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Šogad visas Latvijas pašvaldības at-
balsta Lielo Talku, kura notiks jau 24. 
aprīlī. Tāpat kā pērn, arī šogad jāņem 
vērā visi drošības priekšnosacījumi, 
kas būs aktuāli Lielās Talkas norises 
brīdī. Kokneses novada pašvaldība 
aicina visus, kuri vēlas un var talkot, 
aprīļa pēdējā sestdienā darboties Kok-
neses novada sakopšanā un labiekār-
tošanā.  

Lielās Talkas koordinatore Kokne-

ses novadā – Kokneses pagasta komu-
nālās nodaļas vadītāja Benita Peciņa 
informē, ka talcinieki varēs saņemt 
talkas maisus. Kokneses pagastā iedzī-
votājiem par talkas maisu piešķiršanu, 
kā arī maisu novietošanas vietu lū-
gums sazināties ar komunālās nodaļas 
vadītāju Benitu Peciņu, tālr. 29421728.

“Aicinām koknesiešus talkot savu 
māju pagalmos, sakopt savus privāt-
īpašumus un tiem piegulošās terito-
rijas. Atgādinām, ka 20. un 21. aprīlī 
notiks “Eko dienas Kokneses nova-
dā”, kad atkritumu apsaimniekotājs 
"Ķilupe" piedāvās gan privātmāju un 
dzīvokļu īpašniekiem, kā arī uzņēmu-
miem un pašvaldības iestādēm iespēju 
ērti un bez maksas atbrīvoties no no-
lietotas elektrotehnikas, makulatūras 
un stikla iepakojuma,” informē Lielās 
Talkas koordinatore Kokneses nova-
dā.

Vieni no čaklākajiem Lielās Talkas 

atbalstītājiem Koknesē ir senioru klu-
biņš “Pīlādzītis”. Klubiņa vadītāja Zen-
ta Bērziņa informē, ka “Pīlādzītis” tur-
pinās tradīciju un Lielās Talkas dienā 
Kokneses parkā talkos Otrā pasaules 
karā kritušo piemiņas vietā, ievērojot 
noteikto piesardzības pasākumus. Tal-
košanas vieta ir pieteikta Lielās Talkas 
mājaslapā www.talkas.lv

Bebru pagasta pārvaldes vadītāja 
Ilze Pabērza aicina iedzīvotājus rū-
pēties par privāto un daudzdzīvokļu 
māju apkārtnes un tām piegulošo 
teritoriju sakoptību. Atbalstot Lielās 
Talkas ideju, sakopt savām teritorijām 
tuvāk esošās ceļa malas, vietas. “Arī 
iestādēm, uzņēmumiem un zemnie-
ku saimniecībām lūdzam sakopt sev 
piederošās teritorijas,” teic pārvaldes 
vadītāja. Lielās Talkas dienā iedzīvo-
tāji, ievērojot epidemioloģiskos notei-
kumus, aicināti doties talkot uz Mež-
aparku: sakopt parka takas un sapost 

piegulošās teritorijas pie estrādes.
Bebru pagasta iedzīvotāji talkas 

maisus var saņemt pie Bebru pagas-
ta pārvaldes vadītājas Ilzes Pabērzas, 
zvanot pa tālr. 20016603. Piepildītos 
maisus lūgums atstāt pretī daudzdzī-
vokļu mājai “Ataugas” pie šķiroto at-
kritumu konteineriem.

Iršu pagasta pārvaldes vadītāja 
Lāsma Ruža-Riekstiņa aicina iršēnie-
šus talkot savās mājās, daudzdzīvokļu 
māju pagalmos un lauku sētās. 

“Apzināsimies, ka tikai mēs paši 
esam atbildīgi par skaistu un tīru vidi 
sev apkārt. Paldies pagasta iedzīvotā-
jiem, kuri jau paguvuši sakopt savas 
teritorijas!” – teic pārvaldes vadītāja. 
Par talkas maisu saņemšanu un to 
novietošanu lūgums sazināties ar ko-
munālās nodaļas vadītāju Normundu 
Jirgenu, zvanot pa tālr. 28735729. 
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Katrs atsevišķi, bet visi kopā atbalstīsim Lielās talkas ideju – par tīru un zaļu Latviju!

Raksta turpinājums 11. lpp »»»

Esiet sveicināti aprīlī – laikā, 
kad esam sagaidījuši Lieldienas – 
apsolījumu pavasarim kā jaunam 
sākumam.

Atdzimsim arī mēs no jauna 
ar pirmo plaukstošo bērza lapu, 
vizbuļiem piebērtu meža noru – 
smelsim spēku dabā un ticēsim, 
ka viss mainīsies uz labo pusi! 
Kopsim un lolosim savu zemi, 
kas gaida mūsu roku pieskārienu, 
bet neaizmirsīsm skatienu pacelt 
debesīs, sveicot gājputnu atgrie-
šanos. 

Aprīlis ir Lielās talkas un spod-
rības mēnesis, kad pirms vasaras 
iestāšanās sakopjam savu māju 
un piemāju teritorijas. Arī šogad, 
iestājoties pavasarim, Kokneses 
novada pašvaldība aicina novada 
iedzīvotājus sakopt savus īpašu-
mus, tiem piegulošās publiskās 
teritorijas un ielu malas. 24. ap-
rīlī atsauksimies Lielās talkas ai-
cinājumam – katrs atsevišķi, bet 
tomēr kopā vienojoties Kokneses 
novada un Latvijas sakopšanā.

Šajā izdevumā iepazīstinām ar 
Kokneses novada domes pieņem-
tajiem lēmumiem un  aktualitā-
tēm, jaunāko informāciju izglītī-
bas iestādēs. No 12. aprīļa Ilmāra 
Gaiša Kokneses vidusskolā, Bebru 
pamatskolā un Pērses sākumskolā 
mācības klātienē atsāka 1. - 6.kla-
šu skolēni. Vecāko klašu audzēkņi 
savas izglītības iestādes apmeklē 
rotācijas kārtībā pēc skolas iz-
veidota grafika. Esam priecīgi un 
lepni par Bebru pamatskolas, Il-
māra Gaiša Kokneses vidusskolas 
absolventi Patrīciju Eiduku, kura 
ir atzīta par labāko sportisti Latvi-
jā 2020. gadā. Tāpat sirsnīgi svei-
cam Kokneses pagasta bibliotēku 
98. dzimšanas dienā! Lai arī uzti-
camie bibliotēkas lasītāji nevarēs 
satikties dzimšanas dienas pasā-
kumā, pats svarīgākais, ka mazās 
gaismas pils durvis ir atvērtas un 
ikviens tiek sagaidīts ar smaidu, jo 
kā atzīst bibliotēkas darbinieces: 
“Lasītāji ir mūsu visbrīnišķīgākās 
grāmatas!”

Lai saulains un darbīgs aprīlis!
 

Sarmīte Rode, 
Kokneses novada domes
Tūrisma un sabiedrisko 

attiecību nodaļa

6. lpp.
Aktualitātes izglītības jomā

Kokneses novada izglītības iestādēs!

10. lpp.
Kokneses pagasta bibliotēkai 

98. dzimšanas diena

12. lpp.
"EKO dienas 2021" 
Kokneses novadā

12. lpp. 
Mākslas dienās

 "piepogās KRĀSAS''

Šajā numurā:

2020. gada labākās sportistes tituls mūsu 
novadniecei Patrīcijai Eidukai

Sporta sabiedrības sasniegumu 
godināšanas pasākumā "Trīs 
Zvaigžņu balva 2020", kas at-
tālināti noritēja 9. aprīlī,  mūsu 
novadniece -  distanču slēpotāja 
Patrīcija Eiduka tika atzīta par 

2020. gada labāko sportisti 
Latvijā. Kokneses novada paš-
valdība sirsnīgi sveic Patrīciju 
un viņas ģimeni ar godam no-
pelnīto balvu – novērtējumu  
mērķtiecībai un augstajiem sa-

sniegumiem. Aizvadītajā gadā 
Patrīcija Eiduka izcīnīja 4. vietu 
junioru pasaules čempionātā, 
kā arī vairākos posmos slēpoša-
nas seriālā "Tour de ski" sasnie-
dza vēl nebijušus panākumus 
Latvijā šajā sporta veidā. 

 "Trīs zvaigžņu balvas 2020" uzva-
rētāju  noteikšanā 10 nominācijās lie-
la nozīme bija sabiedrības viedoklim, 
jo pagājušā gada novembrī mājaslapā 
triszvaigznubalva.lv noritēja tautas 
balsojums, kurā Patrīcija saņēma vis-
vairāk balsu. Esam pārliecināti, ka ļoti 
aktīvi balsotāji bija Kokneses novada 
iedzīvotāji. ''Trīs zvaigžņu balva 2020" 
ceremonijas raidījumā mēs varējām 
redzēt sižetu, kurā pasākuma vadītājs 
Renārs Zeltiņš devās uz Kokneses no-
vadu, lai talantīgajai sportistei balvu 
pasniegtu klātienē. Bebru pagastā sa-
staptie iedzīvotāji uz jautājumu Re-
nāram Zeltiņam, kura ir populārākā 
sportiste, viennozīmīgi atbildēja: "Tā ir 
Patrīcija Eiduka!"

Patrīciju par savējo sauc gan Bebru 
pamatskola, gan Ilmāra Gaiša Kok-
neses vidusskola, kur pagājuši viņas 
skolas gadi. Balvas pasniegšana notika 
Patrīcijai iemīļotā vietā - Kokneses vi-

duslaiku pilsdrupās, kur kopā ar viņu 
bija tētis un treneris Ingus Eiduks un 
jaunākais brālis Edijs.

Saņemot balvu, Patrīcija ar pateicī-
bu sacīja: “Priecājos, ka ir novērtētas 
smagās treniņu stundas, ieguldītais 
darba un laiks. Nenoliedzami ir patī-
kami un arī prestiži iegūt šādu balvu. 
Tas sniedz gandarījumu par padarīto 
un dos papildu motivāciju ļoti grūta-
jam darbam treniņos nākotnē. Šāda at-
zinība ir kā pateicība visiem tiem, kuri 
man ir palīdzējuši visā garajā ceļā līdz 
šai balvai.  Vēlos pateikties ģimenei, 
treneriem, slēpju smērētājiem, dak-
teriem, visiem atbalstītājiem, it īpaši 
būvkompānijai “Merks”, kas sāka pa-
līdzēt jau pirms vairākiem gadiem un 
kas šobrīd sniedz vislielāko atbalstu, 
kā arī Kokneses novada pašvaldībai un 
visiem, kuri ir bijuši kopā ar mani un 
atbalstījuši, jo tas ir mūsu visu kopīgais 
nopelns.”

Savukārt Kokneses novada pašval-
dība novēl Patrīcijai Eidukai veiksmi 
un panākumus turpmākajā sportistes 
karjerā, nesot pasaulē arī mūsu nova-
da vārdu!

Kokneses novada domes
Tūrisma un sabiedrisko

attiecību nodaļa

Tas būtu vērienīgs pasākums, ja kopā sapulcētos visi Patrīcijas atbalstītāji, 
bet apbalvošanas reizē ar viņu kopā bija tētis un treneris Ingus Eiduks un 

jaunākais brālis Edijs, kurš arī veiksmīgi turpina sportiskās
 ģimenes tradīcijas.

24. aprīlī Lielajā Talkā - katrs atsevišķi, bet visi kopā!
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2021. gada 29. martā Kokneses novada dome NOLĒMA:
1. Apstiprināt  sabiedrības ar ierobežotu at-

bildību „Kokneses Komunālie pakalpojumi” , 
reģ. Nr. 48703001147,  Gada pārskatu  par 2020. 
gadu. 

2.1. Pagarināt uz 1 (vienu) gadu  Deleģēšanas 
līgumu ar SIA „Kokneses Komunālie pakalpo-
jumi”, reģistrācijas Nr. 48703001147, un nodot 
pārvaldes uzdevumus atbilstoši līguma un nor-
matīvo aktu  prasībām.

2.2. Pilnvarot Kokneses novada domes 
priekšsēdētāju Daini Vingri noslēgt  Vienoša-
nos par Deleģēšanas līguma pagarinājumu uz 
1(vienu) gadu līdz 2022. gada 30. jūnijam.

2.3.  Atbildīgais par Deleģēšanas līguma iz-
pildi  SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi” 
valdes loceklis  Aigars Zīmelis. 

3. Apstiprināt  sabiedrības ar ierobežotu at-
bildību „ Vidusdaugavas SPAAO”  Gada pār-
skatu  par 2020.gadu.

4. Apstiprināt Kokneses novada izglītības 
iestāžu izdevumu tāmi 2020. gadam  pašvaldību 
savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu 
sniegtajiem pakalpojumiem (informācija mā-
jaslapā www.koknese.lv ).

5.1.Ņemt aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts 
Kases aktuālo aizdevumu gada procentu likmi 
un  ar fiksēšanas periodu ik pēc 12 mēnešiem 
investīciju projektam ""Zaļā klase"-publiskās 
ārtelpas labiekārtošana pie Ilmāra Gaiša Kok-
neses vidusskolas" 95 885.35 euro (deviņdesmit 
pieci tūkstoši astoņi simti astoņdesmit pieci  
euro 35 centi)).

5.2. Projekts atbilst likuma  “Par valsts bu-
džetu 2021.gadam” 12.  panta trešās daļas 
2. punktam.

53. Aizņēmumu  pamatsummu atmaksu  uz-
sākt ar 2023. gada martu. Aizņēmumu atmaksu 
veikt 20 gadu laikā no aizņēmuma saņemšanas 
brīža.

5.4. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Kokne-
ses novada pašvaldības budžetu.

5.5. Aizņēmuma līdzfinansējumu  10 653.93 
euro  (desmit  tūkstoši seši simti piecdesmit trīs 
euro 93 centi), kas ir 10% apmērā no kopējām 
projekta izmaksām,  garantēt ar Kokneses no-
vada pašvaldības 2021. gada budžetu. Kopējās 
projekta izmaksas 106 539.28 euro (viens simts 
seši tūkstoši pieci simti trīsdesmit deviņi  euro 
28 centi).

6.1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts 
Kases aktuālo aizdevumu gada procentu likmi 
un  ar fiksēšanas periodu ik pēc 12 mēnešiem 
investīciju projektam "1905.gada ielas seguma 
atjaunošana Kokneses pagastā" 87 868.51 euro 
(astoņdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti seš-
desmit astoņi euro 51 centi).

6.2. Projekts atbilst Ministru kabineta 2021. 
gada 11. februāra noteikumu Nr. 104 3.1. pun-
kta 3.1.2. mērķim  - pašvaldības transporta 
infrastruktūras pašvaldības transporta infra-
struktūras (ielas, ceļi, veloceļi, gājēju ietves, 
viedie risinājumi satiksmes drošībai un organi-
zēšanai, kā arī inženierkomunikācijas un stāv-
laukumi, ja tie saistīti ar attiecīgajā investīciju 
projektā iekļauto ielu vai ceļu, u. c. transporta 
infrastruktūra) attīstībai, ja investīciju projektā 
plānoto būvdarbu valsts aizdevuma izmaksas 
par transporta infrastruktūras 1 km nepār-
sniedz 1 000 000 euro;

6.3. Aizņēmumu  pamatsummu atmaksu  uz-
sākt ar 2023. gada martu. Aizņēmumu atmaksu 
veikt 20 gadu laikā no aizņēmuma saņemšanas 
brīža

6.4. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Kokne-
ses novada pašvaldības budžetu

6.5. Aizņēmuma līdzfinansējumu  15 506,21 
euro  ( piecpadsmit tūkstoši pieci simti seši 
tūkstoši euro 21 centi) , kas ir 15% apmērā no 
kopējām projekta izmaksām,  garantēt ar Kok-
neses novada pašvaldības 2021. gada budže-
tu. Kopējās projekta izmaksas 103 374,72euro 
(simts trīs tūkstoši trīs simti septiņdesmit četri 
tūkstoši euro 72 centi).

7.1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts 
Kases aktuālo aizdevumu gada procentu likmi 

un  ar fiksēšanas periodu ik pēc 12 mēnešiem 
investīciju projektam „Ielu seguma atjaunošana 
ar divkārtu virsmas apstrādi” 73 711.67 euro 
septiņdesmit trīs tūkstoši septiņi simti vienpad-
smit  euro 67centi).

