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KOKNESE  BEBrI  IrŠI

 Lai laiks mūs skolo, bet nevis pārmāca, lai dara mūs dzīves gudrus. /R.Kaudzīte/

Esiet sveicināti aprīlī! Laikā, 
kad gājputni pulcējoties baros 
atgriežas mājās. Mēs varam tikai 
nolūkoties, kā dzērves cēli pa-
staigājas purva malā, kā zosu ka-
rapulks iekaro zemnieku laukus, 
bet gulbji Daugavas vidū svin 
pavasari. Kas atļauts putniem, 
šobrīd nav iespējams mums. Līdz 
12. maijam pagarināta ārkārtas 
situācija valstī, cīnoties pret “Co-
vid-19” izplatību. Korona vīrusa 
triumfs pasaulē pilnībā izjaucis 
mūsu dzīves ierasto ritmu. “Mā-
jas. Ziepes. Divi metri”  - ar šo 
Slimību profilakses un kontroles 
centra uzsaukumu mums jādzīvo 
līdz maija vidum. Ļoti gribas ce-
rēt, ka ne ilgāk. 

Esam sagaidījuši Lieldienas. 
Kristīgajā pasaulē – Jēzus Kristus 
Augšāmcelšanos. Mūsu latviska-
jā dzīvesziņā – Saules atgrieša-
nos. Lai arī šoreiz nevarējām būt 
kopā Lieldienu dievkalpojumus 
baznīcās un tradicionālajos svēt-
ku pasākumos - izšūpoties Kok-
neses parka varenajās šūpolēs vai 
lielajās šūpolēs “Galdiņu” dārzā 
Bebros, mēs varējām baudīt klu-
sus un sirsnīgus brīžus kopā ar 
savām ģimenēm. Un tā noteikti 
ir šī laika vislielākā vērtība – vel-
tīt laiku saviem vistuvākajiem. 
Pavisam drīz spirgtā zaļumā uz-
plauks bērzu lapas. Un arī mēs 
atdzimsim kā koku lapas pava-
sarī. Daudz stiprāki un labāki, 
ar māku novērtēt to, kas mums 
pieder. 

Uz valdības un pašvaldību 
pleciem gulstas atbildība, kā 
rūpēties par iedzīvotājiem ār-
kārtējās situācijas laikā. Mūsu 
izdevuma lappusēs informējam 
par Kokneses novada domes pie-
ņemtajiem lēmumiem, sniedzot 
atbalstu iedzīvotājiem, kā arī ie-
pazīstinām ar aktuālu informā-
ciju, kas saistoša visiem Latvijas 
iedzīvotājiem.

Skolēniem, viņu vecākiem 
un skolotājiem šis laiks ir viena 
liela mācību stunda. Attālinātais 
mācību process ir  izaicinājums, 
kurā visi iesaistītie ir ieguvuši 
milzīgu pieredzi. Arī mēs šī izde-
vuma lappusēs stāstām, kā norit 
attālinātā mācīšanās novada iz-
glītības iestādēs. Pats galvenais 
secinājums – bērni ļoti vēlas at-
griezties skolas solā!

Būsim atbildīgi un ievērosim 
noteiktos drošības pasākumus! 
Rūpēsimies par savu veselību un 
saudzēsim savus mīļos! 

Saulainu un darbīgu aprīli!
Sarmīte Rode

Koknesiešu paldies – vislabākais darba novērtējums

Sveicot pavasari, koknesiešus un 
garāmbraucējus jau labu laiku 
pirms Lieldienām priecēja svētku 
rotā sapostā Koknese. Omulīgie 
Lieldienu zaķi, pie “Laimdotu” 
pieturas “sastādītie” burkāni, 
varenie Lieldienu rati Kokneses 
parkā un ziedošo atraitnīšu 
dobes – saulainu noskaņojumu 
mums dāvā galvenās ideju ģe-
neratores Kokneses komunālās 
nodaļas dārznieces Margitas Krū-
zesun nodaļas strādnieku kopīgi 
paveiktais. 

“Arī šajā laikā mūsu ikdienā nekas 
īpašs nav mainījies, darām ierastos 
sakopšanas darbus. Protams, nepul-
cējamies vairs grupiņās, bet katram 
ir zināms savs darbs, kuru strādnie-
ki apzinīgi paveic. Priecājamies, ka 
cilvēkiem patīk doties pastaigās uz 
Kokneses parku. Viņu paldies par šo 
sakopto vietu ir mūsu darba vislabā-
kais novērtējums. Mēs esam nodaļa, 
kas nevar strādāt attālināti, esam ie-
rindā un rosāmies,” stāsta Kokneses 
Komunālās nodaļas vadītāja Benita 
Peciņa. Šajā pavasarī lielākie darbi 

paveikti ceļu uzturēšanā un Kokneses 
teritorijas labiekārtošanā. Auto ce-
ļiem Gaiļi-Atradze un  Kaplava-Vecā 
šoseja noņemts ceļa malu apaugums. 
Arī Dzeņu ielas un 1905. gada ielas 
posms atbrīvots no ceļa malu apau-
guma. Komunālās nodaļas strādnieki 
čakli darbojušies Kokneses viduslai-
ku pilsdrupu teritorijā. “Priekšpilī 
tiks uzstādīts jauns saimes galds, lai 
tas ilgāk kalpotu un apmeklētājiem 
būtu ērtāk, ir uzlikts bruģa laukums. 
Pilsdrupu namiņam sakārtota nok-
rišņu ūdens savākšanas sistēma. Tur-
pat pilsdrupās nodaļas strādnieki ir 
izveidojuši akmens kāpnes uz Moku 

kambari,” teic Benita Peciņa. Tie, kas 
devušies pa Dabas taku būs pama-
nījuši atjaunoto tiltiņu pāri Helenas 
upītei. Atpūtas vietā pie Daugavas 
uzstādīta spēle “Krustiņi-nullītes”. 
1905. gada ielā – ozolu alejā izzāģējot 
sausos zarus, sakopti ozolu vainagi.

Komunālās nodaļas vadītāja Be-
nita Peciņa teic lielu paldies nodaļas 
darbiniekiem un novēl visiem darbī-
gu pavasari! 

 Kokneses novada domes
Tūrisma un sabiedrisko 

attiecību nodaļa 
Anitas Šmites foto

Komunālās nodaļas šī gada lieliskais meistardarbs.

Kokneses parkā ienācis pavasaris.

Kokneses novada pašvaldība piešķirs 
pabalstus krīzes skartajām ģimenēm

15. aprīlī Kokneses novada domē 
notika Sociālo jautājumu un veselības 
aprūpes pastāvīgās komitejas un novada 
domes ārkārtas sēde. Domes deputāti 
lēma par Kokneses novada pašvaldības 
pabalstiem sakarā ar valstī noteikto ār-
kārtējo situāciju COVID-19 ierobežoša-
nai. Vērtējot situāciju, Kokneses novada 
domes priekšsēdētājs pauž pārliecību, 
ka šajā brīdī pašvaldībai ir jārod 
atbalsta instrumenti dažādām novada 
iedzīvotāju grupām. “Pirmkārt, mums 
palīdzība jāsniedz sociāli mazaizsargā-
tajām iedzīvotāju grupām. Tāpat šajā 
sarežģītajā situācijā pašvaldības atbalsts 
ir nepieciešams ģimenēm ar bērniem, 

kuri līdz pat maija beigām mācīsies at-
tālināti. Vecākiem tās ir papildu rūpes 
spraigajā ikdienā, apvienojot darbu ar 
bērnu pieskatīšanu un izglītošanu. Tie-
ši tādēļ sēdes darba kārtībā tika iekļauts 
jautājums par atbalstu bērnu ēdināšanas 
nodrošināšanai visiem Kokneses no-
vadā deklarētajiem pirmsskolas izglītī-
bas iestāžu audzēkņiem un 1.-9. klašu 
skolēniem, kuri apmeklē mūsu novada 
izglītības iestādes. Ja mācības noritētu 
klātienē, tad brīvpusdienas saņemtu 
tikai 1.-9.klašu audzēkņi; pirmsskolas 
izglītības iestāžu 5-6gadīgo bērnu obli-
gātās apmācības grupu izglītojamie un 
bērni no daudzbērnu ģimenēm. Tomēr 

šajā situācijā domes deputāti vienbalsīgi 
nolēma atbalstīt visas ģimenes, kurām 
atbalsts par bērna ēdināšanu ir nepiecie-
šams, ” informē Dainis Vingris.

Aicinām iepazīties ar 15.04.2020 ār-
kārtas novada domes sēdē pieņemto 
lēmumu skaidrojumu.

Pabalsts krīzes situāci-
jā nonākušajām perso-
nām

Izskatot Sociālo jautājumu un veselī-
bas aprūpes pastāvīgās komitejas saga-
tavoto lēmumprojektu “Par Kokneses 
novada pašvaldības pabalsta piešķirša-
nu personām krīzes situācijā sakarā ar 
valstī noteikto ārkārtējo situāciju CO-
VID-19 ierobežošanai”, domes deputāti 
nolēma: ”

Pašvaldība piešķir ģimenei (perso-
nai) pabalstu, pamatojoties uz ārkārtējo 
situāciju, ja ģimene (persona) atbilst kā-
dam no šādiem kritērijiem:

ģimenei (personai) saistībā ar ārkār-
tējo situāciju nav ienākumu (piemēram, 
persona ir bezalgas atvaļinājumā, perso-
nai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet 
vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts, 
pašnodarbinātas vai uz uzņēmuma lī-
guma, vai uz cita veida līguma pamata 
nodarbinātas personas – pakalpojumu 
sniedzēji, kas zaudējuši ienākumu avo-
tu, u.c.);

ģimenei (personai) ir radušies pa-
pildus izdevumi, ko tā pati nespēj segt, 

atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgrie-
šanos no COVID-19 skartajām valstīm/
šobrīd jebkuras citas valsts (piemēram, 
ienākumi un uzkrājumi iztērēti papildus 
mājoklim, viesnīcai, transportam, u.c.);

ģimene (persona) atrodas vai ir at-
radusies karantīnā un tai nav iztikas lī-
dzekļu.

Pašvaldība piešķir pabalstu krīzes si-
tuācijā, kas radusies sakarā ar ārkārtējo 
stāvokli COVID 19 ierobežošanai, 80,00 
euro apmērā vienai personai mēnesī. 
Pabalstu izmaksā katru mēnesi trīs mē-
nešu periodā. 

Iesniegums iesniedzams Kokneses 
novada domes Sociālajā dienestā, kas 
veic izvērtējamu un pieņem lēmumu.”

Kokneses novada domes Sociālā die-
nesta vadītāja Baiba Tālmane skaidro: 
“Šo pabalstu piešķirs personām, kuras 
krīzes ietekmē ir palikušas bez ienāku-
miem, nesaņem ne bezdarbnieka pa-
balstu, ne dīkstāves pabalstu un saviem 
spēkiem nespēj nodrošināt pamatvaja-
dzības. Aicinām krīzē nonākušos vēr-
sties pēc palīdzības, uzrakstot Sociāla-
jam dienestam brīvā formā iesniegumu, 
kurā norādīts skaidrojums par radušos 
situāciju un pabalsta nepieciešamību.”
Pabalsts bērnu 
ēdināšanas 
nodrošināšanai trūcīgās, 
maznodrošinātās un 
daudzbērnu ģimenēs

Raksta turpinājums 2.lpp »»»

Novada
Vēstiskokneses
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2020.gada 25.martā Kokneses novada dome NOLĒMA:
1. Apstiprināt sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību „Kokneses 
Komunālie pakalpojumi”, reģ. Nr. 
48703001147 Gada pārskatu par 
2019. gadu. 

2. Apstiprināt sabiedrības ar ie-
robežotu atbildību „Vidusdaugavas 
SPAAO” Gada pārskatu  par 2018. 
gadu. 

3. Atbalstīt Jaunjelgavas novada 
domes nekustamā īpašuma „Vālo-
dzes”, kadastra numurs 3286 004 
0242, Sunākstes pagastā, Jaunjelga-
vas novadā,  atsavināšanu.  

4.1. Apstiprināt Grozījumus ar 
Kokneses novada domes 2018. gada 

26. septembra lēmumu Nr.71.1. 
apstiprinātajā “Kokneses mūzikas 
skolas NOLIKUMĀ” (informācija 
mājas lapā www.koknese.lv ).

4.2. Grozījumi stājas spēkā ar 
2020. gada 26. martu. 

5. Iznomāt nekustamajā īpašu-
mā ar kadastra Nr.32465060006 ar 
adresi “Pilslejas 2”, Bebru pagasts, 
Kokneses novads, būvē ar kadastra 
apzīmējumu 3246 006 0015 001, 
garāžu Nr.4 ar platību 54,1 m2 uz 
7 (septiņiem) gadiem (informācija 
mājaslapā www.koknese.lv ).

6. Iznomāt Kokneses novada do-
mei piederošo nekustamā īpašuma 

ar kadastra Nr.3260 013 0439 ar ad-
resi „Laukums” Kokneses pagasts, 
Kokneses novads, zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 3260 013 
0764 daļu  ar platību  0,7941 ha 
(turpmāk tekstā –Objekts), uz 30 
(trīsdesmit) gadiem ( informācija 
mājaslapā www.koknese.lv ).

7. No līdzekļiem neparedzē-
tiem gadījumiem papildus piešķirt 
769.80 euro (septiņi simti sešdes-
mit deviņu euro 80 centi)  ar PVN 
(636,20 euro bez PVN) sanitāra 
mezgla remontam I. Gaiša Kokne-
ses vidusskolas pirmajā stāvā.

8. Apstiprināt saistošos noteiku-

mus Nr.3/2020 ”Grozījumi Kokne-
ses novada domes 2013. gada 10. 
jūlija  saistošajos noteikumos Nr. 8 
“Kokneses novada pašvaldības no-
likums”” (informācija mājas lapā 
www.koknese.lv ).

9. 2020.gadā par vienu mēnesi 
pagarināt nekustamā īpašuma no-
dokļa maksājuma  termiņu fizis-
kajām un juridiskajām personām 
par nekustamajiem īpašumiem, kas 
atrodas Kokneses novada adminis-
tratīvajā teritorijā, nosakot šādus  
maksājuma termiņus: ne vēlāk kā 
30.aprīlī, 15. jūnijā, 15. septembrī 
un 15. decembrī — vienas ceturtda-

ļas apmērā no nodokļa gada sum-
mas. 

10. Lai nodrošinātu Ministru ka-
bineta izvirzīto prasību  par darba 
pienākumu veikšanu attālināti un 
domes un komiteju sēžu norises 
nodrošināšanu attālināti, ievēroša-
nu, no līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem piešķirt nepieciešamos 
finanšu līdzekļu programmatūras, 
licenču,  datortehnikas  un aprīko-
juma iegādei.

Sagatavoja novada domes 
sekretāre Dzintra Krišāne

Kokneses novada pašvaldība piešķirs 
pabalstus krīzes skartajām ģimenēm

Kokneses novada dome lēma atcelt 2020.gada 
25.marta sēdes lēmumu Nr.7.2 “Par atbalstu bērnu 
ēdināšanas nodrošināšanai sakarā ar valstī noteik-
to ārkārtējo situāciju COVID 19 ierobežošanai” 
ar 2020.gada 14.aprīli. Lēmums atcelts, jo tajā bija 
nepieciešams papildināt atbalsta saņēmēju kate-
gorijas, pievienojot arī daudzbērnu ģimenes un 
nosakot, ka šis pabalsts pieejams Kokneses novadā 
deklarētajām personām.

15. aprīļa novada domes lēmums par atbalstu 
bērnu ēdināšanas nodrošināšanai trūcīgās, mazno-
drošinātās un daudzbērnu ģimenēs sakarā ar valstī 
noteikto ārkārtējo situāciju COVID- 19 ierobežo-
šanai nosaka: “

Valstī izsludinātā ārkārtējās situācijas periodā 
tiek piešķirts pabalsts bērnu ēdināšanas izdevumu 
segšanai Kokneses novada administratīvajā terito-
rijā deklarētajām trūcīgām, maznodrošinātām un 
daudzbērnu ģimenēm, kurās ir:

pirmsskolas vecuma bērni, kuri šajā laika perio-
dā ir pārtraukuši apmeklēt pirmsskolas izglītības 
iestādi;

1.-9.klases skolēni, kuri šajā laika periodā iegūst 
pamatskolas izglītību, mācoties attālināti. 

Noteikt pabalsta apmēru 1,50 euro vienam bēr-
nam par katru darba dienu, sākot no 2020.gada 
1.aprīļa. Pabalsta izmaksu nodrošināt līdz mēneša 
25.datumam.

Kokneses novada domes Sociālajam dienestam 
nodrošināt pabalstu izmaksu sarakstu sagatavoša-
nu atbilstoši noteiktajiem kritērijiem un Kokneses 
novada grāmatvedības nodaļai nodrošināt savlai-
cīgu pabalstu izmaksu uz vecāku norādīto bankas 
kontu.”

Lūdzam ņemt vērā, ka pabalsta izmaksa tiks 
nodrošināta par laika periodu, kamēr bērns mācās 
attālināti. Beidzoties mācību gadam 31.maijā, 1-9.
klašu skolēniem pabalsta izmaksa tiks pārtrauk-
ta, jo mācības attālināti vairs nenotiks. Savukārt, 
pirmsskolas vecuma bērniem pabalsta izmaksa tiks 
pārtraukta, kad ārkārtējā situācija valstī tiks atcel-
ta un pirmsskolas vecuma bērni varēs apmeklēt 
pirmsskolas izglītības iestādes kā iepriekš.
Atbalsts bērnu ēdināšanas 
nodrošināšanai pirmsskolas 
izglītības iestāžu audzēkņiem 
un 1.-9. klašu skolēniem

Šis pašvaldības pabalsts paredzēts Kokneses 
novadā deklarētajiem bērniem, kuri apmeklē 
Kokneses novada izglītības iestādi – ir bērnudārza 
audzēkņi vai 1.-9. klašu skolēni, bet nav ne no trūcī-
gas, ne maznodrošinātas, ne daudzbērnu ģimenes. 
Lai saņemtu pabalstu, vecākiem būs jāaizpilda “Pie-
teikums bērna/u ēdināšanas pabalsta saņemšanai 
Kokneses novadā sakarā ar valstī noteikto ārkārtējo 
situāciju COVID 19 ierobežošanai attālinātā izglītī-
bas procesa laikā 2020. gada aprīlī un maijā”. Pie-
teikuma veidlapa pieejama pašvaldības mājas lapā 
vai drukātā formā izglītības iestādēs. Tā jāaizpilda 
un jāiesniedz izglītības iestādei līdz 23. aprīlim 
E-klases sistēmā vai klātienē. 

