostai), Kultūras nama 
pasākumus un teātra izrādes, regulāri 
ir pārgājieni uz Kokneses parku, pils-
drupām un Likteņdārzu.

 Dienas centru apmeklē arī skolas 
klases un pirmsskolas izglītības iestā-
žu grupiņas. Cieša sadarbība tiek vei-
dota ar pensionāru klubiņu „Pīlādzī-
tis”, kuri gan apmeklē koncertus un 
svinīgos pasākumus, kā arī piedalās 
nodarbībās. 

Šogad pirmo reizi dienas centrs 
kopā ar sociālo dienestu piedalījās 

labdarības projektā „Laimas” labda-
rības namiņš, kur bērni no trūcīgām 
un maznodrošinātām ģimenēm va-
rēja saņemt Ziemassvētku dāvanas, 
uzzīmējot tās uz atklātnītes un pie-
vienojot aprakstu par sevi un dāvanu.

2018. gadā Dienas centra darba 
laiks ir darba dienās no plkst. 9:00 – 
18:00, Dienas centra nodarbības tiek 
plānotas tematiku izvēloties aktuāli 
sezonai, katrai nedēļai citu, un at-
tiecīgi katras dienas novirzienam, jo 
pirmdiena ir sporta un spēļu diena, 
pārgājienu, pastaigu un vingroju-
mu diena; otrdiena - Mākslu diena, 
trešdiena – Sociālo iemaņu diena , 
ceturtdiena ir labo darbu diena un 
piektdiena – zinību diena. Tradicio-
nālas nodarbības ir virtuves dienas, 
kad atbilstoši sezonai, gatavojam tra-
dicionālus latviešu ēdienus.

Atbilstoši sezonai, Dienas centrs 
gatavo dekorācijas gan savām, gan 
sociālā dienesta telpām. Visa gada 
garumā radošās rociņas veido ap-
sveikumu kartītes senioriem apaļajās 
jubilejās (aptuveni 120), novembra 
mēnesī uztaisījām ap 30 kartiņām 
represētajām personām, bet decem-
bra mēnesis pagāja, veidojot pie 200 
ielūgumiem un apsveikumiem, ko sa-
ņēma mazie bērniņi, kas neapmeklē 
pirmsskolas izglītības iestādi, kā arī 
sveicot citus sociālā dienesta klientus.

Ievērojot tradīcijas, tiek rīkoti divi 
vasaras brīvlaika koncerti – pirmais 
vasaras brīvlaikam sākoties,1.jūnijā 
– Bērnu starptautiskās aizsardzības 
dienā „Sveika vasara, ardievas skolai”, 
otrais vasaras brīvlaikam beidzoties, 
30.augustā, „Ardievas vasarai, sveika 

skola”. Pēdējo koncertu papildināja 
divi mazi iestudējumi „Bubulis” un 
„Bubulēns”, kur bērni iemēģināja 
savus talantus aktiermeistarībā. Par 
tradīciju kļuvusi arī senioru sveikša-
na Starptautiskajā senioru dienā.

Veidojam arī jaunas tradīcijas, 
ko iesākām šovasar, bet noteikti tur-
pināsim arī citus gadus – brauciens 
uz „Rijnieku” saimniecību tiem bēr-
niem, kas dienas centru vasarā ap-
meklējuši visčaklāk.

Vasarā tiek rīkotas arī tematisko 
nodarbību nedēļas darba dienu pir-
majā pusē: Eksperimentu nedēļa un 

Mākslas nodarbību nedēļa, pēcpus-
dienas atstājot citām nodarbībām. 

Tiek nodrošinātas nodarbības 
Vecāku klubiņā jaunajiem vecākiem 
kopā ar mazuļiem un bērniem līdz 5 
gadu vecumam (vingrošana kopā ar 
mazuļiem, mākslas nodarbība mazu-
ļiem u.c.), kā arī lielākiem bērniem 
kopā ar vecākiem – sapņu ķērāju ga-
tavošana, konfekšu pušķu gatavoša-
nas nodarbība u.c.

Tuvākie nākotnes plāni ir realizēt 
sociālās rehabilitācijas programmu 
personām ar īpašām vajadzībām  un 
senioriem ar kustību, redzes vai ga-

rīgiem traucējumiem. Programmas 
īstenošana sākas jau šī gada 29. jan-
vārī, kopumā sastādot 26 nedēļas. 
Nodarbības paredzētas vienu reizi 
nedēļā un sadalītas pavasara un ru-
dens/ziemas sezonās, vasaru atstājot 
dārza darbiem un atvaļinājumiem. 
Plānotās aktivitātes paredz mūzikas, 
sīkās motorikas, fi lcēšanas, aušanas 
nodarbības, vingrošanu un atbalsta 
grupas. Interesentus aicinām pieteik-
ties līdz 19. janvārim Sociālā dienestā 
vai Kokneses Ģimenes atbalsta die-
nas centrā.

Lai mums ražens Jaunais gads!

Jaunais gads mūsu centrā iesākās ar Popielu!

Kokneses Ģimenes atbalsta dienas centra darbs 2017.gadā

Ziemassvētki ir gaidīti svētki. Gaiši, 

dāsni, cerību nesoši.  Mūsu skolā tie 

ienesa rosību, aktīvu darbošanos un 

pozitīvu nemieru, rotājot klašu telpas, 

sacerot dzejas rindas, gatavojot ap-

sveikuma kartiņas vecākiem, rakstot 

novēlējumus viens otram. 

Santa Kalniņa, 

Pērses sākumskolas direktores p.i. 

No katra skolas loga uz skolē-
niem un dzīvi Iršu pagastā norau-
gās sniegavīrs. Viens uz slidām, cits 
ar ragavām, bet vēl kādam - slota 
pie sāniem. Visi tik dažādi, bet tai 
pat laikā - vienoti. Paldies skolotā-
jai Vitai Zariņai par ieguldīto darbu 
skolas rotāšanā!

Ziemassvētku pasākums šogad 
iesākās ar   pašu mazāko Iršu pa-
gasta bērnu, kuri neapmeklē pirms-
skolas izglītības iestādi, sveikša-
nu.   Ziemassvētku vecītis katram   
mazajam  pasniedza  saldumu tūtu. 

Katrai klasei bija iespēja parādīt 
savu   radošumu, gatavojot priekš-
nesumu. Ļoti patīkami, ka klašu 
audzinātāji šogad izvēlējās pašu sa-
cerētas ludziņas. Tas aizņem vairāk 
laika, bet ir lielāka   gandarījuma 
sajūta par padarīto. Pasākuma lai-
kā bija iespēja   satikt Grinču, kurš 
gribēja nozagt Ziemassvētku egli 
Iršos, rūķus, kuri aizgulējās auto-
busā un aizbrauca nevis uz Iršiem, 
bet gan uz Viļņu. Protams, neizpa-
lika arī bez vilka, kurš centās apēst 
Sarkangalvīti un gražīga Salavecīša, 

kurš   vēlējās, lai kāds Ziemassvēt-
kos apsveic arī viņu. 

Ziemassvētku jampadracī pie-
dalījās ne tikai sākumskolas skolē-
ni, bet arī pirmsskolas grupu bērni. 
Viņi ar audzinātājām bija sagatavo-
juši brīnišķīgu priekšnesumu! Tika 
dejots, dziedāts, iets rotaļās, kā arī 
iestudēta ludziņa “ Zvēri un abru 
taisītājs.”  

Paldies  audzinātājām par rado-
šām idejām, kā arī bērnu vecākiem 
par bērniem sagatavotajām,   skais-
tajām maskām! Jāatzīmē, ka šogad 
bērnu vecāki bijuši īpaši aktīvi, at-
saucīgi un radoši, ko parāda viens 
no pēdējiem darbiņiem - kopā ar 
bērnu izveidot apsveikuma kartiņu 
Ziemassvētkiem, kas izvērtās par 
skaistu izstādi, kas bija aplūkojama 
pasākuma laikā. 

Svētki ir kā atelpas brīdis, at-

skaites punkts, lai atskatītos uz pa-
darīto. Skolēniem tas ir laiks, lai iz-
vērtētu savas sekmes, sasniegto mā-
cībās un ārpusstundu darbā. Skolas 
direktores p.i. skolēniem pasniedza   
atzinības rakstus par labām un tei-
camām sekmēm. Liels prieks, ka 
mūsu skolā ir daudz tādu skolēnu, 
kuri ne tikai labi mācās, bet kuri arī 
aktīvi iesaistās ārpusstundu aktivi-
tātēs. 

Atskatoties uz aizvadīto gadu, 
aicinu atcerēties un atmiņā izcelt 
tikai labo! Nav nozīmes, vai tās ir 
lielas lietas, vai sīkumi – viss, kas 
apkārt un ap mums vairo pozitī-
vo,  palīdz veidot apkārtējo skaistā-
ku un labāku. 

Pērses sākumskolas kolektīva 
vārdā  2018. gadā novēlu visiem iz-
turību, prieku, draudzīgu smaidu, 
radošas idejas un izdošanos!

Ziemassvētku jampadracis Pērses 
pamatskolā

Katrai klasei bija iespēja parādīt savu  radošumu, gatavojot priekšnesumu.

Pagājušā gada 29. novembrī Kokneses 

novada domes sēdē par pašvaldības 

izglītības darba speciālisti tika apstipri-

nāta Inese Saulīte no Pļaviņu novada. 

