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Maija mēnesī, kad Latvijas valsts 
atzīmē nozīmīgus svētkus, un dzīvojam 
ārkārtas situācijas laikā, uz sarunu 
aicinājām Kokneses novada domes 
priekšsēdētāju Daini Vingri.

Esam sagaidījuši Latvijas valsts ne-
atkarības atjaunošanas 30. gadadienu. 
1990. gada 4. maijs Latvijas vēsturē ir 
tikpat nozīmīga kā 18. novembris. Ar 
kādām sajūtām atceraties notikumus 
pirms 30 gadiem?

Dainis Vingris: Tas bija saviļņojošs 
laiks, kurā es - 3. kursa students Rīgas 
politehniskajā institūtā (tagad Rīgas 
Tehniskā universitāte) biju  nokļuvis 
šo notikumu epicentrā. Atceros, ka 4. 
maijs bija silta un saulaina diena. Kopā  
ar kursa biedriem stāvējām pie toreizējās 
Augstākās Padomes, kur bija sapulcē-
jušies tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju, 

plīvoja sarkanbaltsarkanie karogi. Tāpat 
kā daudziem man bija līdzi radioapa-
rāts, un kopā ar kursabiedriem mēs 
visi vienā elpās vilcienā klausījāmies, 
kurš no deputātiem balsojis par. Cilvēki 
ziediem rokās uzgavilēja deputātiem, 
kas pieņēma deklarāciju par Latvijas 
Republikas neatkarības atjaunošanu. 
Taču 15.maijā nāca brīdinājums, ka tik 
vienkārši jau nebūs. Latvijas neatkarībai 
PSRS aktīvi pretojās un šajā dienā or-
ganizēja rūpīgi plānotu un koordinētu 
protesta akciju. Lai brīvprātīgo neatkarības 
pretinieku izskatītos vairāk, uz akciju 
tika sasaukti arī civilā ģērbti karaskolu 
audzēkņi, kuri bija labi atpazīstami ar 
vienādo stāju un īso matu griezumu. 
Augstskolu zibenīgi sasniedza ziņa, ka 
ir vajadzīga palīdzība, un mēs – tādi 
garmataini, veselīgi, izdienējuši puiši 

nekavējoties steidzāmies uz Augstākās 
Padomes tagad Saeimas ēku. Kopumā 
kāds tūkstotis studentu, arī no Fizkul-
tūras institūta un citām augstskolām, 
stājāmies pretī, lai atvairītu protestētāju 
pūli. Un šodien, atskatoties vēsturē,  
liekas paradoksāli, bet Augstākās Pa-
domes pusē bija arī OMON. Pozitīvu 
lomu nospēlēja Augstākās Padomes 
priekšsēdētājs Anatolijs Gorbunovs. 
Viņš iznāca pie protestētājiem un viņu 
pārstāvjus uzaicināja uz sarunu. Šī bija 
pirmā reize Atmodas laikā, kas uzska-
tāmi ļāva nojaust, ka pārmaiņas var arī 
nenoritēt tik mierīgi, kā iesākušās, kas 
jau nākamā gada sākumā arī pierādījās. 

Studiju laikā strādāju Rīgas VEF 
Konstruktoru birojā, kur guvu vērtīgu 
pirmo darba pieredzi. Pēc augstskolas 
beigšanas gadu pavadīju strādājot Zvied-
rijā, Malmē. Tad atgriezos Koknesē, 
uzsāku uzņēmējdarbību. Varu sacīt, 
ka šie 30 neatkarības gadi ir arī mans 
izaugsmes laiks. No 2008. gada esmu 
saistīts ar darbu pašvaldībā. 

Ārkārtas situācijas izraisītās sekas 
gulst uz valdības un pašvaldību  ple-
ciem. Pašvaldība šajā ārkārtas situācijā 
pieņēma lēmumu par atbalstu krīzes 
skartajām ģimenēm. 

Kokneses novada pašvaldība vēl pirms 
MK rīkojuma nr. 103 izdošanas 11. martā 
izdeva savu rīkojumu par iestāžu rīcību, 
lai ierobežotu koronavīrusa izraisītās 
slimības Covid-19 izplatību, ar kuru 
atcēla visus publiskos pasākumus un 
darbinieku komandējumus. 