7.2. Projekts atbilst Ministru kabineta 2021. 
gada 11. februāra noteikumu Nr. 104 3.1. pun-
kta 3.1.2. mērķim  - pašvaldības transporta 
infrastruktūras pašvaldības transporta infra-
struktūras (ielas, ceļi, veloceļi, gājēju ietves, 
viedie risinājumi satiksmes drošībai un organi-
zēšanai, kā arī inženierkomunikācijas un stāv-
laukumi, ja tie saistīti ar attiecīgajā investīciju 
projektā iekļauto ielu vai ceļu, u. c. transporta 
infrastruktūra) attīstībai, ja investīciju projektā 
plānoto būvdarbu valsts aizdevuma izmaksas 
par transporta infrastruktūras 1 km nepār-
sniedz 1 000 000 euro;

7.3. Aizņēmumu  pamatsummu atmaksu  uz-
sākt ar 2023. gada martu. Aizņēmumu atmaksu 
veikt 20 gadu laikā no aizņēmuma saņemšanas 
brīža

7.4.Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Kokne-
ses novada pašvaldības budžetu

7.5.Aizņēmuma līdzfinansējumu  13 007.94 
euro  (trīspadsmit tūkstoši septiņi  euro 94 
centi), kas ir 15% apmērā no kopējām projekta 
izmaksām, garantēt ar Kokneses novada paš-
valdības 2021. gada budžetu. Kopējās projekta 
izmaksas 86 719.61 euro (astoņdesmit seši tūk-
stoši septiņi simti deviņpadsmit  euro 61 centi).

8.1.Realizēt investīciju projektu “Iršu mui-
žas klēts -magazīnas atjaunošana”  192 345,12 ( 
viens simts deviņdesmit divi tūkstoši trīs simti 
četrdesmit pieci  euro 12 euro) apmērā.

8.2. Projekts atbilst Kokneses novada inves-
tīciju plānam 2020-2026 gadam VTP 1 Kvali-
tatīva dzīves telpa un vieda pārvalde RV 1.1. 
Veicināt integrētu kultūras, izglītības un sporta 
pakalpojumu kvalitātes un infrastruktūras uz-
labošanu U.1.1.1. Izglītības, kultūras un sporta 
iestāžu infrastruktūras uzlabošana12.punktam 
“Iršu muižas klētsmagazīnas izpētes un atjau-
nošanas darbi”.

9.1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts 
Kases aktuālo aizdevumu gada procentu likmi 
un  ar fiksēšanas periodu ik pēc 12 mēnešiem 
investīciju projektam “Sporta zāles grīdas segu-
ma maiņa pie Ilmāra Gaiša Kokneses vidussko-
las” 107 480.08 euro (viens simts septiņi tūksto-
ši četri simti astoņdesmit  euro 08 centi).

9.2. Projekts atbilst likuma  “Par valsts bu-
džetu 2021.gadam” 12.  panta trešās daļas 
2. punktam.

9.3. Aizņēmumu  pamatsummu atmaksu  uz-
sākt ar 2023. gada martu. Aizņēmumu atmaksu 
veikt 20 gadu laikā no aizņēmuma saņemšanas 
brīža.

9.4. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Kokne-
ses novada pašvaldības budžetu.

9.5. Aizņēmuma līdzfinansējumu  11 942.23 
euro  (vienpadsmit  tūkstoši deviņi simti četr-
desmit divi euro 23 centi), kas ir 10% apmērā 
no kopējām projekta izmaksām,  garantēt ar 
Kokneses novada pašvaldības 2021. gada bu-
džetu. Kopējās projekta izmaksas 119 422.31 
euro (viens simts deviņpadsmit tūkstoši četri 
simti divdesmit divi  euro 31 centi).

10.1. Apstiprināt grozījumu ar Kokneses 
novada domes 2021.gada 24.februāra lēmumu 
Nr.6.6. apstiprinātajā “Atklāta projektu konkur-
sa „Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska 
jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” 
nolikumā (informācija mājaslapā www.kokne-
se.lv).

 10.2. Grozījums Nolikumā  stājas spēkā ar 
2021.gada 30.martu.

10.3. Publicēt Nolikumu ar grozījumu Kok-
neses novada domes mājaslapā: www.koknese.
lv sadaļā “Projekti”.

10.4. Par atbildīgo saistībā ar konkursa īste-
nošanu nozīmēt Kokneses novada domes pro-
jektu vadītāju Ievu Rusiņu. 

11.1. Apstiprināt autoceļu uzturēšanu vasa-
ras sezonā. Vasaras sezona ilgst no 16.04.2021. 

līdz 15.10.2021, ziemas sezona no 16.10.2021. 
līdz 15.04.2021.

11.2. Apstiprināt autoceļu vai to posmu uz-
turēšanas klases sarakstu 2021. gada vasaras se-
zonai (no 16.04. līdz 15.10.) Kokneses pagastā, 
Iršu pagastā un  Bebru pagastā. (informācija 
mājaslapā www.koknese.lv ).

12.1. Piedalīties Latvijas valsts mežu un 
Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītās „Zemga-
les kultūras programmas 2021” atklātajā pro-
jektu konkursā un iesniegt projekta „Virtuālais 
skatu tornis Koknesē” (turpmāk – Projekts) ie-
sniegumu.

12.2. Projekta kopējas izmaksas ir EUR 
3382.00 euro tajā skaitā Zemgales plānošanas 
reģiona finansējums 2882.00 euro un Kokneses 
novada domes līdzfinansējums 500.00 euro.

12.3.Projekta iesnieguma atbalstīšanas gadī-
jumā no Kokneses novada domes budžeta ga-
rantēt priekšfinansējumu 3382.00 euro apmērā. 

12.4. Par projekta vadītāju nozīmēt Attīstības 
nodaļas vadītāja vietnieci Māru Bitāni, piln-
varojot veikt darbības, kas saistītas ar projekta 
realizāciju un uzraudzību, kur ir nepieciešams 
pašvaldības vārdā parakstīties un saistībā ar ie-
priekš minēto kārtot visas formalitātes. 

13.1. Nekustamā īpašuma nodokļu maksā-
tājiem, kuriem ir pienākums maksāt nekus-
tamā īpašuma nodokli par Kokneses novada 
administratīvajā teritorijā esošiem īpašumiem, 
2021. gadā  pārcelt nekustamā īpašuma nodok-
ļa (NĪN) maksāšanas termiņus. 2021. gada 31. 
marta un 2021. gada 17. maija termiņus pārcelt 
uz 2021. gada 16. augustu. Līdz 2021. gada 16. 
augustam par 2021. gada maksājumiem neap-
rēķināt kavējuma nauda.

13.1.1. NĪN maksājams reizi ceturksnī, vie-
nas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada sum-
mas, ierastajā kārtībā.  Attiecīgi līdz 2021. gada 
16. augustam nodokļa maksātājiem ir jāveic  
trīs maksājumi (1., 2.un  3. ceturkšņa maksā-
jumi).

13.2. Lēmums stājas spēkā ar 2021. gada 
31. martu, to publicēt  pašvaldības mājas lapā 
www.koknese.lv un Kokneses novada domes 
bezmaksas informatīvajā izdevumā “Kokneses 
Novada Vēstis”.

14. Lūgt Valsts Kasi apvienot aizņēmums 
un slēgt pāratjaunojuma līgumu par aizņēmu-
miem, kuri izsniegti  Kokneses novada domei 
līdz 2017. gadam. Apvienojot aizņēmumus,  sa-
glabāt  mainīgo aizdevumu  procentu likmi  ar 
fiksēšanas periodu ik pēc 12 mēnešiem.

15. Slēgt patapinājuma līgumu ar Latvijas 
sarkanā krusta Viduslatvijas   komiteju par tel-
pu nodošanu bezatlīdzības lietošanā LSK darbī-
bas nodrošināšanai Vērenes ielā 1-3, Koknesē, 
Kokneses pagastā, Kokneses novadā uz laiku no 
2021. gada 13. aprīļa  līdz 2024. gada 31. mar-
tam.

16.1. Apstiprināt precizētos Kokneses nova-
da domes 2021. gada 27. janvāra saistošos no-
teikumus Nr.1/2021 “Grozījumi Kokneses no-
vada domes 2017. gada 25. oktobra saistošajos 
noteikumos Nr.12/2017 „Par sociālās palīdzī-
bas pabalstiem Kokneses novadā””  (informāci-
ja mājaslapā www.koknese.lv ).

16.2. Noteikt, ka Kokneses novada domes 
saistošie noteikumi Nr.1/2021 “Grozījumi Kok-
neses novada domes 2017. gada 25. oktobra 
saistošajos noteikumos Nr.12/2017 „Par soci-
ālās palīdzības pabalstiem Kokneses novadā”” 
piemērojami ar 2021. gada 1. janvāri.

16.3. Saistošos noteikumus triju dienu laikā 
pēc to parakstīšanas  elektroniski  un rakstveidā  
nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstī-
bas  ministrijai zināšanai.  

16.4. Saistošos noteikumus publicēt Kokne-
ses novada bezmaksas informatīvajā izdevumā 
“Kokneses Novada Vēstis”  un Kokneses nova-
da mājas lapā www.koknese.lv .

17.1. Pārdot atklātā izsolē ar augšupejošu soli 
Kokneses novada domei piederošo  nekustamo 
īpašumu ar kadastra Nr. 3254 003 0003 “Robež-
nieku lauki”, Iršu pagastā, Kokneses novadā, 

kas sastāv no viena zemes gabala ar kadastra 
apzīmējumu 3254 003 0279 platība 2,84 ha un 
galveno zemes lietošanas mērķi -  lauksaimnie-
cības zeme,  kods 0101.

17.2. Noteikt nekustamā īpašuma ar kadas-
tra Nr. 3254 003 0003 “Robežnieku lauki”, Iršu 
pagastā, Kokneses novadā, pārdošanas  izsoles 
sākuma cenu 5300.00 euro (pieci tūkstoši  trīs  
simti t euro 00 centi) un izsoles soli 100 euro 
(viens simts euro).

17.3. Noteikt, ka izsolei var reģistrēties līdz 
2021. gada 10. maija  plkst.10.00 un, ka izsole 
notiks 2021. gada 11. maijā plkst.10.00, Kokne-
ses novada domes administrācijas ēkas 1. stāva  
lielajā zālē, Melioratoru ielā 1, Koknesē, Kokne-
ses pagastā, Kokneses novadā. 

18.1. Pārdot atklātā izsolē ar augšupejošu soli 
Kokneses novada domei piederošo  nekustamo 
īpašumu ar kadastra Nr. 3254 003 0172 “Vēres”, 
Iršu pagastā, Kokneses novadā, kas sastāv no 
viena zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 
3254 003 0172, ar platību  0,99 ha un galveno 
zemes lietošanas mērķi -  lauksaimniecības 
zeme,   kods 0101.

18.2. Noteikt nekustamā īpašuma ar kadastra 
Nr. 3254 003 0172 “Vēres”, Iršu pagastā, Kok-
neses novadā, pārdošanas  izsoles sākuma cenu 
2400,00 euro (divi tūkstoši  četri  simti t euro 00 
centi)un izsoles soli 100 euro(viens simts euro).

18.3. Noteikt, ka izsolei var reģistrēties līdz 
2021. gada 10.maija  plkst.10.00 un , ka izsole 
notiks 2021.gada 11.maijā plkst.10.30, Kokne-
ses novada domes administrācijas ēkas 1. stāva  
lielajā zālē, Melioratoru ielā 1, Koknesē, Kokne-
ses pagastā, Kokneses novadā. 

18.1. Pārdot atklātā izsolē ar augšupejošu soli 
Kokneses novada domei piederošo  nekustamo 
īpašumu ar kadastra Nr. 3254 003 0179 “Krauji-
ņas”, Iršu pagastā, Kokneses novadā, kas sastāv 
no viena zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 
3254 003 0179 ar platību  2,85 ha un galveno ze-
mes lietošanas mērķi -  lauksaimniecības zeme   
kods 0101.

18.2. Noteikt nekustamā īpašuma ar kadas-
tra Nr. 3254 003 0179 “Kraujiņas”, Iršu pagastā, 
Kokneses novadā, pārdošanas  izsoles sākuma 
cenu 5700.00 euro (pieci tūkstoši  septiņi  sim-
ti  euro 00 centi) un izsoles soli 100 euro (viens 
simts euro).

18.3. Noteikt, ka izsolei var reģistrēties līdz 
2021. gada 10. maija  plkst.10.00 un, ka izsole 
notiks 2021. gada 11. maijā plkst.11.00 Kokne-
ses novada domes administrācijas ēkas 1. stāva  
lielajā zālē, Melioratoru ielā 1, Koknesē, Kokne-
ses pagastā, Kokneses novadā. 

19.1. Pārdot atklātā izsolē ar augšupejošu soli 
Kokneses novada domei piederošo  nekustamo 
īpašumu ar kadastra Nr. 3254 003 0181 ”Ma-
zie Eģīši”, Iršu pagastā, Kokneses novadā, kas 
sastāv no viena zemes gabala ar kadastra apzī-
mējumu 3254 003 0181, ar platību  1,12 ha un 
galveno zemes lietošanas mērķi -  lauksaimnie-
cības zeme,   kods 0101.

19.2. Noteikt nekustamā īpašuma ar kadastra 
Nr. 3254 003 0181 ”Mazie Eģīši”, Iršu pagastā, 
Kokneses novadā, pārdošanas  izsoles sākuma 
cenu 2650,00 euro (divi tūkstoši  seši  simti  
piecdesmit euro 00 centi)un izsoles soli 100 
euro (viens simts euro).

19.3. Noteikt, ka izsolei var reģistrēties līdz 
2021. gada 10. maija  plkst.10.00 un, ka izsole 
notiks 2021. gada 11. maijā plkst.11.30, Kokne-
ses novada domes administrācijas ēkas 1. stāva  
lielajā zālē, Melioratoru ielā 1, Koknesē, Kokne-
ses pagastā, Kokneses novadā. 

20.1. Pārdot atklātā izsolē ar augšupejošu soli 
Kokneses novada domei piederošo  nekustamo 
īpašumu ar kadastra Nr. 3254 003 0296 ”Lie-
lie Eģīši”, Iršu pagastā, Kokneses novadā, kas 
sastāv no viena zemes starpgabala ar kadastra 
apzīmējumu 3254 003 0222,  ar platību  1,44 ha 
un galveno zemes lietošanas mērķi -  lauksaim-
niecības zeme, kods 0101.

20.2. Noteikt nekustamā īpašuma ar kadastra 
Nr. 3254 003 0296 ”Lielie Eģīši”, Iršu pagastā, 
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Kokneses novadā, pārdošanas  izsoles sākuma 
cenu 2650.00 euro (divi tūkstoši  seši  simti  
piecdesmit euro 00 centi)un izsoles soli 100 
euro (viens simts euro).

20.3. Personas kuras vēlas izmantot pirmpir-
kuma tiesības, par to rakstveidā paziņo izsoles 
komisijai līdz 2021. gada 10. maijam.

21.1. Pārdot atklātā izsolē ar augšupejošu soli 
Kokneses novada domei piederošo  nekustamo 
īpašumu ar kadastra Nr. 3254 003 0297 ”Upes-
grīvas pļavas”, Iršu pagastā, Kokneses novadā, 
kas sastāv no viena zemes starpgabala ar kadas-
tra apzīmējumu 3254 003 0175,  ar platību  0,94 
ha un galveno zemes lietošanas mērķi -  lauk-
saimniecības zeme, kods 0101.

21.2. Noteikt nekustamā īpašuma ar kadas-
tra Nr. 3254 003 0297 ”Upesgrīvas pļavas”, Iršu 
pagastā, Kokneses novadā, pārdošanas izsoles 
sākuma cenu 2450,00 euro (divi tūkstoši  četri  
simti  piecdesmit euro 00 centi)un izsoles soli 

100 euro (viens simts euro).
21.3. Personas kuras vēlas izmantot pirmpir-

kuma tiesības, par to rakstveidā paziņo izsoles 
komisijai līdz 2021. gada 10. maijam.

22.1. Pārdot atklātā izsolē ar augšupejošu soli 
Kokneses novada domei piederošo  nekustamo 
īpašumu ar kadastra Nr. 3254 003 0295 ”Ro-
gas pļavas”, Iršu pagastā, Kokneses novadā, kas 
sastāv no viena zemes starpgabala ar kadastra 
apzīmējumu 3254 003 0183,  ar platību  0,46 ha 
un galveno zemes lietošanas mērķi -  lauksaim-
niecības zeme, kods 0101.