Lauma Āre, kas šos pienākumus 
Kokneses novadā veica kopš šī amata 
izveidošanas, nolēma darbu netur-
pināt, un bija izsludināts konkurss 
vakantajai vietai. Inesei Saulītei ir 
vairāk kā 30 gadus ilga pieredze peda-
goģiskajā darbā. Viņa ir bijusi Pļaviņu 
vidusskolas direktora vietniece izglītī-
bas jomā, kā arī Pļaviņu novada ģim-
nāzijas direktore. Pēdēji darba gadi 
pavadīti izglītības darba speciālistes 
amatā Pļaviņu  novadā. „Pirms septi-
ņiem gadiem mēs reizē ar Laumu Āri 
sākām šo darbu katra savā novadā. Šo 
gadu laikā mums izveidojās ļoti laba 
sadarbība, jo starp abām pašvaldībām 
ir noslēgts sadarbības līgums par me-

todiskā darba un mācību priekšmetu 
olimpiāžu organizēšanu,” stāsta Inese 
Saulīte. Pirmajā darba mēnesī viņa ir 
apmeklējusi visas novada izglītības 
iestādes un iepazinusies ar iestāžu va-
dītājiem. Pašreiz norit darbs gatavojo-
ties olimpiādēm, kuras lielākoties no-
tiek otrajā mācību semestrī. 4. janvārī  
Inese Saulīte kopā ar izglītības iestāžu 
vadītājiem apsprieda sagatavoto doku-
menta projektu par izglītības iestādes 
vadītāja novērtējumu, kas ir jāpieņem 
pamatojoties uz Ministru kabineta no-
teikumiem Nr.   Nr.831“Kārtība, kādā 
akreditē izglītības iestādes, eksaminā-
cijas centrus un citas Izglītības likumā 
noteiktās institūcijas, vispārējās un 
profesionālās izglītības programmas 
un novērtē valsts augstskolu vidējās 
izglītības iestāžu, valsts un pašvaldību 
izglītības iestāžu vadītāju profesionālo 
darbību”

Darbu sākusi  jauna 
izglītības darba speciāliste
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Iepriekšējā gada Kokneses Novada Vēstis 

septembra numurā rakstā Olgas Bun-
dzenieces atmiņu stāsts – dāvana 
koknesiešiem stāstījām, kā pateicoties 

rakstnieces tuviniekiem, Kokneses novada 

dome saņēma viņas literārā darba „Vasa-

ras Koknesē” manuskriptu un bagātīgu 

fotogrāfi ju un vēsturisku materiālu klāstu. 

1993. gadā uzrakstītais atmiņu stāsts vēs-

ta par Olgas Bundzenieces bērnības vasa-

rām Koknesē no 1928. līdz 1935. gadam. 

„Palejas”, kur mazā Pērses meitene pava-

dījusi savu bērnu dienu skaistāko laiku ir 

māja 1905. gada ielā 26, kur tagad dzīvo 

Žogotu ģimene. Mūsu izdevuma oktobra 

numurā publicējām stāsta fragmentu, 

kurā aprakstīts, kā piecgadīgā Olga pirmo 

reizi ierodas Koknesē, mammas brālēna 

Paula Bērziņa ģimenē, kā arī fragmentu 

ar nosaukumu „Par tirdzniecības būšanām 

Koknesē” un aicinājām atsaukties vecākās 

paaudzes koknesiešus, kuri var papildināt 

autores ar bērna acīm redzēto. Kokneses 

Novada Vēstis numurā - rakstā „Ar mīles-

tību uz seno Koknesi” koknesiete Mirdz 

Briģe ar prieku dalījās atmiņās par savu 

bērnu dienu Koknesi. Līdz ar to iesākām 

rakstu sēriju „Mans novada stāsts Lat-
vijai” kā veltījumu sagaidot mūsu valsts 

simtgadi. Šajā gadā vēlāmies šo iecerēto 

rakstu virkni atkal iesākt ar fragmentu no 

Olgas Bundzenieces darba. Ļoti ceram, ka 

šajā gadā šis brīnišķīgais stāsts sāks ceļu 

pie lasītājiem grāmatas veidolā un tā būs 

kā dāvana mums visiem Latvijas valsts 

dzimšanas dienā. Olga Bundzeniece savu 

stāstu Latvijai un Koknesei ir uzrakstījusi, 

arī mēs ikviens varam to izdarīt.

Olga 
Bundzeniece 
„Vasaras 
Koknesē”
Laubes krogs

Ar mazgāšanos Palejās gatavais ne-
gals. Akas vēl nav, tante ūdeni stiepj ar 
nēšiem no patālās Debeļu sētas viņpus 
lielceļam, tādēļ jātaupa katra lāse. Muti 
mazgājam vidus istabā: ar stopu ielej 
tīro ūdeni saujā un tālāk pa kaķa mo-
dei. Bļodā piemazgātais ūdens jāizlej 
laukā pie ogulājiem, lai neiet zudumā. 
Kājas tiek mazgātas pagalmā „guovu 
spänie”. Bet mamma pēc dārza darbiem 
grib nošķīstīties caurcaurēm. Tante 
Ieva sola mums „toisijt boļvu”, tāpat kā 
vannojot vecomāti – lielā kublā. Taču 
mamma ar to nav mierā, saka – iešot 
uz upi. Beidzot!

Man rokā zilais spainītis, mam-
mai padusē sainis. Tajā dvielis, ziepes, 
mačalka un mammas peldkostīms – 
melns triko ar lielu izgriezumu uz mu-
guras un īsiem svārkiem, kas aizsedz 
biksiņas. Šīs lietas ietītas palagā, uz 
kura atgulties sauļojoties.

Pie dzelzceļa stacijas šķērsojam 
sliedes. Aiz avīžu kioska perona malā 
sākas dižu koku apēnota taka, kas ved 
gar majestātisko pasta ēku 1 un brauca-
mo ceļu līdztekus sliedēm. Pašā ceļma-
lā skaista māja ar mansarda izbūvi un 
lielu verandu sānos. Izlasu nosaukumu 
PUĶUDRUVAS. Jā, puķu te tiešām 
daudz, tās zied visgarām mājai, arī dār-
ziņā ēkas viņā galā. Mamma saka, šeit 

1Šo aristokrātisko, no skaldītiem laukak-
meņiem būvēto divstāvu ēku ar sarkanu 
ķieģeļu rotājumu ap logiem, kuru vecie 
koknesieši dēvē par pilīti, 19. gs. 2. pusē 
licis celt barons Lēvenšterns, tā bijusi viņa 
rezidence, pirms uzbūvēta tā sauktā Jaunā 
pils muižas centrā.

dzīvojot viņas draugi, ieiešot apsveici-
nāties. Mēs iegriezīšoties pie viņiem 
tikai uz īsu brīdi, tūliņ pēc tam uz upi, 
Pērse esot tepat aiz Puķudruvām. Ieeja 
tāda kā veikalā, pakāpieni pie stiklotām 
durvīm, virs tām izkārtne TĒJNĪCA. 
Īpašnieka vārds Jānis Laube.

Īsais brītiņš ilgst vairākas stundas, 
jo iznāk varena ciemošanās. Saimnieku 
dzīvoklī mīļi viesi, nule atbraukuši no 
Rīgas: Laubes kundzes neprecētā māsa 
Zelma Bergs /strādā notāra kantorī/ un 
brālis Oskars Bergs, skolotājs. Un nu arī 
mēs esam ieradušās, vēl divas rīdzinie-
ces. Laubes kundze – man viņu jāsauc 
par Alvīnes tanti – domā, ka bērnam 
grūti būs sagaidīt, kamēr sagatavos cie-
miņiem pusdienas, mazais jāpacienā 
tūlīt. 

Viņa pieved mani pie bufetes vitrī-
nas apmeklētāju zālē, lai izvēlos kūkas 
un sviestmaizītes – vai ar lasi vai zuti, 
vai ikriem, vai šprotēm, vai ar olu un 
kilavām, vai ar tējdesu, vai cieto dūm-
desu, vai biskvītkūku, vai napoleonu, 
vai tā dēvēto smilšu riņķi. Caur vitrī-
nas stiklu ar pirkstu rādu uz to un to, 
un uz šito, un Alvīnes tante tikai krauj 
un krauj uz šķīvīšiem, kas salikti uz pa-
plātes, veselu kalnu. Viņa ir pati vēlība, 
es pati negausība, nerēķinot, vai spēšu 
notiesāt. Izbaudu karalisko iespēju tik 
plaši izvēlēties. Letes galā ir kase un 
grezns skaitāmais aparāts, bet man nav 
jāmaksā, man viss te par brīvu. 

Man neatvēl mieloties apmeklētāju 
zālē pie kāda no baltajiem galdiņiem, 
jāiet saimnieku ēdamistabā turpat aiz 
zāles, kur apmetušies Rīgas ciemiņi. 
Zelma un Oskars, tāpat Alvīne, esot 
manas mammas tuvākie draugi kopš 
jaunības dienām. Zelmu es sen jau 
pazīstu, mēs neesam labās attiecībās. 
Rīgā, kad viņa atnāk pie mammas, es 
tieku raidīta projām, bet šeit man no tā, 
šķiet, nav jābaidās. Ēdamistabas durvis 
stāv vaļā, redzams, kas notiek virtuvē 
viņpus koridora. Uz plīts cepas karbo-
nāde un kartupeļi, dienestmeita griež 
šķēlēs marinētus gurķus un pārlej ar 
krejumu sagrieztos lapiņsalātus. Jānis 
Laube /Jāņonkulis, oi, oi, cik resns!/ no 
pagraba atnes alus un limonādes pude-
les. Dzirkstošā limonāde! Ak! Un atkal 
es drīkstu izvēlēties, vai ar citronu garšu 
vai apelsīnu. Leiputrija! 

– Pumpē cik uziet, meitēn. Ja esi 
krogā, tad jādzer, – bilst Jāņonkulis, lie-
dams man glāzē.

Kaut gan uz izkārtnes rakstīts TĒJ-
NĪCA, koknesieši to sauca par Laubes 
krogu, jo netrūka arī alkoholisko dzē-

rienu. Tas bija solīds 
uzņēmums, tīrs un 
spodras, glītas telpas, 
bagātīga bufete. Va-
rēja pasūtīt arī siltos 
uzkožamos – vēršacis, 
kotletes vai cīsiņus ar 
piedevām, ceptas zivis. Ne jau plenčiem 
tik daudz ēdamā sarūpēts, šeit iegriezās 
smalkāka publika – iebraucēji, ekskur-
santi, trešdienās tirdzinieku kā biezs, 
blakām tirgus laukums. Augšstāvā ie-
kārtota neliela viesnīca, arī zāle, kur 
padejot, klausīties skaņu plates. Veran-
dā spēlēja biljardu. Veikala lietas vedās 
veiksmīgi.

Saimnieku privātie viesi allaž tika 
uzņemti godam, pacienāti uz to labāko. 
Bet ciemiņiem ne tas bija svarīgākais, 
galvenais – draudzīgā vide. Te satikās 
veci paziņas, te ieguva jaunus. Manai 
mammai šeit veidojās interesanta kom-
pānija. Mamma bija smuka, vēl jauna, 
tikai nedaudz pāri trīsdesmit. Vientu-
līgi vienai bez vīra, prasījās grozīties 
sabiedrībā, kas viņai piemērota. Pie 
Laubēm apmetās rīdzinieki, radi un 
draugi, iegriezās vietējās amatpersonas, 
tā sakot, inteliģence. Ieradās arī bebre-
nieši – studenti, turīgie lauku saimnie-
ki, jo Laubes Alvīne viņu novadniece, 
Bergu ģimenes ligzda Bebru pagasta 
Domēnos.