! Autorizējoties e-klasē, paraksts uz pieteikuma 
nav nepieciešams. Ja ģimenes divi bērni mācās 
dažādās novada izglītības iestādēs, piem., apmek-
lē pirmsskolu un mācās skolā, tad vecāks aizpilda 

vienu pieteikuma anketu par abiem bērniem un 
nosūta elektroniski vai iesniedz klātienē skolā. Ja 
ģimenē ir divi bērni un katrs mācās citā Kokneses 
novada izglītības iestādē, tad vecāks arī aizpilda 
vienu pieteikuma anketu, norādot ziņas par abiem 
bērniem un iesniedz pieteikumu vienā no skolām.

Izglītības iestāde Pieteikuma anketas iesnieg-
šana

Bebru pamatskola
E- klasē Bebru pamatskolas di-
rektorei Lidijai Degtjarevai  vai

 klātienē skolā 
I.Gaiša Kokneses 

vidusskola
E-klases virslietotājai Lolitai 
Kalniņai  vai klātienē skolā

Kokneses pamat-
skola-

attīstības centrs
Klātienē skolā

Pērses sākumskola
E-klasē Pērses sākumskolas di-
rektores p.i. Santai Kalniņai vai 

klātienē skolā 

PII “Bitīte”

E-pasts: piibitite@koknese.
lv vai klātienē pirmsskolas 

izglītības 
iestādē

PII “Gundega” E-klasē vai klātienē pirmssko-
las izglītības iestādē

 
 Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar iz-

glītības darba speciālisti Inesi Saulīti pa tālr. +371 
28640383.

Pieteikumā jāapliecina, ka saistībā ar situāciju 
valstī, ģimenei nepieciešams pašvaldības atbalsts 
bērna ēdināšanai. Šis pabalsts neattiecas uz trūcīga-
jām, maznodrošinātajām un daudzbērnu ģimenēm 
un tiks izmaksāts par aprīļa un maija mēnešiem.

Kokneses novada domes lēmums par atbalstu 
bērnu ēdināšanas nodrošināšanai pirmsskolas 
izglītības iestāžu audzēkņiem un 1.-9. klašu sko-
lēniem sakarā ar valstī noteikto ārkārtējo situāciju  
COVID -19 ierobežošanai: “

1. Valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa periodā 
tiek piešķirts pabalsts bērnu ēdināšanas izdevumu 
segšanai Kokneses novada administratīvajā terito-
rijā deklarētajiem pirmsskolas audzēkņiem un 1.-
9. klašu skolēniem,  kuri šajā laika periodā apgūst 
attālināti pirmsskolas un pamatskolas programmu 
Kokneses novada izglītības iestādēs, izņemot trū-
cīgās, maznodrošinātās un daudzbērnu ģimenes, 
kurām saskaņā ar Kokneses novada domes 2020.
gada 15.aprīļa  sēdes lēmumu Nr.2 pabalstu bērnu 
ēdināšanas nodrošināšanai piešķir Sociālais die-
nests. Šis pabalsts nepienākas krīzes pabalsta saņē-
mējiem.

2. Noteikt pabalsta apmēru 1,50 euro vienam 
bērnam par katru darba dienu, sākot no 2020.gada 
1.aprīļa līdz 2020.gada 31.maijam. Pabalsts tiek ie-
skaitīts vecāku norādītajā kontā. Pabalsta izmaksu 
nodrošināt līdz mēneša 30.datumam.

3. Uzdod izglītības darba speciālistei I.Saulītei 
apkopot informāciju un sagatavot sarakstus ēdinā-
šanas pabalstu izmaksai.

4. Kokneses novada domes grāmatvedības no-
daļai nodrošināt pabalstu izmaksu.”

Informāciju sagatavoja:
Tūrisma un sabiedrisko attiecību nodaļa

««« Raksta sākums 1.lpp 

Turpinot darbu pie Covid-19 izplatības ie-
robežošanas un ar to saistīto seku novēršanas, 
Ministru kabinets ir pagarinājis ārkārtējās situā-
cijas termiņu un pieņēmis vairākus lēmumus 
papildus jau spēkā esošajiem pasākumiem, tādā 
veidā nodrošinot valsts, pašvaldību un citu pa-
kalpojumu sniedzēju darbu un sadarbību krīzes 
laikā. Lēmumi par ierobežojumu termiņa paga-
rinājumu ir pieņemti saskaņā ar epidemiologu 
rekomendācijām un rūpējoties par sabiedrības 
veselību un drošību.

Lai ierobežotu Covid-19 izplatību, Minis-
tru kabinets ir izsludinājis ārkārtējās situācijas 
pagarinājumu līdz šī gada 12. maijam, tādējādi 
pagarinot 12. marta valdības rīkojuma par “Ār-
kārtējās situācijas izsludināšanu” darbības laiku.

Ārkārtējās situācijas laikā ir aizliegti jebkādi 
kultūras, sporta un privāti pasākumi, izņemot 
bēru ceremonijas ārtelpās ar nosacījumu, ka tiek 

ievērota savstarpējā divu metru distance starp 
personām un citi epidemioloģiskās drošības no-
teikumi. Valdība ir atbalstījusi arī izņēmumu uz 
kristību ceremoniju noturēšanu neatliekamajos 
gadījumos.

Visiem Eiropas Savienības valsts piederīga-
jiem, kā arī personām, kuras pastāvīgi dzīvo ša-
jās valstīs, tiks atļauts vienu reizi šķērsot Latvijas 
Republikas teritoriju noteiktās sauszemes ro-
bežšķērsošanas vietās, lai atgrieztos savā mītnes 
zemē.

Turpmāk personām pirms atgriešanās Latvijā 
būs jānorāda pilna informācija par savu faktisko 
dzīvesvietu, kurā to var sasniegt. Gadījumā, ja 
faktiskās dzīvesvietas adrese atšķirsies no paš-
izolācijas vietas adreses, personai ir pienākums 
nekavējoties par to paziņot Valsts policijai. Par 
nepatiesu ziņu norādīšanu tiks piemērota admi-
nistratīvā vai kriminālā atbildība.

31. martā XII Latvijas 
Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 

rīcības komiteja nolēma 
pārcelt svētkus uz 

2021. gada vasaru.

Valstī ārkārtējā situācija 
pagarināta līdz 12. maijam

APSTIPRINĀTI
ar Kokneses novada domes

2020. gada 25. marta   sēdes lēmumu Nr. 5.5
(protokols Nr. 5)

Grozījumi Kokneses novada domes 2013. gada 10. jūlija saistošajos 
noteikumos Nr. 8  “Kokneses novada pašvaldības nolikums”

Izdoti pamatojoties uz likuma
“Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

Izdarīt Kokneses novada domes 2013. gada 10. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 8 ”Kokneses 
novada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:

1. Papildināt saistošo noteikumus ar 39.1.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
“39.1. Nepieciešamības gadījumā komiteju sēdes var tikt organizētas attālināti. Domes deputāts 

uzskatāms par klātesošu komitejas sēdē un ir tiesīgs piedalīties balsošanā, neatrodoties sēdes norises 
vietā, ja viņam ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties sēdē, ir nodrošināta balsošanas iespēja un 
deputāts ir reģistrējies sēdei, paziņojot domes sekretārei. Neatrodoties sēdes norises vietā, deputāts 
nevar piedalīties likuma “Par pašvaldībām” 40.panta ceturtajā daļā paredzētajos balsojumos.”

2. Papildināt saistošos noteikumus ar 71.1 . punktu un izteikt to šādā redakcijā:
„71.1 Nepieciešamības gadījumā domes sēdes var tikt organizētas attālināti. Domes deputāts uz-

skatāms par klātesošu domes sēdē un ir tiesīgs piedalīties balsošanā, neatrodoties sēdes norises vie-
tā, ja viņam ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties sēdē, ir nodrošināta balsošanas iespēja un 
deputāts ir reģistrējies sēdei, paziņojot domes sekretārei. Neatrodoties sēdes norises vietā, deputāts 
nevar piedalīties likuma “Par pašvaldībām” 40.panta ceturtajā daļā paredzētajos balsojumos.”

  
Sēdes vadītājs,

domes priekšsēdētājs D.Vingris

KOKNESES NOVADA DOMES 2020. GADA 25. MARTA 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.3/2020

Kokneses novada Kokneses pagastā
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No šā gada 8.aprīļa līdz 15.jū-
nijam Lauku atbalsta dienesta 
klienti Elektroniskajā pieteikša-
nās sistēmā (EPS) var pieteikties 
platību maksājumu saņemšanai, 
aizpildot Vienoto iesniegumu. 

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkār-
tējo situāciju, dienests ir veicis izmaiņas 
klientu apkalpošanas darbā. Klientiem 
šobrīd nav iespējams saņemt klātienes 
konsultācijas un klātienes palīdzību. 
Visu nepieciešamo atbalstu klientiem 
dienests sniedz pa tālruni – šādi iespē-
jams saņemt ne tikai konsultācijas, bet 
dienesta darbinieki tālruņa sarunas lai-
kā klienta vietā var aizpildīt un iesniegt 
Vienoto iesniegumu. 

Dienesta speciālisti līdz šā gada 
8.maijam pa tālruni sazināsies ar tiem 
klientiem, kuriem iepriekšējā gadā bija 
nepaciešama klātienes palīdzība iesnie-
gumu aizpildīšanā, lai noskaidrotu, vai 
palīdzība nepieciešama arī šogad. Šāda 
palīdzība tiks sniegta tikai tiem klien-
tiem, kuri paši nevar aizpildīt iesniegu-
mu EPS. 

Vienotais iesniegums pa tālruni tiek 
aizpildīts, pamatojoties uz 2019.gada 
atbalsta iesnieguma datiem un klien-
ta pa tālruni sniegto informāciju par 
izmaiņām tajos. Dienesta darbinieki 
ar klientu pārrunā aizpildītā Vienotā 
iesnieguma saturu, t.i., deklarēto lauku 
skaitu, kopējo pieteikto platību, deklarē-
tos kultūraugus un to platības, pieteik-
tos atbalsta veidus. Klienta pa tālruni 
izteiktais mutvārdu iesniegums ir pa-
mats Vienotā iesnieguma iesniegšanai. 

Saruna ar klientu tiks ierakstīta un būs 
kā apliecinājums datu pareizībai. Pirms 
iesnieguma aizpildīšanas, dienesta spe-
cialisti pārliecināsies par klienta identi-
tāti. 

Ja klients piesakās akcīzes degvielas sa-
ņemšanai, tad arī šo iesniegumu dienesta 
speciālisti palīdz aizpildīt un iesniegt attā-
lināti pēc sarunas ar klientu. 

Dienests atgādina! Ja lauksaimnieks 
jau ir aizpildījis informāciju Vienotajā ie-
sniegumā līdz platību sezonas sākumam 
(no 14. februāra varēja pildīt “Provizo-
risko iesniegumu”), tad šis iesniegums 
tagad ir jāiesniedz EPS. 

Konsultācijas par pieteikšanos platī-
bu maksājumiem var saņemt pa tālru-
nu 67095000. 

Informatīvais materiāls platību mak-
sājumu saņemšanai 2020.gadā ir pieej-
ams dienesta mājaslapā izvēlnē “Platību 
maksājumi” – “Rokasgrāmatas un veid-
lapas”. 

Informācijas avots : www.lad.gov.lv 
Kokneses novada lauku konsultan-

ta informācija 
Kokneses novada lauku konsultan-

te Ineta Sproģe (telefona nr. attālinātā 
darba laikā 26593210) palīdz pildīt at-
tālināti klientiem, ar kuriem ir noslēgts 
klienta līgums par PM iesniegšanu EPS. 
Konsultants jau pakāpeniski apzvana 
klientus, kuriem ir noslēgts līgums un 
iesniegumi tiek iesniegti. 

Tiem, kuriem nevar attālināti ie-
sniegt, jo sarežģītāki iesniegumi, kon-
sultants palīdzēs aizpildīt iesniegumu 
pēc 12. maija. VPM maksājumus var ie-
sniegt līdz 15.jūnijam.Vienlaicīgi ar PM 
iesniegumiem var iesniegt arī iesniegu-
mu akcīzes degvielas iesniegšanai, ja ir 
VID iesniegta gada deklarācija. 

Iršu pagastā PM iesniegumus palīdz 
pildīt Gundega Skrupska (telefona nr. 
attālinātā darba laikā 26642797).

Par pašvaldību iestāžu darbu līdz 12. maijam
Saistībā ar ārkārtējās situācijas 

pagarināšanu, atgādinām par izmai-
ņām pašvaldības darbā. Lūdzam ie-
dzīvotājus būt saprotošiem, ievērot 
noteiktos drošības pasākumus.

Novada domes kanceleja 
apmeklētājus pieņem klātienē no-
vada domē (Melioratoru iela 1, 
Koknese): pirmdienās: no plkst.8:00 
līdz 13:00 un no plkst. 14:00 līdz 
18:00; ceturtdienās: no plkst.8:00 līdz 
13:00 un no plkst. 14:00 līdz 17:00. 
Informācija pa tālruni: 26308385; e-
pastiem: dome@koknese.lv, dzintra.
krisane@koknese,lv.

 Par tikšanos ar novada domes 
priekšsēdētāju  vai izpilddirektoru 
iepriekš jāvienojas pa tālruņiem: 
priekšsēdētājs Dainis Vingris – tālr. 
29363381; izpilddirektors Ilmārs 
Klaužs – tālr.26435216.

Attīstības nodaļa strādā attāli-
nāti, t.sk. nekustamo īpašumu   spe-
ciāliste. Informācija pa tālruņiem: 
27097953; 20499940; 27298666; 
65133634. 

Kokneses novada Bāriņtiesa 
apmeklētājus pieņem klātienē 
novada domē: pirmdienās: no 
plkst.8:00 līdz 13:00 un no plkst. 
14:00 līdz 18:00; ceturtdienās: no 
plkst.8:00 līdz 13:00 un no plkst. 
14:00 līdz 17:00. Informācija pa 
tālruņiem: 26013017; 28234578; e-
pastiem: ginta.donika@koknese.lv; 
silvija.veze@koknese.lv. 

Grāmatvedības un finanšu no-
daļa ( t.sk. nodokļu administratore)  
strādā attālināti, bet savās darba vie-
tās strādā: ceturtdienās no plkst.8:00 

līdz 13:00 un no plkst. 14:00 līdz 
17:00.

Kokneses novada domes kases 
Koknesē, Bebros un Iršos strādā ce-
turtdienās no 8:00 līdz 17:00.

Dzimtsarakstu nodaļa 
apmeklētājus savā darba vietā 
pieņem: pirmdienās: no plkst.8:00 
līdz 13:00 un no plkst. 14:00 līdz 
18:00; ceturtdienās: no plkst.8:00 
līdz 13:00 un no plkst. 14:00 līdz 
17:00; Īpašos gadījumos sazināties 
pa tālruni 29903109 vai e-pastu: 
dzimtsaraksti@koknese.lv 

Novada domes juriste  strādā 
attālināti.  Informācija pa tālruni: 
29716779 vai e-pastu: ligita.kronen-
tale@koknese.lv.

Tūrisma un sabiedrisko attiecību 
nodaļa: Nodaļas vadītāja (tālr. 
26164508, e-pasts: anita.smite@
koknese.lv) un sabiedrisko attiecību 
speciāliste (tālr. 29903892, e-pasts: 
sarmite.rode@koknese.lv) darbu 
veic attālināti. Tūrisma informācijas 
centrs publiskam apmeklējumam 
slēgts. Tūrisma informācija pieejama 
diennakts āra informatīvajā stendā, 
mājas lapā www.visitkoknese.lv;  pa 
e-pastu: turisms@koknese.lv vai zva-
not pa tālr. 29275412. 

 Kokneses novada  Sociālais di-
enests turpina darbu ar sekojošiem 
ierobežojumiem: atceļ visas 
klātienes klientu konsultācijas un 
grupu nodarbības; pārceļ pen-
sijas vecuma personu sveikšanu 
nozīmīgās dzīves jubilejās un 
veiks to pēc ārkārtas stāvokļa 
beigu izsludināšanas; veic klientu 

apsekošanu dzīvesvietā tikai īpašos 
gadījumos, kas saistīti ar krīzes 
situāciju un iepriekš neparedzētiem 
apstākļiem. Sociālais dienests 
aicina klientus izvērtēt sociālā di-
enesta apmeklēšanas klātienē 
nepieciešamību. Ja iespējams, tad 
atlikt klātienes apmeklējumus 
līdz ārkārtas stāvokļa beigu 
izsludināšanai. 

Ar pašvaldības policijas inspe-
ktoriem var sazināties pa tālruni: 
28653455.

Kokneses novada Valsts un 
pašvaldības vienotais klientu 
apkalpošanas centrs slēgts līdz 12. 
maijam.

PA “Kokneses Sporta centrs” 
apmeklētājiem slēgts līdz 12. mai-
jam.

Iršu pagasta pārvaldē - pārvaldes 
vadītāja, lietvede-sekretāre strādā 
katru dienu, bet apmeklētājus 
pieņem: pirmdienās: no plkst.8:00 
līdz 13:00 un no plkst. 14:00 līdz 
18:00; ceturtdienās: no plkst.8:00 
līdz 13:00 un no plkst. 14:00 līdz 
17:00.

Bebru pagasta pārvaldē- 
pārvaldes vadītāja (tālr. nr. 
20016603), komunālās nodaļas 
vadītājs (tālr. nr. 26339160), 
sekretāre (tālr. nr. 26411238) 
apmeklētājus pieņem: katru dienu 
10:00 līdz 13:00.