22.2. Noteikt nekustamā īpašuma ar kadastra 
Nr. 3254 003 0295 ”Rogas pļavas”, Iršu pagastā, 
Kokneses novadā, pārdošanas izsoles sākuma 
cenu 1600,00 euro (viens tūkstotis  seši  sim-
ti  euro 00 centi)un izsoles soli 100 euro (viens 
simts euro).

22.3. Personas, kuras vēlas izmantot pirmpir-
kuma tiesības, par to rakstveidā paziņo izsoles 

komisijai līdz 2021. gada 10. maijam.
23.1. Pārdot atklātā izsolē ar augšupejošu soli 

Kokneses novada domei piederošo  nekustamo 
īpašumu ar kadastra Nr. 3254 003 0075 ”Mežvi-
diņi”, Iršu pagastā, Kokneses novadā, kas sastāv 
no viena zemes starpgabala ar kadastra apzī-
mējumu 3254 003 0213,  ar platību  1,72 ha un 
galveno zemes lietošanas mērķi -  lauksaimnie-
cības zeme, kods 0101.

23.2. Noteikt nekustamā īpašuma ar kadas-
tra Nr. 3254 003 0075 ”Mežvidiņi”, Iršu pagastā, 
Kokneses novadā, pārdošanas  izsoles sākuma 
cenu 2300,00 euro (divi tūkstoši  trīs  simti  
euro 00 centi) un izsoles soli 100 euro (viens 
simts euro).

23.3. Personas kuras vēlas izmantot pirmpir-
kuma tiesības, par to rakstveidā paziņo izsoles 
komisijai līdz 2021. gada 10. maijam.

24.1. Pārdot atklātā izsolē ar augšupejošu 
soli Kokneses novada domei piederošo  nekus-

tamo īpašumu ar kadastra Nr. 3260 013 0635 
“Pie Laimdotām”, Kokneses  pagastā, Kokneses 
novadā, kas sastāv no viena zemes gabala ar 
kadastra apzīmējumu 3260 013 0796 , ar platī-
bu 1,04 ha un galveno zemes lietošanas mērķi 
-  lauksaimniecības zeme,   kods 0101.

24.2. Noteikt nekustamā īpašuma ar kadastra 
Nr. 3260 013 0635 “Pie Laimdotām”, Kokneses  
pagastā, Kokneses novadā, pārdošanas  izsoles 
sākuma cenu 3810,00 euro (trīs  tūkstoši  astoņi  
simti  desmit euro 00 centi) un izsoles soli 100 
euro (viens simts euro).

24.3. Noteikt, ka izsolei var reģistrēties līdz 
2021. gada 10. maija  plkst.10.00 un, ka izsole 
notiks 2021. gada 11. maijā  plkst.12.00 Kokne-
ses novada domes administrācijas ēkas 1. stāva  
lielajā zālē, Melioratoru ielā 1, Koknesē, Kokne-
ses pagastā, Kokneses novadā. 

Sagatavoja domes sekretāre Dz. Krišāne

Kokneses novada domes 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Nr.1/2021
Kokneses novada Kokneses pagastā 

2021.gada 27.janvārī 

APSTIPRINĀTI 
ar Kokneses novada domes 
2021.gada 27.janvāra  sēdes 
lēmumu Nr.9.1 (prot.Nr.1) 

PRECIZĒTI
ar Kokneses novada domes

2021.gada 29.marta lēmumu Nr. 6.1
(protokols Nr. 3 )

Grozījumi  Kokneses novada domes 2017. gada 25. oktobra saistošajos noteikumos 
Nr.12/2017„Par sociālās palīdzības pabalstiem Kokneses novadā”  

Izdoti saskaņā ar
likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, 

 Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
36.panta sesto daļu,

likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2 panta pirmo un piekto daļu, 
Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumu Nr.354

“Audžuģimenes noteikumi” 78.punktu
Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.857

 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku 
gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc

 ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27., 30., 31. un 31.1 punktu

1. Izdarīt Kokneses novada domes 2017. gada 25. oktobra saistošajos noteikumos Nr.12/2017 „ 
Par sociālās palīdzības pabalstiem Kokneses novadā  ” šādus grozījumus:

1.1. Svītrot saistošo noteikumu tiesiskajā pamatojumā šādu atsauci uz normatīviem aktiem:
„…Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto un piekto daļu; 
 Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumu Nr. 1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43. 

punktu;
Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu Nr. 913 „Noteikumi par garantēto mini-

mālo ienākumu līmeni” 3. punktu;
Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumu Nr. 857„Noteikumi par sociālajām garan-

tijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc 
ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 22. punktu”. 

1.2. Papildināt saistošo noteikumu tiesisko pamatojumu ar šādu atsauci uz normatīviem aktiem:
„…Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 36. panta sesto daļu;
Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 354 “Audžuģimenes noteikumi” 78. pun-

ktu;
Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumu Nr. 857 „Noteikumi par sociālajām ga-

rantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī 
pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27., 30., 31. un 31.1 punktu”

1.3.  Svītrot saistošo noteikumu 8. punktu. 
1.4.  Aizstāt saistošo noteikumu 9. punktā vārdus “ģimenei (personai)” ar vārdu “mājsaimniecī-

bai” un vārdus “ģimenes (personas)” ar vārdu “mājsaimniecības”.
1.5.  Svītrot saistošo noteikumu 10. punktu.
1.6.  Aizstāt saistošo noteikumu 12. punktā vārdus “ģimenei (personai)” ar vārdu “mājsaimnie-

cībai”.
1.7.  Aizstāt saistošo noteikumu 13. punktā vārdus “ģimenēm (personām)” ar vārdu “mājsaim-

niecībām”.
1.8.  Aizstāt saistošo noteikumu 17. punktā vārdus “ģimenēm (personām)” ar vārdu “mājsaim-

niecībām”.
1.9.  Aizstāt saistošo noteikumu 19. punktā vārdu “ģimenēm” ar vārdu “mājsaimniecībām”.

1.10. Aizstāt saistošo noteikumu 19.3. punktā vārdus “ģimenes” ar vārdu “mājsaimniecības”.
1.11. Aizstāt saistošo noteikumu 21. punktā vārdus “divu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu 

apmērā” ar skaitļiem un vārdiem “218,00 euro apmērā un personām ar invaliditāti kopš bērnības 
327,00 euro apmērā”.

1.12. Aizstāt saistošo noteikumu 22. punktā skaitli “250,00” ar skaitli “820,05”.
1.13. Aizstāt saistošo noteikumu 23. punktā vārdus “viena valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta 

apmērā” ar skaitļiem un vārdiem “109,00 euro apmērā un personām ar invaliditāti kopš bērnības 
163,00 euro apmērā”.

1.14. Aizstāt saistošo noteikumu 27.punktā vārdus “par katru bērnu” ar vārdiem un skaitļiem 
“par bērnu līdz septiņu gadu vecuma sasniegšanai un 305,00 euro apmērā par bērnu vecumā no 
septiņiem gadiem līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai”.

1.15. Papildināt saistošos noteikumus ar 31.1 punktu šādā redakcijā:
“31.1 Pabalstu krīzes situācijā sakarā ar COVID-19 infekcijas izplatību, saskaņā ar Sociālo pakal-

pojumu un sociālās palīdzības likuma Pārejas noteikumu 37. punktā noteikto laika periodu, piešķir 
ģimenei (personai), ja ģimene (persona) atbilst kādam no šādiem kritērijiem:

31.1 1. ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu (piemēram, persona ir 
bezalgas atvaļinājumā, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka 
pabalsts, pašnodarbinātas vai uz uzņēmuma līguma, vai uz cita veida līguma pamata nodarbinātas 
personas – pakalpojumu sniedzēji, kas zaudējuši ienākumu avotu, un ir atteikts dīkstāves pabalsts 
un dīkstāves palīdzības pabalsts u.c.);

31.1 2. ģimenei (personai) ir radušies papildus izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizo-
lācijā saistībā ar atgriešanos no COVID-19 skartajām valstīm/šobrīd jebkuras citas valsts (piemē-
ram, ienākumi un uzkrājumi iztērēti papildus mājoklim, viesnīcai, transportam, u.c.);

31.1 3. ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu, par ko ir 
iesniegti apliecinoši dokumenti.

31.2 Pabalstu krīzes situācijā, kas radusies sakarā ar ārkārtējo situāciju COVID 19 ierobežošanai, 
piešķir 80,00 euro apmērā vienai personai mēnesī. Pabalstu izmaksā katru mēnesi trīs mēnešu pe-
riodā. Pabalsta izmaksu var pārtraukt ar pamatotu lēmumu, ja konkrētā situācija ir uzlabojusies, un 
persona pati var sevi nodrošināt.

31.3 Ja ģimene (persona), tai skaitā audžuģimene vai aizbildnis, kam ir tiesības uz šo noteikumu 
31.1 punktā noteikto pabalstu krīzes situācijā, kas radusies sakarā ar ārkārtējo situāciju COVID 
19 ierobežošanai, aprūpē bērnu līdz 18 gadu vecumam, pabalstu ģimenei bērna pamatvajadzībām 
piešķir Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma Pārejas noteikumu 39. punktā noteiktajā 
apmērā un kārtībā.”

1.16. Aizstāt saistošo noteikumu 32. punktā vārdus “ģimenēm (personām)” ar vārdu “mājsaim-
niecībām”.

2. Saistošie noteikumi piemērojami ar 2021. gada 1. janvāri.

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts)D.Vingris

Paskaidrojuma raksts
Kokneses novada domes 2021. gada 27. janvāra saistošajiem 
noteikumiem Nr. 1/2021 ’’Grozījumi  Kokneses novada domes 

2017. gada 25. oktobra saistošajos noteikumos Nr.12/2017 “Par 
sociālās palīdzības pabalstiem Kokneses novadā””

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā inforamācija

1. Projekta nepieciešamības pam-
atojums

Grozījumi Kokneses novada domes 2017. gada 25. oktob-
ra saistošajos noteikumos Nr.12/2017 „Par sociālās palīdzī-
bas pabalstiem Kokneses novadā” izstrādāti saskaņā ar grozī-
jumiem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, 
kas stājās spēkā 2021.gada 1,janvārī, Ministru kabineta 2018. 
gada 26. jūnija noteikumu Nr.354 “Audžuģimenes noteiku-
mi” 78.punktu, Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra 
noteikumu Nr.857 „Noteikumi par sociālajām garantijām 
bārenim un bez vecāku  gādības palikušajam bērnam, kurš ir 
ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beig-
šanās” 27., 30., 31. un 31.1 punktu. Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likumā ir noteikts termins  “mājsaimnie-
cība”, kas šī likuma izpratnē ir vairākas personas, kuras dzīvo
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Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā inforamācija

1. Projekta nepieciešamības pam-
atojums

vienā mājoklī un kopīgi sedz izdevumus, vai viena persona, 
kura saimnieko atsevišķi. Novērtējot klientu materiālo stā-
vokli, turpmāk sociālajā dienestā tiks izsniegtas divu veidu 
izziņas – par trūcīgas mājsaimniecības statusu un par maz-
nodrošinātas mājsaimniecības statusu, kā arī atbilstoši tam 
piešķirti sociālās palīdzības pabalsti.

Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumu Nr.354 
“Audžuģimenes noteikumi” 78. punkts nosaka audžuģimenei 
izmaksājamā pabalsta apmēru aprūpē nodotā bērna uztu-
ram. Kokneses novada pašvaldība bērna uzturam audžuģi-
menē ik mēnesi pārskaita audžuģimenei pabalstu Ministru 
kabineta noteikumos minētajā apmērā. Audžuģimenes, ku-
rās ir tikuši ievietoti bērni, kuri ir skolas vecumā, ir lūgušas 
izskatīt iespēju pašvaldībai šo ikmēneša pabalstu palielināt, 
jo ir pieauguši izdevumi dažādu tehnoloģiju nodrošināšanai 
sakarā ar attālināto mācību režīmu. 

Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumu 
Nr. 857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un 
bez vecāku  gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģime-
nes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27., 
30., 31. un 31.1 punktu nosacījumos ir mainītas pašvaldības 
izmaksājamo pabalstu vērtības, kuru izmaksa nodrošināma 
jau no 2021.gada 1.janvāra.

Šī iemesla dēļ ir jāparedz, ka grozījumi Kokneses nova-
da domes 2017. gada 25. oktobra saistošajos noteikumos 
Nr.12/2017 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Kokneses no-
vadā” ir jāpiemēro ar 2021. gada 1. janvāri.

2. Īss projekta satura izklāsts

Pašvaldība ar šiem noteikumiem paredz sniegt lielāku at-
balstu audžuģimenēm, kurās ir skolas vecuma bērni, tas ir 
bērni no 7 gadu vecuma līdz 18 gadu vecumam.

Pašvaldība ar šiem noteikumiem paredz sniegt materiālo 
atbalstu pilngadību sasniegušajiem bērniem bāreņiem valstī 
spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā apmērā. 

Sekojot Labklājības ministrijas ieteikumam, saistošajos 
noteikumos tiek iekļauti kritēriji pabalsta piešķiršanai krīzes 
situācijā, kas radusies laikā, kad valstī ir izsludināta ārkārtas 
situācija, kas saistīta ar Covid 19 izplatību.  

3. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Pašvaldības izmaksājamo pabalstu apjoms palielināsies. 
Palielinot piešķiramo pabalstu apmēru audžuģimenēm un 
pilngadību sasniegušajiem bērniem bāreņiem, paredzams, 
ka izmaksas varētu pieaugt par aptuveni 4 tūkstošiem.

4. Informācija par plānoto projek-
ta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms 

5. Informācija par admin-
istratīvajām procedūrām

Informāciju par saistošo noteikumu piemērošanu var sa-
ņemt Kokneses novada domes Sociālajā dienestā.

 
6. Informācija par konsultācijām 

ar privātpersonām Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.  

7. Cita informācija Nav

Apstiprināts projekts “Dzīve pie 
upēm: tūrisma produktu attīstība, 
balstoties uz seno un mūsdienu 
Baltijas valstu vēsturi”

Apstiprināts projekts Nr.LLI-474 “Dzīve pie 
upēm: tūrisma produktu attīstība, balstoties uz 
seno un mūsdienu Baltijas valstu vēsturi” (Li-
ving Rivers) Interreg V-A Latvijas – Lietuvas 
pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.
gadam ietvaros. Projektu īsteno Kokneses no-
vada dome sadarbībā ar Kauņas rajona pašval-
dības administrāciju, Kauņas rajona tūrisma 
un biznesa informācijas centru un Jaunjelgavas 
novada domi. 

Visi projekta partneri atrodas blakus ievēro-
jamajām upēm – Koknese un Jaunjelgava Lat-
vijā atrodas blakus lielākajai Latvijas upei Dau-
gavai un Kauņas rajons Lietuvā atrodas blakus 
garākajai upei Lietuvā - Nemunai. Projekta mēr-
ķis ir veicināt tūrisma attīstību, kas balstīta uz 
vēsturisko, dabas un kultūras mantojumu, kas 
saistīts ar dzīvi pie upēm. 

Projekta laikā paredzētas šādas aktivitātes:
1. Mediju un tūrisma profesionāļu tūres;
2. Pieredzes apmaiņas braucieni uzņēmējiem, 

tūrisma un kultūras speciālistiem uz partneru 
teritorijām, lai dotu iespēju apgūt projekta part-
neru labāko praksi;

3. Reklāmas video potenciālajiem apmeklētā-
jiem par upju krastu pilsētām Kačerginė, Zapyš-
kis, Kulautuva, Vilkija Lietuvā un Koknese, 
Jaunjelgava Latvijā;

4. Jauno mākslinieku rezidence Latvijā un 
jauno fotogrāfu rezidence Lietuvā, lai piesaistītu 
tūristu uzmanību esošajiem un jaunajiem tū-
risma galamērķiem ar radošām izpausmēm un 
radīto darbu ekspozīcijām;

5. Dažādi kultūras pasākumi;

6. Starptautiska konference par ūdens tūris-
mu;

7. QR kodu sistēmas izveide kalpos kā ceļ-
vedis pastaigu ekskursijās Kačerginė, Zapyškis, 
Kulautuva, Vilkija, Koknesē un Jaunjelgavā;

8. Jaunjelgavas pilsētas vēsturiskā izpēte.Iegū-
tā vēsturiskā informācija par tirdzniecības laiku 
Daugavā tiks izmantota virtuālās realitātes tū-
risma stendiem, tūrisma informācijas punktam 
un tūrisma ekskursijām;

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

10. Ērtu atpūtas vietu izveide Daugavas otrajā 
krastā - blakus Staburagam Jaunjelgavas novadā;

11. Minerālūdens strūklakas izveide Kulau-
tuvā;

12. Informatīvie stendi Latvijā un informāci-
jas kiosks Lietuvā.

Projekta īstenošanas ilgums ir 24 mēneši, 
no 2021.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.de-
cembrim. Kopējais partneru projekta budžets 
ir 590 149,67 euro, tajā skaitā 501 627,21 euro 
Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansē-
jums. Kokneses novada domes budžets veido 
314 529,91 euro, tajā skaitā 267 350,42 euro Ei-
ropas Reģionālā attīstības fonda finansējums.