Mēs esam atbildīgi par saviem iedzī-

votājiem, pašvaldība ir pirmā instan-
ce, kur cilvēks griežas pēc palīdzības.  
Kokneses novada domes deputāti līdztekus 
trūcīgo, maznodrošināto un daudzbērnu 
ģimeņu atbalstam ārkārtas situācijas 
laikā nolēma atbalstīt arī pārējos mazos 
novadniekus no bērnudārza vecuma 
līdz 9. klasei, piešķirot 1,50 eiro vie-
nam bērnam par katru darba dienu, 
sākot no 1. aprīļa.  Uzskatām, ka arī 
viņiem krīzes situācijā nepieciešams 
pašvaldības atbalsts.

Savukārt krīzes pabalsts noteikts 
80 eiro vienai personai, no kuriem 40 
eiro ir pašvaldības un 40 eiro ir valsts 
finansējums. Nereti cilvēki, kuri grie-
žas pašvaldībā ar iesniegumu pabalsta 
piešķiršanai, nevar paskaidrot, kādās 
darba attiecībās viņi ir vai būs, savu-
kārt pašvaldība nav droša, vai klienta 
sociālā situācija ļauj viņam pretendēt 
uz palīdzību un vai krīzes pabalsts tiek 
piešķirts precīzi atbilstoši LM kritērijiem 
par kompensācijas saņemšanu. Iesnie-
gumu par krīzes pabalsta piešķiršanu 
nav daudz un  šajā sakarā jāteic, ka tas 
bumerangs nāk atpakaļ. 

Cilvēki, kas ir strādājuši uzņēmumos, 
kuros nav godprātīgi maksāti nodokļi, 
ir nokļuvuši neapskaužamā situācijā. 

Šī gada pašvaldības budžets bija 
rūpīgi saplānots, iepriekšējā gadā bija 
palielinājušies ienākumi par nodokļiem, 
bija plānots pārdot lauksaimniekiem 
lauksaimniecības zemes, lai veidotos dro-
šības spilvens. Pašvaldības budžetu finansē 
Finanšu ministrija, ja šajā krīzes laikā 
valsts ekonomikā radīsies samazinājums 

par 10%, tad arī mūsu budžets varētu 
samazināties par 10%. Tāpēc pieņēmām 
lēmumu, ja tiks atvērti vārti pašvaldību 
kreditēšanai, šo iespēju izmantosim, lai 
realizētu savus iecerētos darbus.

Valdība, atšķirībā no iepriekšējās 
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Intervija ar domes 
priekšsēdētāju Daini Vingri 

1.lpp., turpinājums 10. lpp.

Rīcības ar sadzīves atkritumiem 
Covid-19 risku mazināšanai 

3. lpp.

Foto konkurss 
“Tvīds paliek mājās” 5.lpp. 

Dzimusi gada 
visziedošākajā laikā 

12. lpp.   

30 neatkarības gadi – mūsu izaugsmes laiks

Informācija iedzīvotājiem par darbu
pašvaldības iestādēs līdz 9. jūnijam

 Raksta turpinājums 10.lpp »»»

Ministru kabinets 2020. gada 7. maijā 
pagarināja ārkārtējo situāciju līdz 2020.gada 
9. jūnijam, vienlaikus pieņemot lēmumu 
par pakāpenisku atsevišķu ierobežoju-
mu atcelšanu vai samazināšanu. Obligāts 
priekšnoteikums šo ierobežojumu mazi-
nāšanai ir visu fiziskās distancēšanās un 
epidemioloģisko drošības pasākumu 
stingra ievērošana ikdienā visās jomās 
arī turpmāk. 

Kokneses novada pašvaldība informē 
iedzīvotājus par iestāžu un struktūrvienību 
darba laiku un dažādu ierobežojumu atcelšanu.  

 Apmeklētājus pieņems klātienē
Sākot ar 13. maiju, ievērojot papildus 

drošības pasākumus, ierasto darba ritējumu 
atsāk Kokneses novada bibliotēkas, pieņe-
mot apmeklētājus noteiktajā darba laikā. 
Arī Valsts un pašvaldības vienotais klientu 
apkalpošanas centrs apmeklētājus klātienē 
apkalpos katru darbadienu no pulksten 9 
līdz pulksten 17.

Savu darbību klātienē atsāk Kokneses 
tūrisma informācijas centrs (darba dienās 
no plkst. 9.00 līdz 18.00, sestdienās no plkst. 
10.00 līdz 16.00, svētdienās no plkst. 10.00 līdz 
14.00), informējot, ka klientu apkalpošana 
notiek ievērojot visus valstī noteiktos drošī-
bas noteikumus ārkārtējās situācijas laikā. 