Domēni /kilometrus desmit no 
Kokneses/ bagātas, viesmīlīgas mājas. 
Zelma un Oskars, kuri strādāja Rīgā, 
tur pavadīja nedēļas nogales, tāpat at-
vaļinājuma laiku. Arī mana mamma 
tur skaitījās savējā. Kopš skolas gadiem. 
Oskars Bergs bijis viņas klasesbiedrs 
Kokneses proģimnāzijā. Sadraudzēju-
sies ar Bergu bērniem, Vītolu pastarīte 
Marta skolas brīvdienās biežāk uzturē-
jusies Domēnos nekā Ķeļķos, savās tēva 
mājās. Paticis būt jauniešu sabiedrībā 
ar kopīgām interesēm. Pašas māsas un 
brāļi pieauguši, tiem katram jau sava 
ģimene.

Arī manās Kokneses vasarās mam-
ma bieži devās uz Domēniem. Uz tu-
rieni varēja aizbraukt ar autobusu. Bet 
jaukāk, kad Domēnu māte vai Osvalds, 
jaunākais dēls, kas saimniekoja mājās, 
vai kāds no Domēnu kaimiņiem iera-
dās Laubes krogā ciemiņus aizvest ar 
zirgu. Droškā jeb līnijratos varēja sa-
sēsties daudzi. Es pirmoreiz Domēnos 
nokļuvu pamatskolnieces vecumā – 
Oskara Berga bērēs.

Laubes krogs, saprotams, pievilka 
arī alkoholiķus, arī tiem nepieciešama 
vieta, kur uzturēt sadraudzību. Pie Lau-

bes tas notika kulturāli, nepiedienīgu 
uzvešanos tur nepieļāva. Kas, pavairāk 
ietinnājis, grasījās aizmigt pie galdiņa 
apmeklētāju zālē vai pacēla balsi, to 
krodzinieks klusiņām izvadīja laukā, lai 
nekļūst par piedauzību citiem viesiem. 
Pārdzeršanās, ķildas un kautiņi izslēgti, 
šādas temperamenta izpausmes kokne-
siešiem nebija raksturīgas. 

Jāņonkulim piemita talants nesaiet 
ragos ar plenčiem, viņam tie bija ne 
mazāk vajadzīgi kā dzērājiem Laubes 
krogs. Pudeles brāļi piegādāja Pērsē 
saķertās zivis un vēžus, un saimniecība 
Puķudruvās prasīja darba rokas: dobes 
uzrakt vai izvagot kartupeļus, sapļaut 
govij un zirgam zāli, saskaldīt malku. 
Un kā gan iztikt bez amatniekiem, bez 
galdnieka, skārdnieka, mūrnieka pa-
kalpojumiem? Padari Puķudruvās to 
vai šito, tad dabūsi pudeli, krietnu uz-
kožamo, sēdēsi kroga zālē kā kundziņš, 
laipni apkalpots. Ja par lielāku darbu 
tika samaksāts skaidrā naudā, tad no-
pelnītie lati tikpat devīgi atgriezās tēj-
nīcas kasē, strādnieks mājās tos nepār-
nesa. Jo kā tad tu iesi mājās, kad nauda 
kabatā, sievieši tūlīt atņems. Iedzeršanu 
mājās Kokneses ciematā atļāvās tikai 
augstos svētkos, ikdienā pļunduri da-
būja sutu no savām „večkelēm”. Palejās 
tante Ieva raidīja projām onkuļa Paula 
otriniekus: 

– I nägudruojiet šīt` pļäguruot, 
näškijstie gori! Vämas nāk skätities.

Onkulis Pauls Laubes Jāni uzskatī-
ja par savu labdari. Kad kabata tukša, 
krodzinieks deva uz krīta, nācās atstrā-
dāt. Ja Puķudruvās darāmais negadī-
jās, Laube sarunāja Špirāktam /onkuļa 
iesauka/ darbu citās mājās – uzmūrēt 
krāsni, izkrāsot istabas, pagatavot kādu 
mēbeles gabalu. Par šādiem darīju-
miem tantei Ievai nebija jāzin, aiz to 
viņa nesaprata, kur Pauls var nozust 
dienām ilgi, pat nedēļām. Uz Laubes 
krogu vīru meklēt viņa negāja, prati-
nāšanai onkulis nepadevās. Atgriezies 
kunga dūšā mīlīgs un kluss, tūlīt noli-
kās gulēt. Retumis pārnesa dažus „ozo-
lus” – pāris latu no savas peļņas, sak, 
nebaries, večkelīt, galīgais nabags tak 
neesmu. 

Par Paleju saimniecību onkulis ne-
likās zinīt, visas dienišķās rūpes uz tan-

tes pleciem. Savās mājās Pauls kaut ko 
padarīja vien tad, kad Ieva ar varītēm 
plijās virsū. Saimniecības izdevumus 
viņa sedza ar „piena naudu”. Tā kā tan-
te Ieva bija analfabēte, uz parāda kai-
miņiem izdotos piena litrus, krejuma 
un biezpiena kilogramus viņa burtnīcā 
atzīmēja ar punktiem un svītriņām, bet 
maksu, kas jāsaņem mēneša beigās, sa-
rēķināja galvā. Parakstījās ar trim krus-
tiem. Par onkuļa Paula izglītību izteicās 
neatzinīgi: 

– Nu, läi or vinč lösa ävīzi, läi pruot 
po väciskam. Köds lobums nuo tā? Por 
sövu dzīvi Paulam tik nuošpļauties.

Krogā būt… Nepilnu piecu gadu 
vecumā arī es sēžu krogā un dzeru. 
No glāzes dibena paceļas burbulīši, ie-
kamptā limonāde patīkami kņudina 
aukslējas. Arī ēdamais sevišķi garšīgs. 
Bet šitie prieki nav ilgi. Drīz esmu pie-
locījusies, kļūst garlaicīgi. Pieaugušo 
valodas nesaista, tomēr mēģinu ieklau-
sīties. 

– Ļoti žēl, Martiņ, ka nevari braukt 
mums līdzi uz Domēniem, – saka Zel-
ma. – Jā, tā nu tas ir, aste bluķī. Citreiz 
sarunā ar Ievu, gan jau pieskatīs... – Bet 
man viņa aizrāda: – Nevajag spicēt au-
sis, kad lielie sarunājas.

Labi, es neklausīšos. Aizbāžu ausis 
ar pirkstiem, tomēr dzirdēt var tik un 
tā. Bet, ja kustina pirkstus, iznāk intere-
santi: balsis skan saraustīti, it kā runātā-
ji būtu sākuši stostīties. Zelmas acīm tas 
nepaiet secen. 

– Paskat, Martiņ, ko tā Oldzene 
māžojas. Ja paēdusi, lai iet projām no 
galda.

Alvīnes tante saprot, ka bērnam 
grūti nosēdēt mierā, vajag darbošanās. 
Viņa iedod man papīru un zīmuli, lai 
ejot aiz portjerām , guļamistabā, un 
kaut ko uzzīmējot. Bet izrādās – gu-
ļamistabā nav piemērotas vietas, kur 
uzlikt papīru. Skapis, šujmašīna, šaurs 
tualetes galdiņš ar trimo spoguli un 
koka gulta, varen plata. Spriežu, ka tā 
pieder resnajam Jāņonkulim, jo parastā 
gultā viņš droši vien neietilpst. Augstais 
gultasgals slejas man pretī kā brūna tā-
fele. Tā kā papīru nevaru izmantot, zī-
mēšu uz šīs tāfeles.

Sāku ar Laubes Jāni, viņu attēlot 
viegli: liels aplis, tas ir vēders, mazs 
aplītis – galva ar tuklajiem vaigiem un 
pakakli, mati apgriezti ezītī. Iznāk jauki 
– Jāņonkuļa gulta ar viņa portretu kāj-
galī. Alvīnes tanti uzzīmēšu uz grīdas, 
jo tur viņai jāguļ, otras gultas taču ista-
bā nav. Garens četrstūris – Alvīnes slai-
kais augums, bet galva sānskatā sastāv 
no diviem bumbuļiem cieši blakām. Tā 
ir sejas daļa un prāvais matu mezgls pa-
kausī. Copi vajadzētu izkrāsot dzeltenu, 

Mans novada stāsts Latvijai

Laubes krogs „Puķudruvās” 20.gs. 30. gados. Arī 
šodien senā ēka mūs sagaida Vērenes ielā.

Pie „Puķudruvām”. Aizmugurē (otrpus ceļam) Kokneses pasta 
ēka – bijusī barona Lēvenšterna rezidence. Olga Bundzeniece 

par šo foto raksta: „Jāņonkulis, Alvīnes tante, mamma ar Džeku 
un es – nepaklausīgā meitene.”

1928. gada pirmajās dienās 
pie Pērses. 
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bet nav ar ko. Zelmai arī ir gaiši mati, 
tikai biezā bize apvīta ap galvu kā vai-
nags. Bet Zelmu es nezīmēšu, fui, nē! 
Oldzene... Kāpēc viņa mani tā saukā? 
Vienīgi viņa tā dara. Puķudruvu saim-
nieku pāris, man rādās, padevies gluži 
labi, tikai žēl, ka uz tumša pamata – zī-
mējumus uzreiz nevar pamanīt. 

Beidzot mamma mani pasauc, mēs 
iesim uz upi. Lai tiktu laukā pa sētas 
durvīm, jāiet caur virtuvi. Dienestmei-
ta Emma nule kā nocēlusi no plīts lielu 
katlu ar vārītiem vēžiem. Vēžus es re-
dzu pirmo reizi, gribas apskatīt tuvāk. 
Alvīnes tante izķeksē kādu pusduci, 
satin salvetē iedot mums līdzi.

Pagalma mauriņā atgulies gaiši 
brūns suns melnu muguru, nobarojies 
tik resns, ka līdzinās sivēnam, elsinās, 
izkāris mēli. Es arī tāpat sāku elsināties, 
jo saule stāv zenītā, karstums tāds, ka 
vai pie zemes spiež. Šķērsojam noru aiz 
saimniecības ēkām un nokļūstam koku 
paēnā, kur uzvēdī tīkams valgums. Tū-
līt aiz biezi saaugušajiem alkšņiem un 
ievām skatienam atklājas pašaura rāma 
upe ar saules apspīdētu smilšu sēri pašā 
malā.