Par publikācijas saturu pilnībā atbild Kok-
neses novada dome un tas nekādos apstākļos 
nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo 
nostāju.

Informāciju sagatavoja:
Projektu vadītāja Ieva Rusiņa

Kokneses novada 
domes Attīstības nodaļa

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs (personiskais 

paraksts)D.Vingris

Nekustamo īpašumu izsole
Kokneses novada dome pārdod mutiskā izso-

lē ar augšupejošu soli tai piederošos sekojošus  
zemes gabalus:

1. “Robežnieku lauki” Iršu pagastā, Kokne-
ses novadā, ar kadastra Nr. 3254 003 0003, ze-
mes vienības kad. apz. 3254 003 0279,  platība 
2,84 ha. Izsoles sākuma cena 5300, euro  (pieci 
tūkstoši trīs simti euro). Lai piedalītos Objekta 
izsolē, līdz 2021. gada 10. maija plkst.10.00 ir 
jāiesniedz rakstisks pieteikums un dokumen-
ti par reģistrācijas maksas 30 euro un drošības 
naudas 530, euro nomaksu. Objekta izsole no-
tiks 2021. gada 11. maijā plkst.10.00 Kokneses 
novada domes ēkā Melioratoru ielā 1, Koknesē, 
1.stāva lielajā zālē. 

2. “Vēres” Iršu pagastā, Kokneses novadā, ar 
kadastra Nr. 3254 003 0172, zemes vienības kad. 
apz. 3254 003 0172,  platība 0,99 ha. Izsoles sā-
kuma cena 2400, euro  (divi tūkstoši četri simti 
euro). Lai piedalītos Objekta izsolē, līdz 2021. 
gada 10. maija plkst.10.00 ir jāiesniedz raks-
tisks pieteikums un dokumenti par reģistrācijas  
maksas 30 euro  un drošības naudas 240, euro 
nomaksu. Objekta izsole notiks 2021. gada 11. 
maijā plkst.10.30 Kokneses novada domes ēkā 
Melioratoru ielā 1, Koknesē, 1.stāva lielajā zālē. 

3. “Kraujiņas” Iršu pagastā, Kokneses nova-
dā, ar kadastra Nr. 3254 003 0179, zemes vie-
nības kad. apz. 3254 003 0179,  platība 2,85 ha. 
Izsoles sākuma cena 5700, euro  (pieci tūkstoši 
septiņi simti euro).). Lai piedalītos Objekta izso-
lē, līdz 2021. gada 10. maija plkst.10.00 ir jāie-
sniedz rakstisks pieteikums un dokumenti par 

reģistrācijas maksas 30 euro un drošības naudas 
570, euro nomaksu. Objekta izsole notiks 2021. 
gada 11. maijā plkst.11.00  Kokneses novada 
domes ēkā Melioratoru ielā 1, Koknesē, 1.stāva 
lielajā zālē. 

4. “Mazie Eģīši” Iršu pagastā, Kokneses 
novadā, ar kadastra Nr. 3254 003 0181, zemes 
vienības kad. apz. 3254 003 0181, platība 1,12 
ha. Izsoles sākuma cena 2650, euro  (divi 
tūkstoši seši simti piecdesmit euro). Lai pieda-
lītos Objekta izsolē, līdz 2021. gada 10. maija 
plkst.10.00 ir jāiesniedz rakstisks pieteikums 
un dokumenti par reģistrācijas  maksas 30 euro 
un drošības naudas 265, euro nomaksu. Objekta 
izsole notiks 2021. gada 11. maijā plkst.11.30  
Kokneses novada domes ēkā  Melioratoru ielā 1, 
Koknesē, 1.stāva lielajā zālē. 

5. “Pie Laimdotām” Kokneses pagastā, Kok-
neses novadā, ar kadastra Nr. 3260 013 0635, 
zemes vienības kadastra apzīmējums  3260 013 
0769,  platība 1,04 ha. Izsoles sākuma cena 
3810, euro  (trīs tūkstoši astoņi simti desmit 
euro). Lai piedalītos Objekta izsolē, līdz 2021. 
gada 10. maija plkst.10.00 ir jāiesniedz raks-
tisks pieteikums un dokumenti par reģistrācijas  
maksas 30 euro un drošības naudas 381,00 euro 
nomaksu. Objekta izsole notiks 2021. gada 11. 
maijā plkst.12.00  Kokneses novada domes ēkā  
Melioratoru ielā 1, Koknesē, 1.stāva lielajā zālē. 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Kok-
neses novada pašvaldības mājaslapā www.
koknese.lv. 

Pašvaldība sniedz palīdzību 
ugunsgrēkā cietušajiem

Otro Lieldienu vakars traģisks izvērtās iedzī-
votājiem Koknesē, 1905. gadā ielā Nr. 64. Ap 
pulksten 21:30 divstāvu koka ēkā vienā no dzī-
vokļiem izcēlās ugunsgrēks. Pirms Valsts uguns-
dzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) ieraša-
nās no mājas saviem spēkiem bija evakuējušies 
11 cilvēki, diemžēl viens cilvēks ugunsnelaimē 
zaudēja dzīvību. Dzēšanas darbi notikuma vietā 
noslēdzās pulksten 3:07.

Šajā dzīvojamajā ēkā ir astoņi dzīvokļi, no 
kuriem trīs pieder pašvaldībai. Ugunsnelaime 
sākās mājas otrajā stāvā - pašvaldības ierīkotajā 
sociālā trīsistabu dzīvokļa vienā istabā.

Dzēšot degošo mitekli, cietuši arī blakus eso-
šie dzīvokļi. Kokneses novada domes priekš-
sēdētājs Dainis Vingris informē, ka sociālais 
dienests ir apzinājis visus šajā namā dzīvojošos 
iedzīvotājus, lai sniegtu nepieciešamo palīdzību. 

Četros dzīvokļos pašreiz nav iespējams dzī-
vot. Sociālā dienesta vadītāja Baiba Tālmane 
skaidro: "Trīs dzīvokļu iemītniekus jau esam no-
drošinājuši ar dzīvesvietām, jauna mājvieta tiks 
sarūpēta vēl vienai ģimenei. Arī tie dzīvokļu ie-
mītnieki, kuri turpina dzīvot šajā namā, saņems 
pašvaldības atbalstu, lai novērstu ugunsgrēka 
radītās sekas."

Ugunsgrēks izcēlās kādreizējās mežrūpniecības saimniecības koka ēkā 1905. gada ielā Koknesē.
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Noderīga informācija Sociālā 
dienesta klientiem

Saskaņā ar Slimību profilakses un kontroles 
centra rekomendācijām, lai mazinātu saslim-
stības ar koronavīrusa COVID-19 izplatīšanos, 
Kokneses novada sociālais dienests turpina dar-
bu, ievērojot sekojošus ierobežojumus:

1. klientu konsultācijas klātienē nodrošina 
neatliekamos gadījumos, ja to nevar nodrošināt 
attālināti, tikšanās laikā gan darbiniekam, gan 
klientam ir noteikts lietot individuālos aizsar-
dzības līdzekļus;

2. veic klientu apsekošanu dzīvesvietā tikai 
īpašos gadījumos, kas saistīti ar krīzes situāciju 
un iepriekš neparedzētiem apstākļiem, vai ja ir 
nepieciešams risināt jautājumus par pakalpoju-
mu neatliekamu nodrošināšanu klientiem, vei-
cot klientu apsekošanu dzīvesvietā, darbinieki 
lieto individuālos aizsardzības līdzekļus;

3. ja klients ir ziņojis, ka viņa sociālā situācija 
nav mainījusies, pārceļ klientu apsekošanu dzī-
vesvietā un pakalpojumu novērtēšanu līdz lai-
kam, kad epidemioloģiskā situācija pašvaldībā 
tiks uzskatīta par drošu;

4. sociālās palīdzības pabalstu izmaksu no-
drošina, veicot pārskaitījumus uz klientu no-

rādītajiem kontiem, maksimāli izvairoties no 
izmaksas skaidrā naudā;

5. dokumentus pieņem attālināti, klienti tos 
var iesniegt izmantojot pasta pakalpojumus, no-
sūtot parakstītu ar drošu elektronisko parakstu 
e-pastā vai ievietojot iesniegumu sociālā dienes-
ta priekštelpā novietotajā pastkastītē. Aizpildot 
iesniegumu, lūgums precīzi norādīt iesniedzēja 
personas kontaktinformāciju;

6. dušas pakalpojumu un veļas mazgāšanas 
pakalpojumu nodrošina tikai ar iepriekšēju pie-
teikšanos. Pakalpojumu jāpiesaka telefoniski, 
zvanot dežurantei uz t.26479372

Ja izsniegtās trūcīgas vai maznodrošinātas 
ģimenes (personas) izziņas  derīguma termiņš 
beidzies valstī izsludinātās ārkārtas situācijas 
laikā, tas ir uzskatāms par pagarinātu uz ārkār-
tējās situācijas laiku un vienu kalendāra mēnesi 
pēc ārkārtējās situācijas beigām. Šobrīd tas ir 
līdz 2021.gada 31.maijam. Informāciju par trū-
cīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) 
izziņas  derīguma termiņu klienti var uzzināt, 
sazvanoties ar sociālā dienesta darbiniekiem.

Sociālā darbinieka 
vārds, uzvārds Risināmie jautājumi Kontaktinformācija

KOKNESĒ

Līva Skābarniece
sociālais darbs ar ģimenēm un 

bērniem, pakalpojumi ģimenēm ar 
bērniem

t.65161811; 20011290, 
e-pasts: liva.skabarniece@

koknese.lv

Ginta Balode
trūcīgas un maznodrošinātas 

personas (ģimenes) statuss, pabalstu 
jautājumi

t.65161811; 29142149, 
e-pasts: ginta.balode@

koknese.lv

Līva Vitenberga
sociālie pakalpojumi pieaugušām 

darbspējīgām personām un pensijas 
vecuma personām

t.65161811; 29541162, 
e-pasts: liva.vitenberga@

koknese.lv

BEBRU PAGASTĀ UN IRŠU PAGASTĀ

Sandra Vītola

sociālais darbs ar ģimenēm un 
bērniem, pakalpojumi ģimenēm ar 
bērniem, sociālie pakalpojumi pie-
augušām darbspējīgām personām 

un pensijas vecuma personām

65164340; 22313141,
e-pasts: sandra.vitola@

koknese.lv 

Rudīte Vaivode

trūcīgas un maznodrošinātas 
personas (ģimenes) statuss, pabal-
stu jautājumi, sociālie pakalpojumi 

pieaugušām darbspējīgām personām 
un pensijas vecuma personām

65164340; 26003964,
e-pasts: rudite.vaivode@

koknese.lv 

Sociālais dienests aicina sociālā dienesta klientus kritiski izvērtēt sociālā dienesta apmeklēšanas 
klātienē nepieciešamību. Ja iespējams, tad atlikt klātienes apmeklējumus līdz epidemioloģiskā situā-
cija pašvaldībā tiks uzskatīta par drošu.

Atklātā konkursā izvēlēts 
Likteņdārza Saieta nama būvnieks
Noslēdzies atklātais konkurss Likteņdārza 
Saieta nama būvdarbu pabeigšanai un 
tiesības to veikt ieguvusi SIA “Mapri būve”. 
Saieta nama būvniecība Likteņdārzā tika 
uzsākta 2016. gada nogalē, kad ēkas pa-
matos ievietoja simbolisku kapsulu ar vēs-
tījumu nākamajām paaudzēm. Konkursā 
izvēlētā būvnieka uzdevums būs pilnībā 
pabeigt ēkas būvniecību, lai to varētu no-
dot ekspluatācijā.

Likteņdārza informācija

Konkursā tika saņemti piecu pretendentu piedā-
vājumi, kas tika vērtēti pēc vairākiem kritērijiem, 
kuru vidū nozīmīgākie ir finanšu piedāvājums, 
darbu izpildes laika un veikto būvdarbu garan-
tijas termiņi. Potenciālajam būvdarbu veicējam 
tika prasīta pieredze līdzīga apjoma publisko ēku 
būvniecības, pārbūves vai restaurācijas darbos, kas 
veikti pēdējos piecos gados. SIA “Mapri būve” Saie-
ta nama būvdarbus apņēmusies paveikt piecos mē-
nešos, būvdarbu garantijas termiņš ir septiņi gadi, 
bet darbu kopējās izmaksas plānotas 1, 213 861,20 
EUR (bez PVN).

Saieta nama projekta autors ir arhitekts Andris 
Kronbergs un SIA “Arhis Arhitekti”. Ēka telpiski 
veidota kā kalns vai tilta aizsākums, simboliski atai-
nojot Likteņdārza ideju – no pagātnes uz nākotni. 
Saieta nams būs ne vien laikmetīgs no arhitektūras 
viedokļa, bet arī no ēkas tehniskā izpildījuma, jo 
iekštelpu apdare ir plānota no dabīgiem materiā-
liem, ēkai būs dabiskā vēdināšana, zemes siltuma 

izmantošana un citi tālredzīgi risinājumi.
Saieta nama kopējā platība būs 700m² un tas 

kļūs par Likteņdārza sabiedrisko centru. Ēkā plā-
notas divas multifunkcionālas zāles dažādiem pa-
sākumiem, t.sk. konferencēm, koncertiem un ci-
tiem notikumiem, kā arī kafejnīca, suvenīru veikals 
un lūgšanu kapela. Nama jumts tiks veidots kā ska-
tu laukums, bet ēkas foajē iecerēta neliela izstāžu 
zāle un goda siena, uz kuras būs iemūžināti organi-
zāciju nosaukumi un cilvēku vārdi, kuri ar saviem 
ziedojumiem atbalstījuši Likteņdārza tapšanu.

Būvnieka izvēles atklātais konkurss tika rīkots 
saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu. Piedāvā-
jumu izvērtēšanai biedrība “Kokneses fonds” iz-
veidoja iepirkuma komisiju sešu cilvēku sastāvā, 
iekļaujot tajā būvniecības procesā ilggadīgi piere-
dzējušus profesionāļus. Komisijā strādāja uzņēmējs 
un Likteņdārza labās gribas vēstnieks Vilis Vītols, 
arhitekti Andris Kronbergs un Kristīne Klišāne, 
būvuzraugs Ingus Lejas-Krūmiņš, tāpat iepirkuma 
komisijā darbojās Kokneses novada domes iepir-
kumu speciāliste Dace Svētiņa un biedrības “Kok-
neses fonds” valdes priekšsēdētājs Jānis Karalis.

Kopš 2018. gada ir spēkā Saeimā pieņemts īpašs 
Likteņdārza likums, nosakot, ka dārzs ir sabiedrī-
bas iniciēta un kopīgi veidota piemiņas vieta, kuras 
izveides un attīstības mērķis ir apzināt, atcerēties 
un godināt cilvēkus, kurus totalitāro režīmu dēļ 
Latvija zaudēja 20. gadsimtā. Likteņdārza Saieta 
nama būvdarbus būs iespējams pabeigt, pateicoties 
valsts budžeta finansējumam.

Lieldienu raibumi Koknesē
Daudz prieka, pavasara saulīti, krāsainus pār-

steigumus Lieldienu svinētājiem Koknesē atve-
da galvenais svētku varonis – Lieldienu Zaķis 
kopā ar savu draugu Gaili. Ar svētkiem rotātu 
auto viņi devās sasveicināšanās tūrē pa Kok-
neses ielām, vēlot priecīgas Lieldienas lieliem 

un maziem svētku gaidītājiem. Savukārt mazie 
koknesieši un viņu vecāki svētku prieka vēstne-
šus sagaidīja savu māju pagalmos, līksmi sasvei-
cinoties un parādot, cik ļoti viņiem patīk pava-
sara skaistākie svētki. Paldies Kokneses kultūras 
nama kolektīvam par sarūpēto svētku prieku! 