Mācību darbs turpināsies attālināti
Izglītības jomā mācību process Kokneses 

novada izglītības iestādēs joprojām notiks 
attālināti. Ievērojot noteiktos fiziskās dis-
tancēšanas un epidemioloģiskās drošības 
pasākumus, tiek atļautas klātienes konsultā-
cijas, lai sagatavotos valsts pārbaudījumiem.

Ārkārtējās situācijas dēļ tiek mainīta ie-
rastā kārtība, kādā skolās skolēni kārtos gala 
eksāmenus. Izglītības un zinātnes ministrija 
informē, ka 9. klases skolēniem valsts pār-
baudes darbi tiek atcelti. Mācības 9. klasēm 
beidzas 29. maijā, bet mācību gads beidzas 
12. jūnijā.

Savukārt valsts pārbaudes darbi par vis-
pārīgās vidējās izglītības ieguvi (12. klasēm) 
netiek atcelti un tie norisināsies no 2. jūnija 
līdz 7. jūlijam. Skolēni var kārtot jebkuru 
izvēles centralizēto vai necentralizēto, vai 
skolas organizētu eksāmenu. Izglītības un 
zinātnes ministrija 24. jūlijā plāno izsniegt 
izglītības pārvalžu vadītājiem un speciālistiem 
sertifikātus par centralizētajiem eksāmeniem.

Ja skolēns nekārto eksāmenus attaisnojošu 
iemeslu dēļ noteiktajā laikā, eksāmeni notiks 
papildtermiņā no 9. jūlija līdz 30. jūlijam.

Atsākas 5-6gadīgo izglītojamo klā-
tienes apmācības pirmsskolas izglītības 
iestādēs

Pirmsskolas izglītības iestāde "Gundega" tā-
pat kā līdz šim strādās dežūrgrupu režīmā 
un turpinās nodrošināt mācības attālināti, 
ja bērns neapmeklē izglītības iestādi. 

Izglītības un zinātnes ministrija iesaka 
pāris nedēļas jūnijā, jūlijā vai augustā veikt 
intensīvu mācību procesu, lai nodrošinātu 
sagatavošanos 1. klasei. Par to katras pirms-
skolas izglītības iestādes dibinātājs varēs 
lemt, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju 
valstī un bērnu vajadzības. PII  "Gundega"  
intensīvo mācību procesu bērniem, kuri 1. 
septembrī dosies uz skolu (grupa “Sprīdī-
tis”) plāno augustā pirmajās divās līdz trīs 
nedēļās. (MK  rīkojums Nr.103  grozījumi 
uz 12.05.2020.: 4.3.3. ).

PII "Gundega" vadītāja Rita Gabaliņa 
informē, ka vasaras periodā bērnudārzs 
turpinās strādāt un darbosies dežūrgrupas.

Grupu telpās  un Iestādes teritorijā tiks 
ievērotas  drošības un higiēnas prasības, 
atbilstoši bērnu vajadzībām un epidemiologu 
norādījumiem.

Pirmsskolas izglītības iestāde "Bitī-
te", ievērojot epidemioloģiskās drošības 
nosacījumus, no 13. maija atsāk obligāto 
apmācību izglītojamajiem klātienē. Lūgums 
vecākiem pieteikties telefoniski, zvanot uz 
iestādi, vai zvanot grupu skolotājām: (+371) 
65164242.

Pērses sākumskolā no 13. maija 5-6 
gadīgo izglītojamo apmācība tiks veikta 
klātienē pēc pirmsskolas izglītības mācību 
satura programmas atbilstoši rotaļnodarbību 
plānojumam 5-6 gadīgo bērnu grupā.

 Raksta turpinājums 10.lpp »»»

Domes priekšsēdētājs Dainis Vingris aicina iedzīvotājus būt 
atbildīgiem šajā ārkārtas situācijas laikā.
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2020.gada 29.aprīlī Kokneses novada dome NOLĒMA:
1.1. Apstiprināt  Kokneses  nova-

da domes 2019. gada pārskatu.
1.2.Apstiprināt  Kokneses  nova-

da domes  konsolidēto 2019. gada  
pārskatu,  kurā konsolidēti:

- Kokneses novada domes kopsa-
vilkuma pārskats;

- pašvaldības aģentūras ”Kokne-
ses Sporta centrs” pārskats;

- Kokneses pamatskolas - attīstī-
bas centra pārskats;

- ģimenes atbalsta  centra „Dze-
guzīte” pārskats.