Te esot Laubes peldvieta, mam-
ma saka. Upe šeit attīrīta no lēpēm un 
meldriem, kas tālāk uz abām pusēm 
pārauguši seklo Pērsi no viena krasta 
līdz otram. Peldvietā ierīkots tāds kā 
sols ūdenī, uz dēļa varot uzsēsties, maz-
gājot kājas, vai nolikt ziepes un mačal-
ku. Vien mazgāšanās mammai šobrīd 
stāv prātā. Viņa saziepē mani un, kad 
es iemērcos noskaloties, tur cieši aiz 
rokas. Ūdens dzidrs, var redzēt, kas 
apakšā – pamats līdzens un stingrs. Kā 
gribas pabristies tālāk, brīvi izplunčā-
ties! Bet kur nu. 

– Ej laukā no ūdens! Pirmajai reizei 
pietiek. Noslaukies! Pasēdi uz palaga 
saulē!

Ar skaudību noskatos, kā mamma 
ielaižas peldus. Bet tūlīt arī viņa kāpj 
krastā sauļoties. Sauļošanās, tā ir gatavā 
mocība. Cik ilgi tu, cilvēks, spēj gulēt, 
uz muguras izstiepies, priekšpusi ce-

pinot karstajos staros? Plakstus nav ie-
spējams turēt vaļā – gaisma par spožu. 
Nekur paskatīties. Šausmīgi garlaicīgi. 
Pēc brītiņa mamma liek gulēt uz vēde-
ra. Tā ir maķenīt labāk. Ja tev deguns 
pret zemi, pavēro kukainīšus , kas rāpo 
pa zāli. Taču tas ātri apnīk.

Mammai gan vēl nav apnicis. Viņa 
guļ, galvu pagriezusi sānis, roku paliku-
si zem vaiga, acis ciet. Aizmigusi! Putu 
vai laukā aiz kāres izkustēties. Kaut 
mazu brīdi tikt brīvā vaļā! Piesardzīgi 
uzvelku biksiņas. Došos pastaigāties 
pa noru. Bet ne tukšām rokām. Ieme-
tu spainīti vienu no vēžiem, būs rotaļu 
dzīvnieks, ko paganīt, jo izrādās – ēst to 
nevar, nevar nokost ne gabaliņa, pārāk 
ciets.

Tālāk krastmalā dzirdamas bērnu 
balsis. Stūrēju turp. Aiz krūmāja atklā-
jas skats uz augstu laipu pār Pērsi. Trīs 
puišeļi jārējas upes otrajā krastā. Divi 
lielāki – gadi septiņi, astoņi, trešais 
apmēram tāds kā es. Jātiek pie viņiem. 
Esmu gatava pārbrist upi, bet atbaida 
meldru biežņa, ja nu tais džungļos kā-
das čūskas vai kas. Labāk pa laipu. 

Šaurie dēļi statnēm piestiprināti 
divās rindās, vidū paprāva sprauga. 
Ar vienu kāju pa vienu dēli, ar otru – 
pa to, kas blakām, un tā lēnītēm vien 
uz priekšu. Upes viducī laipa šūpojas, 
marga, kur pieturēties, manai rokai par 
augstu, nelāga tirpulis pakrūtē. Bailes 
virzīties tālāk, bet atpakaļceļa nav – kā 
tu te apgriezīsies? Ne mūžam neielais-
tos uz tādu cirka numuru, ja nebūtu, 
kas to novēro. Puišeļi apklusuši zīķē 
uz mani. Klusē arī tad, kad, spītējot 
drebulim, esmu pārvarējusi šķērsli un 
pieeju viņiem klāt. Uz reizi jau nevar 
sākt sarunāties, pietiek ar labvēlīgu sa-
skatīšanos.

Te mazākais metīsies skriešus pār 
laipu uz otru krastu, skriešus turp, 
skriešus atpakaļ, vēl pelēkās uz dēļiem 
pašā vidū. Nu, tad es arī tāpat! It kā 
būtu notikusi kāda burvestība: vienai 
pašai bija bailes, bet divatā it nemaz. 
Ar to pašu iet vaļā. Pie laipas statnēm, 

kas nostiprinātas upes gruntī, meldru 
biezokņa nav. Klajais ūdens ne dziļāks 
kā līdz nabai. Mēs visi četri tur iekšā un 
nu tik šļakstīties! Kad pirmais prieka 
vilnis ir pāri, lielākie puikas rāda, cik 
labi māk peldēt – gan uz vēdera, gan 
uz muguras. Bet mazākais neprot, viņa 
apmācībai sasiets meldru kūlis. Uzgu-
lis tam ar krūtīm, mazākais sparīgi šļa-
kā ar rokām un kājām. 

– Ko tu kulsties kā dampis! Mierīgi 
vajag. Necel pēdas laukā no ūdens! – 
pamāca viens no lielākajiem, rāda, kā 
jāairējas.

To lieku aiz auss. Kad pienāk mana 
kārta gulties uz kūļa, neplunkšķinos 
nemaz. Ļaujos bezgala patīkamai iz-
jūtai, ka meldru saišķis viegli tura virs 
ūdens, ka es varu to stūrēt, pat neturē-
damās kūlim klāt. Pēc tam bez kūļa. 
Sākumā, rāpodama uz rokām, šļūcu 
pa upes dibenu, seja ūdenī, līdz uz-
drīkstos laisties vaļā. Vai tiešām esmu 
noturējusies peldus? Īsu mirkli, bet to-
mēr. Atkārtoju vēlreiz un vēlreiz. Iet tā 
lieta! Laikam instinkts nāk palīgā, no 
tāliem senčiem mantota miņa, iedzim-
ta ūdensjušana, jo peldu patiešām, pa 
īstam. Droši vien staroju visā ģīmī, 
puikas priecājas līdzi, mani skolotāji. 

Piekusuši un līksmi, un mazliet 
nosaluši izkāpjam krastā. It kā esam 
jau pazīstami, it kā ne. Galugalā tomēr 
pilnīgi sveši. Saulītē sēdēdami, raugām 
iepazīties. 

Vēzis manā spainītī izraisa jautāju-
mu, vai es nākot no Laubes kroga. Tur 
vēžus piegādājot. Šai vietā Pērsē tie ne-
dzīvojot, šeit esot iztrenkāti un izķerti, 
jo krasta tuvumā vesela rinda māju. 
Vēžus varot atrast tālāk, mierīgākās 
vietās, kur Pērse tekot gar mežiem un 
labības laukiem.

– Kroga meita, kur tev kleita? – 
mazākais draudzīgi apsaukājas. 

Paskaidroju, ka kleitu esmu atstā-
jusi Laubes peldvietā tepat netālu aiz 
krūmiem. Par to dabūnu dzirdēt: 

– Krūmu skuķi, atdod muķi!
– Un tu? Krūmu puika, taratuika, 

– cērtu pretī. 
Nopietni aprunājoties, noskaid-

rojas, ka puišeļu mājas arī netālu aiz 
sliedēm, Palejas viņi zinot. Šī te, pie 
laipām, skaitoties viņu peldvieta. Gar 
Laubes krogu viņi uz šejieni nenākot, 
taisnākais ceļš esot pāri dzelzceļa pār-
brauktuvei, kur ozolu aleja beidzas, un 
tad gar tirgus laukumu, no kurienes 
taciņa vedot tieši uz laipu.

Noprasu, kādēļ laipa uztaisīta tik 
augsta, ja Pērse, kā saka, vardei līdz še-
kumam. Ne vienmēr tā esot tik sekla. 
Kad atverot slūžas, kļūstot dziļāka. Slū-
žas un tilts atrodoties pie Klušu dzir-
navām kādu puskilometru augšpus šīs 
laipas. Aiz slūžām Pērse esot uzplūdi-
nāta plata kā ezers, bet palu laikā arī 
šeit ūdeņi pāri krastiem. Tad straume 
esot tik stipra, ka izraujot laipu ar vi-
sām statnēm un aiznesot projām kā 
skaidu. 

Par slūžām un dzirnavām man nav 
nekāda priekšstata. Tas radīsies pēc pā-
ris vasarām, kad kopā ar puikām iešu 
peldēties platajā uzplūdinājumā, jo tad 
jau būšu tā saradusi ar ūdeņiem, ka 
nevairīšos nekāda dziļuma. Bet šobrīd 
priecājos, ka nule esmu iemācījusies 
peldēt. Tas rādās liels sasniegums, ne 
cerēts, ne gaidīts, viss noticis nepa-
redzēti, vienā rāvienā, bez pūlēm un 
saspringtas centības. Debesu dāvana, 
nokritusi no gaisa. 

Puišeļi netaisās projām, vakars vēl 
tālu, ko mājās sadarīt, karstā laikā upes 
malā visjaukāk. Viņi parāda man savu 
mantu noliktavu zem krastā izmestas 
siekstas. Tur nobāzti tukšie gliemeņu 
vāki, ar kuriem var mētāties, censties 
trāpīt pa koka stumbru. No meldriem 
zēni izveidojuši pīlītes un sapinuši 
pīckas. Bet lēpju garie, sulīgie kāti, sa-
lauzīti gabaliņos tā, ka miza tos satur 
kopā, pārtapuši par ķēdēm, ko pakārt 
kaklā.

Notiesājam manu sarkano vēzi, 
kaut visiem četriem palaizīties vien 
iznāk. Ak, tad tā jāapietas ar šitādu 
ēdamo! Jāizčumalā platā aste un spīles, 

tur vien tas labums. Izlobīto vēderdaļas 
sastāvu puikas iesviež upē par barību 
zivtelēm, kas saskrien tam apkārt lielā 
barā. Ūdenī ielaižam arī tukšās krūšu 
bruņas ar galvu un garajām ūsām. Aiz-
peld mans pirmais vēzis lēnajā strau-
mē, līdz iesprūst zālēs, paliek starp 
lēpju lapām kā sarkans zieds. Tas zied 
tur vēl šobrīd, nofotografēts spilgtā at-
miņā, tāpat kā šī diena pirmo reizi pie 
Pērses.

Es neprasu jaunajiem paziņām, kā 
viņus sauc, un viņi nejautā, kas man ir 
vārdā, neuzrunā nekādi. Es arī viņus 
nekādi neuzrunāju. Jūtamies vienoti, 
ar to diezgan. Tā tas paliks arī turpmā-
kajās vasarās Koknesē, visu bērnības 
laiku. Nezināšu, kā viņus visus sauc, 
manus rotaļbiedrus, nepaturēšu atmi-
ņā viņu sejas – katru atsevišķi, kaut 
saistīti būsim jo cieši. Gandrīz vai mis-
tiska savienība – gars ar garu, saskaņa, 
saticība, vienāda vēlēšanās, vecuma at-
šķirībai nav nozīmes. 