Plašāka informācija par Kokne-
ses novada pašvaldības iestāžu 
un struktūrvienību darbalaiku 
pašvaldības mājaslapā www.koknese.
lv

Trūcīgas un maznodrošinātas 
ģimenes vai personas 
izziņas derīguma termiņš 
tiek pagarināts līdz 
2020. gada 31. maijam

2020. gada 20. martā pieņemtie 
grozījumi Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likumā paredz, ka 
izsniegtās trūcīgas un maznodrošinā-
tas ģimenes (personas) izziņas   derī-
guma termiņš ir uzskatāms par paga-
rinātu uz ārkārtējās situācijas laiku un 
vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtē-
jās situācijas beigām, tas nozīmē līdz 
2020.gada 31.maijam.

Personas, kuras saņem valsts vai 
pašvaldības apmaksātus   sociālās ap-
rūpes un/vai sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumus kā trūcīgas vai mazno-
drošinātas personas, var turpināt sa-
ņemt šos pakalpojumus arī situācijā, 
ja COVID -19 izraisītās ārkārtas si-
tuācijas laikā personai beidzas trūcī-
gas vai maznodrošinātā statusa derī-
guma termiņš. Pakalpojuma sniedzē-
jam ir iespējams sazināties ar klienta 
pašvaldības sociālo dienestu un pār-
liecināties par izziņas derīgumu.  

 Ja persona ir atzīta par trūcīgu, tai 
ir tiesības turpināt saņemt atviegloju-
mus veselības aprūpes sistēmā:

  nav jāmaksā pacienta iemaksa, 
saņemot valsts apmaksātus veselības 
aprūpes pakalpojumus; 

nav jāmaksā pacienta līdzmaksā-
jums par vienā stacionēšanas reizē 
veiktu ķirurģisko operāciju; 

saņemot valsts kompensējamos 
medikamentus līgumaptiekās un uz-

rādot trūcīgā izziņu, tiek atbrīvotas no 
valsts nekompensētas daļas samaksas 
un maksas par recepti 0,71 eiro.

 Personām, kuras atzītas par trūcī-
gām vai maznodrošinātām ar ienāku-
miem līdz 242 eiro uz cilvēku mēnesī, 
ir tiesības saņemt Eiropas Atbalsta 
fonda vistrūcīgākajām personām at-
balstu - pārtikas preču un pirmās ne-
pieciešamības preču komplektus, ko 
nosaka Ministru kabineta noteikumi.

Personām, kuras atzītas par trūcī-
gām vai maznodrošinātām ar pašval-
dības noteikto ienākumu līmeni, ir 
tiesības: 

saņemt nekustamā īpašuma no-
dokļa atvieglojumu atbilstoši likumā 
“Par nekustamā īpašuma nodokli” 
noteiktajam; 

  saņemt valsts nodrošināto juridis-
ko palīdzību atbilstoši Valsts nodro-
šinātās juridiskās palīdzības likumā 
noteiktajam; 

   pretendēt uz atbrīvošanu no tie-
sas izdevumu atmaksas (lēmumu par 
atbrīvojumu, vērtējot personas ienā-
kumus, pieņem tiesa) atbilstoši Civil-
procesa likumā noteiktajam; 

     tiesības saņemt elektroenerģijas 
pakalpojumu par samazinātu cenu at-
bilstoši Elektroenerģijas tirgus likumā 
noteiktajam.

Labklājības ministrijas informācija

Var pieteikties platību maksājumiem.
Iesniegumus LAD palīdz aizpildīt un 
iesniegt arī pa tālruni

Iršu pagasta centrā naski rosījies Lieldienu zaķis, izbārstot krāsainas olas 
un uzburot priecīgu noskaņu lieliem un maziem. 

Lāsmas Ružas-Riekstiņas foto.

Pie Bebru pagasta pārvaldes un cituviet pagasta centrā priecē čaklu roku 
veidotas dekorācijas. Justīnes Pastores foto.

Pavasara svētku noskaņā
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Atkritumu apsaimniekošanas uz-
ņēmums “Ķilupe” informē savus 
klientus, ņemot vērā valstī izsludināto 
ārkārtējo situāciju, uzņēmums:

• turpina sadzīves un šķiroto at-
kritumu izvešanu klientiem pēc plā-
notā grafika;

• EKO dienas notiks pēc plānotā 
grafika, klienti individuāli tiks in-
formēti par pakalpojuma sniegšanas 
laiku;

• pārtrauc klientu apkalpošanu 
klātienē līdz 2020.gada 12. maijam. 

Klientu apkalpošana tiks nodrošināta 
attālināti, sniedzot konsultācijas te-
lefoniski vai ar e-pastu starpniecību 
(tel. 65071222, 29104053, e-pasts: kil-
upe@gmail.com).

• šķiroto atkritumu pieņemšanas 
laukumi turpina darbu, tajos var 
nodot pudeļu un burku stiklu, papī-
ru, kartonu, PET pudeles, nolietotu 
elektrotehniku, metālu. Ja klients ap-
meklē šķiroto atkritumu pieņemšanas 
laukumu, aicinām sekot Veselības 
ministrijas norādēm un ievērot 2 

metru distanci.
Vienlaikus, pieaugot ar COVID-19 

inficēto iedzīvotāju skaitam Latvijā, 
kā arī, ņemot vērā to, ka vairākiem 
tūkstošiem iedzīvotāju šobrīd jāie-
vēro pašizolācija, iedzīvotāji aicināti 
ievērot atbildību attiecībā uz saviem 
atkritumu izmešanas paradumiem:

• šķiroto atkritumu konteineros 
nekādā gadījumā neizmest papīra sal-
vetes, dvieļus un kabatlakatiņus;

• ievērot prasības atkritumu šķiro-
šanā un neizmest šajos konteineros 

sadzīves atkritumus;
• informēt atkritumu apsaimnie-

kotāju par gadījumiem, ja konteineri 
piepildījušies pirms grafikā paredzētā 
izvešanas termiņa, lai varam operatīvi 
plānot to tukšošanu;

• vienmēr pēc atkritumu izmeša-
nas rūpīgi nomazgāt rokas.

Iedzīvotājus, kuriem ir apstipri-
nāta COVID-19 saslimšana un/vai, 
kuri atrodas karantīnā, aicināti visus 
mājsaimniecībā radušos atkritumus, 
tajā skaitā visus šķirotos atkritumus, 

izmest sadzīves atkritumos stingri 
aizsietos divos plastmasas maisos.

Vēlam izturību un labu veselību!

SIA „ĶILUPE” kolektīvs

Koknesiešiem šogad bija pare-
dzēts, ka, dodoties uz  40. starp-
tautiskajām Hanzas dienām 
Brilonā, notiks arī  partnerpilsē-
tu tikšanās Vitingenā.  Saistībā 
ar vīrusa infekcijas "Covid -19" 
izplatību, Kokneses delegācijas 
plānotais brauciens uz Hanzas 
dienām un Vitingenu nenotiks. 

Kokneses novada domes
Tūrisma un sabiedrisko attiecī-
bu nodaļa

Vīrusa infekcijas izraisītās sekas 
ir līdzīgas visā Eiropā, arī sadarbības 
pilsētā Vitingenā ir atcelti visi pasāku-
mi, sabiedriskās vietās var pulcēties ne 
vairāk kā divas personas. 

Birģermeistars Andreas Ritter ar iz-
pratni un cieņu ir pieņēmis koknesie-
šu lēmumu nedoties uz partnerpilsētu 

tikšanos šī gada jūnijā. "Partnerpilsētu 
tikšanās, kur nevaram viens pretim 
otram brīvi kustēties, nerada prieku. 
Kokneses un Vitingenas sadarbība ne-
cietīs, pārcelsim paredzētās aktivitātes 
uz nākošo gadu! Vēlu visiem kokne-
siešiem izturību un veselību!", teikts 
sadraudzības pilsētas vēstulē. 

Savukārt 24. martā Hanzas dienu 
organizatori nāca klajā ar paziņojumu 
par 40. starptautisko Hanzas dienu 
atcelšanu. Savā paziņojumā Brilonas 
pārstāvji norāda, ka pirms 24 gadiem 
Bergenas pilsētā Brilona saņēma uz-
aicinājumu organizēt Hanzas dienas 
2020.gadā. Pirms pieciem gadiem 
tika uzsākts sagatavošanās periods un 
kopš 2019.gada 4.jūnija tika skaitītas 
dienas līdz   plānotajam šī gada Han-
zas dienu sākumam. Skaitītājs rāda 
"Atlikusi 71 diena" un situācija Vāci-
jā, Eiropā un visā pasaulē piespiež at-

celt Hanzas dienas Brilonā. Gatavību 
piedalīties bija izteikušas 111 Hanzas 
pilsētas no 15   Eiropas valstīm,   ar 
1558 delegātiem,      36 kultūras gru-
pām, 82 Jaunatnes Hanzas dienu pār-
stāvjiem. Pateicoties komandai, skolu 
un bērnudārzu, biedrību, ciematu, 
uzņēmēju, darba grupu un daudzo 
brīvprātīgo iesaistei, Brilona bija tik 
labi sagatavojusies, ka Hanzas dienas 
varētu sākties jau rīt. Bet tagad visur 
redzams, ka ir jāpakļaujas vīrusa iz-
platības diktētajam. Nebūtu atbildīgi 
šādā laikā organizēt tik lielu pasāku-
mu. Iedzīvotāju un viesu veselība ir 
vislielākā prioritāte. 

Organizatori izsaka pateicību vi-
siem, kas atbalstījuši Hanzas dienu 
organizēšanas sagatavošanu. Pirms 
dažām dienām drukāšanai ir nodots 
oficiālais Hanzas dienu žurnāls, un 
ir svarīgi, ka tas iznāks, jo tas doku-
mentēs paredzēto programmu un 
parādīs cilvēkus, kas ieguldījuši savu 
darbu. Brilona to nosūtīs partneriem 
un Hanzas pilsētām. Organizatori ir 
apņēmības pilni realizēt Hanzas dienu 
laikā paredzētos projektus citā laikā 
un vietā, kad to ļaus apstākļi. Brilonas 
pārstāvji pateicas par sapratni, novēl 
veselību un izsaka cerību uz tikšanos. 

Vēlamies pateikties deju kolektī-
vam "Liepavots" un kapelai "Aizeze-
res muzikanti", kuri gatavojās dalībai 
partnerpilsētu tikšanās pasākumos un 
Hanzas dienām ar stundu garu kon-
certu. Hanzas gars saglabājies daudzus 
gadsimtus un cerēsim, ka arī šis sarež-
ģītais laiks beigsies, un varēsim kopā 
turpināt nest senās Hanzas pilsētas 
Kokneses vārdu pasaulē! Lai visiem 
izdodas saglabāt optimismu un ir laba 
veselība! 

Pabalsta piešķiršana krīzes situācijā 

Par krīzes situāciju izsludināta-
jā ārkārtas stāvokļa periodā uz-
skatāma situācija, kurā ģimene 
(persona) ar Ministru kabineta 
2020.gada 12. marta rīkojuma 
Nr.103 “Par ārkārtējās situā-
cijas izsludināšanu” 1.punktu 
izsludinātajā ārkārtējā situācijā 
no ģimenes (personas) gribas 
neatkarīgu apstākļu dēļ pati 

saviem spēkiem nespēj nodro-
šināt savas pamatvajadzības un 
tai ir nepieciešama psihosociāla 
vai materiāla palīdzība.

Pašvaldība piešķir ģimenei (per-
sonai) pabalstu, pamatojoties uz ār-
kārtējo situāciju, ja ģimene (persona) 
atbilst kādam no šādiem kritērijiem:

1) ģimenei (personai) saistībā ar 
ārkārtējo situāciju nav ienākumu 
(piemēram, persona ir bezalgas at-
vaļinājumā, personai ir piešķirts bez-
darbnieka statuss, bet vēl nav saņemts 
bezdarbnieka pabalsts, pašnodarbi-
nātas vai uz uzņēmuma līguma, vai uz 
cita veida līguma pamata nodarbinā-
tas personas – pakalpojumu sniedzēji, 
kas zaudējuši ienākumu avotu, u.c.);

2) ģimenei (personai) ir radušies 

papildus izdevumi, ko tā pati nespēj 
segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar 
atgriešanos no COVID-19 skartajām 
valstīm/šobrīd jebkuras citas valsts 
(piemēram, ienākumi un uzkrājumi 
iztērēti papildus mājoklim, viesnīcai, 
transportam, u.c.);

3) ģimene (persona) atrodas vai ir 
atradusies karantīnā un tai nav iztikas 
līdzekļu.

Ja persona ir nonākusi šādā situ-
ācijā un pati saviem spēkiem nespēj 
nodrošināt savas pamatvajadzības, ai-
cinām vērsties sociālajā dienestā ar ie-
sniegumu, tam klāt pievienojot krīzes 
situāciju pamatojošus dokumentus.

Kokneses novada domes Sociālā 
dienesta informācija

Tiek atceltas 40. starptautiskās Hanzas 
dienas Brilonā un nenotiks viesošanās 
sadarbības pilsētā Vitingenā

Apmeklējumam slēgtie 
objekti Kokneses novadā

Rūpējoties par iedzīvotāju drošību 
laikā, kad valstī izsludināta ārkārtējā 
situācija, Kokneses novada pašvaldība 
informē par slēgtajiem publiskajiem 
objektiem, kuros nav iespējams no-
drošināt sociālo distancēšanos divu 
metru attālumā un citu Covid-19 pie-
sardzības pasākumu īstenošanu. 

Slēgtie publiskie objekti Kokne-
ses novadā: 

*Āra rotaļu laukumi Koknesē pie 
Ģimenes atbalsta dienas centra Vē-
renes ielā un Kokneses centra teri-
torijā pie Blaumaņa ielas, āra rotaļu 

laukums Bebru pagastā, āra rotaļu 
laukums Iršu pagastā;

*Pērses ūdenskrituma atveida 
skatu platforma;

*Kokneses parka lielās koka šū-
poles, lielās šūpoles pie memoriālās 
mājas "Galdiņi" Bebru pagastā;

* āra trenažieri pie stadiona Kok-
nesē; 

* Bebru pagasta stadions.
Kokneses novada pašvaldība lūdz 

iedzīvotājus ievērot noteiktos ierobe-
žojumus un izturēties atbildīgi!

Atcelti “Sama modināšanas svētki”
Sakarā ar izsludināto ārkārtas si-

tuāciju Latvijā un saistībā ar infekci-
jas “Covid-19” straujo izplatību Lat-
vijā, Eiropā un pasaulē, ar Kokneses 

novada pašvaldības rīkojumu tiek 
ATCELTI 16.maijā plānotie tūrisma 
sezonas atklāšanas – “Sama modinā-
šanas svētki 2020”.  

Būtiskas izmaiņas par atkritumu apsaimniekošanu
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Ģimenes atbalsta centrā “Dzegu-
zīte” no 2020.gada 28.februāra 
slēgta Atbalsta nodaļa ģimenēm 
ar bērniem. Jau astoņus gadus 
iestādē ir pieaugušo sociālās ap-
rūpes nodaļa. 

Kokneses novada domes
Tūrisma un sabiedrisko attiecību 
nodaļa

“Šobrīd mēs rūpējamies par 40 senio-
riem, nodrošinot ģimenisku vidi un ve-
selības aprūpi. Līdz ārkārtējās situācijas 
atcelšanai jauni klienti netiek uzņemti, 
kā arī mūsu iemītniekus nedrīkst ap-
ciemot tuvinieki un draugi. Puse no ko-
pējā klientu skaita ir Kokneses novada 
iedzīvotāji. Klientu tuviniekus par viņu 
veselības stāvokli informējam telefonis-
ki. Paldies senioru tuviniekiem un pārē-
jiem radiniekiem par sapratni. Nezau-
dējam optimismu un ikdienā ievērojam 
noteiktos drošības noteikumus. Esmu 
pateicīga savam kolektīvam par izturību 
un godprātīgo darbu,” teic “Dzeguzītes” 
direktore Gaļina Kraukle. 

Piecas telpas, kurās iepriekš dzīvoja 
bērni un jaunieši, mājīgi iekārtotas jau-
nu iemītnieku uzņemšanai. Labierīcību 
telpā veikts remonts, pielāgojot to klien-
tiem ar īpašām vajadzībām. Arī ēdam-
zālē radīts jauns veidols. “Priecājāmies, 
ka varēsim sniegt aprūpi vēl 10 klien-
tiem, bet izsludinātā ārkārtas situācija 
šobrīd  liek nogaidīt,” stāsta direktore. 
Ikdienā vecļaudis dodas pastaigā tikai 
pa iestādes teritoriju, kurā arī darbinieki 
ir pacentušies radīt svētku sajūtu. 

Negaidītu pārsteigumu seniori sagai-

dīja Otrajās Lieldienās. Viņus apciemoja 
pats Lieldienu zaķis, olu vietā atnesot ve-
selīgu cienastu – apelsīnus. Reti kurš va-
rēja atminēt, ka draudzīgā garauša lomā 
iejutusies “Dzeguzītes” direktore. Lai 
pārsteigums izdotos, viņa teic paldies 
par atbalstu skolotājai Daigai Anderso-
nei. Sirsnīgā un ģimeniskā gaisotnē tika 
pavadīti jaukākie pavasara svētki, lai arī 
klusāk kā citus gadus. 

Katrai mājai ir vajadzīgi savi spēka 
vārdi. Sociālā darbiniece Inita Bērzkalna 
“Dzeguzītes” saimei tos atradusi latvju 
dainās. Lai tie spēcina gan sirmgalvjus, 
gan visus, kuri par viņiem rūpējas un 
dāvā māju sajūtu!

Cel, Dieviņ, stipru sētu
Ap to manu augumiņ!
Cel, Dieviņ, stipru sētu
Ap to manu dvēselīt!

Apmeklējumam slēgtie 
objekti Kokneses novadā

Lielā Talka kā plānots norisināsies 16. maijā

Ņemot vērā, pašreizējo situāciju 
Latvijā un visā pasaulē, kā arī 
paaugstinātas drošības un sociālās 
distancēšanās apstākļus, Lielā Talka 
šogad tiek organizēta, lielāku uzs-
varu liekot uz individuālo talkošanu. 
Kā iepriekš tika ziņots, talka 
norisināsies 16.maijā, taču visus 
talkotājus aicinām izvēlēties vienu no 
sev piemērotākajiem un pašreizējos 
apstākļos pieļaujamajiem talkošanas 
formāliem. 