(ar Gada pārskatu var iepazīties  
Valsts Kases mājas lapā www.kase.
gov.lv)

2. Pieņemt zināšanai informāci-
ju par sociālajai palīdzībai plānoto 
līdzekļu  izlietojumu 2020.gada pir-
majā ceturksnī (informācija pašval-
dības mājaslapā www.koknese.lv ).

3. Pieņemt zināšanai informāciju  
par pašvaldības aģentūras “Kokne-
ses Sporta centrs” finansiālo darbī-
bu 2020.gada 1.ceturksnī (informā-
cija pašvaldības mājas lapā www.
koknese.lv).

4. Pieņemt zināšanai informāci-
ju par Bebru pagasta pārvaldes  un 
Iršu pagasta pārvaldes darbu (in-
formācija pašvaldības mājas lapā 
www.koknese.lv ).

5.1. Apstiprināt Kokneses pamat-
skolas - attīstības centra Nolikumu 
(informācija pašvaldības mājaslapā 
www.koknese.lv ).

5.2.Skolas – centra Nolikums 
stājas spēkā ar tā apstiprināšanas 
datumu. 

5.3. Ar šī Nolikuma spēkā stāša-
nos spēku zaudē Kokneses novada 
domes 2019. gada 26. jūnija sēdes 
lēmuma Nr. 6.4. (protokols Nr.9) 
apstiprinātais Kokneses pamatsko-
las – attīstības centra Nolikums. 

6.1. Noteikt, ka valstī izsludi-
nātās ārkārtējās situācijas laikā no 

2020. gada 17. aprīļa līdz 2020. gada 
12. maijam Kokneses pamatskolas 
– attīstības centra izglītojamajiem 
tiek nodrošināta ēdināšana – pārti-
kas paka.

6.2. Noteikt, ka valstī izsludi-
nātās ārkārtējās situācijas laikā no 
2020. gada 17. aprīļa līdz 2020. gada 
12. maijam Kokneses pamatskolas 
– attīstības centra uzturēšanas iz-
devumu segšanai piešķirtās valsts 
budžeta mērķdotācijas izlietojums 
ēdināšanai – pārtikas pakai (pār-
tikas produkti un kaste to trans-
portēšanai) tiek noteikts 2,20 euro 
dienā (piecu dienu darba nedēļa, 
izņemot svētku dienas).

6.3. Uzdot Kokneses pamatskolas 
– attīstības centra direktorei Anitai 
Ščerbinskai organizēt pārtikas paku 
sagatavošanu. Par pārtikas paku 
piegādi, savstarpēji vienojoties ar 
Kokneses pamatskolas – attīstības 
centra izglītojamo likumiskajiem 
pārstāvjiem, nepieciešamības gadī-
jumā ar pašvaldībām, kuru terito-
rijā ir deklarēti skolas izglītojamie. 

6.4. Domes lēmumu triju darba 
dienu laikā publiskot mājas lapā 
www.koknese.lv

7.1. Atbrīvot, sākot ar 2020.gada 
12.martu uz valstī ārkārtējās situā-
cijas laiku sakarā ar Covid-19 iz-
platību, no nomas maksas, krīzes 
skarto nozaru komersantus (nom-
niekus), ja komersants (nomnieks) 
noteiktajā periodā nekustamo īpa-
šumu vai kustamo mantu vispār 
neizmanto saimnieciskās darbības 
veikšanai MK noteikumos Nr.180 
noteikto ierobežojumu dēļ ārkārtē-
jās situācijas laikā.

7.2. Samazināt, sākot ar 2020.
gada 12.martu uz valstī ārkārtējās 
situācijas laiku, sakarā ar Covid-19 
izplatību, saskaņā ar MK noteiku-
miem Nr.180, nomas maksu, kā arī 
nepiemērot kavējuma procentus 
un līgumsodus samaksas kavējuma 
gadījumā, atbilstoši komersanta 
(nomnieka) ieņēmumu no saim-

nieciskās darbības procentuālajam 
samazinājumam, bet nepārsniedzot 
90% no nomas līgumā noteiktās no-
mas maksas. 