– Oldziņ! Oldziņ, kur tu esi? – 
Mamma pamodusies mani meklē. Kā 
negribas iet atpakaļ uz tā palaga! Bet 
nogrēkošanās jau tā ir liela, nedrīkstu 
neatsaukties. Brāziens. Slapjās biksiņas 
liecina, ka esmu plunčājusies. Mam-
mai sūrst nocepinātā mugura, turpat 
veselu stundu viņa nogulējusi saulē. 
Mammai ticis par daudz, tas nozīmē, 
ka šodien mani vairs nepiespiedīs šeit 
sauļoties.

Mājup ejam atkal caur Puķudru-
vām. Šoreiz Laubes krogā iegriežamies 
tik īsu brīdi, cik vajag, lai mamma ie-
steigtos guļamistabā pamest aci lielajā 
spogulī, vai arī seja nav sarkani iedegu-
si. Neviens nepiemin manus mākslas 
darbus, vēl nav ievērojuši.

Atstājot Laubes krogu, man gribas 
aizrādīt, ka no Pērses uz Palejām arī 
cits ceļš, ne tikai gar Puķudruvām, tas 
otrs vedot taisnāk, to mamma, bez šau-
bām, zina. Bet nedrīkstu ieminēties. 
Tad nāktos paskaidrot, kas to pastāstī-
jis, ar ko esmu satikusies, kamēr viņa 
gulēja. Jācieš klusu.

Aizvadītā gada 22. decembrī 
Rīgas Latviešu biedrības nama 
Baltajā zālē pie Ziemassvētku eglī-
tes satikās represētie, kuru bērnība 
pagāja tālumā no Latvijas. Uz ko-
pīgu pasākumu viņus uzaicināja 
fonds „Sibīrijas bērni” un Latvijā 
pazīstamā kinorežisore Dzintra 
Geka. Bijušajiem Sibīrijas bērniem 
šāda tikšanās Ziemassvētku laikā 
notika pirmo reizi. Viņu vidū bija 
arī Kokneses novada represēto no-
daļas pārstāvji. Viens no viņiem – 

Jānis Priede pastāstīja, ka tikšanās 
pie Ziemassvētku eglītes noritēja 
sirsnīgā gaisotnē, klātesošos uzru-
nāja Dzintra Geka, bet Rīgas 45.vi-
dusskolas skolēni sniedza muzikā-
lus priekšnesumus.

5. janvārī Lība Zukule un Jānis 
Priede piedalījās svētku pasāku-
mā pie Mārupes novada represēto 
nodaļas biedriem, ar kuriem izvei-
dojusies draudzība jau piecu gadu 
garumā. Arī šovasar mārupieši cie-
mosies Koknesē un Likteņdārzā.

Kokneses novada represēto nodaļas biedri Rīgas Latviešu biedrības namā.

Vislatvijas represēto 
eglīte Māmuļā



10KOKNESES NOVADA VĒSTIS      NR. 93 380 2018. gada 16. JANVĀRĪ 10

KOKNESES NOVADA 
DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ 
2017. GADA DECEMBRĪ 
SASTĀDĪTI 3 LAULĪBU REĢISTRI: 
2 LAULĪBAS NOSLĒGTAS 
DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ; 
1 LAULĪBA KOKNESES EV.LUT. 
DRAUDZĒLĪDZJŪTĪBAS

Tu būsi debesīs, zemē,
Tu vējā un saulē.
Tu savējo sirdīs,
Tie tevi neaizmirsīs.
/V.Kokle-Līviņa/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Alfona Kuzmina, 

Jāzepa Čačka tuviniekiem, 
viņus mūžībā pavadot.

Iršu pagasta 
pensionāru padome

Mīļš cilvēks aizgājis
Uz klusēšanas pusi.
Vien paliek atmiņas
Ar mīlestības vārdiem.

Skumju brīdī esam kopā 
ar Silviju Strodi, 

no vīra Jāņa atvadoties.
Iršu pagasta 

pensionāru padome

PIEMINĀM AIZSAULĒ 
AIZGĀJUŠOS

Ir mirkļi,
Kad arī eņģeļi raud.
Un Pasaules sirdī
Iekrīt kliedziens –
Sāpīgs un skaudrs.
/I.Nagla/

Kokneses novada Dzimtsarakstu 
nodaļā 2017. gada decembrī 
reģistrēti 3 mirušie.

Aizsaulē pavadīti:

LUDMILA VĒRĪTE (1943.G.)

AUSTRUMS AVOTIŅŠ (1940.G.)

RITVARS KALNIŅŠ (1996.G.)

Izsakām līdzjūtību 
tuviniekiem

2018. gadā Kokneses 
pagasta bibliotēkā varēs 
lasīt 28 preses izdevumus: 
Annas Psiholoģija, Astes, 
Avene, Citādā Pasaule, 
Dārza Pasaule, Ieva, 
Ievas Māja, 
Ievas Padomu Avīze, 
Ievas Stāsti, Ievas Virtuve,  
Ilustrētā Junioriem,  
Ilustrētā Pasaules Vēsture,  
Ilustrētā Zinātne, 
Klubs, 
Ko Ārsti Tev Nestāsta, 
Latvijas Avīze + Mājas Viesis,  
Leģendas, 
Likums un Taisnība, 
Lilit, OK, Pērle, 
Praktiskā Astroloģija, 
Privātā, Santa, 
Staburags, 
Una, Veselība, Verena.

Likt visam gavilēt un vizuļot
Var maza cilvēkbērna sirds.
/E.Zālīte/

KOKNESES NOVADA 
DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ 
2017. GADA DECEMBRĪ 
REĢISTRĒTS VIENS 
JAUNDZIMUŠAIS, KURAM 
VECĀKI DEVUŠI VĀRDU 
REINIS.

Sirsnīgi sveicam 
bērniņa 
vecākus!

Aktuālie kultūras pasākumi
19.janvāris 
plkst.17:00

Animācijas fi lma „LEDUS KARALIENE 3 – UGUNS 
UN LEDUS”. Ieeja: 1 eiro.

Kokneses kultūras 
nams

19.janvāris 
plkst.19:00

Jaunā Jāņa Norda spēlfi lma “AR PUTĀM UZ 
LŪPĀM”.  Ieeja: 3 eiro.

Kokneses kultūras 
nams

20.janvāris 
plkst.13:00

„Turp un atpakaļ jeb 30 gadi Koknesē” – Māras 
Mārtiņjānes-Kašes gleznu izstādes atklāšana.

Kokneses pagasta 
bibliotēka

26.janvāris 
plkst.19:00

Jaunā Māra Martinsona spēlfi lma “MAĢISKAIS 
KIMONO”. Ieeja: 3 eiro.

Kokneses kultūras 
nams

27.janvāris 
plkst.11:00

Kokneses novada amatierkolektīvu LUSTĪGĀS 
SPORTA SPĒLES.

Kokneses sporta 
centrs

27.janvāris 
plkst.12:00

Sportisks pasākums tēlnieka, sportista un skolotāja 
Voldemāra Jākobsona dzimšanas dienā – Sniega diena!

Bebru pagasts, 
Mežaparks

27.janvāris 
no plkst.12:00 

līdz 
plkst.15:00

Ceļotāju sestdiena Kokneses pagasta bibliotēkā. 
Par saviem ceļojumiem stāstīs Daina Liepiņa, Vilis 
Folkmanis, Modrīte Spilberga, Lonija Broka, Alla 

Svečikova un Ginta Donika.

Kokneses pagasta 
bibliotēka

28.janvāris 
plkst.14:00

„RUMBAS KVARTETA” koncerts „VECMEISTARA 
DZIEDĀTĀS DZIESMAS”.

Ieejas biļetes cena: 5 un 7 eiro. Būs iespēja iegādāties 
jauno CD. Biļešu iepriekšpārdošana kultūras nama kasē.

Kokneses kultūras 
nams

16.februāris 
plkst.16:00

Animācijas fi lma bērniem "DŽUNGĻU PATRUĻA"
Ieejas maksa: 1 eiro

Kokneses kultūras 
nams

17.februāris 
plkst.19:00 VALENTĪNA DIENAI veltīts svētku koncerts. Iršu klubs

17.februāris 
plkst.22:00 BALLE. Tuvāka informācija sekos. Iršu klubs

9.marts 
plkst.21:00

ATPŪTAS VAKARS kopā ar grupu “Starpbrīdis”. 
Ieejas maksa: 5 eiro, pasākuma dienā 6 eiro. 

Biļešu iepriekšpārdošana un galdiņu rezervēšana zvanot 
pa tālr. 29822781.

Vecbebru 
tehnikums

No 2018. gada 1. janvāra Latvijā ir 

uzsākta obligāta valsts E-veselības sis-

tēmas lietošana. Tā paredz, ka turpmāk 

darbnespējas lapu un valsts kompensē-

jamo zāļu recepšu aprite būs tikai elek-

troniska. E-veselības sistēmā strādā arī 

Kokneses novada ģimenes ārsti.

Gadījumos, kad ir radušies sistē-
mas traucējumi, pacientiem joprojām 
tiek nodrošināta iespēja saņemt zāļu 
receptes papīra formātā, bet darbne-
spējas lapas tiek noformētas elektro-
niski ar laika nobīdi.

Ģimenes ārste Daina Eglīte e-ve-
selības sistēmu lieto kopš 2017. gada 
aprīļa. Viņa atzīst: „Šobrīd e-veselī-
bas sistēma darbojas labi. Papildus 
strādājam arī ar elektroniski lokā-
lām datu programmām, no kurām 
ievadām datus e-veselības sistēmā. 
Slimības lapu izrakstīšana norit raiti, 
bet e-receptēm vajadzīgs lielāks laiks. 
Cilvēki ir pieraduši  ieskriet ārsta ka-
binetā un pēc iespējas ātrāk saņemt 
pakalpojumu. Arī savu kolēģu vārdā 
gribu teikt, ka pacientiem ārsta ap-
meklējumam ir jārēķinās ar papil-
du laiku, jo e- dokumentu apstrāde 
mēdz būt darbietilpīga. Tomēr dar-
bu atvieglo tas, ka visi ievadītie dati 
tiek uzkrāti, saglabāti un e-receptes 
atkārtota izrakstīšana norisinās rai-
tāk, atjaunojot iepriekšējo recepti. 
Vēl gribu atgādināt, ka saslimšanas 
gadījumā darbnespējas lapu vai bēr-
na saslimšanas gadījumā B lapu par 
slima bērna kopšanu nevar saņemt 
ar atpakaļejošu datumu. Jebkurā ga-

dījumā pie ārsta jāgriežas saslimša-
nas dienā.” Nereti cilvēki pārprot, kā 
darbojas e-veselības sistēma. Gandrīz 
ik dienu ģimenes ārstei savā praksē 
nākas saskarties ar kuriozām situā-
cijām: „Pacienti domā, ka pie ārsta 
vairs nav jāierodas un sāk komunicēt 
sūtot īsziņas un zvanot, un gaidot, ka 
tūlīt saņems vajadzīgo e-dokumentu. 
Lai pārbaudītu veselības stāvokli, sa-
ņemtu vai atjaunotu recepti pie ārsta 
ir jāierodas klātienē!”