Aicinām Kokneses novada pašvaldības mājaslapā un Kokneses kultūras nama “Facebook” 
lapā noskatīties Ingus Pugačova uzņemto video – Lieldienu Zaķa un 

Gaiļa lielisko braucienu pa Koknesi!

Turpinās ziedojumu akcija 
piemiņas akmens apkārtnes 
labiekārtošanai Koknesē
Pateicoties atsaucīgajiem Kokneses no-
vada iedzīvotājiem, piemiņas akmens 
apkārtnes labiekārtošanai Koknesē ir 
saziedoti 680 eiro un 72 centi. 

Kokneses novada domes
Tūrisma un sabiedrisko attiecību nodaļa

No šī gada 15. janvāra līdz 24. martam Kokne-
ses novada politiski represēto nodaļa sadarbībā 
ar Kokneses novada senioriem un LSK Viduslat-
vijas komitejas Kokneses novada nodaļu orga-
nizēja labdarības akciju "Atbalstīsim Kokneses 
pagasta represijās cietušajiem iedzīvotājiem vel-
tītā piemiņas akmens apkārtnes labiekārtošanu". 
Ziedojumu kastītes tika novietotas Koknesē vei-
kalos "Ataudze" un "Volta".

Lielākie ziedotāji ir Kokneses novada politiski 
represēto nodaļa un Raitis Zukuls. Lai īstenotu 
projektu, joprojām ir nepieciešams sabiedrības 

atbalsts, tāpēc ziedojumu akcija pieminekļa ap-
kārtnes labiekārtošanai turpināsies. Veikalos 
"Ataudze" un "Volta" tiek gaidīti labas gribas cil-
vēki, kuri vēlas palīdzēt tapt pievilcīgākai nozī-
mīgajai piemiņas vietai. Pagājušajā gadā Latvijas 
Politiski Represēto apvienība (LPRA) projekta 
pirmajai kārtai piešķīra 1500 eiro. Lība Zukule 
stāsta, ka, pateicoties šim ziedojumam, metāl-
mākslinieks Ants Brimerbergs ir izgatavojis trīs 
plāksnes, uz kurām būs iegravēti 1941. gada 14. 
jūnijā un 1949. gada 25. martā izsūtīto koknesie-
šu vārdi. Plāksnes iecerēts uzstādīt līdz šī gada 
14. jūnijam.

Lība Zukule teic: "Ļoti vēlamies kopīgiem 
spēkiem labiekārtot šo piemiņas vietu. Projekta 
ietvaros plānots uzstādīt ne tikai plāksnes ar iz-
sūtīto vārdiem, bet arī ērtus soliņus atpūtai, veikt 
apzaļumošanu un sakārtot teritoriju ap piemi-
nekli. Būsim pateicīgi novada iedzīvotājiem, kuri 
ar saviem ziedojumiem atbalstīs mūsu mērķi." Anitas Šmites foto.
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Iedzīvotāji atzinīgi novērtē 
tūrisma attīstību novadā

Apkopoti iedzīvotāju aptaujas rezul-
tāti, kurā savas domas par jaunā novada 
attīstību pauduši Aizkraukles, Jaunjel-
gavas, Kokneses, Skrīveru, Neretas un 
Pļaviņu novada iedzīvotāji. Aptaujas 
rezultātu apkopojumu pieejams mājas-
lapā: www.koknese.lv

2020. gada nogalē Aizkraukles nova-
da pašvaldība sadarbībā ar Jaunjelgavas, 
Kokneses, Skrīveru, Neretas un Pļaviņu 
novadiem uzsāka darbu pie jaunveido-
jamā Aizkraukles novada Ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas un attīstības prog-
rammas izstrādes. Saistībā ar attīstības 
plānošanas dokumentu izstrādi no 
2021. gada 1. līdz 28. februārim notika 
iedzīvotāju aptauja, lai noskaidrotu no-
vadu iedzīvotāju viedokli par pašvaldī-
bas attīstību, problēmām un to iespēja-
majiem risinājumiem. 

Dažas atziņas no aptaujā paustā, kas 
saistās ar Kokneses novadu:

• Daudzi no respondentiem uzteic 
Kokneses novada domes atbalsta kon-
kursu "Esi uzņēmējs Kokneses novadā.

• Kokneses novadā dzīvojošie res-
pondenti kā priekšrocību minējuši sa-
tiksmes un ceļu infrastruktūru, plašo 
tūrisma objektu piedāvājumu, kā arī 

Kokneses novadā attīstīto kultūras dzīvi 
un tūrismu. Kokneses novads ir atpazīs-
tams ar darbīgiem, jauniem uzņēmē-
jiem un unikālo Likteņdārzu.

• Kokneses novada iedzīvotāji pie 
trūkumiem norāda rindas pirmsskolas 
izglītības iestādēs. Kokneses privātmā-
jām ļoti aktuāla ir centralizētās kanali-
zācijas sistēmas un ūdensvada izbūve. 
Iedzīvotājiem aktuāli ir autoceļu Kokne-
se - Vecbebri - Irši rekonstrukcija, kā arī 
lauku ceļu atjaunošana un uzturēšana.

• Kokneses novada respondentiem 
nozīmīgākie infrastruktūras projekti 
bijuši ceļu un ielu apgaismojuma sa-
kārtošanas projekti, vairāki no respon-
dentiem piemin arī skeitparka izbūvi, 
Kokneses parka labiekārtošanu (izgais-
mošanu).  

• Pie populārākajiem pasākumiem 
minēti: sporta sacensību posms “No-
skrien ziemu”, goda pilsoņu apbalvo-
šana, gaismas šovs parkā un aktivitātes 
Likteņdārzā. 

Visi aptaujas rezultāti:
http://koknese.lv/iedzivotaju_aptau-

ja/aptaujas_rezultatu_apkopojums

Par nekustamā īpašuma nodokļa 
maksājumu 2021. gadā

Atgādinām, ka  saskaņā ar li-
kumu „Par nekustamā īpašuma 
nodokli”, nekustamā īpašuma 
nodokļa maksājumi veicami 
vienu reizi ceturksnī ne vēlāk 
kā 31. martā, 17. maijā, 16. 
augustā un 15. novembrī vai 
kā katra pašvaldība lēmusi 
atbilstoši “Covid-19 infekcijas 
izplatības seku pārvarēšanas 
likuma” 5.pantā minētajām tie-
sībām 2021.gadā noteikt citus 
nekustamā īpašuma nodokļa 
samaksas termiņus, kas atšķi-
ras no likumā "Par nekustamā 
īpašuma nodokli" noteiktajiem, 
tos pārceļot uz vēlāku laiku 
2021. gada ietvaros.

Saskaņā ar Kokneses novada do-
mes sēdes lēmumu Nr.3-4.6 no 2021.
gada 29. marta ir nolemts:

1. 2021.gadā pārcelt nekustamā 

īpašuma nodokļa (NĪN) maksāšanas 
termiņus. 2021. gada 31. marta un 
2021. gada 17. maija termiņus pārcelt 
uz 2021. gada 16. augustu. Līdz 2021. 
gada 16. augustam par 2021. gada 
maksājumiem neaprēķināt kavējuma 
naudu.

1.1. NĪN maksājams reizi ceturk-
snī, vienas ceturtdaļas apmērā no 
nodokļa gada summas, ierastajā kār-
tībā. Attiecīgi līdz 2021. gada 16. au-
gustam nodokļa maksātājiem ir jāveic 
trīs maksājumi (1., 2. un 3. ceturkšņa 
maksājumi).

Nomaksāt NĪN iespējams Kokne-
ses novada domes kasē (pirmdienās 
un ceturtdienās no pulksten 8.00-
13.00.00; 14.00-17.00), Bebru pagasta 
pārvaldes un Iršu pagasta pārvaldes 
kasēs - katru dienu no pulksten 8.00-
13.00, kā arī bankā, internetbankā, 
portālā www.epakalpojumi.l un www.

latvija.lv. Sākot ar 2020. gada 1. jan-
vāri, Kokneses novada pašvaldības 
nekustamā īpašuma nodokļa maksā-
šanas paziņojumus, kas satur svītru 
kodu, var apmaksāt MAXIMA veika-
lu tīklā. Maxima veikalos par pakal-
pojumu iekasē komisijas maksu.

Veicot maksājumu internetbankā, 
būtiski ir pārliecināties, vai pārskai-
tījums adresēts pašvaldībai, kas izsū-
tījusi paziņojumu par NĪN nomaksu. 
Pārskaitījums veicams uz kādu no 
tiem pašvaldības kontiem, kas norā-
dīti sagatavotajā maksāšanas paziņo-
jumā.

Droši un ērti NĪN ir nomaksāt por-
tālā  www.epakalpojumi.lv    vai  www.
latvija.lv. Abos portālos pieejami paš-
valdību banku konti NĪN samaksai, 
kā arī nodokļa maksātājam automā-
tiski uzrādās visa nepieciešamā infor-
mācija maksājuma veikšanai. Portālā 
www.epakalpojumi.lv iespējams veikt 
nomaksu arī par citas fiziskas vai juri-
diskas personas īpašumiem.

Aicinām nodokli samaksāt lai-
cīgi, jo saskaņā ar likumu par laikā 
neveiktu maksājumu tiek aprēķināta 
nokavējuma nauda 0,05% apmērā no 
nesamaksātās summas.

Aicinām iedzīvotājus izmantot ie-
spēju saņemt nekustamā īpašuma no-
dokļa maksāšanas paziņojumu  elek-
troniski e-pastā.

Informāciju sagatavoja:
Aija Āriņa, Kokneses novada 

domes nodokļu administratore

Aktualitātes izglītības jomā 
Kokneses novada izglītības iestādēs 

7. aprīlī stājās spēkā grozījumi no-
teikumos "Epidemioloģiskās drošības 
pasākumi Covid-19 infekcijas izplatī-
bas ierobežošanai".  32.7.5. punktā no-
teikts, ka izglītības iestādes dibinātājs 
pieņem lēmumu par mācību procesa 
īstenošanu klātienē konkrētajā izglī-
tības iestādē. "Mācību procesa īsteno-
šanu klātienē uzsāk ar nākamās kalen-
dārās nedēļas pirmdienu pēc attiecīgā 
lēmuma pieņemšanas."

Mūsu novadā darbu klātienē turpi-
na pirmsskolas izglītības iestādes "Bitī-
te", "Gundega" un Pērses sākumskolas 

pirmsskolas grupiņa. Darbu klātienē 
īsteno arī  Kokneses pamatskolā – at-
tīstības centrā.

7. aprīlī Slimību profilakses un kon-
troles centra mājaslapā publicētajā 
informācijā par kumulatīvajiem rā-
dītājiem administratīvajās teritorijās, 
Kokneses novadā 14 dienu kumulatī-
vais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 
000 iedzīvotāju bija 183.

Pēc šiem rādītājiem mūsu novadā 
epidemioloģiskie apstākļi atļāva mācī-
bu procesa īstenošanu klātienē izglītī-
bas iestāžu 1.– 6. un 12. klasē, kā arī 

rotācijas kārtībā 7.–9. un 10.–11. klasē.
12. aprīlī Ilmāra Gaiša Kokneses vi-

dusskolā, Bebru pamatskolā un Pērses 
sākumskolā mācības klātienē atsāka 
visi 1. - 6.klašu skolēni.

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā 
7. -11.klašu audzēkņi skolu apmeklē 
rotācijas kārtībā pēc skolas izveidota 
grafika. Audzēkņi un vecāki informā-
ciju par darba organizāciju saņem e-
klasē.

Arī Bebru pamatskolā 7. - 9.klašu 
audzēkņi mācās rotācijas kārtībā. Mā-
cību norises grafiks un informācija e-
klasē.

Grozījumi paredz, ka visā valsts te-
ritorijā atļautas klātienes mācības 12. 
klašu skolēniem, stingri ievērojot dro-
šības pasākumus un veicot gan darbi-
nieku, gan jauniešu testēšanu.

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā 
klātienē mācās arī 12. klase. Izglīto-
jamie skolā mācās katru dienu. Tā kā 
tuvojas eksāmenu laiks, tad šī iespēja 
ļaus skolēniem nostiprināt apgūto mā-
cību saturu un veiksmīgi sagatavoties 
eksāmeniem.

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas 
direktore Ineses Saulīte informē, ka 7.-
11. un 12.klašu audzēkņi var izmantot 
arī skolas dienesta viesnīcu.

Rūpēsimies par savu veselību, lai 
saglabātu iespēju skolēniem mācīties 
klātienē!

Informāciju sagatavoja:
Ilona Lazda,

Izglītības darba speciāliste 

"Lasi, klausies, stāsti!"

eTwinning ir Eiropas skolu sa-
darbības tīkls, daļa no Erasmus+, 
kura mērķis ir veicināt izglītības 
iestāžu sadarbību, izmantojot 
projektu kā metodi mācību pro-
cesā, nodrošinot kompetenču 
pieeju izglītībā, kā arī veicinot 
skolotāju tālākizglītību informā-
cijas un komunikācijas tehnolo-
ģiju (IKT) jomā. Pievienošanās 
eTwinning, lielākajam skolotāju 
tīklam Eiropā, Kokneses pamat-
skolai – attīstības centram bija 
viens no 2020.gada izaicināju-
miem, jo tā nav tikai platforma, 
bet kopiena uzņēmīgiem, rado-
šiem un moderni domājošiem 
pedagogiem.

Ineta Gerasimova, Inese Svence, 
Aija Kārkliņa
projekta koordinatores
Kokneses pamatskolā – attīstības 
centrā

2021.gada aprīlī veiksmīgi ir noslē-

dzies eTwinning projekts 
"Lasi, klausies, stāsti!", 
kurā Kokneses pamat-
skola – attīstības centrs 
kopā ar dalībniekiem 

no Turcijas, Rumānijas un Albānijas, 
izmantojot daudzveidīgas metodes un 
paņēmienus, veicināja bērnos interesi 
par grāmatām un lasīšanas procesu. Pat-
stāvīgas lasīšanas prasmes un lasīšana ar 
izpratni ir īpaši svarīga laikā, kad mācī-
bas daudzās valstīs un skolās notiek attā-
lināti. Projekta laikā centāmies veicināt 
bērnu interesi par lasīšanu, mācījām iz-
vēlēties grāmatu atbilstoši interesēm, kā 
arī secīgi pastāstīt par izlasīto dažādos 
veidos, izmantojot daudzveidīgas repro-
ducēšanas metodes – IT rīkus, zīmēšanu 
smiltīs, lasīšanu kopā ar roku lellēm, ap-
licēšanu u.c. Ceram, ka darbošanās pro-
jektā eTwinning "Lasi, klausies, stāsti!" 
raisīja skolēnos interesi par grāmatām 
un veicināja pašizpausmes prasmju at-
tīstīšanos, pedagogiem tā bija iespēja 
pilnveidot IT prasmes un uzlabot sveš-
valodu zināšanas.

Aicinām skolu pedagogus iesaistīties 
eTwinning, lai rastu jaunus starptau-
tisko projektu partnerus un veicinātu 
Eiropas skolu labās prakses pieredzes 
apmaiņu! 
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Starpnovadu sadarbības projekta "Sveiks, 
kaimiņ!" jaunatnes jomas atbildīgie rod 
jaunas idejas sadarbības stiprināšanai

Starpnovadu sadarbības pro-
jekta “Sveiks, kaimiņ!” jaunat-
nes jomas atbildīgie vērtēja 
jaunatnes jomu Aizkraukles, 
Jaunjelgavas, Kokneses, Nere-
tas, Pļaviņu un Skrīveru nova-
dos, rodot jaunas idejas sadar-
bības stiprināšanai un jomas 
attīstīšanai nākotnē! 

Aizkraukles novada pašvaldība ir 
noslēgusi līgumu ar Jaunatnes starp-
tautisko programmu aģentūru par 
Izglītības un zinātnes ministrijas Jau-
natnes politikas valsts programmas 
2020. gadam 1. sadaļas Valsts atbalsta 
nodrošināšana jaunatnes politikas 
attīstībai pašvaldībās 1.2. apakšsada-
ļas “Starpnovadu un starpinstitūciju 
sadarbība jaunatnes politikas īste-
nošanai vietējā līmenī”, par projekta 
“Sveiks, kaimiņ!” (identifikācijas Nr. 