Arī šogad Lielās Talkas moto ir 
“Mēs piederam nākotnei - Latvija 
pieder nākotnei!” un šogad šim sauk-
lim ir arī papildus vēstījums: “Sakop 

savu sētu, Tava sēta – Latvija”. Tā 
mērķis ir veicināt izpratni, ka mums 
jārūpējas par savu sētu un pagalmu, 
kas veido valsti kopumā, jo visa Lat-
vija ir mūsu kopīgā dzīves telpa. Šogad 
visus aicinām vairāk pievērsties savas 
apkārtnes sakārtošanai, ievērojot visus 
sociālās distancēšanās noteikumus, 
un izvēloties kādu no sekojošajiem 
formātiem: 

SOLO talkas: talkojiet vienatnē, 
pastaigājoties pa mežu vai gar jūru, sa-
kopjot savas mājas apkārti;

DUO talkas: talkojiet divatā. Ja esat 
vienas mājsaimniecības pārstāvji, tad 
talkojiet droši kopā, ja esat draugi vai 

paziņas, ievērojiet vismaz divu metru 
distanci;

ĢIMENES talkas: talkojiet visa 
ģimene kopā, bet ievērojiet, ka 
jums jābūt vienas mājsaimniecības 
pārstāvjiem. 

Vita Jaunzeme, Lielās Talkas 
vadītāja: “Esmu gandarīta, ka nes-
katoties uz sarežģītajiem apstākļiem, 
mēs tomēr esam spējuši turpināt 
gadiem ilgo tradīciju un arī šogad 
aicinām cilvēkus uz Lielo Talku. Uzs-
vars tomēr tiek likts uz individuālajām 
talkām, lai cilvēki varētu justies 
droši, neapdraudētu ne sevi, ne ci-
tus. Mūsu pienākums ir būt vese-
liem, pietiekami daudz laika pavadīt 
svaigā gaisā, kā arī saglabāt Latviju 
tīru un zaļu nākamajām paaudzēm. 
Būsim piesardzīgi un atbildīgi, bet 
nezaudēsim optimismu. 16.maijā 
Lielā Talka notiks, ievērojot tā brīža 
piesardzības apstākļus, ja tādi uz talkas 
brīdi joprojām būs aktuāli. Bet gatavo-
jamies arī talkot kopā ar visu pasauli 
š.g.19.septembrī Pasaules talkā!”

Tas, ka lielākoties cilvēki talkos 
pa pāriem ar ģimeni vai individuāli, 
nozīmē arī vairāk individuālo 
talkas vietu pieteikumu. Tāpēc vi-
sus talkotājus aicinām atzīmēt savas 
talkošanas vietas interaktīvajā kartē, 
kuru atradīsiet Lielās Talkas mājas 
lapā https://talkas.lv/pieteikt-talku/, 
kurā šogad ir notikušas izmaiņas:

labiekārtošanas talkas var pieteikt 
ikviens talkotājs, neatkarīgi, vai talko-
šanas notiek privātajā vai publiskajā 
sektorā. Tās var būt talkas, kuras no-
tiek uz privātas zemes un kurām nav 
vajadzīgs saskaņojums ar pašvaldību, 
un kurās atkritumus, ja tādi ir radu-

šies, aizved paši rīkotāji; 
uzkopšanas talkas ir tās, kuras no-

tiek publiskās teritorijās un kurām ir 
nepieciešams pašvaldības saskaņo-
jums, lai saņemtu bezmaksas maisus 
un kurās tiek nodrošināta savākto at-
kritumu izvešana.

Līdz ar labiekārtošanas vai uzkop-
šanas talkas vietas atzīmēšanu kartē, 
cilvēks saņems pieeju savam talkas 
profilam, kas ļaus dalīties ar informā-
ciju par konkrēto talkošanas vietu so-
ciālajos tīklos. Tas arī koordinatoriem 
ļaus labāk komunicēt talkošanas vie-
tas, kā arī apzināt potenciālo talkotāju 
skaitu tajās.

Savukārt, ja 16. maijā joprojām būs 
jāievēro visi valstī pašreiz noteiktie, 
vai jebkādi citi piesardzības pasākumi 
– ievērosim tos. Cilvēkiem, kuri izvē-
lēsies talkot, būs iespējams pieteikties 
bezmaksas talkas atkritumu maisu 
saņemšanai savā pašvaldībā, tur infor-
mēs arī par atkritumu savākšanas vie-
tām un iespējām. Tāpat kā pagājušajā 
gadā, būs pieejami divu krāsu atkritu-
mu maisi – balti un zili. Zilie maisi ir 
paredzēti visa veida plastmasas atkri-
tumiem, kur vēlāk nonāks otrreizējā 
pārstrādē, bet baltie maisi – pārējiem 
atkritumiem.

Esiet veseli, uzturiet možu garu, 
rūpējieties par sevi un saviem tuvā-
kajiem, kā arī rīkojieties atbildīgi pret 
līdzcilvēkiem. 

Uz tikšanos visā Latvijā 16. maijā 
un uz tikšanos 19. septembrī Latvijā 
un visā pasaulē!

Un svinēsim pavasari, jo prieks un 
laimes sajūta neļauj slimībām mūs ie-
karot!

Papildu informācija:www.talkas.lv

Talkosim 
savās mājās!

“Atsaucoties Lielās Talkas rosinā-
jumam, 16. maijā aicinām Kokneses 
novada iedzīvotājus talkot savu māju 
pagalmos un privātās teritorijās,” in-
formē Kokneses Komunālās nodaļas 
vadītāja Benita Peciņa. Kopīgas talkas 
nevienā pagastā netiks organizētas. 

Bebru pagasta pārvaldes vadītāja 
Ilze Pabērza aicina pagasta iedzīvo-
tājus rūpēties par privāto un daudz-
dzīvokļu māju apkārtnes un tām pie-
gulošo teritoriju sakoptību. Atbalstot 
Lielās Talkas ideju, sakopt savām te-
ritorijām tuvāk esošās ceļa malas, vie-
tas, kur nepieciešams radīt pavasara 
tīrību. 

“Tāpat kā citus gadus bija iecerēts 
čakli pastrādāt kopīgā talkas dienā. 
Taču šoreiz priecāsimies, ja Iršu pa-
gasta iedzīvotāji talkos savās mājās, 
daudzdzīvokļu māju pagalmos un 
lauku sētās,” teic Iršu pagasta pārval-
des vadītāja Lāsma Ruža-Riekstiņa.

Ieteikumi mājdzīvnieku
īpašniekiem COVID 
epidēmijas laikā
Lai gan šobrīd nav pietieka-
mu zinātnisko pētījumu, kas 
pierādītu jaunā koronavīrusa 
izraisītās slimības COVID-19 
pārnesi no mājdzīvnieka 
(suņa, kaķa) uz cilvēku un 
no cilvēka uz mājdzīvnieku, 
pasaulē tomēr ir reģistrēti 
daži gadījumi, kad šīs slimī-
bas ierosinātājs ir konstatēts 
arī mājdzīvniekiem - diviem 
suņiem un vienam kaķim, 
kuru saimnieki bijuši slimi 
ar COVID-19, kā arī zoodārza 
tīģerim, kura kopējs bijis CO-
VID-19 pozitīvs.

Ņemot vērā, ka slimība ir jauna 
un šajā jomā nav pietiekami daudz 
pētījumu, bet atsevišķos gadījumos 
tomēr COVID-19 vīrusa klātbūtne 
ir konstatēta arī dzīvniekiem, Pār-
tikas un veterinārais dienests aicina 
būt piesardzīgiem:

1. Neglaudi svešus un klaiņojo-
šus mājdzīvniekus, netuvojies tiem, 
neņem uz mājām;

2. Pēc jebkura kontakta ar māj-
dzīvnieku (arī tad, ja tas ir tavs māj-
dzīvnieks) mazgā rokas;

3. Neļauj svešiem cilvēkiem glau-
dīt tavu mājdzīvnieku;

4. Pastaigas laikā neļauj savam 
mājdzīvniekam kontaktēties ar ci-
tiem mājdzīvniekiem;

5. Ja tev ir apstiprināta saslimša-
na ar COVID-19, izvairies no pārāk 

cieša kontakta ar savu mājdzīvnie-
ku (netuvini mājdzīvniekam seju, 
neglaudi mājdzīvnieku). 

6. Ja slimošanas laikā nav kas par  
tavu mājdzīvnieku parūpējas, ievie-
to to PVD reģistrētā veterinārajā 
klīnikā, patversmē vai  viesnīcā (ie-
priekš piesakoties, kā arī informējot 
šo vietu par to, ka dzīvnieka īpaš-
nieks ir COVID pozitīvs). 

Jāpiebilst, ka iepriekš minētie 
piesardzības pasākumi būtu ievēro-
jami arī ikdienā, lai pasargātu sevi 
no saslimšanas ar dažādām infekci-
jas slimībām.

Plašākai informācijai - institūta 
“BIOR” eksperti ir apkopojuši ak-
tuālo zinātnisko informāciju par vī-
rusu SARS-CoV-2 un tā iespējamo 
izplatīšanos caur pārtiku, apkārtējo 
vidi un mājdzīvniekiem.      

Atgādinām, ka pavasaris ir laiks, 
kad ir novērojama pastiprināta 
dzīvnieku klaiņošana dzimumtieks-
mes apmierināšanai. Tāpēc šobrīd 
iespējamā COVID-19 izplatība ar 
mājdzīvnieku palīdzību var nopiet-
ni palielināt inficēto cilvēku skaitu.

Aicinām novada  iedzīvotājus zi-
ņot par klaiņojošiem mājdzīvnie-
kiem Kokneses pašvaldības polici-
jai pa tālruni: 28653455, nemēģinot 
pašiem saviem spēkiem sagūstīt 
mājdzīvnieku, vest uz patversmi, 
ņemt mājās, lai sameklētu saimnie-
ku u.tml. 

Cel, Dieviņ, stipru sētu!

Lieldienu Zaķis zina, kurās mājās viņu visvairāk gaida!

“Madarām” 
būs jauni 
balkoni

“Šobrīd Iršu pagastā daudzdzīvok-
ļu mājā “Madaras” norit renovācijas 
darbi – tiek atjaunoti balkoni, kuri 
bija sliktā tehniskā stāvoklī,” stāsta 
pārvaldes vadītāja Lāsma Ruža-Riek-
stiņa. Ieguldot novada domes piešķir-
to finansējumu, darbu veic būvfirma 
SIA “JUN”. 
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Valsts asinsdonoru centrs 
(VADC) informē par donoru 
dienas norisi Koknesē.  12. 
maijā no pulksten  10 līdz 14 
Koknesē, tirgus laukumā, do-
norus pieņems VADC specia-
lizētajā autobusā. 

Svarīga informācija dono-
riem un donoru dienu rīko-
tājiem 

  Vēlamies vērst uzmanību, 
ka ārstniecības iestāžu darbs 
nav apturēts, pacientus turpi-
na ārstēt pēc nelaimes gadī-
jumiem, traumām un citām 
smagām saslimšanām, tāpēc 
slimnīcu pieprasījums pēc 
asins komponentiem nav ma-
zinājies. VADC darbs turpinās 
un asins krājuma uzturēšana 
jau ir sarežģīts uzdevums.

VADC lūdz sekot asins krā-
jumam un gaida visus veselus 
donorus, kuri ir pārliecināti 
par savu veselības stāvokli  un 
var ziedot asinis. 

Pēc starptautiskajām reko-
mendācijām, ievērojot visus 
drošības pasākumus, asins 

ziedošana nav uzskatāma par 
masu pulcēšanās pasākumu, 
bet ir atbalstāma un veicinā-
ma. 

Asinis var ziedot, ja:
donors jūtas labi un ir 

pārliecināts par savu veselības 
stāvokli; 

pēdējo 14 dienu laikā nav 
bijis ārpus Latvijas teritori-
jas, izņemot tās valstis, kurās 
noteikts vēl ilgāks aizliegums   
(skatīt https://www.vadc.lv/
donoriem/endemisko-valstu-
karte ); 

pēdējo 14 dienu laikā nav 
bijis saskarsmē ar cilvēkiem, 
kuriem ir aizdomas par 
saslimšanu ar Covid – 19; 
*atbilst pārējiem kritērijiem, 
vairāk informācijas VADC 
mājaslapā.

VADC aicina donorus: 
aktīvāk izmantot iepriekšējā 

pieraksta iespējas VADC 
mājaslapā: https://www.vadc.
lv/donoriem/donora-pietei-
kums;

pirms ierašanās donora 

anketu aizpildīt elektroniskā 
formātā: https://www.vadc.
lv/donoriem/asins-donora-
anketa. Anketu nepieciešams 
aizpildīt ne ātrāk, kā dienu 
pirms asins ziedošanas;

godīgi atbildēt uz anketā 
uzdotajiem jautājumiem un 
atklāti pārrunāt savu veselības 
stāvokli ar ārstu; *uz asins 
ziedošanas vietām ierasties ar 
privāto transportu (izvērtējot 
savu līdzšinējo pieredzi un 
ķermeņa reakciju pēc asins 
ziedošanas); 

ja ir šaubas par veselības 
stāvokļa atbilstību, vispirms 
zvanīt uz VADC bezmaksas 
tālruni 8000 0003.

VADC galvenā prioritāte 
ir nodrošināt drošu vidi gan 
donoriem, gan VADC darbi-
niekiem, līdz ar tiek ievēroti 
visi rekomendētie piesardzības 
pasākumi.

  Ziedošanas vietās tiek ie-
vēroti šādi drošības pasāku-
mi:

katram VADC   ziedošanas 

vietu apmeklētājam un VADC 
darbiniekam ar parakstu jāap-
liecina, ka pēdējo 14 dienu lai-
kā nav ceļojis vai bijis kontaktā 
ar personu, kas atgriezusies no 
vīrusa COVID -19 skartajām 
teritorijām un, ka nav elpceļu 
saslimšanas simptomu;

ierodoties tiek mērīta tem-
peratūra;

tiek regulēta donoru plūs-
mas, lai ievērotu nepieciešamo  

2m distanci;
ir nodrošināti pastiprināti 

dezinfekcijas pasākumi.
  Informācija par izbrauku-

miem, ziedošanas vietu darba 
laikiem atrodama VADC mā-
jaslapā www.vadc.lv. Jautāju-
mu gadījumā, droši sazinieties 
ar mums VADC soc. tīklu kon-
tos, mājaslapas jautājumu sa-
daļā vai zvanot uz bezmaksas 
tālruni 8000 0003.

Mēs lūdzam Jūs visus būt 
vienotiem un koncentrēties 
kopīgam mērķim. Šis ir laiks, 
kad Jūsu palīdzība ir ļoti vaja-
dzīga! #MumsIrVienaAsinsrite

 
Informāciju sagatavoja: 

Ilze Bergmane 
Sabiedrisko attiecību nodaļas 

vadītāja 

Pirms došanās pie ārsta, iedzīvotājiem ir jāsazinās un 
jāvienojas par pakalpojuma saņemšanas kārtību
Ņemot vērā epidemiolo-
ģisko situāciju valstī, lai 
pasargātu pacientus un 
mediķus no iespējamas 
inficēšanās ar COVID-19, 
Nacionālais veselības 
dienests atkārtoti aicina 
iedzīvotājus gadīju-
mos, kad nepieciešama 
medicīniska palīdzība, 
vispirms sazināties ar 
ģimenes ārstu vai ārst-
niecības iestādi telefo-
niski vai elektroniski. Uz 
ārstniecības iestādi vai 
pie ģimenes ārsta bez 
iepriekšēja pieraksta 
doties nedrīkst, tostarp 
gadījumos, ja ir ģimenes 
ārsta nosūtījums pie 
speciālista!

Jau vēstīts, ka, pamatojo-
ties uz veselības ministres 
Ilzes Viņķeles 25.marta rī-
kojumu, valstī līdz ārkārtē-
jās situācijas beigām ir daļēji 
ierobežoti veselības aprūpes 
pakalpojumi gan valsts, gan 
privātajās ārstniecības iestā-
dēs un turpmāk nodrošināta 

neatliekamā medicīniskā un 
akūtā palīdzība, tai skaitā 
izmeklējumi un konsultāci-
jas, tādējādi neierobežojot 
pacienta iespējas saņemt pa-
līdzību, piemēram, pēkšņu 
sāpju gadījumā. Tāpat netiek 
atceltas onkoloģiskās, dzī-
vību glābjošas, kā arī tādas 
operācijas, kuru atcelšanas 
rezultātā var iestāties inva-
liditāte. Nepieciešamo pa-
līdzību saņems arī grūtnie-
ces, “zaļā koridora” pacienti, 
HIV/AIDS un tuberkulozes 
un citi pacienti. Ārstniecības 
iestādei izvērtējot, iespēju 
robežās konsultācijas tiks 
sniegtas attālināti. 

Iedzīvotāji tiek aicināti 
pirms došanās saņemt vese-
lības aprūpes pakalpojumu 
sazināties ar ārstniecības 
iestādi par pakalpojuma sa-
ņemšanas kārtību. Zvanot 
vai sūtot e-pastu, jānorāda 
nepieciešamais pakalpojums, 
pieejamais nosūtījumus (pa-
pīra formātā vai E-veselības 
portālā) un jāinformē par sa-

vām sūdzībām. Ārstniecības 
iestāde, izvērtējot pacienta 
stāvokli, pieņems lēmumu 
vai sniegt pakalpojumu klā-
tienē, vai nodrošināt attāli-
nātu konsultāciju, vai pakal-
pojuma saņemšanu atlikt uz 
vēlāku laiku. 

Ja pacientam tiek noteikta 

klātienes vizīte, tad precīzi 
jāierodas norādītajā laikā, tā-
dējādi izvairoties no saskars-
mes ar citiem pacientiem, 
piemēram, uzgaidāmajās tel-
pās. 

Kokneses novadā ģime-
nes ārsti, ievērojot ārkārtējā 
situācijā noteikto, pacientus 

pieņem tikai pēc iepriekšēja 
pieraksta.

Ziedoņa Mauliņa ģime-
nes ārsta prakses tālru-
nis:  29109059;  65161128.

Andas Elstes ģimenes 
ārsta prakses tālrunis: 
65161643.