7.3. Lēmuma 1. un 2. punktā no-
teiktā nomas maksas atbrīvojums 
vai samazinājums piemērojams iz-
vērtējot komersanta (nomnieka) 
Kokneses novada domei adresēto 
un  iesniegto iesniegumu ar pievie-
notajiem dokumentiem. 

7.4. Izvērtējumu par atbrīvoša-
nu vai samazinājumu nomas mak-
sai veic Kokneses novada domes 
grāmatvedība un lēmumu pieņem 
Kokneses novada domes  izpilddi-
rektors.

7.5. Atbildīgo par šī lēmuma iz-
pildi noteikt Kokneses novada do-
mes  izpilddirektoru Ilmāru Klaužu.

8.1. Izsludināt iepirkumu Kok-
neses novada pašvaldības īpašuma 
Bebru pagastā “Pagastmāja” jumta 
seguma remontam.

8.2. Kokneses novada pašvaldības 
īpašuma Bebru pagastā “Pagastmā-
ja” jumta seguma remontam atļaut 
izmantot pašvaldības budžetā ie-
plānotos līdzekļus meliorācijas sis-
tēmas sakārtošanai  līdz 43  000,00 
euro (četrdesmit trīs tūkstoši euro).

9. Apstiprināt ielu, autoceļu vai 
to posmu uzturēšanas klases sa-
rakstu 2020. gada vasaras periodam 
( no 01.04. līdz 31.10.) Kokneses 
pagastā, Iršu pagastā un  Bebru pa-
gastā  ( informācija pašvaldības mā-
jas lapā www.koknese.lv ).

10. No līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem piešķirt ģimenes atbal-
sta centram “Dzeguzīte” 4974 eiro 
(četri tūkstoši deviņi simti septiņ-
desmit četri euro), lai kompensētu 
neieņemto  maksājumus par  desmit 
klientiem, kurus, sakarā ar valstī 
noteikto ārkārtas situāciju,   neva-
rēja uzņemt Pieaugušo sociālās ap-
rūpes nodaļā  adresē: ,,Dzeguzīte”, 
Irši, Iršu pagasts, Kokneses novads.

11. No līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem piešķirt SIA “Kokneses 
Komunālie pakalpojumi” 7496,68 
euro  (septiņi tūkstoši četri simti  
deviņdesmit sešus euro 68 centus)  
vētras radīto bojājumu  - dzeramā 
ūdens atdzelžošanas  stacijas ūdens 
rezervuāru ēkai Blaumaņa ielā 
Nr.24, Koknesē jumta seguma  at-
jaunošanai.

12. Veikt iepirkumu Vecbebru 
tehnikuma kompleksa Dienesta 
viesnīcas  sienas remontam. 

 
13.1. Piedalīties programmas 

“Erasmus+: Jaunatne darbībā” 
2.konkursā un iesniegt projektu “@
spulgi” (turpmāk – Projekts) iesnie-
gumu.

13.2. Garantēt projekta priekšfi-
nansējumu 4  726,00 euro jeb 20% 
apmērā no projekta kopējām iz-
maksām.

13.3. Par projekta vadītāju nozī-
mēt jaunatnes lietu speciālisti Ievu 
Ūtēnu, pilnvarojot veikt darbības, 
kas saistītas ar projekta realizāciju 
un uzraudzību, kur ir nepieciešams 
pašvaldības vārdā parakstīties un 
saistībā ar iepriekš minēto kārtot 
visas formalitātes.

14.1. Apstiprināt  saistošos no-
teikumus Nr.4/2020 ”Grozījumi 
Kokneses novada domes 2013.gada 
10.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 
8  “Kokneses novada pašvaldības 
nolikums” (informācija pašvaldības 
mājas lapā www.koknese.lv ).

14.1. Iznomāt Kokneses novada 
domei piederošo nekustamā īpašu-
ma ar kadastra Nr.3260 013 0253 
ar adresi „Ragāļi A”  Kokneses pa-
gasts, Kokneses novads,  zemes vie-
nības ar kadastra apzīmējumu 3260 
013 0253 daļu  ar platību  0,34 ha ( 
turpmāk tekstā –Objekts), saskaņā 
ar zemes gabala shēmu, uz  30 (trīs-
desmit) gadiem. 

14.2. Nomnieku noskaidrot mu-
tiskā izsolē ar augšupejošu soli 
2020. gada 11. jūnijā plkst.10.00. 
Pieteikšanās izsolei līdz 2020. gada 
10.jūnija plkst.10.00.  