VP2020/1.2-4) īstenošanu.
Projekta īstenošanas laikā tiek 

veidota sistēma, kura nodrošina ie-
spēju jauniešiem un jaunatnes jomā 
iesaistītajiem speciālistiem īstenot 
institucionālo sadarbību Aizkraukles, 
Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Pļa-
viņu un Skrīveru novadu ietvaros un 
starp novadiem, jauniešu līdzdalību 
novadu sabiedriskajā dzīvē, prasmju 
attīstību un kompetenču uzlabošanu, 
brīvprātības principu nostiprināšanu 
un izpratnes veicināšanu par jaunat-
nes politikas īstenošanas instrumen-
tiem novadu kopējās Jaunatnes poli-
tikas veidošanā.

Turpinot iesākto darbu pie jomas 
izpētes, šī gada 24.martā satikās 18 
jaunatnes jomas darbinieki no sešiem 
novadiem, kuri projekta 6.aktivitātes 
ietvaros veica detalizētu novadu jau-
natnes darba situācijas izpēti, salīdzi-

nāšanu un izvērtēšanu, analizējot jau-
natnes jomas stiprās un vājās puses, 
izprotot draudus un saredzot milzum 
daudz iespēju attīstībai, kā arī starp-
novadu un starpinstitucionālās sadar-
bības veicināšanai.

Tikšanās laikā tika salīdzināta si-
tuācija un pieejamie katra novada re-
sursi jaunatnes jomā, kas ļāva izprast 
šī brīža situāciju un radīt priekšliku-
mus situācijas uzlabošanai, kapacitā-
tes un resursu optimizēšanai un jaunu 
sadarbības iespēju izveidei. Dalībnie-
ki jutās motivēti sadarboties un sare-
dzēja šo iespēju kā papildus resursu 
attīstībai un jaunatnes jomas aktivitā-
šu dažādošanai savā novadā.

Jau aprīlī šie paši jomas atbildīgie 
piedalīsies projekta 8.aktivitātē jeb 
apmācībās, stiprinot jaunatnes darbā 
iesaistīto personu kapacitāti, iegūstot 
jaunas un nostiprinot esošās zināša-
nas, kā arī attīstot savas sadarbības 
prasmes.

Projekts īstenots Izglītības un zi-
nātnes ministrijas Jaunatnes politikas 
valsts programmas 2020.gadam valsts 
budžeta finansējuma ietvaros

Neskatoties uz valstī notiekošo, 
mūsu skolā ir ienācis pavasaris. 
Telpu logos čivina putni, uz 
saules gaismu tiecas sniegpulk-
steņi.  Kaut nedaudz klusāk kā 
ierasts, skolas gaiteņos dzirda-
mi bērnu smiekli, atkal redzē-
šanās, kopā būšanas prieks.

Santa Kalniņa,
Pērses sākumskolas
direktores p.i.

Kā zināms, svētku gaidīšanas laiks 
ir skaistāks nekā pašas svinības- ir 
jārada īpaša noskaņa mājā, skolā, 
pagalmā, jāiemācās kāda dziesma 
vai dzejolis par pavasari. Šogad Liel-
dienu svinības skolā notikt nevarēja, 
bet skolotāji, pirmsskolas grupiņu 
audzinātājas un skolas tehniskie dar-
binieki, centās radīt bērniem svētku 
noskaņu.

Pie skolas salekuši jautri zaķi, kuri 
vietām izmētājuši pa olai. Jautrie 
skolas zaķi sarūpējuši nelielas dāva-
niņas pirmsskolas grupu bērniem, 
kā arī pa kādai saldai oliņai katram 
skolēnam un skolas darbiniekam. 
Pie skolas uzplaukuši skaisti pavasa-
ra ziedi, kuri lepni konkurē ar maza-
jiem sniegpulksteņiem. Tie priecājas 
par pavasari ne tikai skolas puķu 
dobēs, bet arī podiņos uz palodzes. 
Pērses sākumskolas pirmsskolas gru-
piņas bērni ļoti priecājas par pavasa-

ra iestāšanos un iespēju nofotografē-
ties ne tikai pie skolas zaķiem, bet arī 
pārējiem garaušiem Iršu pagastā!

Bērni ne tikai ienesuši pavasari 
savās sirsniņās, bet burtiskā nozīmē, 
ienesuši to arī grupas telpās. Uz pa-
lodzēm lepni aug pašu stādītie lociņi, 
zirņi un citi zaļumi. Bērni tos labprāt 
nogaršo, uzņemot nepieciešamo pa-
vasara vitamīnu devu.

Šķiet, ka pavasari izdevies pamo-
dināt ne tikai ar zaļumu audzēšanu. 
Nodarbību laikā bērni radījuši arī 
pavasarīgi skaistus darbiņus. Šo ne-
dēļu garumā pirmsskolas grupā lepni 
gozējas hiacintes, narcises un tulpes. 
Pa grupas telpu lepni lidinās putniņi. 
Protams, neizpalika arī bez Lieldienu 
olām un cālīšiem.

Pavasari modināja arī 1.- 4.kla-
šu skolēni. Ar kārtīgu izkustēšanos 
pavasara mundrums tika modināts 
sporta stundās, kuras šonedēļ, ņemot 
vērā valstī noteikto kārtību, notika 
ārā. Ievērojot piesardzības pasāku-
mus, klašu grupas sacentās arī olu 
krāsošanā. 

Paldies skolas kolektīvam par pa-
vasara piesardzīgi aktīvo rosību sko-
lā! Īpašs paldies Valteram Razumņi-
kam ar kundzi par brīnišķīgo zaķu 
saimi pie skolas un Vitai Zariņai par 
krāšņo skolas noformējumu!

Lai pavasara saule mums visiem 
piepilda sirdis un atnes gaišas, jo gai-
šas domas!

Skolā ienāk pavasaris!

Pērses sākumskola uzplaukusi pavasarim.

Lieldienu svētku noskaņā.

Kokneses pamatskola – attīstības 
centrs iegūst Erasmus akreditāciju

Kokneses pamatskola – attīstī-
bas centrs jau vairākus gadus 
veiksmīgi realizē Erasmus+ 
projektus, kā rezultātā gūta 
starptautiska pieredze un 
jaunas zināšanas mūsdienīgas 
izglītības nodrošināšanā, ie-
pazīta  inovatīvu un modernu 
mācību metožu pielietošana 
izglītojamiem ar speciālām 
vajadzībām, sekmēta peda-
gogu personības, pozitīvās 
domāšanas un pašpilnveides 
kompetences attīstīšana, uz-
labotas pedagogu svešvalodu 
zināšanas un izpratne par Eiro-
pas kultūrām.

Inese Svence,
Ineta Gerasimova,
Kokneses pamatskola – attīstī-
bas centrs

2020.gada rudenī VIAA izsludi-
nāja konkursu Erasmus akreditācijai 
skolu, pieaugušo izglītības, profe-
sionālās izglītības un mācību jomā. 
Katrai izglītības iestādei tā ir iespēja 
aktīvi iesaistīties starptautiskā piere-
dzes apmaiņā un sadarbībā, lai rosi-
nātu   stratēģiski plānot mobilitātes 
tās attīstības veicināšanai un aplie-
cina plānu īstenot augstas kvalitātes 
mobilitātes kā attīstības pasākumu 
kopuma sastāvdaļu.

Šobrīd Latvijā notiek bū-
tiskas pārmaiņas izglītības 
sistēmā, lai nodrošinātu 
ilgtspējīgu izglītības iestāžu 
tīklu, konkurētspējīgu un 
dinamisku izglītību. Kokne-
ses pamatskola – attīstības 
centrs izmantoja piedāvāto 
iespēju un pieteicās akredi-
tācijai, jo katrai skolai ir jā-
mainās un jāmeklē savs ceļš 
uz progresīvāku un iekļau-
jošu izglītību, fokusējoties 
uz integrāciju, kompetenču 
pieeju, skolēnu sadarbības 
veidošanu un digitālo pras-
mju jēgpilnu izmantošanu. 

Erasmus projekti ir viens no rīkiem, 
kas palīdz skolai sasniegt attīstības 
plānā izvirzītos mērķus.

2021.gada marts atnesa priecīgu 
ziņu no Valsts izglītības attīstības 
aģentūras, ka Kokneses pamatskola – 
attīstības centrs ir saņēmis Erasmus 
akreditāciju līdz 2027.gadam, kas 
apliecina izglītības iestādes prasmi 
īstenot augstas kvalitātes mobilitātes 
un sniedz iespēju vienkāršotā kārtī-
bā pieteikties programmas atbalstam  
projektiem.

Lepojamies ar paveikto un esam 
gatavi jaunu starptautisku projektu 
īstenošanai!

Par pensijas vecuma personu 
sveikšanu nozīmīgās dzīves jubilejās

Sākot ar 2021.gada 7.aprīli tiek at-
sākta pensijas vecuma personu sveik-
šana nozīmīgās dzīves jubilejās. Soci-
ālā dienesta darbinieki aprīļa mēnesī 
nodrošinās pensijas vecuma personu 

sveikšanu nozīmīgās dzīves jubilejās, 
dodoties pie jubilāriem uz mājām. 
Sveikšana tiks veikta arī tām pensijas 
vecuma personām, kurām nozīmīgās 
dzīves jubilejas bija 2021.gada janvā-

rī, februārī vai martā. Veicot pensijas 
vecuma personu sveikšanu nozīmīgās 
dzīves jubilejās, sociālā dienesta dar-
binieki lieto individuālos aizsardzības 
līdzekļus.
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Pavasari sagaidot
Atkal jautrā, dzidrā mēlē
Visi strauti spēlēt spēlē;
Upes čalo skaļā čalā:
Ziema galā! Ziema galā!
/V. Plūdons/
 

2021. gada 1. aprīlī Kokneses 
pamatskola – attīstības centrs 
klasēs ielaida pavasari un rado-
šas Lieldienu aktivitātes. Mūsu 
skola nav pārtraukusi klātienes 
mācības, un, ievērojot epide-
mioloģisko situāciju, esam prie-
cīgi, ka klašu grupu ietvaros 
varējām gatavoties pavasara 
svētkiem. Šis ir arī metodiskās 
komisijas “Cilvēks un sabiedrī-
ba” mēnesis, un radošās darb-
nīcas bija pirmais pasākums, 
kuram sekos konkursi, izstādes 
un citas aktivitātes saistībā ar 
tēmu – profesijas un arodi.

Elīna Māliņa,
metodiskās komisijas “Cilvēks 
un sabiedrība” vadītāja

Skolotāji piedāvāja bērniem pieda-
līties aizraujošās, izglītojošās un inter-
aktīvās Lieldienu darbnīcās, kurās va-
rēja iet rotaļās, dziedāt un spēlēt dažā-
dus mūzikas instrumentus, izgatavot 
sev dāvaniņas un personificētas galda 
kartes, kā arī veikt uzdevumus pie in-
teraktīvās tāfeles. Protams, neiztikām 
bez olu krāsošanas ar tradicionālām 
metodēm un olu ripināšanas. Nopel-
nījām arī šokolādes olas un  izkustējā-
mies sportiskās aktivitātēs.

Radošajās Lieldienu darbnīcās sko-
lēni guva zināšanas un prasmes galda 
klāšanā, dekorēšanā un rotāšanā, kas 
noderēs arī tādās profesijās kā viesmī-
lis,  florists un dizaineris. Visiem tika 
dota iespēja iejusties muzikantu un 
mākslinieku profesijās, kā arī iepazī-
ties ar pavāra darbu, kurš vairs nebūs 
svešs.

Skolēniem un pedagogiem šī bija 
krāsaina un aktīva iespēja ieskandināt 
Lieldienas, lai pēc tam dotos brīvdie-
nās atpūsties, izšūpoties un sveikt pa-
vasari.

Radoša darbošanās, gatavojoties svētkiem.

Noslēgusies orientēšanās spēle 
"Tveram pavasari Iršos"
Aizraujošās spēles uzdevums 
bija no 15. marta līdz 31. mar-
tam meklēt un atrast 30 volej-
bola bumbas simbolus Iršu pa-
gastā. Tie bija paslēpti dažādās 
vietās - pie ēkām, koku zaros, 
logos.

Lāsma Rutkovska,
Iršu pagasta sporta pasākumu 
organizatore

Atrodot simbolu, tas bija jānofo-
tografē, kā arī jāuzraksta tā atrašanās 
vieta. Sportiskajā aktivitātē iesaistījās 
36 dalībnieki gan individuāli, gan pā-
ros, gan ģimenes – kopumā iesūtot 16 
darbus.

Pērses sākumskolas pirmsskolas 
grupas bērniem kopā ar skolotāju 
Daigu Andersoni arī izdevās atrast 
visas bumbas. Piedalījās arī ģimene 

no Vietalvas, kura, 
nepazīstot labi Iršu 
pagastu, spēja at-
rast 23 bumbas. 
Vietalvieši atzīst, 
ka galvenais jau 
nav uzvarēt, bet 
gan piedalīties. Tā 
arī domā pārējie 
dalībnieki, jo šis 
neparastais laiks ir 
ļoti nogurdinošs 
visiem, un, lai iz-
rautos no ikdienas 
rutīnas, ir nepie-
ciešams kustēties un 
doties svaigā gaisā. Kas parasti ir grū-
tākais? Tieši iziešana no savas istabas, 
dzīvokļa vai mājas.

Visas 30 bumbas atrada 11 dalīb-
nieki, kuru starpā tika veikta izloze. 
Galveno balvu ieguva Mārtiņš Ru-

dzons. Balva jau ir nogādāta uzvarē-
tājam, arī pārējie dalībnieki saņēma 
pateicības un saldumiņus.

Liels paldies visiem dalībniekiem 
par piedalīšanos! Galvenais, atcerie-
ties: "Iršos kustos, lai labi justos!"

Viens no volejbola bumbas simboliem bija paslēpies 
pie sporta halles “Irši”. 

Pašvaldību vēlēšanām iesniegti 
10 kandidātu saraksti 

Šī gada 5. jūnijā notiks paš-
valdību vēlēšanas. No 1. jūlija 
Aizkraukles novads kļūs daudz 
plašāks, to veidos seši pašreizē-
jie – Aizkraukles, Jaunjelgavas, 
Kokneses, Neretas, Pļaviņu un 
Skrīveru – novadi. 

5. jūnijā jaunveidojamā novada 
balsstiesīgie iedzīvotāji ievēlēs jaunā 
novada pašvaldības domi 19 deputātu 
sastāvā.

Savus deputātu kandidātus piedāvā 
10 politisko partijas un partiju apvie-
nības (saraksti uzskaitīti iesniegšanas 
secībā):

"Latvijas attīstībai", VIDZEMES 

PARTIJA – 22 deputātu kandidāti;
Jaunā VIENOTĪBA - 22 deputātu 

kandidāti;
"Saskaņa" sociāldemokrātiskā par-

tija – 9 deputātu kandidāti;
"Latvijas Krievu savienība" – 21 de-

putātu kandidāts;
Zaļo un Zemnieku savienība – 17 

deputātu kandidāti;
Jaunā konservatīvā partija – 10 de-

putātu kandidāti;
Latvijas Sociāldemokrātiskā strād-

nieku partija – 12 deputātu kandidāti;
APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI - 22 

deputātu kandidāti;
Nacionālā apvienība "Visu 

Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/

LNNK" - 22 deputātu kandidāti;
Politiskā partija "KPV LV" – 11 de-

putātu kandidāti.
Uz 19 deputātu vietām Aizkraukles 

novada pašvaldības domē kandidē 168 
personas, t.sk. 98 vīrieši un 70 sievie-
tes; kandidātu vidējais vecums – 48,5 
gadi (jaunākajam kandidātam ir 20 
gadi, vecākajam – 86 gadi).

Vēlēšanu zīmes, kas vēlēšanu iecir-
knī tiks izsniegtas katram balsotājam, 
būs   sakārtotas izlozes noteiktajā se-
cībā. Aizkraukles novada pašvaldības 
domes vēlēšanām reģistrēto deputātu 
kandidātu sarakstu pārstāvji 9. aprīlī 
notikušajā kandidātu sarakstu numu-
ru izlozē izvilka sava saraksta kārtas 
numuru.