Dainas Eglītes ģime-

nes ārsta prakses tālrunis: 
65161776.

Daces Graudas ģime-
nes ārsta prakses tālrunis: 
65164157.

Daces Graudas ģimenes 
ārsta prakses Iršu filiāles 
tālrunis: 65163616.

12. maijā donoru diena Koknesē

Tūristus gaidīs pēc 
ārkārtas situācijas 
atcelšanas

Klientu apkalpošanas pa-
viljons Kokneses viduslaiku 
pilsdrupās darbu atsāks pēc 
ārkārtas situācijas atcelšanas. 
Pilsdrupas ikviens var apmek-
lēt individuāli, ievērojot dro-
šības noteikumus, par kuriem 
atgādina pilsdrupu teritorijā 
izvietotās norādes.

Likteņdārzs ir atvērts 
apmeklētājiem, slēgts 
informācijas centrs

Atšķirībā no citiem Latvijā 
pazīstamiem apskates objek-
tiem, kuri apmeklētājiem ār-
kārtas situācijā ir slēgti, Lik-
teņdārzā ikviens var baudīt 
klusu un nesteidzīgu atpūtu. 
Linda Galino, Likteņdārza 
administratīvā direktore, 
stāsta, ka šajā laikā ļoti dau-
dzi izvēlas spēku smelt dabā 
un pastaigās pa Likteņdārzu. 

“Apmeklētāji ir laipni gaidīti, 
bet informācijas centrs līdz 
ārkārtas situācijas atcelšanai 
ir slēgts. Ievērojot piesardzī-
bas pasākumus, ir slēgts ro-
taļu laukums, kā arī skaisto 
Daugavas skatu baudītājiem 
daļēji slēgta skatu terase. 
Likteņdārza teritorijā ir iz-
vietotas zīmes ar aicinājumu 
ievērot drošības noteikumus. 

Sākoties pavasarim, jau čakli 
rosās dārza kopēji. “Paldies 
Kokneses novada pašvaldībai 
par palīdzību dārza uzturē-
šanā,” teic Linda Galino. Ie-
priekšējos gados novada ie-
dzīvotāji tika aicināti uz ko-
pīgu talkošanu Lielās Talkas 
dienā, taču šoreiz 16. maijā 
kopīga talka netiks organi-
zēta.

Vīrusa eksperiments
Senioru klubiņa “Pīlādzītis” 

dalībnieki turpina čakli rosī-
ties, lai savstarpējā saziņa ri-
tētu raiti. Tā Zigrīdas ģimene 
palīdzēja izveidot “Whatsapp” 
grupu, kurā sazinās 60% no 
klubiņa biedriem, bet pārējie 
ir konservatīvi – izmanto ve-
cos mobīlos telefonus. Šogad 
plānotās senioru ekskursijas uz 
Smilteni un Madonu, talkas, 
sanāksmes nav atceltas, tikai to 
norises laiks būs iespējams pēc 
ārkārtas stāvokļa atcelšanas. 
Mūsu seniori ikdienā ievēro 
ārkārtas stāvokļa noteiktos fi-

ziskos ierobežojumus, bet sav-
starpējo saziņu un sadarbību 
turpinām. Tagad ir īstais brīdis 
iepazīties ar mainīgo mikrobu 
pasauli, kuras vissīkākā būtne 
ir vīrusi. Ikdienā ievērosim 
infektologu ieteikumus, stip-
rināsim sevi ar pavasara dārza 
veltēm, jo imunitāte katram 
ir individuāla un tāpat kā visi 
vīrusi nav līdz galam izpētīta. 
Veselību un veiksmi darbos!

Zenta Bērziņa,
senioru klubiņa “Pīlādzītis” 

vadītāja 
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Gribam iet uz skolu!

Būs aizritējis jau mēnesis 
kopš skolēni visā Latvijā 
mācās attālināti. Kokne-
ses novada domes Tū-
risma un sabiedrisko at-
tiecību nodaļa apkopoja 
informāciju par attālinātā 
mācību procesa norisi no-
vada izglītības iestādēs.

Kokneses novada izglītības 
darba speciāliste Inese Saulīte 
teic: "Sākam pierast pie jau-
nā darba ritma, visās novada 
izglītības iestādēs attālinātais 
mācību process norit veik-
smīgi. Skolēns, skolotājs un 
vecāki – trīs savstarpēji saistīti 
posmi, lai mācību darbs virzī-
tos uz priekšu. Pārdomāti plā-
nojot un kvalitatīvi īstenojot 
attālinātas mācības, tās var būt 
tikpat efektīvas kā klātienes 
mācības – skolēni var mācī-
ties bez ierastās skolas kņadas, 
sev pieņemamā ātrumā, vairāk 
vingrināties individuāli, iedzi-
ļināties jautājumos, kas katru 
interesē. Tomēr tas nevar būt 
pārāk ilgstoši, bet šobrīd jau ir 
prognozējams, ka skolēni šajā 
mācību gadā skolā vairs neat-
griezīsies. Šī ārkārtas situācija 
pierāda, cik ļoti esam atkarīgi 
no modernajām tehnoloģijām 
un lieliski atklāj katra skolotāja 
radošo potenciālu un vecāku 
attieksmi.”

 Šajā laikā vecāki arvien vai-
rāk novērtē skolotāja profesiju. 
No vairākiem vecākiem nācies 
dzirdēt, ka būt skolotāja lomā 
sākumskolas bērnam ir milzīgs 
pacietības pārbaudījums. Bet 
viena no jaukākajām atklās-
mēm – pirmo reizi dzīvē bērni 
ļoti vēlas iet uz skolu! Ne tikai 
satikt draugus un klasesbied-
rus, bet arī skolotājus un pats 

galvenais – būt savā klasē un 
mācīties. 
Mācību stunda 
mums visiem

"Strādājam ārkārtas apstāk-
ļos, kuros vissvarīgākā prio-
ritāte ir mūsu bērnu veselība. 
Šajā situācijā atzinīgi vērtēju 
skolotāju radošumu, skolēnu 
centību un vecāku atsaucību. 
Līdz šim neko tādu neesam 
pieredzējuši, tāpēc šodiena 
mums visiem ir kā mācību 
stunda," atzīst Ilmāra Gaiša 
Kokneses vidusskolas direk-
tors Māris Reinbergs. 

Pirms attālinātā mācību 
procesa uzsākšanas   tika apzi-
nātas skolēnu iespējas mācīties 
attālināti. Tiem skolēniem, ku-
riem mājās nebija ne datora, 
ne interneta, vai arī bija dators, 
taču bez interneta pieslēguma, 
skolotāji sagatavoja darba ma-
pes ar mācību materiālu, pēc 
kurām ieradās vecāki. Iestāde 
mācību dienās ir atvērta no 
pulksten 8 līdz 18, šajā laikā 
vecāki var saņemt arī bērniem 
nepieciešamās mācību grāma-
tas. 

"Darba mapes bija veids, kā 
izlīdzēties, ja nav citu iespēju. 
Marta nogalē saņēmām 30 "Le-
novo" planšetes un 16 viedtāl-
ruņus. Planšetes jau ir izsnieg-
tas skolēnu vecākiem attālinātā 
mācību procesa nodrošināša-
nai uz ārkārtas situācijas lai-
ku. Attiecībā uz mācību darbu 
neko revolucionāru neesam 
uzsākuši, strādājam ar tām 
platformām, kas skolēniem 
labi pazīstamas – visvairāk iz-
mantojam e-klasi un uzdevu-
miem.lv, bet vecākajās klasēs 
vēl citas," stāsta direktors. 

1.klases skolotāja Anita Loč-

mele sirsnīgus vārdus velta sa-
viem pirmklasniekiem: "Manā 
klasē mācās ļoti apzinīgi bērni. 
Viņi ne tikai laicīgi atsūta izpil-
dītos mājasdarbus, es saņemu 
arī fotogrāfijas, kurās redzams, 
kā viņi kopā ar vecākiem pava-
da brīvo laiku: skalda malku, 
brauc ar velosipēdiem. Manu-
prāt, tieši tagad ar vecākiem 
mums ir izveidojusies ļoti laba 
sadarbība, un tieši tagad vecāki 
saviem bērniem velta vislielā-
ko uzmanību."

Skolotājas Anitas Ločmeles 
kolēģe, arī 1. klases audzinā-
tāja, stāsta, ka šajā laikā viņas 
pirmklasnieki patstāvīgi ap-
guvuši māku atvērt e-klasi un 
nosūtīt izpildīt darbiņus. 
Nebaidās mēģināt 
un tic, ka izdosies

"Ir tāds teiciens – ir divu 
veidu cilvēki – vieni teiks, ka 
Jūs pasaulē neko nevarat mai-
nīt un ietekmēt un viņi baidās 
to mēģināt, bet otrie baidās, ka 
tas izdosies! Es teiktu, ka mūsu 
kolektīvs ir trešais tips - tie, 
kuri nebaidās mēģināt un tic, 
ka izdosies. Jau no brīža, kad 
visā valstī izsludināja ārkārtas 
situāciju, sapratām, ka mums 
vajadzēs ātri pielāgoties un 
pārorganizēt mācības," tā 25. 
martā ekspresintervijā #Mā-
ciesMājasdienasgrāmata teic 
Kokneses pamatskolas – at-
tīstības centra direktore Anita 
Ščerbinska. 

Kokneses pamatskola – at-
tīstības centrs ir speciālā izglī-
tības iestāde, kura nodrošina 
internāta pakalpojumu. Līdz 
šim lielākā daļa bērnu dzīvoja 
skolas internātā. Bet, līdz ar 
attālināto mācību ieviešanu, 
pilnīgi visi bērni dzīvo savās 

mājās. "Mēs esam apzinājuši 
katra individuālo situāciju. Sa-
zinājāmies gan ar izglītojamo 
vecākiem, gan pilsētu sociā-
lajiem dienestiem. Esam pār-
liecinājušies, ka ar skolēniem 
mājās viss ir kārtībā," informē 
direktore. 

Mācības skolēniem ar mā-
cīšanās un garīgās veselības 
traucējumiem tiek organizētas 
atbilstoši mācību stundu sa-
rakstam. Skolotāji, izmantojot 
skolvadības sistēmu e-klase, 
nosūta skolēnam veicamos 
uzdevumus, savukārt, skolēni 
mācās pēc izstrādāta nodarbī-
bu saraksta un saņem mācību 
uzdevumus un materiālus e – 
klases sistēmā. 

"Lielākajai daļai izglītojamo 
izveidojām "Smart box" kas-
tes ar metodisko mācību ma-
teriālu komplektiem, lai šajā 
attālinātajā mācību procesā ar 
vecāku atbalstu viņi turpinātu 
mācīties un papildinātu esošās 
zināšanas. Pie katra aizceļoja 
arī kāds pūkains draugs, ko 
samīļot. To visu skolas darbi-
nieki nogādāja audzēkņiem. 
27. martā tās saņēmām atpakaļ 
un izsniedzām izglītojamajiem 
otrās attālinātās mācību nedē-
ļas "Smart box" kastes un mā-
cību materiālu mapes. Skolēni 
uzdotos darbus veikuši rūpīgi, 
atbilstīgi savām spējām. Tie 
audzēkņi, kuri spēj paši izpildīt 
uzdoto, strādā e-klasē. Priecā-
jamies, ka esam saņēmuši pir-
mās attālinātās mācību proce-
sa nedēļas atgriezenisko saiti 
- iesūtīti radošie darbi, video 
materiāli,  prezentācijas par to, 
kā viņiem ir veicies, ko ir ie-
mācījušies, kas izdevies, kas jā-
atkārto, jāpajautā. Mūsu darbā 

ļoti svarīga ir sadarbība ar ve-
cākiem, ar ko skolotāji vairāk 
sazinās tieši. Mēs esam ganda-
rīti par kopā paveikto pirmajā 
nedēļā attālinātā mācību pro-
cesā. Pateicamies vecākiem par 
pacietību un līdzdarbošanos ar 
saviem bērniem un veiksmīgu 
sadarbību ar pedagogiem," teic 
izglītības iestādes direktore. 
Laiks bērniem un 
vecākiem

Kokneses pagasta pirmssko-
las izglītības iestādē "Gundega" 
šobrīd atvērtas divas dežūr-
grupas: grupiņa "Pelīte" visma-
zākajiem bērniem un grupiņa 
"Vāverīte" piecgadīgajiem un 
sešgadīgajiem bērniem. Ob-
ligātā pirmsskolas apmācība 
iestādē tiek nodrošināta ar 
e-klases palīdzību. PII "Gun-
dega" vadītāja Rita Gabaliņa 
teic, ka e-klase kvalitatīvam 
mācību darbam izveidota vi-
ņas darbu gaitu sākumā jau 
pirms vairākiem gadiem. "Ļoti 
priecājamies par bērnu vecā-
kiem, kuri ir ļoti atsaucīgi un 
apzinīgi, seko līdzi mācību 
procesa norisei, nosūta skolo-
tājām izpildītos uzdevumus. 
Lai darbs šajā ārkārtas situācijā 
noritētu veiksmīgi, liels paldies 
maniem vietniekiem un visiem 
kolēģiem. Dīkstāves nav, katrs 
veic savus pienākumus. Šis ir 
laiks, ko bērniem un vecākiem 
pilnvērtīgi pavadīt kopā," teic 
iestādes vadītāja. 
Skolēniem 
ir vajadzīga 
savstarpēja 
saskarsme

Pavasara brīvdienās Bebru 
pamatskolas skolotāji cītīgi 
strādāja, lai sagatavotos attāli-
nātajam mācību procesam, kā 

arī tika noskaidrots, vai sko-
lēniem ir viedierīces attālinā-
tā mācību darba uzsākšanai. 
Bebru pamatskolas direktore 
Lidija Degtjareva stāsta, ka 
pieciem skolēniem ir izsniegti 
skolai piederoši datori, tādē-
jādi nodrošinot iespēju piln-
vērtīgi strādāt. "Attālinātais 
mācību darbs mūsu skolā norit 
pozitīvā un darbīgā gaisotnē. 
Katru dienu skolēni laicīgi sa-
ņem mājasdarbus e-klasē pēc 
ierastā stundu saraksta, tāpēc   
var patstāvīgi plānot savu die-
nas režīmu. Izpildītie darbi 
skolotājiem tiek sūtīti dažā-
di: e-klases e-pastā, lietotnē 
WhatsApp, arī īsziņu veidā uz 
skolotāju tālruņiem. Ar sko-
lotājiem skolēni var sazināties 
gan paredzēto stundu laikā, 
gan arī vēlāk dienas gaitā. Sko-
lotājiem šajā laikā ir papildu 
slodze, bet visi savu darbu veic 
ar lielu atdevi, tāpēc ir ļoti sva-
rīgi saņemt atgriezenisko saiti 
no skolēniem un vecākiem. 
Kopā ar kolēģiem esam pārlie-
cināti, ka šādā situācijā tomēr 
ilgstoši nevar strādāt, skolē-
niem ir vajadzīga savstarpēja 
saskarsme gan ar skolotājiem, 
gan klasesbiedriem," teic di-
rektore. 

Pagājušās nedēļas beigās 
skolēni aizpildīja skolas vadī-
bas elektroniski sagatavotu an-
ketu par attālinātā mācību pro-
cesa norisi. Aptaujas rezultāti 
liecina, ka kvalitatīvs internets 
ir pieejams 70% skolēnu. Savu-
kārt 51% aptaujas dalībnieku 
atzīst, ka ir saprotama attālinā-
tā mācību procesa kārtība, 41% 
- saprotams daļēji. Uz jautāju-
mu, vai ir saprotama uzdoto 
uzdevumu izpildes gaita, 48% 
skolēnu sniedz apstiprinošu 
atbildi, 49% atbild, ka saprot 
daļēji. Tāpat veiktā aptauja lie-
cina, ka no 3 līdz 4 stundām 
mācību darbam velta 25% sko-
lēnu, pārējie uzdoto izpilda 2-3 
stundu ilgumā un vēl mazākā 
laika posmā. Jautājumā: “Vai 
ir vajadzīga sadarbība ar sko-
lotājiem, lai saņemtu konsul-
tācijas?” – 66% skolēni atbild, 
ka reti, bet 11% izglītojamo tās 
ir nepieciešamas. Aptaujā sko-
lēni norāda, ka visvairāk (86%) 
saziņai ar skolotāju izmanto e-
klases pastu, bet tiek izmanto-
ta arī lietotne WhatsApp (45%) 
un tālrunis (33%). Atbildes at-
klāj, ka 44% skolēnu doto uz-
devumu veikšanai lūdz vecāku 
palīdzību, kā arī gandrīz tikpat 
daudz (42%) to dara tikai daž-
reiz. Sadarbību ar klases audzi-
nātāju kā ļoti labu vērtē 33% 
skolēnu, bet 44% kā labu. 

"Mācību darbs no skolo-
tājiem šajā ārkārtas situācijas 
laikā prasa milzīgu spēku un 
enerģiju. Arī radošie resursi 
var izsīkt, kas nozīmē, ka ilg-
stoši šādā režīmā gan skolotā-
jiem, gan skolēniem būs grūti 
darboties," uzskata skolas di-
rektore. 
PII "Bitīte" 
pietrūkst bērnu 
čalu
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Valstī un pasaulē iestā-
jies Lielo Pārbaudījumu 
laiks. Arī mēs Bebru 
pamatskolā esam šo 
pārbaudījumu, nelūg-
tā koronavīrusa gūstā, 
dzīvojam, kā to nosaka 
valdība. Mācāmies at-
tālināti, komunicējam, 
izmantojot visdažādākās 
elektroniskās sabiedrī-
bas saziņas  iespējas. 

Linda Šmite, 
latviešu valodas skolo-
tāja

Sestajā klasē literatūras mā-
cībās skolēni ne tikai paši ap-
guvuši, kas ir aforismi un par 
ko raksta Reinis Kaudzīte, bet 
radījuši kolosālas savas atzi-
ņas. Ļoti iespējams, ka kādam 
domu īsi un kodolīgi izteikt 
mazliet piepalīdzēja vecā-
ki (paldies par to!), bet tajās 
skaidri nolasāms, kā mēs pat-
laban jūtamies, ko domājam, 
uz ko ceram un paļaujamies. 
Citos apstākļos, visticamāk, 
rastos pavisam cita satura 
domu pērles, bet patlaban 

bērni izsakās tā:

*Dzīves sastaptie šķēršļi 
ļauj vieglāk apiet tos nākotnē.