A Aptiekas Koknesē, Stacijas lau-
kumā 1, vadītāja Sanita Lazdiņa teic, 
ka 2. janvārī, kad e-veselības sistēmu 
sāka lietot visā Latvijā, tā darbojās lē-
nāk, taču tagad sarežģījumu nav un 
viss norit veiksmīgi. „Priecājamies, 
ka cilvēki ir ļoti saprotoši, ja arī rodas 
kāda kļūdiņa izrakstītajā receptē, mēs 
sazināmies ar ģimenes ārstu un viss 
tiek ātri izlabots, un pacients saņem 
zāles.”  

Lai iegādātos e-receptes zāles, 
aptiekā jāuzrāda sava personas aplie-
cība (eID) vai pase (iegādājoties zā-
les savam nepilngadīgajam bērnam, 
papildus jānosauc bērna vārds un 
uzvārds).

Savukārt, lai iegādātos citam cil-
vēkam izrakstītas e-receptes zāles – 
piemēram, radiniekam vai kaimiņam 
–  aptiekā jāuzrāda e-receptes ID nu-
murs, kurš ir pieejams gan ārstam, 
gan pacientam (var būt izdrukāts no 
E-veselības sistēmas, kā attēls tele-
fonā u.c.), jānosauc pacienta vārds, 
uzvārds un jāuzrāda savs personas 
apliecinošs dokuments.

Iedzīvotājs var arī deleģēt E-ve-
selības portālā citu cilvēku savu e-
recepšu zāļu iegādei. Tādā gadījumā 
deleģētajam cilvēkam (pircējam) 
aptiekā jāuzrāda tikai savs personas 
apliecinošs dokuments un jānosauc 
pacienta vārds, uzvārds.

Svarīgi! 
Līdz 2018. gada 1. janvārim papī-

ra formā izrakstītās kompensējamo 
zāļu receptes varēs izmantot līdz to 
derīguma termiņa beigām – tās ap-
tiekā elektronizēs farmaceits. Papī-
ra formā atvērtu darbnespējas lapu 
E-veselībā elektronizēs ārstniecības 
persona, kura to noslēgs.

Ja e-recepti nav iespējams izraks-
tīt tehnisku iemeslu dēļ (piemēram, 
interneta vai elektrības traucējumu 
gadījumā), ārsts ir tiesīgs to izrakstīt 
papīra formā. Savukārt, ja minētajā 
gadījumā nevar atvērt e-darbnespējas 
lapu, ārsts veic par to atzīmi pacienta 
medicīniskajā dokumentācijā un at-
ver e-darbnespējas lapu nākamo pie-
cu darba dienu laikā, norādot sistēmā 
darbnespējas perioda pirmo dienu.

Saņemot e-darbnespējas lapu vai 
e-recepti, to var apskatīt, autorizējo-
ties E-veselības portālā www.evese-
liba.gov.lv. Iedzīvotājiem E-veselības 
portālā ir pieejama tikai tā medicī-
niskā informācija, kuru sistēmā ir ie-
vadījušas ārstniecības personas.

Jautājumu gadījumā par e-darb-
nespējas lapas, e-receptes vai citu E-
veselības pakalpojumu izmantošanu, 
kā arī ieteicamo rīcību sistēmas īslai-

cīgu tehnisku traucējumu gadījumos, 
iedzīvotāji ir aicināti zvanīt E-vese-
lības lietotāju Atbalsta dienestam pa 
tālruni 67  803 300 (katru dienu no 
plkst. 8.00 līdz 20.00).

Ārstniecības iestādēs un aptie-
kās, kurās lieto E-veselības sistēmu, 
ir izvietotas atpazīšanas uzlīmes "šeit 
lieto E-veselību". Informācija par 
šīm ārstniecības iestādēm ir pieeja-
ma arī E-veselības portāla interaktī-
vajā kartē.

E-darbnespējas lapas tiek atvēr-
tas, pagarinātas un noslēgtas E-vese-
lības sistēmā. Informāciju par noslēg-
to e-darbnespējas lapu darba devējs 
nākamajā dienā redz savā Valsts ie-
ņēmumu dienesta Elektroniskās dek-
larēšanas sistēmas (EDS) profi lā. Arī 
iesniegumu Valsts sociālās apdroši-
nāšanas aģentūrai (VSAA) par E-ve-
selībā noslēgto B darbnespējas lapu 
iedzīvotājs var iesniegt elektronis-
ki, izmantojot VSAA e-pakalpojumu.

Der zināt!
Pēc 2018. gada 1. janvāra uz papī-

ra recepšu veidlapām turpinās izraks-
tīt: individuāli kompensējamās zāles, 
M saraksta zāles un medicīniskās ie-
rīces; ja zāļu iegādi pacientam kom-
pensē apdrošināšanas sabiedrība; ja 
pacients izmantos recepti kādā no ES 
dalībvalstīm, Islandē, Norvēģijā, Li-
htenšteinā vai Šveicē; personai, kura 
nav reģistrēta Iedzīvotāju reģistrā; ja 
e-receptes izrakstīšana E-veselības 
sistēmā nav iespējama tehnisku ie-
meslu dēļ.

No 1. janvāra darbojas e-veselības sistēma AICINĀM KĻŪT PAR 
AUDŽUĢIMENI

Ja vēlaties palīdzēt un sniegt 
atbalstu bērnam,  kuram 
liegta iespēja augt savā 
ģimenē, kļūstiet par 

audžuģimeni!!!
 

KO NOZĪMĒ BŪT PAR 
AUDŽUĢIMENI?

• Jūs dodat mīlestību un 
mājas sajūtu bez vecāku 

gādības palikušam bērnam. 
• Jūsu mājas uz laiku kļūst par 
mājām kādam bērnam, kura 
vecāki nevar vai negrib par 

viņu rūpēties.
• Jūs dodat iespēju bērnam 

augt labvēlīgā ģimeniskā vidē 
nevis bērnu namā. 

• Audžuģimene gūst iespēju 
mācīties.

  
Ieinteresētajām 
ģimenēm griezties 

dzīvesvietas bāriņtiesā 
vai zvanīt pa tālruni 

65133633 vai 
28234578.
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Aizvadītajā gadā sporta dzīve Kokneses 

novadā bijusi notikumiem bagāta un 

piepildīta. Mūsu talantīgo sportistu vārdi 

izskanējuši visas Latvijas mērogā un ārpus 

valsts robežām. 

Sarmīte Rode

Gada nogalē Kokneses sporta cen-
trā notika novada sportistu godināša-
nas pasākums. „Par izciliem un labiem 
sasniegumiem sportā apbalvojām 134 
sportistus. Pirmo reizi pasniedzām 
Gada sportistes un sportista balvu,” 
stāsta Kokneses sporta  direktors Dāvis 
Kalniņš.

Kokneses sporta centra sarūpētās 
balvas saņēma sportisti, kas Latvijas vai 
plašākā mērogā bija iekļuvuši olimpis-
kajā sešiniekā, kā arī pirmo vietu un 
nozīmīgu rezultātu ieguvēji reģionāla-
jās sacensībās.

Dāvis Kalniņš, Kokneses sporta 
centra direktors, piemiņas veltes pa-
sniedza sešu dažādu sporta veidu ko-
mandu pārstāvjiem – volejbolā, fl or-
bolā, futbolā, basketbolā, galda tenisā 
un zolītē, jo šajos sporta veidos aizva-
dītajā gadā izcīnītas augstas vietas gan 
Latvijas čempionātos, gan reģionālajos 
mačos.

2017. gads ir bijis ļoti veiksmīgs 
novada vieglatlētiem. Pirmās vietas 
Latvijas čempionātos ir ieguvuši vai-
rāki jaunie sportisti: Estere Vingre 
(ziemas U14 grupā 1000 metru so-
ļojumā), Ralfs Eihentāls (U20 grupā 
trīssoļlēkšanā), Reinis Nungurs (U20 
grupā lodes grūšanā) un Jānis Mežiels 
(taku skrējienā). Veiksmīgs aizvadītais 
gads bijis arī vieglatlētikas veterāniem: 
Annai Lullei (60 metru skrējienā), Jā-
nim Gusevam (60 metru skrējienā), 
Arvīdam Vītolam (augstlēkšanā), 

Mārim Eglītim (trīssoļlēkšanā), Ingai 
Ziediņai (3 km soļošanā), Ditai Mar-
tinsonei (lodes grūšanā) un Antrai 
Vītolai (tāllēkšanā).  Balvu saņēma arī 
Raivis Kurnigins, kurš spēlējot vienības 
„HK Zemgale” sastāvā, Latvijas hokeja 
čempionātā izcīnīja trešo vietu. Jaunā-
kais balvas saņēmējs bija deviņgadīgais 
Markuss Ūtēns, kurš iepriekšējā gadā 
uzrādīja labus rezultātus autokrosā kā 
mini bagiju klases braucējs, izcīnot tre-
šo vietu Baltijas kausā. Savukārt Edgars 
Elsts tika sveikts par iegūto otro vietu 
VAZ klasikas klasē Baltijas kausā.

Balvas Gada sportiste ieguvēja ir 
Patrīcija Eiduka. Viņa aizvadītajā gadā 
kļuva par Latvijas čempioni slēpošanā 
un pasaules čempionātā izcīnīja 56. 
vietu. Pašreiz talantīgā slēpotāja ga-
tavojas ziemas olimpiskajām spēlēm. 
Par balvas Gada sportists īpašnieku ir 
kļuvis basketbolists Andrejs Gražu-
lis. Andrejs basketbola vienības „BK 
Ventspils” sastāvā izcīnīja otro vietu 
Latvijas čempionātā un, startējot valsts 
izlases sastāvā, Eiropas čempionātā ie-
guva piekto vietu. 