Izlozes rezultātā vēlēšanu zīmes tiks 
numurētas un sakārtotas šādā secībā: 

1. "Latvijas attīstībai", VIDZEMES 
PARTIJA;

2. APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI;
3. "Latvijas Krievu savienība";
4. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā 

partija;
5. Jaunā konservatīvā partija;
6. Jaunā VIENOTĪBA;
7. Politiskā partija "KPV LV";
8. Zaļo un Zemnieku savienība;
9. Nacionālā apvienība "Visu 

Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK";

10. Latvijas Sociāldemokrātiskā 
strādnieku partija.

Aizkraukles novada Vēlēšanu 
komisijas informācija

Kokneses lepnums 
svētku karogā

Lieldienu gaidīšanas laikā Koknesē parādījās jauni svētku karogi, kuros at-
tēlots mūsu lepnums – Kokneses viduslaiku pilsdrupas. Kokneses pagasta ko-
munālās nodaļas vadītāja Benita Peciņa stāsta, ka tā bijusi apzināta izvēle – ar 
svētku karogiem popularizēt Kokneses viduslaiku

pilsdrupas kā vienu no mūsu atpazīstamības zīmēm.

Pārceltās darba dienas 2021. gadā
2020. gadā ar Ministru Kabineta 

rīkojumu “Par darba dienu pārcelša-
nu 2021. gadā” ir pārceltas vairākas 
darba dienas, kas iekrīt starp svētku 
dienu un nedēļas atpūtas laiku:

• 2021. gada 3. maija (pirmdiena) 
darba dienu, kas iekrīt starp svētdie-
nu, 2. maiju, un svētku dienu, 4. mai-
ju, pārcelt uz sestdienu – 8. maiju;

• 2021. gada 25. jūnija (piektdiena) 
darba dienu, kas iekrīt starp sestdie-
nu, 26. jūniju, un svētku dienu, 24. jū-

niju, pārcelt uz sestdienu – 19. jūniju;
• 2021. gada 19. novembra (piekt-

diena) darba dienu, kas iekrīt starp 
sestdienu, 20. novembri, un svētku 
dienu, 18. novembri, pārcelt uz sest-
dienu – 13. novembri.

Rīkojums izstrādāts, pamatojoties 
uz Darba likuma 133. panta 4. daļu, 
kas paredz, ja darba nedēļas ietvaros 
viena darba diena iekrīt starp svētku 
dienu un nedēļas atpūtas laiku, darba 
devējs šo darba dienu var noteikt par 

brīvdienu un pārcelt to uz sestdienu 
tajā pašā nedēļā vai citā nedēļā tā paša 
mēneša ietvaros.

Šāds rīkojums attiecas uz no valsts 
budžeta finansējamām valsts pār-
valdes iestādēm un to darbiniekiem, 
kuriem ir noteikta piecu darba dienu 
nedēļa no pirmdienas līdz piektdie-
nai. Pašvaldībām, komersantiem un 
organizācijām ievērot attiecīgo darba 
dienas pārcelšanu ir ieteikuma rak-
sturs.
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22. un 23.martā Madonas 
slēpošanas bāzē “Sme-
ceres sils” tika aizvadīti 
Latvijas slēpošanas federā-
cijas koptreniņi, kuros tika 
noskaidroti tie distanču 
slēpotāji, kuri pārstāvēs 
Latviju 2021.gada Eiropas 
ziemas olimpiskajā festi-
vālā, kas no 11. decembra 
līdz 18.decembrim norisi-
nāsies Somijas slēpošanas 
centrā Vuokatti.

Dāvis Kalniņš,
Kokneses sporta centrs

Pirmajā dienā notika sprinta 
sacensības, kur sportistiem bija 
jāslēpo 1.7km garā trase brīva-
jā stilā. Katrs sportists to veica 
divas reizes un vērā tika ņemts 
labākais no diviem rezultā-
tiem. Šajā disciplīnā Kokneses 
novada sportists Edijs Eiduks 
bija labākais, uzrādot rezultātu 
3:32.9 minūtes, kas deva 206.96 
punktus. Tuvākais sekotājs bija 
madonietis Lauris Kaparkalējs, 
kurš ar rezultātu 3:35.5 ieguva 
221.61 punktu. Tā bija tikai puse 
no koptreniņiem, jo nākamajā 
dienā bija jāveic 8km distance 
klasiskajā stilā.

Kā informēja pats sportists, 
tad otrās dienas rītā tika veikta 
slēpju testēšana un veiktas ne-
pieciešamās apkopes darbības, 
lai tās slīdētu no kalna un neslī-
dētu pret kalnu. Pirms došanās 
trasē viss licies optimālā kār-
tībā, bet, sākoties sacensībām, 

slēpes tomēr nebija par 100% 
gatavas klasikas slēpojumam un 
Edijam nācās krietni papūlēties 
katrā kāpumā, lai veiksmīgi un 
pietiekami ātri tiktu līdz galam. 
Kā atzina Edija treneris un tēvs 
Ingus Eiduks, tad sportists esot 
demonstrējis ļoti spēcīgu roku 
darbību, kas ļāva veikt distanci 
vajadzīgajā ātrumā, lai izpildītu 
kvalifikācijas kritērijus.

8km klasikas distancē labā-
kais bija Lauris Kaparkalējs, kurš 
finišu sasniedza 21:38.7 minū-
tēs un ieguva 128.09 punktus, 
kamēr Edija rezultāts 22:08.2 
un 146.26 punkti. Arī summā 

Lauris bija mazliet ātrāks savā-
cot 349.70 punktus, bet Edijs 
– 353.22 punktus. Abi iepriekš 
minētie sportisti arī bija labākie 
un ieguva tiesības startēt Eiropas 
ziemas olimpiskajā festivālā, kas 
decembrī notiks Somijā. Lai arī 
Edijs summā piekāpās uzvarē-
tājam, atpalicība bija pavisam 
neliela – pārrēķinot laika izteiks-
mē tās ir nepilnas 6 sekundes 
uz 8 km. Trešās vietas ieguvējs 
bija Silvestrs Švauksts, kurš no 
līderu dueta atpalika diezgan 
ievērojami, kopā savācot 442.16 
punktus.

Piecas nedēļas svaiga 
gaisa un dzīvesprieka
Noslēdzies seriāls “5 nedē-
ļu kilometri Vecbebriem”, 
kurā no 1. marta līdz 7. 
aprīlim  ikviens aktīvās 
atpūtas cienītājs – Bebru 
pagasta iedzīvotājs, vai 
kuru ar šo vietu vieno rad-
niecīgas saites, varēja veikt 
savus  individuālos startus, 
nodarbību ik reizi fiksējot 
viedtālruņa aplikācijā 
STRAVA. 

Artis Zvejnieks,
Bebru pagasta sporta pa-
sākumu organizators

Dalībnieks startus varēja veikt 
jebkurā Latvijas vietā, bet vismaz 
reizi nedēļā distance bija jāveic 
Bebros.

Pirmās nedēļas kilometrāžas 
uzvarētāja ir Ramona Bičenko 
ar 49.36 kilometriem, kas veikti 
četros treniņos. Otrajā nedēļā 
lielāko distanci - 33.08 kilomet-
rus sešās pastaigu dienās veica 
Sarmīte Jurjāne. Trešajā nedēļā 
atkal visgarāko distanci - 42.01 
km izpildīja Ramona Bičenko, 
tā jau otro reizi uzrādot nedēļas 
labāko sniegumu, turklāt viņas 
garākais treniņš bija 10,25km. 
Ceturtajā nedēļa uzvarētājas 
diplomu, tāpat kā otrajā nedēļā, 
ieguva Sarmīte Jurjāne, veicot 

44.61 kilometrus.
Piektās nedēļas lielāko distan-

ci -  66.6 kilometrus sasniedza 
Ģirts Radčenko, kurā trīs treniņi 
tika skrieti Rīgā un viens treniņš 
notika Vecbebru stadiona un 
Mežaparka apkārtnē.

Kopvērtējuma nosacījumiem 
atbilst grupa S13-15, kur 1.vieta 
Ramonai Bičenko ar 173.99 km, 
2. vieta Tīnai Cīrulei ar 85.46 
km, 3. vieta Evelīna Šleserei ar 

70.56 km. Apbalvošana notiks 
aprīļa trešajā aprīļa nedēļā. To-
mēr dalībnieku iegūtā pieredze, 
sava rakstura un fizisko spēku 
stiprinājums ir ļoti vērtīgs sa-
sniegums šajā pavasarī. 

Paldies visiem par dalību pie-
cu nedēļu garumā! Ar seriāla 
dalībnieku katras nedēļas rezul-
tātiem var iepazīties Kokneses 
novada pašvaldības mājaslapā 
www.koknese.lv

Seriāla “5 nedēļu kilometri Vecbebriem” 2. un 4. nedēļas 
uzvarētāja Sarmīte Jurjāne.

Latvijas vadošā distanču 
slēpotāja Patrīcija Eidu-
ka no Kokneses novada 
noslēgusi sezonu ar 
stabilām vietām simtnie-
kā pasaules rangā gan 
distances, gan sprinta 
vērtējumā

Ivars Bācis,
slēpotājas pārstāvis 

Pēc panākumiem bagātā 
"Tour de ski" Patrīcija Eiduka 
mēnesi nepiedalījās sacensī-

bās, gatavojoties pasaules čem-
pionātam U23, kur sanāca abos 
startos tikt desmitniekā. Tiesa, 
pieaugušo čempionātā Vācijā 
februāra beigās un marta sāku-
mā bija iestājies pārgurums, kā 
rezultātā 21 gadu vecā Patrīcija 
nevarēja savā līmenī nostartēt 
un iegūt labus punktus.

Taču, neskatoties uz to, pa-
saules U23 čempionātā 7. un 
9.vietu izcīnījusī Eiduka pa-
saules rangā no dažiem tūk-
stošiem dalībnieču stabili tu-
ras simtniekā abās disciplīnās, 

distancē ar 45,35 FIS punktu 
reitingu ieņemot 74.vietu, bet 
sprintā ar 64,82 FIS punktiem 
atrodoties 81.vietā.

Patrīcija Eiduka vēlreiz izsa-
ka pateicību saviem atbalstītā-
jiem – būvkompānijai "Merks", 
Kokneses novada pašvaldī-
bai, LOV, "Nateo D", "Skan-
di motors", "Virši", veikalam 
"MySport", "Ievas siers", Aiz-
kraukles novada uzņēmumam 
"Jeld- Wen" un Latvijas Slēpo-
šanas federācijai.

Lepojamies ar novadnieci – Latvijas vadošo distanču slēpotāju Patrīciju Eiduku!

Eiduka sezonu noslēdz 
pasaules ranga simtniekā

Edijs Eiduks kvalificējas Eiropas 
Jaunatnes ziemas festivālam

Šobrīd Edijs veic sezonas beigu treniņus, lai jau pavisam drīz 
ar jaunu sparu sāktu gatavoties 2021./2022. gada sezonai, 

kurā gaidāmi vairāki atbildīgi un nozīmīgi starti. Veselību un 
veiksmi turpmāk!

Laura Igaune izcīna 
ceturto uzvaru sezonā
Amerikas savienoto val-
stu Ziemeļkarolīnas štata 
pilsētā Haipointā 1. un 2. 
aprīlī norisinājās vienas no 
daudzajām ASV universi-
tāšu sacensībām vieglatlē-
tikā “High Point Vertklasse 
meeting”, kurās piedalījās 
arī latviešu vesermetēja 
un bijusī koknesiete Laura 
Igaune. Viņa guva uzvaru 
ar rezultātu 70.56 metri.

Laurai Igaunei šīs bija jau 
ceturtās sacensības šajā sezo-
nā un viņa turpina demonstrēt 
ļoti augstu stabilitāti. Šajā reizē 
visi seši metieni bija tālāki par 
69 metriem un viens – tālāks 
par 70 metriem. Laurai padevās 
šāda metienu sērija – 69.54m, 
70.56m, 69.60m, 69.65m, 
69.77m, 69.31m. Otrās vietas 
īpašniece tika apsteigta Mateja 
Hainza tika apsteigta par gandrīz 
13 pilniem metriem.

Lauras Igaunes 2021.gada 

sezonas aizvadītās sacensības 
un rezultāti:

13. marts, Vilmingtona, 1.vie-
ta ar rezultātu 70.64 m (SB)

19. marts, Haipointa, 1.vieta 
ar rezultātu 69.41 m

27. marts, Roli, 1.vieta ar re-
zultātu 69.74 m

2. aprīlis, Haipointa, 1.vieta ar 

rezultātu 70.56 m
Laura ir kvalificējusies Toki-

jas Olimpiskajām spēlēm, kas šī 
gada jūlijā un augustā norisinā-
sies Japānā, kas arī ir Lauras gal-
venais starts šajā sezonā.

Kokneses sporta centra 
informācija

Laurai Igaunei aizvadīta uzvarām bagāta sezona. 

No 25.marta iedzīvotājiem 
pieejama "āra trenažieru zāle"

No 25.marta darba dienās no 
plkst. 16:00 – 19:00 iedzīvotā-
jiem būs pieejama āra trenažieru 
zāle bez maksas.

Halles galā pie stadiona būs 
pieejami svaru statīvi, svaru 
stieņi, ripas, soli un hanteles. 

Nepieciešamības gadījumā spor-
totgribētāji varēs saņemt arī citus 
rīkus.

Tā kā vietu skaits ir ierobe-
žots, aicinām pieteikties iepriekš 
pa tālr. 29935266. Atgādinām, ka 
treniņa laikā jāievēro valstī no-

teiktie epidemioloģiskās drošī-
bas pasākumi : 2 metru distance, 
roku un inventāra dezinficēšana 
pirms un pēc tā lietošanas.

Pēdējiem vakara sportotājiem 
lūgums palīdzēt ar inventāra no-
vietošanu telpās!
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Kokneses pagasta bibliotēkai 98. dzimšanas diena
Kokneses pagasta bibliotēkas bagāto 
gadu ritums tuvojas gadu simtenim, bet 
šomēnes, 18. aprīlī, vēlēsim mūsu mazajai 
gaismas pilij daudz laimes 98. dzimšanas 
dienā. 
Šis laiks neapšaubāmi ir mainījis un pa-
plašinājis bibliotēkas pakalpojumus un 
ieviesis jauninājumus saziņā un dialogā 
ar apmeklētājiem. Kokneses pagasta bib-
liotēkas radošais kolektīvs, domājot par 
saviem lasītājiem, vienmēr ir atradis veidu, 
kā iepriecināt un iedvesmot. 

Kokneses novada domes
Tūrisma un sabiedrisko attiecību nodaļa

“Aizvadītajā mēnesī piedaloties Kokneses 
kultūras nama aktivitātēs “Ielaid sirdī pa-
vasari”, aicinājām ikvienu sūtīt pavasarīgus 
sveicienus dzejā -  tagad priecājamies par 
kopīgi sagatavoto mazo Pavasara sagaidīša-
nas grāmatiņu. Paldies Pērses sākumskolas 
plašajai mazo dzejnieku saimei, Gunitai un 
Jurģim Justam no Īrijas, brīnišķīgajiem auto-
riem no Saldus, Preiļiem, Ķeguma, Sunākstes, 
Bebriem, Iršiem un koknesiešiem! Savukārt 
Lieldienu noskaņā rosinājām aplūkot greznās 
Lieldienu olas no Zigrīdas Garkakles kolekci-
jas, “ stāsta bibliotekāre Ingrīda Grūbe. 

Kā lasītāji vai apsveikt dzimšanas dienā 

Arī tāda ir bijusi bibliotēkas adrese.

Bibliotēkas pirmā mājvieta.

Fotogrāfijā redzamā Alma Brauna strādājusi Kokneses bibliotēkā 
apmēram no 1928. līdz 1940. gadam.

Daļiņu no sava sirds starojuma šim darbam 
atdeva Valda Leitāne.

 Bagāts darba mūžs. Elvīra Bērziņa no kreisās) bibliotēkā 
strādāja no 1963. gada līdz 1987. gadam.  

jaukās un šarmantās bibliotēkas darbinieces? Arī par to ir pa-
domāts! Līdz 18. aprīlim ikviens var sarūpēt bibliotēkai dāvanu 
– uzzīmēt bibliotekāres darba tērpu, lai izdotos sarīkot izstādi – 
modes skati. Kokneses novada pašvaldības mājaslapā ir ievietots 
šis aicinājums un arī sagatave zīmējumam. Savu radošo redzēju-
mu var aiznest uz bibliotēku vai sūtīt elektroniski. 

Jubilejas mēnesī aicinām ielūkoties Koknese pagasta biblio-
tēkas vēstures lappusēs. Paldies Ingrīdai Grūbei par fotogrāfi-
jām mūsu izdevumam, kas ieskicē laiku, notikumus un cilvēkus, 
kuru darba gadi veltīti Kokneses pagasta bibliotēkai.