 *Dzīvo katru dienu tā, lai 
prieks to atcerēties!

*Saskaroties dzīvē ar ļau-
numu, nevajag būt pašam 
ļaunam, jo dzīve pati visu sa-
kārtos.

*Laime nav bagātībā, bet 
dzīves skaistajos un jaukajos 
mirkļos.  

*Kāda būs ģimene, tāda būs 
tauta un valsts. 

*Draugi – laika zagļi.

*Ar savu gudrību Tu vari 
padarīt citu vēl gudrāku.

*Tik, cik slikts Tu būsi, tik 
arī sliktā nāks atpakaļ.

*Jo vairāk Tu nemācies, jo 
ilgāk Tev to vajadzēs darīt vē-
lāk.

*Dzīve ir kā metamais kau-
liņš, tu nezini, kas būs, kamēr 
neatvērsi acis.

*Saplēstu krūzi var salabot, 
bet salauztu sirdi nevar.

*Baidies tikai tad, kad zinā-
si, no kā baidies.

*Jebkurš darbs nav grūts, ja 
to dara ar prieku.

 *Viegli teikt, grūti darīt.
*Ar smaidu sejā vieglāk 

dzīvot.
*Pāris ir draudzība, drau-

dzība ir mīlestība, mīlestība ir 
dzīve.  

*Jo tukšākas smadzenes, jo 
vairāk pats ir apmierināts.

*Jo godīgāks cilvēks, jo ma-
zāk viņš saskatīs negodīgumu 
citos.

*Laime ir gaisma, kas iespīd 
tavā sirdī, lai atvērtu durvis 
mīlestībai.

*Mīlestība ir tā, ko spēj dot 
citiem, lai mīlētu.

*Ģimene ir liels spēks un 
ķēde, kas satur visus kopā.

*Izbaudi savu dzīvi uz vi-
siem 100, jo tu nezini, kas no-
tiks pēc minūtes, sekundes vai 
stundas!

*Ar gudrību dzīvē var vai-
rāk panākt nekā ar ļaunumu.

*Klusos ūdeņos velni mājo. 
*Ja sevi nesargāsi, neviens 

cits tevi nesargās.
*Nav mīlestības bez sāpēm.

Lai spēku dod un iedves-
mo šie bērnu radītie domu 
graudi!

Bebru pagasta pirmsskolas 
izglītības iestādē "Bitīte" šobrīd 
ir neierasti kluss, jo   darbojas 
tikai viena dežūrgrupa, kuru 
apmeklē vien daži bērni. 

Uzņemot bērnus, tiek ievē-
roti noteiktie drošības pasā-
kumi. Nedēļas sākumā vecāki 
iesniedz rakstisku apliecināju-
mu, ka bērns un ģimene nav 
bijuši kontaktā ar "Covid-19" 
saslimušajiem vai kontaktper-
sonām un vecākiem nav ie-
spēju citādi nodrošināt bērna 
pieskatīšanu. 

PII "Bitīte" vadītāja Justīne 
Miezīte stāsta, ka piecgadīgie 
un sešgadīgie bērni, pateicoties 
veiksmīgai sadarbībai ar vecā-
kiem, attālināti apgūst obligāto 
pirmsskolas apmācību. Skolo-
tājas, pamatojoties uz sastādīto 
nodarbību plānu, uz vecāku 
e-pastiem katru dienu nosūta 
uzdevumus, savukārt vecāki 
izpildītos mājasdarbus nosū-
ta uz skolotāju norādītajiem 
e-pastiem vai lietotnē What-

sApp. Tāpat šajā laikā skolotā-
jas strādā pie jaunu metodisko 
materiālu sagatavošanas. Bēr-
ni, kas apmeklē dežūrgrupu, 
uzdevumus izpilda "dārziņā". 
"Esam jau noilgojušies pēc sa-
vām mazajām "bitītēm". Tomēr 
saprotam, ka tik drīz klātienē 
vēl nesatiksimies," kolektīva 
kopējo noskaņu raksturo Justī-
ne Miezīte. 
Esam kļuvuši 
saliedētāki

Pērses sākumskolas direkto-
ra p.i. Santa Kalniņa atzīst, ka ir 
veiksmīgi izdevies noorganizēt 
attālināto mācību darbu, patei-
coties ļoti labai vecāku atsau-
cībai. Pirms attālinātā mācību 
procesa uzsākšanas vecāku ap-
taujā tika noskaidrots par vie-
dierīču esamību un interneta 
pieslēgumu. Aptaujas rezultāti 
atklāja, ka ar visiem vecākiem 
iespējams sazināties ar epastu 
vai lietotni WhatsApp. 

Santa Kalniņa stāsta par pa-
veikto pašreizējā darba režīmā: 

"Veidojam darbu mapes. Ve-
cāki, arī tie, kuri bērni mācās 
pirmsskolas grupā un apgūst 
obligāto pirmsskolas apmā-
cību, šajā pirmdienā ieradās 
pēc jaunām mapēm un atde-
va iepriekšējā nedēļā pildītos 
darbus. Skolēniem, kuri dzīvo 
tālāk, darba mapes nogādāju 
pati. Lepojos ar mūsu skolas 
skolotājiem, kuri šajā laikā 
ļoti pašaizliedzīgi un rado-
ši darbojas, izmanto dažādas 
tiešsaistes platformas. Jau ir 
notikušas vairākas attālinātās 
tiešsaistes mācību stundas. 
Piemēram, mūzikas skolotāja 
meklē vietnes, kur skolēniem 
klausīties mūzikas skaņdar-
bu ierakstus, bet skolas deju 
kolektīva "Kustība" vadītāja ir 
uzdevusi skolēniem sagatavot 
priekšnesumu "Popielai", kas 
notiks, kad atsāksies klātienes 
mācības.  E-klasē ir ievietots 
katrai klasei sagatavotais mā-
cību plāns visai nedēļai, līdz ar 
to vecāki var sekot līdzi katras 

dienas norisei un vajadzības 
gadījumā sazināties ar skolo-
tājiem. Šis laiks māca bērniem 
pareizi saplānot savu laiku. To 
atgādinu arī savai audzināma-
jai 5. klasei – vispirms izdarīt 
skolas uzdotos uzdevumus, tad 
veltīt laiku citām aktivitātēm. 
Pašreizējā situācijā skolēni sāk 
novērtēt, ka mācības klātienē 
viņiem tomēr patīk labāk, jo 
var komunicēt ar klasesbied-
riem. "Kad būs jādodas uz sko-
lu?" – šo jautājumu skolēni ne-
klātienē uzdod ļoti bieži, jo ir 
noilgojušies pēc skolas dzīves 
un ārpusstundu pasākumiem. 
Savukārt skolotāji teic, ka šajā 
laikā darba ir krietni vairāk, kā 
arī, strādājot mājas apstākļos, 
tiek pārsniegts mobilo datu 
apjoms.  Bet tas labākais – šajā 
laikā mēs visi – skolēni, vecā-
ki un skolotāji esam kļuvuši 
daudz saliedētāki kā līdz šim. 
Pēc šī pārdzīvotā laika posma 
pasaule noteikti mainīsies, un 
mainīsimies arī mēs."

Mūziku mācās 
attālināti

"Tā ir vēl nebijusi situācija 
– pirmo reizi mūsu audzēk-
ņi mūziku mācās attālināti. Ja 
sākumā bijām uztraukušies, kā 
tiksim galā ar šo izaicinājumu, 
tad šajā otrajā nedēļā skolotāji 
ar gandarījumu teic, ka, pa-
teicoties vecāku atsaucībai un 
skolēnu apzinīgajam darbam, 
attālinātais mācību process no-
rit veiksmīgi," stāsta Kokneses 
Mūzikas skolas direktore Iveta 
Bērziņa. 

Iestādei nav izveidota e-kla-
se - elektroniskā skolvadības 
sistēma, uzdevumus mūzikas 
teorijā skolotāji sūta uz vecā-
ku e –pastiem, kā arī mācību 
vielas apguvei tiek izmantota 
lietotne WhatsApp. Lai arī ir 
problēmas ar skaņas kvalitāti, 
skolotāji var sekot līdzi instru-
mentu spēlei, redzēt pirkstu 
kustību, sniegt nepieciešamos 
padomus. "Galvenais, lai rit 
uz priekšu skaņdarba apguve," 

uzsver direktore. 
Iveta Bērziņa ļoti atzinīgi 

vērtē sadarbību ar vecākiem, 
uzteicot viņu ieinteresētību 
un atbalstu šajā situācijā. Un 
smaidot piebilst, ka attālinātais 
mācību process neļauj nevie-
nam slinkot, instruments ir jā-
spēlē biežāk, kā daudziem bija 
ierasts mācoties klātienē. 

"Šajā mācību gadā mums 
būs 14 absolventi, bažas rada 
neziņa par eksāmenu norisi. 
Novēlu visiem skolēniem un 
vecākiem rūpēties par savu 
veselību un domāt pozitīvi!" – 
teic direktore. 

Arī mēs novēlam, lai šajā 
laikā izdodas saglabāt līdzsva-
ru starp mācību darbu un piln-
vērtīgu uzturēšanos kopā ar ģi-
meni. Atcerēsimies, ka fiziskās 
aktivitātes un atrašanās dabā 
(ievērojot ārkārtas situācijā 
noteikto) ir spēka un enerģijas 
avots! 

Dažādu profesiju pārstāvju vidū meklē 
100 jaunus skolotājus

Dažādu profesionālo 
jomu pārstāvji tiek ai-
cināti kļūt par skolotā-
jiem unikālā izglītības 
projektā “Mācītspēks”, 
ko Izglītības un zinātnes 
ministrijas vadībā īsteno 
Latvijas Universitāte, 
Liepājas Universitāte un 
Daugavpils Universitāte 
sadarbībā ar nodibinā-
jumu Iespējamā misija. 

Projekta dalībnieki 
strādās skolā, saņemot 
skolotāja darba algu un 
mācību stipendiju, kā arī 
paralēli studēs augst-
skolā, iegūs skolotāja 
kvalifikāciju un atbalstu 
savai profesionālajai 
izaugsmei. Pieteikšanās 
ilgs līdz šī gada 11. mai-
jam. 

2. līmeņa augstākās profe-

sionālās izglītības program-
mā “Skolotājs”, kas ir daļa no 
projekta “Mācītspēks”, tiek 
aicināti pieteikties mērķtie-
cīgi un motivēti dažādu jomu 
profesionāļi - programmē-
tāji, statistiķi, tulki, grāmat-
veži, pētnieki u.c. profesiju 
pārstāvji -, kuri līdz 2020. 
gada jūnijam būs ieguvuši 
augstāko vai 2. līmeņa pro-
fesionālo augstāko izglītību 
un vēlas apgūt skolotāja pro-
fesiju. Pēc atlases katram no 
100 topošajiem skolotājiem 
tiks piedāvāts darbs tam pie-
mērotākajā skolā, ņemot vērā 
skolas atrašanās vietu, skolē-
nu vecumu u.c. kritērijus. 

 “Pirmo reizi Latvijas sko-
lotāju izglītības vēsturē tiks 
īstenota darba vidē balstī-
ta pieeja studijām,” norāda 
jaunās 2. līmeņa augstākās 
profesionālās izglītības prog-
rammas „Skolotājs” vadītāja 
Latvijas Universitātes Pe-
dagoģijas, psiholoģijas un 
mākslas fakultātes asociētā 
profesore Ieva Margeviča-
Grinberga: “Simts projekta 
dalībniekiem projekta lai-
kā būs iespēja attīstīties par 

kompetentiem skolotājiem – 
skolotājiem līderiem. Ceram, 
ka projekta rezultātā Latvijas 
skolas iegūs motivētus un 
uzņēmīgus mācību procesa 
ekspertus jeb tā saucamos 
“teacherpreneur”.

Pieteikšanās ilgs līdz šī 
gada 11. maijam. Reģistrāci-
jas anketa, kā arī sīkāka in-
formācija par projekta nosa-
cījumiem un atlases procesu 
atrodama: http://macitspeks.
lv/

Projekta “Mācītspēks” il-
gums ir 2 gadi. Jau pirmajā 
projekta gadā tā dalībnieki 
uzsāks atalgotu darbu kādā 
no Latvijas skolām un paralē-
li iegūs skolotāja kvalifikāci-
ju, studējot Latvijas Univer-
sitātes, Liepājas Universitātes 
un Daugavpils Universitātes 
kopīgi izstrādātajā darba 
vidē balstītajā 2. līmeņa aug-
stākās profesionālās izglītī-
bas programmā “Skolotājs” 
un saņemot mācību stipendi-
ju. Papildus studiju un darba 
procesam topošais skolotājs 
saņems atbalstu no “Mācīt-
spēks” komandas un piere-
dzējušiem kolēģiem skolās.  

Otrajā projekta gadā, da-
lībnieki, turpinot darbu 
skolā, saņems atbalstu paš-
izaugsmei un profesionālai 
pilnveidei – sevis un citu 
vadības, komandas, saskars-
mes u.c. prasmju attīstībai. 
Projekta rezultātā skolās no-
nāks 100 jauni un prasmīgi 
skolotāji, kas papildinās un 
stiprinās jau esošo Latvijas 
skolotāju pulku.

“Projekts “Mācītspēks” ir 
unikāls, jo tajā tiek apvieno-
ta valsts vadošo augstskolu 
un nodibinājuma Iespējamās 
misijas pieredze, studijas ir 
pilnībā balstītas praksē, snie-
dzot iespēju mācīties un uz-
reiz iegūtās zināšanas lietot 
darbā ar skolēniem. Dalīb-
nieki visa projekta laikā sa-
ņems arī profesionālu atbal-
stu savai izaugsmei,” uzsver 
Kārlis Kravis, Iespējamās mi-
sijas direktors.

Par “Mācītspēks”
Skolotāju izglītības pro-

jekta “Mācītspēks” mērķis ir 
spējīgu un motivētu dažādu 
jomu profesionāļu piesaiste, 
mācības un atbalsts skolo-
tāja darbam Latvijas skolās. 

Spēkus apvienojot, projektu 
īsteno Latvijas Universitā-
te, Liepājas Universitāte un 
Daugavpils Universitāte, Iz-
glītības un zinātnes minis-
trija,  kā arī nodibinājums 
Iespējamā misija. Projekta 
“Mācītspēks” pamatā ir otrā 
līmeņa augstākās profesio-
nālās izglītības program-
ma „Skolotājs”, kas ir darba 
vidē balstītas studijas un ko 
izstrādājusi Latvijas Uni-
versitāte kopā ar Liepājas 
Universitāti un Daugavpils 
Universitāti. Šī programma 
ir viena no jaunās pedagogu 
izglītības sistēmas studiju 
programmām Eiropas Soci-
ālā fonda projektā “Latvijas 
Universitātes inovatīvas, pēt-
niecībā balstītas studiju vir-
ziena “Izglītība, pedagoģija 
un sports” studiju program-
mas” (Nr. 8.2.1.0/18/I/004).

Papildu informācijai:
Aija Brikše, “Mācītspēks” 
dalībnieku piesaistes ko-
manda
Tel. +371 29767615, 
E-pasts: aija.brikse@iespeja-
mamisija.lv
www.iespejamamisija.lv 

Ko bērni šobrīd pārdomā
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Atnākot pavasarim, 
bērniem jaunas grupu telpas
14.aprīļa rītā, ievērojot 
valstī izsludinātās ārkār-
tas situācijas piesardzības 
pasākumus, durvis pirmo 
reizi vēra atjaunotās Pēr-
ses sākumskolas pirms-
skolas grupas telpas, 
kuras izvietotas skolas 
2.stāvā.

Santa Kalniņa,
Pērses sākumskolas di-
rektores p.i. 

Uz dežūrgrupu atnākušos 
bērnus sagaidīja smaidīgas au-
dzinātājas un tehniskais perso-
nāls. Kāpnes uz grupiņu rotāja 
pavasarīgi ziedi un krāsaini, 
prieka piepūsti baloni. Bērnus 
gaidīja arī vēderam tīkams, 
salds pārsteigums. 

Visi grupas bērni saka sir-
snīgu paldies tiem, kas iegul-
dīja savu darbu, laiku un rūpes 
mūsu skaistās un mājīgās gru-
piņas tapšanā!  Vislielāko pal-
dies jāsaka Kokneses novada 
domei, kas šo ieceri atbalstīja 
finansiāli. Savus labvēļus un 
draugus Pērses sākumskolas 
pirmsskolas grupas bērni mīļi 

ciemos aicinās septembrī. 
Atklājot jaunās grupu tel-

pas manī ir liels gandarījums 
par to, ka ir izdevies šos dar-
bus paveikt valstiski sarežģītā 
laikā. Laikā pirms teritoriālās 
reformas un skolu tīkla sakār-
tošanas. 

Pirmsskolas grupu telpu 
vienkāršotu atjaunošanu veica 
SIA "Rīgas celtne". Savukārt, 
pārējo grupu lietošanai nepie-
ciešamo telpu remontu veica 
skolas remontstrādnieks. Gru-
pas labiekārtošanā, kā arī telpu 
vienkāršotā atjaunošanā kopā 
tika iztērēti nepilni 23780 eiro. 

Šis patiesībā ir svarīgs brī-

dis, kas dod būtiskus soļus Iršu 
pagasta attīstībai un nākotnei. 
Mēs visi mērķtiecīgi to kopā 
esam spējuši realizēt. Dzirdot 
un redzot   bērnu, darbinieku 
un vecāku prieku par jaunajām 
grupas telpām, rodas vēl lielā-
ka pārliecība, ka viss tas, kas ir 
izdarīts pareizi. 

Pirmsskola ir vieta, kurā 
bērnam justies kā mājās, īpa-
šam, mīlētam, vienmēr gaidī-
tam un aprūpētam. Lai visiem 
kopā mums - gan pašvaldībai, 
gan skolas kolektīvam un vecā-
kiem, izdodas radīt šo vidi bēr-
niem – Iršu pagasta nākotnei! 