Dāvis Kalniņš, pasniedzot apbal-
vojumus, ar gandarījumu sacīja: „Man 
ir liels prieks, ka mūsu novadnieki nes 
Kokneses un Latvijas vārdu pasaulē. 
Mēs lepojamies ar viņu sasniegumiem 
un turam īkšķus par nākamajiem pa-
nākumiem!”

Pasākuma turpinājumā par vakara 
lielisku noskaņu rūpējās muzikālā ap-
vienība „Marika un Druvis” un dziedā-
tāja Renāte Bojere.

Par jaunākajām aktualitātēm no-
vada sporta dzīvē regulāri varat lasīt: 
www.koknese.lv un Kokneses sporta 
centra mājaslapā: www.koknesesspor-
tacentrs.lv

Apbalvoti 2017. gada 
izcilākie sportisti 
Kokneses novadā

Trīs jaunajiem daudzsološajiem vo-

lejbolistiem Kristeram Dardzānam, 

Matīsam Petjukevičam un Edgaram 

Kalnozolam, kuri mācās Ilmāra Gaiša 

Kokneses vidusskolā un ir trenera Iva-

ra Māliņa audzēkņi, aizvadītais gads ir 

bijis ļoti veiksmīgs un atnesis godam 

nopelnītas uzvaras. 

Sarmīte Rode

2017. gada pavasarī tika izcīnīts 
Latvijas čempionu tituls U-16 gru-
pā ar Aizkraukles NSS komandu. 
Oktobrī visi trīs spēlētāji, jau Latvi-
jas U-17 izlases sastāvā, Cēsīs izcī-
nīja Baltijas kausu. Kristers un Ma-
tīss mācās 10. klasē, bet volejbola 
laukumā viņi ir uzbrucēji, savukārt 
Edgars ir 9. klases skolēnu vidū un 
ir saspēles vadītājs volejbolā.

Visi trīs puiši, pateicoties neat-
laidīgam darbam un iegūtajiem sa-
sniegumiem, ir Latvijas Jaunatnes 
izlases dalībnieki U-18 grupā. Viņi 
cītīgi apmeklē ikdienas treniņus 
pie Ivara Māliņa, kā arī neatteic 
uzaicinājumam spēlēt sporta kluba 
”Jēkabpils Lūši” un “Jēkabpils Juni-
ors” volejbola komandās. Jau otro 
gadu pēc kārtas, aizvadītā gada 16. 
decembrī, ”Jēkabpils Lūši” Dauga-
vas sporta namā, Rīgā, pārliecinoši 
ar rezultātu 3-0 (25:23, 25:19, 25:16) 
uzvarēja valsts čempioni RTU/ 
”Robežsardzi”, nosargājot pērn 
izcīnīto Latvijas kausu. Zelta god-
algu komandai palīdzēja iegūt arī 
tās sastāvā spēlējošie koknesieši. 
„Kristers, Matīss un Edgars ir paši 
jaunākie „Jēkabpils Lūši” spēlētā-
ji, tāpēc arī spēles laiks ir ļoti īss, 
epizodisks. Bet „Lūšu” treneri un 
es - liekam lielas cerības uz šiem 
spēlētājiem jau tuvākajā nākotnē,” 
stāsta treneris Ivars Māliņš, kurš 
viņus ir izaudzinājis par teicamiem 
volejbolistiem.

Dažas dienas pirms svētku 
brīvdienām sporta klubu “Jēkabpils 
Lūši” svinīgā pieņemšanā sveica 
Jēkabpils pilsētas domes vadība, 
apsveikumus saņēma arī mūsu jau-
nieši.

Janvāra pirmo nedēļu Kristers, 
Matīss un Edgars kopā ar Jauniešu 
izlases komandu pavadīja Grieķijā, 
kur notika 2. kārtas sacensības par 
iekļūšanu Eiropas čempionāta pa-
matturnīrā. Treneris Ivars Māliņš 
informē: „Diemžēl Latvijas koman-
dai neizdevās izpildīt uzstādīto 
uzdevumu - iekļūt U-18 Eiropas 

čempionāta pamatturnīra sacensī-
bās. Uzvara pret Spāniju 3:0,  pret 
Grieķiju un Portugāli zaudējumi - 
1:3. Matīss un Kristers bija labākie 
uzbrucēji Latvijas komandā. Kopē-
jā visu spēlētāju statistikas ailē, kas 
izcīnījuši punktus Eiropas čempio-
nāta atlases sacensībās no 245 spē-
lētājiem, Matīss ieņēma trešo vietu 
ar 61 punktu, Kristers 17. vietu ar 
41 iegūto punktu F.”

Lai uzņēmīgajiem jauniešiem 
šis gads atnes jaunus izaicināju-
mus, gribasspēku un izturību īste-
not jaunus mērķus!

Lai jaunas uzvaras jaunajā gadā!

Kristers Dardzāns, Edgars Kalnozols un Matīss Petjukevičs Latvijas kausa 
izcīņā Rīgā aizvadītā gada nogalē.

2017. gada 20. decembrī repub-
likas pilsētu un novadu izglītības 
pārvalžu vadītāji un izglītības dar-
ba speciālisti tikās gada noslēguma 
seminārā, kur kopā ar izglītības un 
zinātnes ministru Kārli Šadurski 
un ministrijas pārstāvjiem, Valsts 
Izglītības Satura Centra vadītāju 
G.Catlaku pārrunāja aizvadītajā 
gadā paveikto un nākamajā gadā 
darāmos darbus.

Tikšanās reizē tika vairāki iz-
glītības darba speciālisti saņēma 

ministrijas apbalvojumus. Izglī-
tības un zinātnes ministrijas Pa-
teicības rakstu ministrs Kārlis 
Šadurskis pasniedza arī bijušajai 
Kokneses novada izglītības darba 
speciālistei Laumai Ārei par nozī-
mīgu ieguldījumu izglītības sistē-
mas pilnveidē Kokneses novadā. 
Par godprātīgu un pašaizliedzīgu 
darbu septiņu gadu laikā Laumai 
Ārei pateicas arī Kokneses novada 
dome, novada izglītības iestāžu va-
dītāji un pedagogi.

Pateicība par ieguldījumu 
izglītības attīstībā 
Kokneses novadā

Lauma Āre svinīgajā pasākumā kopā ar citiem apbalvojuma saņēmējiem.

● Kokneses mūzikas skolas mācī-
bu maksām – saraksti par parāda vai 
pārmaksas summām atrodas mūzikas 
skolā;

● Pirmskolas izglītības iestādes 
„Gundega” ēdināšanas maksām- sa-
raksti par parāda vai pārmaksas sum-
mām atrodas  PII „Gundega” bērnu 
grupiņās;

● Pirmskolas izglītības iestādes 
„Bitīte” ēdināšanas maksām – saraksti 
par parāda vai pārmaksas summām at-
rodas PII „Bitīte” bērnu grupiņās.

● Zemes nomas maksām – Kokne-
ses novada domē grāmatvedībā;

● Komunālo pakalpojumu mak-
sām Bebru pagastā – saraksti par pa-
rāda vai pārmaksas summām atrodas 
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 parāda 
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 2018.

gada 17.janvāra līdz 28. februārim.  
Ja līdz noteiktam termiņam norēķini 
netiks salīdzināti, uzskatīsim Kokneses 
novada domes norēķinu atlikumus par 
pareiziem.

Neskaidrību gadījumā  var vērsties: 
Kokneses novada domes grāmat-

vedībā 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  2017.gada 
31.decembri, par sekojošiem maksājumu veidiem:

Tuvojoties Latvijas simtgadei, 
Kokneses novada represēto nodaļa 
sadarbībā ar Likteņdārza īstenotāju 
– „Kokneses fondu” - izsludina kon-
kursu skolēniem „Vēstures notikumi 
Kokneses novadā 100 gados”. 

Konkursa mērķis ir apzināt un 
apkopot stāstus, kas atklātu dzimtās 

vietas vēsturi. Uzvarētājus gaida eks-
kursija un labāko darbu autorus - vei-
cināšanas balvas.

Konkursa ietvaros skolēni, uz-
klausot vecākus, vecvecākus, radi-
niekus, kaimiņus un katru, kas var 
palīdzēt ar informāciju, tiek aicināti 
uzklausīt un apkopot stāstus par savu 

dzimto vietu, cilvēkiem.
Konkursa darbi jāiesniedz dator-

rakstā uz A4 formāta lapām, pievie-
nojot skanētas fotogrāfi jas un veido-
jot savu stāstu.

 Konkursa Nolikums tiks publi-
cēts  Kokneses Novada Vēstis februā-
ra  numurā. 

Vēstures notikumi Kokneses 
novadā 100 gados
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2018. gada 25. janvārī, pulksten 16, Koknesē, Kokneses 

tūrisma informācijas centra izstāžu zālē (1905. gada ielā 

7) notiks Arta Pabrika grāmatas “Hiršenhofas stāsts. Kul-

tūrvēsturiska eseja” atvēršanas pasākums un tikšanās ar 

grāmatas autoru. 

Arta Pabrika ceļ š uz Hiršenhofu sā cies bē rnī bā , 
kad viņ š kā  puika labprā t gremdē jies savas vec-

mammas stā stos par dzī vi, vē sturi un karu. Esejā  
apskatī ta Hiršenhofas kolonija tā s pastā vē šanas 
laikā , iekļ aujot laikabiedru atmiņ as, dzī vesstā stus 
un fotogrā fijas. 

Artis Pabriks grāmatas ievadā raksta: “Tā  vien 
šķ iet, ka senč u balsis, vecmammas stā sti un mū su 
valsts atdzimšana pē c 1991. gada mudina mani 
parū pē ties, lai šī  novada pagā tnes stā sts no jauna 

rastu vietu mū sdienu Latvijā  un Eiropā . Lē nā m 
krā jot materiā lus un informā ciju par Iršu vē sturi, 
runā jot ar Iršu pagasta “galveno vē sturnieci” – 
skolotā ju Valdu Kalniņ u – un dau- dziem vecā s vā cu 
kolonijas bijušajiem iemī tniekiem, kas mū sdienā s 
mitinā s Vā cijā , lē nā m dzima ideja par šo eseju.” 

Grāmatas atvēršanas svētki ir atvērti ikvienam 
interesentam. 

Artis Pabriks aicina uz grāmatas par Iršu 
vēsturi atvēršanas svētkiem

Skaisti dabas skati jau 19. gadsimta 

otrajā pusē uz Koknesi vilināja tū-

ristus un atpūtniekus. Nevelti mūsu 

Koknese dēvēta par otro Šveici. 