Kokneses pagasta bibliotēkas darbinieces Antra Vasiļevska, Olga 
Orliņa, Ingrīda Grūbe, Inta Poiša bibliotēkas 90. dzimšanas 

dienā kopā ar aktrisi Olgu Dreģi.

Kokneses Tūrisma informāci-
jas centrā apmeklētājiem ir atvērta 
tirdzniecības zāle. Savukārt izstā-
žu zāle apmeklētājiem joprojām 
ir slēgta. Tirdzniecības zālē drīkst 

uzturēties viens apmeklētājs (izņe-
mot ar bērnu vai asistentu), kā arī 
obligāti jālieto mutes un deguna 
aizsargi. Būsim atbildīgi!

Radoši darboties nav atcelts!
Kultūras darba veicējiem, tāpat 
kā daudzu citu jomu pārstāvjiem, 
šajā laikā jāmeklē jaunas iespē-
jas, lai turpinātu radoši darboties. 
Kokneses kultūras nama kolektī-
vam vienmēr padomā kāda ideja 
dzīvesprieka saglabāšanai.

Kokneses novada domes
Tūrisma un sabiedrisko attiecību 
nodaļa

Kokneses kultūras nama kolektīvs no 
8. līdz 14. martam aicināja iedzīvotājus 
piedalīties dažādās aktivitātēs ar devīzi 
“Ielaid sirdī pavasari”. Sveicienu sūtīšana 
8. martā, gatavošanās puķu sēšanai, bēr-
nu zīmējumu izstāde kultūras nama lo-
gos, kaķu foto konkurss, pavasara rīmju 
sacerēšana, mājdancis, Skuju ģimenes 
koncerts kultūras nama “Facebook” 
lapā  - tik krāsaina bija šī pavasara marta 
nedēļa.

Savukārt 27. un 28. martā kultūras 
nams kopā ar Kokneses amatierteātri 
aicināja teātra draugus doties Teātra die-
nas pastaigā pa Kokneses parku “Spēl-
maņiem pa pēdām”. 

Inguna Strazdiņa teic: “Paldies vi-
siem teātra mīļiem, kuri piedalījās mūsu 
aktivitātēs.

Teātra dienas pastaigā rosinājām 
atpazīt fotogrāfijas no Kokneses ama-

tierteātra dažādu gadu iestudējumiem. 
Priecājamies, ka īpaši labi atpazināt teāt-
ra pēdējo 10 gadu iestudējumus, tomēr 
visus desmit neatminēja neviens. Pār-
steiguma balvas saņēma Ilze Kalvišķe un 
Inese Vancāne. Paldies ari par atsaucību 
foto konkursā!”

Lielisks Teātra dienas sveiciens ska-
tītājiem bija amatierteātra dalībnieku 
priekšnesums kultūras nama “Face-
book” lapā – Edvarda Vulfa joku lugas 
“Caur bēdām pie priekiem” lasījums. 
Režisore Inguna Strazdiņa stāsta, ka 
Kokneses amatierteātris šobrīd “zoom” 
strādā pie Mārisas Normenas lugas “Ar-

labunakti, māt” iestudēšanas, kā arī no-
tiek Harija Gulbja lugas “Kamīnā klusi 
dzied vējš” mēģinājumi. 

Inguna Strazdiņa jau vairāk nekā 25 
gadus vada Kokneses kultūras nama 
amatierteātri, kas ir guvis spožus panā-
kumus reģionālajās skatēs un iemantojis 
skatītāju mīlestību.

Pagājušā gada nogalē Kokneses no-
vada pašvaldība izvirzīja kolektīva re-
žisori Latvijas amatierteātru asociācijas 
gada balvai. 24. aprīlī attālinātā formātā 
notiks Latvijas amatierteātru asociācijas 
gada balvas piešķiršanas pasākums.

Spēlmaņiem pa pēdām. Viena no izrādēm, kas bija jāatpazīst Teātra dienas 
pastaigā bija 2008. gadā iestudētā Evitas Sniedzes luga „Leģenda par 
lauru koku”. No kreisās: Sandis Migla, Aija Juste un Evita Briņķe.
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“Olimpiskā drafta” finālistu vidū arī 
Patrīcija Eiduka
Februārī Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) pie-
teica jaunu programmu “Olimpiskais drafts”, ku-
ras mērķis ir identificēt un atbalstīt individuālo 
Olimpisko sporta veidu jaunos, talantīgos atlē-
tus vecumā no 16 – 20 gadiem, motivējot sasnie-
gumiem pārejas periodā uz pieaugušo sportu.

Kopā tika saņemts 81 pieteikums. Galvenie kritēriji fi-
nālistu izvēlei bija šādi: jaunā talanta sportisko rezultātu 
progress un reitings pārstāvētajā sporta veidā, motivācija 
uzlabot sasniegtos rezultātus  un iespēja startēt Olimpiska-
jās spēlēs nākotnē.

Fināla sešiniekā tika nosaukta distanču slēpotāja Patrī-

cija Eiduka, kamaniņu braucējs Gints Bērziņš, Ziemeļu 
divcīņnieks Markuss Vinogradovs, pludmales volejbolistu 
tandēms Anete Namiķe un Varvara Brailko, bokseris Ņiki-
ta Gorbunovs un tenisists Kārlis Ozoliņš.

Nosauktie finālisti cīnījās par finansiālu atbalstu 25 
000 eiro apmērā (3 sportistiem) un par 5000 eiro ap-
mērā (3 sportistiem) gadā. Finanses tiks piešķirtas 
treniņu darba nodrošināšanai un dalībai sacensībās. 
30. martā tika noteikts katra finālista finansējuma ap-
joms. Patrīcija ir starp tiem sportistiem, kuri saņems 
25 000 eiro atbalstu treniņu darbam un sacensībām.   
Informācija: www.olimpiade.lv

“Dzeguzītē” notiek pakāpeniska 
klientu un darbinieku vakcinācija
Ģimenes atbalsta centra  "Dze-
guzīte" iemītnieki Iršu pagastā 
pavasara saulgriežus sagaidījuši 
ar labu veselību un možu noska-
ņojumu. 

Kokneses novada domes
Tūrisma un sabiedrisko 
attiecību nodaļa

Lieldienās senioriem jauku pārstei-
gumu sagādāja Daiga Andersone ar sa-
viem mazajiem palīgiem, pārtopot par 
omulīgiem un dāsniem prieka nesējiem. 
Ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus, 
ciemiņi vecļaudīm dāvāja savu sveicienu 
– krāsainas Lieldienu olas un stipras ve-
selības vēlējumus.

“Dzeguzītes” kolektīvs sirsnīgi patei-
cas Daigai Andersonei par sadarbību. 
“Apbrīnojam Daigas radošumu un vēlmi 
radīt svētku sajūtu kopā ar saviem Pērses 
sākumskolas skolēniem, kā arī draugiem 
un ģimeni,” teic iestādes direktore Gaļina 
Kraukle.

Nemitīgi rūpējoties par pieaugušo so-
ciālās aprūpes klientu un darbinieku ve-
selību, regulāri tiek veikti Covid-19 tes-
ti. Iestādes vadītāja stāsta: “Reizi nedēļā 
Covid-19 testus nodod darbinieki, bet 
senioriem testēšana notiek vienu reizi 
mēnesī. Iestādē visi ir veseli, pakāpenis-
ki notiek vakcinēšanās. 24. februārī Co-
vid-19 vakcīnas saņēma pirmie 13 klien-
ti un 9 darbinieki, aprīļa beigās viņiem 
gaidāma otrā vakcīnas pote. Savukārt 7. 
aprīlī ģimenes ārstes Daces Graudas uz-
raudzībā ģimenes ārsta prakses medmā-
sa vakcinēja vēl četrus seniorus.”

Vēlmi vakcinēties izteikusi apmēram 
puse no 40 pieaugušo sociālās aprūpes 
nodaļas klientiem. Lai veselība un sau-
lains pavasaris “Dzeguzītes” mājās! Ciemiņi Lieldienās ir klāt!

Prieks ir dāvināt un prieks ir saņemt!

24. aprīlī Lielajā Talkā - katrs 
atsevišķi, bet visi kopā!
««« Raksta sākums 1. lpp 

Turpinās vingrošanas 
nodarbības attālināti 
platformā ZOOM

Ārstnieciskā vingrošana fiziote-
rapeita pavadībā notiek attālināti 
platformā ZOOM otrdienās un ce-
turtdienās! Nodarbību sākums otr-
dienās no plkst.18:00, ceturtdienās no 
plkst.19:00.

Nodarbības ilgums - 1 stunda.
Pieslēdzoties nepieciešams norādīt 

savu vārdu un uzvārdu! Links uz no-
darbību ZOOM:https://zoom.us/j/81
62343610?pwd=M2VsMmF0djhPRD
VxV05RUGs2REkxZz09

Meeting ID: 816 234 3610
Passcode:Vingro21
Nepieciešams dators ar interneta 

pieslēgumu, vingrošanas paklājiņš un 
ērts apģērbs!

Nodarbības vada sertificēta fizio-
terapeite Žanete Vingre. Iepriekšēja 
pieteikšanās nav nepieciešama. 

Nodarbības ir bez maksas un 
tās tiek organizētas projekta nr. 
9.2.4.2./16/I/019 "Koknese-veselīgākā 
vide visiem!" ietvaros.

Informāciju sagatavoja:
Ieva Rusiņa,

Kokneses novada domes
Attīstības nodaļas
Projektu vadītāja

Lai parūpētos par vidi, pasargājot 
arī sevi, aicinājums talkot individuāli 
– “solo”  talkas, divatā – “duo”  talkas 

vai vienas mājsaimniecības ietvaros – 
“ģimenes talkas”. Visiem talkotājiem 
ir iespēja pieteikt savas talkas talkoša-
nas tiešsaistes kartēs Lielās Talkas mā-
jas lapā www.talkas.lv sadaļā “Kartes

Liela Talka šogad individuālajiem 
talkotājam ir radījusi iespēju saņemt 
savus talkas atkritumu savākšanas 
maisus. Tie tiks izplatīt ar Lielās Tal-
kas atbalstītāja “Maxima Latvija” 
palīdzību. Individuāliem jeb SOLO 
talkotājiem, kuri jau 24. aprīlī plāno 
piedalīties Lielajā Talkā, varēs saņemt 
talkošanas maisus sev ērta veidā kādā 
no teju 200 “Maxima” veikaliem visā 
Latvijā. Lai veicinātu individuālo tal-

kotāju iesaisti un atvieglotu to dalību 
Lielās Talkas kustībā, saņemt Lielas 
Talkas maisu kļūs vēl ērtāk – dodoties 
uz tuvāko “Maxima” veikalu, bez ne-
pieciešamības savu dalību pirms tam 
saskaņot ar talkas koordinatoru. Visi 
SOLO talkotāji no 19. līdz 24. aprīlim 
varēs saņemt savu īpašo talkas maisu 
veikalos “Maxima” (izņemot “Maxi-
ma Express” formāta veikalus), veicot 
simbolisku pirkumu vismaz 0.10 eiro 
apmērā. Jāņem vēra, ka maisu skaits ir 
ierobežots.

Aicinām ikvienu pievienoties  Lat-
vijas talkotāju pulkam!
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Kokneses novada Dzimtsarakstu 
nodaļā 2021.gada martā:

* Reģistrētas 3 laulības
* Reģistrēti 3 jaundzimušie: Helēna Heilia, Zane, Roberts
* Sastādīti 3 miršanas reģistri

Mūžībā pavadīti:
Anna Kazāka (1934.)
Vladislavs Dervenieks (1967.)
Ričards Kriņickis (1966.)

28. aprīlī  no pulksten 10 
līdz pulksten 13 Kokneses 
kultūras namā, Hanzas ielā 2, 
norisināsies Valsts asinsdono-
ru centra (VADC) organizētā 
donoru diena. 

*personas, kas pārslimo-
jošas Covid-19,   drīkst nodot 
asinis 14 dienas pēc pilnīgas 
izveseļošanās;

*pēc Pfizer un BioNTech 
vakcīnas "Comirnaty" un Mo-

derna otrās vakcīnas saņem-
šanas,   jāpaiet 14 dienām, lai 
varētu nodot asinis.

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

liecināts par savu veselības stā-
vokli;

• pēdējo 14 dienu laikā nav 
bijis saskarsmē ar cilvēkiem, 
kuriem ir aizdomas par saslim-
šanu ar Covid – 19;

• atbilst visiem nepieciešama-
jiem kritērijiem, vairāk informā-
cijas VADC mājaslapā:  https://
www.vadc.lv/donoriem/vai-va-
ri-ziedot

Kā vienmēr, donoram līdzi 

jābūt derīgam personu aplie-
cinošam dokumentam (pasei, 
personas apliecībai (eID) vai 
jebkurai citai personu identificē-
jošai apliecībai, kas satur sekojo-
šu informāciju – personas kodu, 
vārdu, uzvārdu un foto.  Bez 
personu apliecinoša dokumenta 
donorus nepieņem. Lai saņemtu 
kompensāciju ir nepieciešams 
bankas konta numurs.

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

Mākslas dienās "piePogās" 
KRĀSAS"

Sagaidot Mākslas dienas, Kokneses kultūras nams aicina 23. un 24. aprīlī, laikā no plkst. 21:00 
līdz 24:00, "piePOGĀT KRĀSAS"!

* "piePOGĀJIET POGAS"
Jūs gaidīs apgleznotu pogu izstāde, kurā ar savu apgleznoto pogu aicināts piedalīties ikviens 

interesents. Laikā no 12. aprīļa apgleznojiet pogas un atnesiet līdz 20. aprīlim uz kultūras namu. 
Pogu sagataves var saņemt, piezvanot pa tālruni 26574538. Visiem māksliniekiem kārums no kul-
tūras nama.

* "piePOGĀJIET MIRKLI"
Nofotografējieties pie apgleznotajām pogām un ievietojiet  fotogrāfiju savā FB lapā,  pievienojot 

@Kokneseskulturasnams vai sūtot uz WhatsApp 26574538.
* "piePOGĀ KRĀSAS"
Nāciet skatīties, kā krāsojas kultūras nama logi, skan mūzika un ieklausieties Kokneses amatier-

teātra I.Ziedoņa “Pasakas par pogu” lasījumā.
Kokneses kultūras nama informācija

Donoru diena Koknesē

"EKO dienas 2021" Kokneses novadā
Pavasaris ir laiks, kad vairāk 

domājam par sava īpašuma 
un vides sakārtošanu. Atkri-
tumu apsaimniekotājs "Ķilu-
pe" piedāvā gan privātmāju 
un dzīvokļu īpašniekiem, kā 
arī uzņēmumiem un pašval-
dības iestādēm iespēju ērti 
un bez maksas atbrīvoties no 
nolietotas elektrotehnikas, 
makulatūras un stikla iepa-
kojuma.

EKO dienu laikā no Kok-
neses novada iedzīvotājiem 
bez maksas tiks pieņemta 
makulatūra (avīzes, žurnāli, 
grāmatas), stikla iepakojums 
(tukšas stikla burkas un pu-

deles) un visdažādākā sadzī-
ves elektrotehnika – televi-
zori, ledusskapji, gāzes plītis, 
veļasmašīnas, trauku mazgā-
jamās mašīnas, datori un mo-
nitori, radioaparāti, mūzikas 
centri, magnetolas, telefoni, 
putekļusūcēji, gludekļi, fēni, 
tējkannas, blenderi un cita 
mazā virtuves sadzīves teh-
nika, mobilie telefoni un to 
lādētāji utt. Atgādinām, ka 
nolietotās elektropreces ne-
drīkst būt izjauktas.

EKO dienas Kokneses no-
vadā notiks 2021. gada 20. un 
21. aprīlī.

Makulatūras, stikla iepa-

kojuma un sadzīves elektro-
tehnikas savākšana un izve-
šana notiks bez maksas ar 
"Ķilupe" transportu un dar-
baspēku, piebraucot pie katra 
klienta individuāli. EKO die-
nu ietvaros pieteiktie atkritu-
mi būs jāizliek plkst. 8 no rīta 
ārpus vārtiņiem, dienas laikā 
piebrauks kravas transports 
un visu savāks. Līdz ar to ie-
dzīvotājiem nav jābūt mājās.

Pakalpojumu var pie-
teikt pa tālruni 29104053 
vai 65071222, kā arī sūtot 
e-pastu ar pieteikumu "EKO 
Dienas Koknesē" uz kilupe@
gmail.com