Pērses sākumskolas direktora p.i. Santa Kalniņa sveic pirmsskolas grupas bērnus, kuri 
apmeklē dežūrgrupu.

Saulainās un mājīgās telpās būs prieks mācīties!

Kokneses amatierteātra 
sveiciens Lieldienās

"Lai kādi vēji pūstu, bez te-
ātra mēs nevaram!" – teic Kok-
neses amatierteātra dalībnieki. 
Pašvaldības mājaslapā www.
koknese.lv aicinām noskatī-
ties amatierteātra sagatavoto 
sveicienu pavasara svētkos – 
Skaidrītes Kaldupes pasakas 
"Varavīksne pār jūru un dārzu" 
lasījumu. 

"Arī šajā ārkārtas situācijas 

laikā, kad kolektīva mēģinā-
jumi klātienē kultūras namā 
nenotiek, mēs domājam par 
saviem skatītājiem un turpi-
nām darboties, izmantojot 
mūsdienu tehnoloģiju palīdzī-
bu. Pagājušajā pavasarī pirms 
Lieldienām skatītājiem dāvā-
jām pirmizrādi – Harija Gulbja 
lugas "Cīrulīši" iestudējumu. 
Šajā klusajā laikā gribējām 

iepriecināt teātra draugus ar 
tautā iemīļotās pasaku autores 
vienu no skaistākajiem dar-
biem  mūsu aktieru izpildīju-
mā," stāsta amatierteātra reži-
sore Inguna Strazdiņa. 

Lai pozitīvās skatītāju at-
sauksmes ir rosinājums vēl 
kādam jaukam pārsteigumam!

Mēs varam jums palīdzēt!
Latvijas Sarkanā Krusta 

(LSK) Viduslatvijas komitejas 
Kokneses nodaļas brīvprātīgie 
ir gatavi palīdzēt mūsu nova-
da iedzīvotājiem ārkārtas si-
tuācijas laikā.  Ja kāds seniors, 
vientuļā māmiņa vai daudz-
bērnu ģimene nevar tikt līdz 

aptiekai vai veikalam, viņi var 
zvanīt pa tālruni 26423431, lai 
informētu par nepieciešamo 
palīdzību. Lība, Daiga, Gunta 
un Dina – LSK Viduslatvijas 
komitejas Kokneses nodaļas 
brīvprātīgā darba veicējas jau 
ir palīdzējušas vairākiem no-

vadniekiem. Lai palīdzības 
sniegšana notiktu, ievērojot 
visus piesardzības pasākumus, 
no LSK Viduslatvijas komitejas 
ir saņemti dezinfekcijas līdzek-
ļi un aizsargmaskas. 

Lai mazinātu riskus, kas saistīti ar 
Covid-19, un ierobežotu vīrusa izplatību, 
pašvaldība aicina vecākus ATGĀDINĀT 

BĒRNIEM PAR DROŠĪBAS PASĀKUMIEM, 
KAS JĀIEVĒRO ĀRKĀRTAS SITUĀCIJAS 

LAIKĀ UN NEĻAUT APMEKLĒT SLĒGTOS 
PUBLISKOS ROTAĻU LAUKUMUS.

Piemiņas vietās ziedi 
un svecītes
25. martā – komunistis-
kā genocīda upuru pie-
miņas dienā Kokneses 
novadā bija paredzēti 
vairāki pasākumi, kuri 
saistībā ar ārkārtējo 
situāciju Latvijā tika 
atcelti.

Tūrisma un sabiedrisko 
attiecību nodaļa 

Koknesē, Stacijas lauku-
mā, pie pieminekļa un Bebru 
pagastā pie piemiņas akmens 
represijās cietušajiem Kok-
neses novada politiski re-
presēto nodaļas biedri devās 
individuāli, lai noliktu ziedus 
un iedegtu svecītes. 

Viens no iecerētajiem pa-
sākumiem šajā dienā bija 
labdarības akcijas "Atbal-
stīsim Brīvības pieminekļa 
izgaismošanu" noslēgums, 
kurā bija uzaicināti piedalī-
ties akcijas iniciators Valdis 
Zatlers un labdarības orga-
nizācijas "Ziedot.lv" vadī-
tāja Rūta Dimanta. Sarkanā 
Krusta Viduslatvijas komite-
jas Kokneses novada nodaļa 
sadarbībā ar represēto no-
daļas biedriem, lai atbalstītu 

akciju, pieminekļa izgais-
mošanai no 11. janvāra līdz 
24. martam rosināja ziedot 
veikalā "Ataudze" Koknesē. 

Lība Zukule informē, ka zie-
dojumu akcija vēl joprojām 
turpinās. 

Pavasara ziedi pie Piemiņas akmens Bebru pagastā. 
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Mūsu novada jaunietes pieredzi 
uzņēmējdarbībā iegūst ASV

Southwestern Advantage 
ir amerikāņu kompānija, kas 
dod iespēju studentiem apgūt 
uzņēmējdarbības un pārdo-
šanas prasmes, mācoties no 
starptautiski atzītiem pasnie-
dzējiem. Studenti pavada va-
saru ASV, pārdodot izglītojo-
ša satura grāmatas un online 
abonementus. Kopš 2001. gada 
no Latvijas programmā ir pie-
dalījušies aptuveni 600 studen-
tu. Organizācijas mērķis ir būt 
labākajai organizācijai pasaulē, 
kura palīdz jauniešiem iegūt 
īpašības un prasmes, kas vi-
ņiem ir nepieciešamas, lai sa-
sniegtu savas dzīves mērķus. 
Paldies mūsu novada jaunie-
tēm Lienei Grundai un Dag-
nijai Grelei par vēlmi dalīties 
savā pieredzē!
Liene Grunda: 
saņemties un 
pārkāpt pāri savām 
bailēm!

Par šo programmu es biju 
dzirdējusi jau iepriekš, māco-
ties Āgenskalna Valsts ģimnā-
zijā. Pēc vidusskolas beigšanas 
es pavadīju vienu gadu dzīvo-
jot Gruzijā kā brīvprātīgā. Tā 
bija neaizmirstama pieredze 
un iepazinos ar daudziem ci-
tiem jauniešiem no dažādām 
pasaules valstīm.   Tur iepazi-
nos arī ar meiteni no Valmie-
ras, kura minēja, ka ir pavadī-
jusi vasaru Amerikā pārdodot 
grāmatas. No viņas stāstītā se-
cināju, ka ir bijis grūti, taču ie-
gūta laba pieredze un izdevies 
arī nedaudz nopelnīt. Es gan 
tajā brīdī domāju, ka pati ne uz 
ko tādu neparakstītos! 

Atgriežoties Latvijā, sāku 
studēt Rīgas Tehniskajā Uni-
versitātē kvalitātes vadību. Par 
Amerikas programmu sāku 
vairāk interesēties, kad uzzi-
nāju, ka bijusī klasesbiedrene 
ir atgriezusies no Amerikas 
un plāno braukt vēl vienu rei-
zi.  Viņa piedāvāja man uzzi-
nāt vairāk par šo programmu. 
Man tobrīd šķita, ka, ja mana 
klasesbiedrene ir veiksmīgi 
piedalījusies, tad es neesmu 

sliktāka par viņu! Man var sa-
nākt pat labāk! Tai pašā laikā 
sapratu, ka nebūs viegli, un ne 
visi to var - saņemties un pār-
kāpt pāri savām bailēm!
Ja citi var – arī 
man sanāks!

Man bija prieks, ka ģime-
ne atbalstīja mani. Vienīgais, 
kurš likās skeptisks, bija brā-
lis - šķita, ka viņš netic, ka es 
varēšu tur nopelnīt naudu. Lai-
kam varu pat atzīties, ka brāļa 
skepse bija viena no lielākajām 
motivācijām vasaras laikā, 
kas man lika strādāt un iet uz 
priekšu! 

Lielu pārliecību man deva 
arī apmācības, kuras varēja 
iegūt jau pirms vasaras Latvi-
jā. Tas man bija ļoti svarīgi, jo 
man nebija iepriekšēja piere-
dze pārdošanā. Taču baiļu sa-
jūta vasarai tuvojoties pieauga. 
Tai pašā laikā ticību, ka izdo-
sies deva fakts, ka kompānija ir 
vairāk nekā 150 gadus veca un 
programmā ik gadu piedalās 
2000 studentu. Domāju, ka, ja 
tik daudziem sanāk, tad man 
arī sanāks! 

Pirmajā vasarā man likās, ka 
ar šo vienu vasaru arī pietiks - 
bija forši, nopelnīju naudu, ie-
guvu pieredzi un jaunus drau-
gus. Taču atbraucot atpakaļ, 
iepatikās jaunā cilvēku vide un 
principi, kas tika mācīti – kon-
centrēties uz pozitīvo, nevajag 
padoties, kā labāk sevi motivēt. 
Sapratu, cik daudz es tomēr 
varu panākt, ja vien ievēroju 
disciplīnu un savu laiku pava-
du lietderīgi. Vēlējos būt vidē, 
kur ir iespējams apgūt naudas 
investēšanu, vidē, kurā tiek 
iedrošināts lasīt grāmatas par 
biznesu un pašizaugsmi, spor-
tot, sasniegt mērķus, plānot 
laiku, veidot budžetu. To visu 
ir vieglāk izdarīt, kad apkārt 
ir citi motivēti studenti, kuri 
zina, ko nozīmē disciplinēt un 
motivēt sevi.
Astoņos gados 
iegūtais

Esmu ievērojusi, ka bieži 
vien ir vieglāk vainot skolas 

un universitātes, ka tajās ne-
tiek mācītas dzīvei nepiecieša-
mās prasmes, taču mūsdienās 
mums ir tik daudz iespēju to 
visu iegūt paralēli studijām. 
Atbraucot pēc vasaras atpakaļ, 
man likās, ka runāt un novadīt 
prezentāciju kursa priekšā, ir 
vieglākais, ko var darīt! Vasa-
ras laikā biju satikusi aptuveni 
2700 ģimenes, tāpēc man vairs 
nebija grūtības uzsākt sarunu, 
atbildēt uz jautājumiem, sa-
glabāt acu kontaktu. Iemācījos 
justies pārliecināta par sevi 
pat neveiklās situācijās un ne-
pārdzīvot par kļūdām, bet gan 
mācīties no tām. 

Esmu bijusi šajā programmā 
jau astoņus gadus, un divās no 
vasarām, mēs ar Dagniju dzī-
vojām vienā viesģimenē. Tas, 
ko visvairāk esmu šo gadu lai-
kā iemācījusies, ir sevi motivēt, 
saglabāt pozitīvu skatu uz dzīvi 
un domāt loģiski, nevis ļauties 
emocijām. Tas ir ļoti noderīgi 
gan universitātē, gan ikdienas 
dzīvē, gan saskarē ar ģimeni, 
draugiem un jauniem cilvē-
kiem. 
Ar divriteni pa 
Jūtas kalnainajām 
ielām

Šīs programmas ietvaros 
esmu pabijusi tādos štatos kā 
Jūta, Kalifornija, Florida, Ken-
tukī, Alabama un Minesota, 
kā arī divas vasaras pavadīju 
Kanādā. Mana pirmā Ameri-
kas pieredze bija Jūtas štatā, 
kur es nemaz neredzēju tik ļoti 
lielos stereotipus par Ameriku, 
jo Soltleiksitijā vairāk kā puse 
iedzīvotāju pēc ticības ir mor-
moņi. Mormoņiem ir rakstu-
rīgas lielas ģimenes, viņiem ir 
svarīgas labas vērtības un ne-
tiek atbalstīti tādi paradumi kā 
alkohola lietošana vai smēķē-
šana. Man pat likās, ka viņi arī 
diezgan aktīvi sporto. Pirmajā 
vasarā pārvietojos ar riteni, 
kas pa Jūtas kalnainajām ielām 
nebija viegli. Es biju pārsteigta, 
cik daudz cilvēki nodarbojās ar 
riteņbraukšanu un skriešanu. 
Kad es stūmu savu riteni pa 
stāvām ielām, man vairāki cil-
vēki pajautāja – vai man ritenis 
ir salūzis un nevajag palīdzēt? 

Svētdienās mēs pavadām 
laiku ar pārējiem studentiem, 

tādēļ esam vairāk kā parasti 
tūristi. Kalifornijas ziemeļu 
daļā un Jūtā ir pasakaina daba, 
Floridā ir sanācis izbaudīt bal-
tās pludmales, Kentukī štatā 
ir Mamutu alas nacionālais 
parks, kur atrodas garākā zinā-
mā alu sistēma pasaulē (vairāk 
kā 600 km garumā).

Amerikā cilvēki vispār ir 
daudz atvērtāki sarunai nekā 
mēs paši latvieši. Vēl jopro-
jām uzturu kontaktu ar dažām 
viesģimenēm un klientiem. Ir 
satiktas vairākas ģimenes, ku-
ras mājās kā mājdzīvniekus tur 
nevis tikai suņus vai kaķus, bet 
arī čūskas, kazas, cūkas; bija 
pat ģimene, kurai mājās bija 
oposums. 
Dagnija Grele: 
ja mēģināšu – 
izdosies!

Pati esmu no Iršu pagasta, 
kur pabeidzu Pērses pamat-
skolu.  Vidusskolā gan mācījos 
mazliet tālāk - absolvēju Gul-
benes Novada Valsts Ģimnāzi-
ju, bet, kā lielākā daļa jauniešu, 
pēc vidusskolas devos mācīties 
uz Rīgu. Valodas, it īpaši angļu 
valoda, man vienmēr ir bijušas 
sirdij tuvas, tāpēc uzsāku stu-
dijas RTU tehniskās tulkoša-
nas programmā. 

Par šo programmu uzzināju 
no Lienes, kura man piezva-

nīja kādā svētdienas vakarā 
pirms 6 gadiem. Tajā laikā 
mācījos pirmajā kursā, nesen 
biju sākusi dzīvot Rīgā un viss 
likās jauns un citādāks.  Tomēr 
daudz nedomādama, piekritu 
satikties uz prezentāciju par 
programmu. Mums ar Lieni 
uzreiz izveidojās labs kontakts, 
un lai arī zināju kādu cilvēku, 
kuram pirms pāris gadiem bija 
veicies programmā ne tik labi, 
es biju gatava pieteikties atlases 
procesam. Ideja likās diezgan 
vienkārša - pavadi vasaru ASV, 
dzīvojot pie viesģimenes, un 
ejot no mājas uz māju, pārdod 
izglītojoša satura grāmatas. Jau 
prezentācijas laikā sapratu, ka 
tas viss izklausās tik traki, ne-
parasti un aizraujoši, ka man 
tas ir vismaz jāpamēģina. Sazi-
nājos arī ar savu paziņu, kuram 
nebija izdevies pabeigt prog-
rammu, lai ievāktu informāci-
ju. Viņa teiktajā bija dzirdami 
gan plusi, gan mīnusi. Laikam 
to var saukt par manu stūrgal-
vību, bet biju droša, ka, ja pati 
mēģināšu, tad man noteikti 
sanāks. 
Smagais 
darbs vienmēr 
atmaksājas

Kopā ASV esmu pavadījusi 
četras vasaras - Kentukī, Ala-
bamā, Jūtā un Indianā. Pirmo 

vasaru pavadīju Kentukī, un 
darbs noteikti nebija viegls. 
Lielais atraidījums, Kentukī 
karstās un lietainās dienas, un 
emociju gamma, ko piedzīvo-
ju, likās ļoti daudz, ar ko mā-
cīties tikt galā.   Dažos brīžos 
bija smagi iedomājoties, par 
to, ko tagad Latvijā dara mana 
ģimene, draugi, bet ar katru 
darba dienu es jutu, kā es augu, 
un, cik daudz es iemācījos - kā 
saglabāt ''vēsu prātu'' risinot 
problēmas, kā atrast pozitīvo 
negaidītās situācijās, kā pa-
šai sevi motivēt un, ka smags 
darbs vienmēr atmaksājas. 
Protams, bija ļoti daudz  pozi-
tīvo emociju, dažādi piedzīvo-
jumi, bet visvairāk mani pār-
steidza cilvēku labsirdība un 
vēlme palīdzēt pilnīgi nepazīs-
tamam studentam, no valsts, 
par kuru viņi, visticamāk, ne-
maz nebija dzirdējuši. Vasaras 
beigās redzēju ieguvumu ne 
tikai pieredzē, bet arī izdevās 
nopelnīt - pirmajā vasarā no-
pelnīju aptuveni 6000 dolārus. 
Izdevās gan nosegt vasaras  iz-
maksas, gan mazliet iepirkties 
ASV, un, kas bija man pats sva-
rīgākais - es jutos lepna, ka pati 
varēju samaksāt par nākošo 
mācību gadu universitātē.

Lai gan sākotnēji šo prog-
rammu uztvēru kā tādu traku 

Viesģimenēs kopā dzīvo vismaz 2-3 studenti. pagājušajā
 vasarā Minesotā Liene (vidū) dzīvoja kopā ar divām meitenēm no Slovākijas.

Dagnijas (no labās) viesģimene Indianā, pie kuras viņa 
nodzīvoja visu 2019. gada vasaru. 

Dagnija tikšanos ar katru klientu fiksēja foto mirklī.
Dagnija šī gada februārī, kompānijas apmaksātajā ceļojumā 

uz Ēģipti. 
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piedzīvojumu, vasaras beigās 
sapratu, ka ir vēl daudz ko ie-
mācīties, un gribēju uzzināt, 
ko vēl es varu sasniegt, tāpēc 
izlēmu piedalīties vēl. Grāma-
tu pārdošana vasarā jau ir tikai 
daļa no tā īstā darba - laika pe-
riodu starp vasarām pavadām 
mācoties paši, un apmācot jau-
nos studentus. Apgūstam tā-
das prasmes kā publiskā runa, 

mācamies atbildīgi rīkoties ar 
finansēm, mācamies ieguldīt 
naudu, plānot laiku un daudz 
ko citu, kas ir nepieciešams 
veiksmīgai “pieaugušo dzīvei.” 
Īstā panākumu 
atslēga – 
gribasspēks un 
pozitīva attieksme

Noteikti nenožēloju, ka iz-
vēlējos doties šajā program-

mā vēl trīs vasaras, lai gan 
vasaras laikā bija brīži, kad 
jutos pilnīgi pretēji. Katru 
vasaru iemācījos daudz ko 
jaunu par sevi. Jo vairāk es 
iemācījos, jo vairāk apzinā-
jos, cik daudz vēl ir ko mācī-
ties. Man vienmēr ļoti patika 
sajūta, ka katru dienu mani 
gaida kāds piedzīvojums, 
kaut kas jauns un neredzēts.   