Tik daudz kas mainījies un zudis 

gadsimtu ritējumā, bet arī šodien 

mums vajag lepoties ar vietu, kurā 

dzīvojam. 

Sarmīte Rode

Idejām bagāts jaunais gads ie-
sācies tūrisma nozares virzītājiem. 
To apliecināja arī Kokneses novada 
domes Tūrisma un sabiedrisko at-
tiecību nodaļas organizētā tikšanās 
Koknese tūrisma centrā 11. janvārī, 
kurā piedalījās pašvaldības pārstāv-
ji un vietējie uzņēmēji. Tūrisma un 
sabiedrisko attiecību nodaļas vadī-
tāja Anita Šmite teic, ka šīs tikšanās 
svarīgākais mērķis bija izvērtēt ko-
pīgi paveikto pagājušajā gadā un ie-
pazīstināt uzņēmējus ar 2018. gadā 
plānotajām aktivitātēm. 

„Šis gads novada attīstībā mums 
būs kā atspēriens nākamajiem ga-
diem. Savu atdzimšanu piedzīvos 
Koknese estrāde un tiks īstenoti 
vēl citi projekti saistībā ar tūrisma 
jomu. Novada izaugsme ir cieši 
saistīta ar uzņēmējdarbību, savu-
kārt tūrisms ir viena no mūsu prio-
ritātēm,” tikšanās reizē sacīja Kok-
neses novada domes priekšsēdētājs 
Dainis Vingris.

Sagatavotajā prezentācijā Ani-
ta Šmite klātesošajiem pastāstīja 
par pagājušā gada 10. novembrī 
izveidotās Tūrisma un sabiedrisko 
attiecību  nodaļas darba pienāku-
miem un izvirzītajiem mērķiem, 
kā arī par Kokneses tūrisma centra 
paveikto aizvadītajā gadā. Šobrīd 

notiek spraiga gatavošanas dalībai 
starptautiskajās tūrisma izstādēs 
janvāra beigās „Adventur” Viļņā un 
„Tourest” Tallinā, kā arī uz lielāko 
tūrisma izstādi Latvijā – „Balttour 
– 2018”, kas norisināsies no 2. līdz 
4. februārim Ķīpsalā. Tāpat uzņē-
mēji tika informēti par lielākajiem 
pasākumiem šajā gadā Kokneses 
novadā: 19. maijā svinēsim tūrisma 
sezonas atklāšanu ar tradicionāla-
jiem Sama modināšanas svētkiem, 
savukārt sakarā ar estrādes rekons-
trukciju Kokneses novada svētkus 
ielīgosim no 21. līdz 23. jūnijam, 
11. augustā visi būs laipni gaidīti 
Likteņdārzā, lai kopīgi pasniegto 
mūsu kopīgi loloto dāvanu Latvi-
jai tās simtgadē, bet 15. septembrī 
dosimies sezonas noslēguma pasā-
kumā - velo braucienā pa Kokneses 
novadu. Tātad – atliek sekot līdzi 
informācijai un atrast laiku baudīt 
piedāvātos pasākumus!

Kamēr vēl nav sākusies tūrisma 
sezona, ir laiks kaldināt jaunas iece-
res, tāpēc Kokneses tūrisma centrs 
novada uzņēmējiem organizē piere-
dzes braucienu uz Raunu februāra 
nogalē vai marta sākumā. Tikšanās 
reizē gide Daiga Dūniņa iepazīsti-
nāja ar ekskursijas dienas sagatavo-
to programmu.

Kokneses novada domes Attīs-
tības nodaļas projektu vadītāja Ieva 
Rusiņa savā prezentācijā pastāstīja 
par pagājušajā gadā īstenotajiem 
un nesen iesāktajiem projektiem. 
Nodibinājuma „Kokneses fonds” 
valdes priekšsēdētāja Valda Auziņa 
informēja par paveikto 2017. gadā 
Likteņdārzā un darbiem, kuri šo-
gad īstenojami. Divi nozīmīgākie 

no tiem ir Lielā kalna un daudz-
funkcionālās ēkas būvniecība. Par 
pagājušā gada necerētu ieguvumu - 
dāvinājumu Valda Auziņa atzina in-
teraktīvi izglītojošo laukumu, kura 
izveide arvien vairāk uz Likteņdār-
zu atved bērnus un jauniešus. 

Katrs uzņēmējs tika rosināts 
izteikt savus priekšlikumus, kā vēl 
vairāk uzlabot tūrisma pakalpoju-
mu pieejamību Kokneses novadā. 
Viens no ierosinājumiem bija par 
tūrisma objektu norāžu uzstādīša-
nu uz jaunās Tīnūžu – Kokneses 
šosejas. Hanzas projekta ietvaros 
informatīvas norādes par tūris-
ma objektiem šogad tiks izvietotas 
Kokneses parkā. Tika izteikta vēlme 
par tirdzniecības vietas ierīkošanu 
tūristu plūsmas tuvumā, kur savu 
produkciju piedāvāt mājražotājiem 
un amatniekiem. Novada darbīgie 
ļaudis atzinīgi novērtēja Kokne-
ses tūrisma centrā notikušo Zie-
massvētku tirdziņu. Arī uz citiem 
gadskārtu svētkiem tiks rīkoti šādi 
tirdziņi. 

Kokneses tūrisma centrā jop-
rojām ikviens tiek aicināts iesaistī-
ties Kokneses novada jostas raksta 
tapšanā – ir tikai jābūt vēlmei aiz-
pildīt idejas autores dizaineres Gi-
tas Tenisas sagatavoto jostas raksta 
lapu, kuras pamatā ir matemātisks 
algoritms, jo konkrētais raksta frag-
ments veidojas no lapas aizpildītāja 
dzimšanas datiem.  

Inguna Žogota, biedrības „Bal-
taine” priekšsēdētāja, atzina, ka šā-
das tikšanās vairākas reizes gadā ir 
ļoti nepieciešamas, lai apmainītos 
pieredzē un gūtu jaunu iedvesmu 
turpmākajam darbam.

Attīstības nodaļas projektu vadītāja Ieva Rusiņa informē par projektu aktualitātēm. 

Novada uzņēmēji tiekas Kokneses 
tūrisma centrā

Kokneses novada dzimtsarakstu 

nodaļā 2017. gads pagājis mīlestības 

un ģimenes zīmē. Arvien vairāk jauno 

pāru savas dzīves laimīgajam brīdim 

izvēlas vietu Latvijas sirdī – Koknesē. 

Dzimst bērniņi – aug mūsu nākotne!

Sarmīte Rode

„Priecājamies, ka cilvēki arvien 
vairāk apzinās, ka ģimene ir vislie-
lākā vērtība,” teic dzimtsarakstu  
nodaļas vadītāja Anita Ozola. 2017. 
gadā Kokneses novada dzimtsa-
rakstu nodaļā veikti 57 laulību re-
ģistri. No tiem 12 reģistri liecina 
par noslēgtām laulībām Kokneses 
evaņģēliski luteriskajā baznīcā. 
Dzimtsarakstu  nodaļā noslēgtas 
45 laulības, no kurām lielākā daļa 
notikušas Likteņdārzā un Kok-
neses viduslaiku pilsdrupās, kā 
arī laulību ceremonijas notikušas 
Kokneses novada domes zālē. No 
baznīcā noslēgtām laulībām divi 
pāri ir mūsu novada iedzīvotāji, bet 
no dzimtsarakstu nodaļā reģistrēto 
laulību kopskaita 9 laulības noslē-
guši Kokneses pagasta iedzīvotāji, 
2 laulības  iršēnieši, bet no Bebru 
pagasta laulību reģistrējis viens 
pāris. Koknesi par kopīgās dzīves 
sākumu no citiem Latvijas nova-
diem un pilsētām bija izvēlējušies 
33 jaunie pāri. 

Dzimtsarakstu nodaļa ir vieta, 
kur līdzās priekam nākas saskar-
ties ar cilvēku bēdām par zau-
dētiem tuviniekiem. 2017. gadā 
Kokneses novada dzimtsarakstu 
nodaļā sastādīti 47 miršanas reģis-
tri: mūžībā pavadīts 31 Kokneses 
pagasta iedzīvotājs, 2 Bebru pagas-
ta iedzīvotāji un 5 iršēnieši, bet 9 
mirušajiem deklarētā dzīvesvieta 

ir bijusi cituviet. 
Bērniņa ienākšana pasaulē 

ir vislielākā laime. Priecājamies 
par katru mazo novadnieku! Aiz-
vadītājā gadā Kokneses novada 
dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 
47 jaundzimušie – 19 meitenītes 
un 28 zēni. Bebrēniešu ģimenēs 
piedzimuši 11 bērniņi: 6 meite-
nes un 5 zēni, Koknesē aug 34 
mazie koknesieši: 13 meitenes un 
21 zēns, bet Iršos pirmā gadiņa 
dzimšanas dienu svinēs divi zēni. 
Mazo novadnieču vidū populā-
rākie vārdiņi ir Nikola, Megija, 
Anete, Elīza, Elizabete, Emīlija, 
Marta un citi. Arī zēniem doti gan 
latviski, gan moderni vārdi: Justs, 
Jānis, Augusts, Kalvis, Toms, Pē-
teris, Dāvids, Ralfs, Edvards un 
citi. Par tradīciju ir kļuvusi mazo 
novadnieku un viņu vecāku sumi-
nāšana Kokneses novada svētku 
laikā. Novēlam visiem  pagājušajā 
gadā dzimušajiem bērniņiem augt 
veseliem un laimīgiem gādīgu ve-
cāku ģimenēs!

Kokneses novada dzimtsaraks-
tu nodaļas vadītāja Anita Ozola 
teic: „Arī šajā gadā sumināsim 
mūsu mazos novadniekus, viņu ve-
cāki savlaicīgi saņems ielūgumus 
uz svētku pasākumu. Vēl Latvijas 
valsts simtgades gadā pirmo reizi 
uz svinīgu pasākumu aicināsim 
mūsu vecāko paaudzi – pārus, kuri 
nosvinējuši Zelta kāzas un vēl citas 
nozīmīgas kāzu jubilejas.” Par šo 
pasākumu, kurā godināsim dižos 
laulību jubilārus,  plašāk informē-
sim nākamajā „Kokneses Novada 
Vēstis” numurā.

Lai 2018. gads atnes mīlestību 
katrā ģimenē!

Ģimene – laimes 
atslēga

"Vasaras Koknesē ir mīlestības laiks!" teic Kokneses novada dzimtsarakstu 
nodaļas vadītāja Anita Ozola. 