Esmu vairāk kā mēnesi no-
dzīvojusi kalnu ieskautajā 
Soltleiksitijā, pārdevusi grā-
matas mormoņiem, ar savām 
acīm redzējusi Lielo Kanjo-

nu, Arku nacionālo parku 
Jūtas štatā, pārdevusi grāma-
tas amišiem (cilvēku grupai, 
kas neizmanto elektrību un 
pārvietojas ar zirga pajūgu), 

vasaras beigās izbaudīju-
si sauli Floridas pludmalēs, 
bijusi Lasvegasā, raķešu un 
kosmosa centrā Alabamā, un 
pat palikusi Britnijas Spīrsas 
masieres mājā! Joprojām uz-
turu kontaktus ar daudzām 
no savām viesģimenēm, otr-
pus okeānam man ir gan sava 
“Jūtas ģimene”, gan “Indianas 
ģimene”, un daudzas citas. 
Viņi man arī iemācīja ļoti 
novērtēt savu ģimeni tepat 
Latvijā, un saprast, cik ļoti 
man ir paveicies.

Salīdzinot ar pirmo vasaru 
ASV, 2019. gada vasarā man 
izdevās nopelnīt gandrīz trīs 
reizes vairāk, un iegūt kom-
pānijas apmaksātu, nedēļu 
ilgu ceļojumu uz Ēģipti, ko 
iegūst labākie studenti no 
Eiropas. Es zinu, ka ir da-
žādi viedokļi un stāsti par 
Southwestern programmu, 
un šis ir mans personīgais 
skatījums un pieredze. Pre-
tēji stereotipam, ka ir ne-
pieciešams talants, lai būtu 
veiksmīgs pārdevējs, esmu 
vairākkārt pārliecinājusies, 
ka īstā panākumu “atslēga” 
ir disciplīna, pareizie ieradu-
mi,   gribasspēks un pozitīva 
attieksme.

“Ar katru klientu mēs fotografējāmies un publicējam 
fotogrāfijas sociālajos tīklos,” teic Liene.

Dagnija vasaras beigās ar studentu grupu, ar kuru kopā strādāja 2018. gada
 vasarā Jūtas štatā.

Kokneses novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
2020. gada martā

Sastādīti 2 laulību reģistri: 
1laulība reģistrēta Dzimtsarakstu nodaļā, 
1 laulība – Kokneses ev.lut.draudzē.

Reģistrēti 3 jaundzimušie: Elza, Tomass, Rodrigo.

Sastādīti 4 miršanas reģistri.

Mūžībā pavadīti:

Mirdza Pukinska (1933.g.)
Linda Caunīte (1992.g.)
Pēteris Miezītis (1935.g.)
Mirdza Parole (1926.g.)

Aicina 
svinēt 
pavasari!

Kokneses pirmsskolas iz-
glītības iestādes “Gundega” 
grupas “Zvaniņš” bērni, sko-
lotājas un skolotāja palīgs 
aicina pārējos “dārziņa” gru-
pu bērnus piedalīties akcijā 
“Svinam pavasari Covid-19 
laikā” - izrotājot vienu no 
sava mājokļa logiem ar paš-
darinātiem pavasara ziediem 
un atpazīstamībai logā ielie-
kot arī savas grupiņas pirmo 
burtu. 

Grupas “Zvaniņš” bēr-
ni novēl: “Būsim radoši un 
interesanti pavadīsim brīvo 
laiku! Uz tikšanos “Gunde-
gā”!”

Remontdarbi 
Bebru pagastā

“Šajā laikā, kad mācību 
process izglītības iestādēs 
norit attālināti, ir iespējams 
paveikt vasaras sezonā plā-
notos remontdarbus pare-
dzētā budžeta ietvaros,” teic 
Bebru pagasta pārvaldes 
vadītāja Ilze Pabērza. Bebru 
pamatskolā pabeigti noslē-
dzošie remontdarbi 1. klases 
mācību telpā skolas vecajā 
korpusā. Bērnudārzā “Bitī-
te” vienā no grupiņām veikts 
labierīcību telpu remonts, 

tiek atjaunotas kāpnes uz 
otro stāvu, nomainīts jumta 
segums vienai āra nojumei. 
Iesaistot personas, kurām 
jāsadarbojas ar Valsts probā-
cijas dienestu, Vecbebru teh-
nikuma kompleksa dienesta 
viesnīcā veikts kosmētiskais 
remonts telpās, kuras tiek 
piedāvātas vasaras nometņu 
dalībniekiem, kā arī nostip-
rināta viesnīcas ēkas ārējā 
nosiltinātā siena. 

Foto konkurss “Tvīds paliek mājās”

Maija vidū, ievziedu laikā, Kok-
nesē mostas Lielais Sams – visiem 
Tvīda draugiem labi pazīstams! Tā 
būs arī šoreiz! Atmodināsim mūsu 
tūrisma svētku varoni paliekot mājās! 
Apliecināsim, ka Tvīdam uzticīgie 
māk priecāties par dzīvi!

Arī šogad - ņem velosipēdu, 

izrotā to, pucējies un priecājies! 
Pārsteigsim viens otru arī šajā 
neierastajā laikā, kad svētkus 
svinam katrs savās mājās! Tā kā 
šogad kopīgā braucienā nedosimies, 
aicinām ikvienu Tvīda brauciena 
atbalstītāju sarīkot lustīgu Tvīda 
foto sesiju.  Uzbursim retro ainu, 

atminoties 20. – 30. gadu šarmu 
tērpos un celsim godā senlaiku 
velosipēdu! Līdzīgi kā citus gadus 
bildējāmies Tvīda foto stūrītī,  tā 
šogad Tvīda foto lai top mazā bilžu 
rāmītī katram atsevišķi – ziedošā 
dabas ainavā, mājas dārzā, jebkurā 
sev tīkamā vietā.
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Mācīties Latvijā – labākais lēmums dzīvē
Filipīnietei Redžinei Ma-
lakai, kas jau 11 gadus 
dzīvo Itālijā, un meitenei 
no Turcijas Oyku Sagir, 
piedaloties starptautis-
kajā AFS programmā, 
kuras mērķis ir veicināt 
skolēnu mācību pieredzi 
citās valstīs, pagājušā 
gada septembrī jaunais 
mācību gads iesākās 
Ilmāra Gaiša Kokneses 
vidusskolā. Par Redžines 
viesģimeni kļuva Līvija 
un Māris Reinbergi, kuri 
jau trešo reizi sadarbo-
jās ar AFS starpkultūru 
projektu. Viņu ģimenē 
katrs savu mācību gadu 
pavadīja taizemietis Tī un 
Ari no Brazīlijas. Savukārt 
Gitai Tenisai, uzņemoties 
rūpes par turcieti Oyku, 
tas bija liels izaicinājums, 
kas pārvērtās sirsnīgā 
draudzībā. 

Sarmīte Rode,
Tūrisma un sabiedrisko 
attiecību nodaļa
Foto: Redžines Malakai 
un Oyku Sagir personīgā 
arhīva

Ar abām meitenēm, Gitu 
Tenisu, Līviju un Māri Re-
inbergiem sarunājāmies 4. 
martā. Redžine un Oyku bija 
cerību pilnas, ka mājup dosies 
pēc XII Latvijas Skolu jau-
natnes dziesmu un deju svēt-
kiem jūlijā. Pēc nedēļas valstī 
izsludinātā ārkārtējā situācija 
pārvilka svītru visām labajām 
iecerēm. Dienu pirms starp-
tautisko pārvadājumu apturē-
šanas lidostā, 16.martā uz mā-
jām devās Oyku un pavisam 
drīz -  30. martā  mājup devās 
arī Redžine. Sirsnīgi atvadoties 
no viesģimenēm un draugiem, 
līdzi paņemot neaizmirstamas 

atmiņas par Koknesē pavadīto 
laiku. Redžine ir atgriezusies 
savās mājās Markes reģionā 
Itālijas austrumos, kur tuvākā 
lielpilsēta ir Boloņa, bet Oyku 
Turcijas pilsētā Izmirā. 
Vēlējās redzēt 
sniegotu ziemu

Sarunā meitenes atklāja, ka, 
pieteicoties AFS programmai, 
vēlējušās mācīties citā valstī, lai 
iepazītu tās kultūru un iemācī-
tos valodu. Viņām piedāvāts 
mācību gadu pavadīt Latvijā, 
kur abas iepazinušās un cieši 
sadraudzējušās. “Oyku domā-
jusi, ka atbrauks uz vietu, kur 
ir auksta ziema un netrūkst 
sniega, bet bija jāpiedzīvo vil-
šanās,” pastāstīja Gita. Kaut 
arī nebija iespējams brist pa 
sniegu un izbaudīt īstu Latvijas 
ziemu, meitenes viennozīmīgi 
atklāja, ka ir ļoti apmierinātas 
ar mācīšanos Koknesē un iegū-
to pieredzi. 

Kā meitenes iejutās savās 
jaunajās ģimenēs? Redžine 
atklāja, ka, iepazīstoties ar in-
formāciju AFS veidlapā par 
viesģimeni, uzzinājusi, ka dzī-
vos skolotāju ģimenē. “Kad 

noskaidrojās, ka dzīvošu sko-
las direktora mājās, biju ļoti 
pārsteigta! Likās, ka direkto-
ram ir jābūt ļoti nopietnam, 
bet mājās viņš ir uz jokiem,” 
smaidot sacīja Redžine. Uztei-
cot Redžines saimniekošanas 
prasmes, Māris pastāstīja, ka 
viņai lieliski padodas dažādu 
pastu pagatavošana, bet mei-
tene pati atzina, ka ļoti garšo 
latviešu ēdieni, īpaši Līvijas ga-
tavotā ķirbju zupa, bet no sal-
dēdieniem – maizes zupa, ko 
Redžine iemācījās pagatavot.
Iejūtas lielā un 
draudzīgā ģimenē

Par pavadīto laiku kopā ar 
Oyku pastāstīja skolotāja Gita 
Tenisa: “Kolēģes Līvijas ie-
drošināta, piekritu iesaistīties 
AFS viesģimeņu kustībā. Ilgu 
laiku biju pieradusi būt viena, 
jo mans pieaugušais dēls dzīvo 
un strādā Anglijā. Pirms Oyku 
satiku klātienē, zināju, ka viņa 
aizraujas ar zīmēšanu un tērpu 
modelēšanu. Arī tas ietekmēja 
manu izvēli. Pateicoties Oyku, 
esmu sākusi sazināties angļu 
valodā (dzīve piespieda tikt 
pāri runas barjerai). Ikdienā 

esmu ļoti aizņemta, kas no-
zīmē, ka meitenei ir jābūt ļoti 
patstāvīgai, jāmācās sevi lietde-
rīgi nodarbināt, pašai gatavot 
ēst un izstrādāt savu režīmu.  
Oyku mamma arī ir skolotāja, 
tāpēc viņai šis dzīves ritms jau 
bija labi zināms. Pirmajā Oyku 
ierašanās nedēļā notika ma-
nas mammas 85 gadu jubilejas 
svinības. Tur viņa iepazinās ar 
manu lielo un crazy ģimeni. 
Apbrīnojami, cik labi Oyku 
saprotas ar manu mammu no 
pirmās tikšanās reizes, lai arī 
nerunā vienā valodā. Ciemo-
joties mammas mājās, viņas 
kopīgi rosās pa virtuvi, reizēm 
ar māsu Daci cep kēksiņus un 
citas gardas lietas.”

Arī Redžine ātri iejutās Re-
inbergu ģimenē, ciemojās pie 
viņu radiniekiem, bija sirsnī-
gās Ziemassvētku svinībās, ku-
rās sapulcējās visa radu saime, 
arī dzimšanas dienās, bet īpaši 
Redžinei patika darboties ar 
Reinbergu mazbērniem – gan 
spēlēt šahu, gan arī paslēpes.

Redžine pastāstīja, ka no 11. 
klases mācību vielas obligāti 
otrajā semestrī bija jāapgūst 
astoņi priekšmeti, tai skaitā 
latviešu valoda, literatūra un 
vēsture, tādējādi iepazīstot 
latviešu tautas kultūras un vēs-
tures mantojumu. “Mēs esam 
ļoti draudzīga klase. Kopā ar 
klases audzinātāju Ingunu 
Ozoliņu un klasesbiedriem es 
pirmo reizi biju hokeja spēlē, 
ar prāmi braucu uz Zviedriju. 
Ļoti patika brauciens uz slido-
tavu Ogrē. Iesaistoties Eras-
mus projekta aktivitātēs, kopā 
ar citiem skolas biedriem bija 
iespēja aizbraukt uz Vāciju,” tā 
savos iespaidos dalījās meitene 
no Itālijas.

Oyku iesākums jaunās sko-
las dzīvē bija mazliet savādāks. 
Meitene teic, ka, sākot mācīties 

10. klasē, jutusies ļoti nedroši. 
Oyku atcerējās: “Angļu valodas 
stundā, rādot savu sagatavoto 
prezentāciju par Turciju , no-
slēgumā pateicu, ka  nejūtos 
pieņemta  šajā vietā. Pēc tam 
klasesbiedru attieksme mainī-
jās, un arī es esmu mainījusies, 
esmu kļuvusi daudz drošāka.” 
Viņai piekrita arī Redžine, uz-
sverot, ka tagad veidot attiecī-
bas ar vienaudžiem ir daudz 
vieglāk: “Lai arī pēc rakstura 
esmu kautrīga, es pirmā varu 
pieiet klāt un uzsākt sarunu. 
Mācīties Latvijā – tas ir labā-
kais lēmums manā dzīvē!”
Radošas un 
talantīgas

Koknese meitenēm paliks 
atmiņā ne tikai ar mācību lai-
ku skolā, jauko uzņemšanu 
ģimenēs, pastaigām pa Kok-
neses skaisto parku, bet te arī 
pirmo reizi sākās viņu aizrau-
šanās ar mūzikas instrumentu 
spēli. Redžine mācījās spēlēt 
ģitāru pie Druvja Andriksona, 
bet Oyku apguva flautas spēli 
Kokneses mūzikas skolā pie 
skolotājas Gundegas Ermičas. 

Daudzi koknesieši pirmo 
reizi turcieti Oyku pamanīja 
Ziemassvētku tirdziņā Kok-
neses tūrisma informācijas 
centrā, kur viņa piedalījās ar 
saviem darinājumiem. Abas 
meitenes apmeklē dizaina pul-
ciņu skolā un  viņu radošais 
veikums bija skatāms dizai-
na pulciņa dalībnieku izstādē 
(Sabīnes Līvas izstādes ietva-
ros), kas notika tūrisma cen-
tra izstāžu zālē. Gita Tenisa, 
dizaina pulciņa vadītāja, teic, 
ka meitenes ar lielu interesi ap-
meklēja  pulciņa nodarbības, 
jo abām piemīt radošums un 
mākslinieciskas dotības. Viņas 
kopā ar pārējiem sāka gatavo-
ties konkursam -  tautas tērpu 
skatei, kuras finālam bija jāno-
tiek skolēnu dziesmu un deju 
svētku laikā. Konkursa dalīb-
niekiem bija jādarina katram 
savs tērps avangarda stilā, bet 
iedvesmojoties no konkrēta 

novada latviešu tautas tērpa. 
14.aprīlī bija jānotiek kon-
kursa atlases kārtai Zemgales 
reģionā. 17.aprīlī bijām ieplā-
nojuši doties uz  modes pasā-
kumu – tērpu skati Lielvārdē 
“Lielvārde VAR” kā “viesmāk-
slinieki”. Ļoti žēl, ka neizdevās 
piepildīt šīs ieceres, tomēr mei-
tenes kopā ar mums piedzīvoja 
daudz jauku un radošu notiku-
mu,” ir pārliecināta Gita.
Ar mīļumu par 
Latviju

Abām meitenēm ļoti patika 
Latvijas daba un kultūra. Līvi-
ja Reinberga teic, ka viens no 
emocionālākajiem piedzīvo-
jumiem ir bijis visiem kopīgi 
apmeklētais brauciens uz Na-
cionālo Operas un baleta teāt-
ri – P.Čaikovska baleta izrādi 
“Riekstkodis”. Oyku pirmo reizi 
redzēja klasiskā baleta izrādi.

Bet pašā septembra sākumā 
Reinbergi abas meitenes aizve-
da uz Jūrmalu. „Kā viņas tur 
priecājās par pludmales balta-
jām smiltīm!” atceras Māris. 
Redžinei skaists piedzīvojums 
bija arī brauciens uz Latgali, 
kur meitene kopā ar draudze-
nēm Elisu no Itālijas un Olīviju 
no Beļģijas apskatīja Latgales 
mākslas un amatniecības cen-
tru Līvānos un apmeklēja Leļļu 
muzeju Preiļos, kur aizraujoša 
šķita gan leļļu ekspozīcija, gan 
pārģērbšanās. „Jau atpakaļceļā 
mašīnā meitenes sāka plānot, 
kā pavasarī brauks uz Preiļiem 
kopā ar visiem draugiem un 
sarīkos tur fotosesiju,” stāsta 
Līvija. 

“Mēs vienmēr atcerēsimies 
Koknesē pavadīto laiku, eks-
kursijas pa Latviju, tikšanos 
ar brīnišķīgiem cilvēkiem. Un 
noteikti vēl kādreiz pabūsim 
Latvijā!” - sarunas noslēgumā 
sacīja meitenes.

Redžines latvju zīmēm ro-
tātā rokassprādze, kas viņai ir 
ļoti mīļa, Oyku sirsnīgi sacītais 
latviešu valodā radīja sajūtu, ka 
visai dzīvei meitenes paņems lī-
dzi daļiņu no Latvijas.

Dienā, kad Redžine satika savu jauno ģimeni Latvijā.

Oyku ar savu Latvijas mammu Gitu.

 Redžine kopā ar domubiedriem Erasmus projektā Vācijā.  Latvijā satiktā draudzība.