14.3. Noteikt Objekta izsoles sā-
kuma cenu - nomas maksu gadā 
28,000 euro (divdesmit astoņi euro 
00 centi) . Noteikt izsoles soli – 2 
,00euro (divi euro).

14.4. Noteikt nomas Objekta iz-
mantošanas mērķi – komercdarbība 
ar inženierbūves apbūves tiesībām. 

14.5. Apstiprināt nomas tiesību 
izsoles noteikumus un nomas līgu-
ma projektu.

14.6. Publicēt informāciju par 
izsoli pašvaldības mājaslapā www.
koknese.lv un izlikt Kokneses  no-
vada domes  telpās.

14.7. Izsoli organizē  Kokneses 
novada domes Izsoles komisija.

14.8. Kontroli par lēmuma izpil-
di uzdot domes izpilddirektoram 
Ilmāram Klaužam.

15. Projekta “Teritorijas pārbūve, 
saimniecības ēkas nojaukšana un 
garāžas ēkas jaunbūve pie Ilmāra 
Gaiša Kokneses vidusskolas Kokne-
sē” realizācijai ņemt kredītu Valsts 
kasē. 

16.1.Organizēt Iepirkums pro-
jekta ““Virszemes nokrišņu un 
jumtu noteces ūdeņu savākšana un 
novadīšana daudzdzīvokļu mājām 
"Saules", "Avoti" un "Bebru pamat-
skola" Vecbebru ciematā, Bebru 
pagastā, Kokneses novadā”  2 (otra-
jai).kārtai.

16.2. Galīgo lēmumu pieņemt 
2020.gada maija domes sēdē.

17.1. Izstrādāt dokumentāciju  
ceļa Ziediņi – Sala, Kokneses pa-
gasts Kokneses novads   virsmas  
dubultai apstrādei ar bitumena-
šķembu maisījumu.

17.2. Projektā realizācijai ņemt 
kredītu Valsts Kasē.

Sagatavoja domes sekretāre 
Dz.Krišāne

Izmaksā ēdināšanas 
pabalstus

Lai atbalstītu sociāli mazāk aiz-
sargātākas grupas, Kokneses no-
vada pašvaldība ārkārtas situācijas 
periodā izmaksā ēdināšanas pabal-
stu trūcīgām, maznodrošinātām un 
daudzbērnu ģimenēm, kā arī pabal-
stu bērnu ēdināšanas nodrošināšanai 
pirmsskolas izglītības iestāžu au-
dzēkņiem un 1.- 9. klašu skolēniem. 
Kokneses novada Sociālais dienests 
informē, ka trūcīgām, maznodro-

šinātām un daudzbērnu ģimenēm 
ēdināšanas pabalstiem aprīļa mēnesī 
pavisam izlietoti 8049 eiro – tie sa-
maksāti 102 ģimenēm jeb 269 bēr-
niem. 

Vēl no pašvaldības līdzekļiem iz-
maksāti 7614 eiro bērnu ēdināšanas 
nodrošināšanai pirmsskolas izglītī-
bas iestāžu audzēkņiem un 1.- 9. kla-
šu skolēniem. Šo pabalstu saņēmuši 
255 Kokneses novada bērnu vecāki.

Pagarināts 
nekustamā 
īpašuma 
nodokļa 
samaksas 
termiņš

Kokneses novada dome ir pagari-
nājusi nekustamā īpašuma nodokļa 
maksājuma termiņu fiziskajām un 
juridiskajām personām par nekusta-
majiem īpašumiem, kas ir Kokneses 
novada administratīvajā teritorijā. 
Noteikti šādi termiņi: ne vēlāk kā 30. 
aprīlī, 15. jūnijā, 15. septembrī un 15. 
decembrī – vienas ceturtdaļas apmērā 
no nodokļa gada summas.

Kokneses novadā 
reģistrētssaslimšanas 
gadījums ar COVID-19

Saslimšana ar Covid-19 konstatēta 
arī Kokneses novadā. 23. aprīlī Slimību 
profilakses un kontroles centra (SPKC) 
izveidotajā kartē tika atzīmēts, ka sasli-
mušo skaits ir no 1 līdz 5. Konkrēts skaits 

tiek atklāts tikai tad, ja slimnieku skaits 
pārsniedz piecus.

Aicinām ievērot visus noteiktos drošības 
pasākumus un ikdienā būt īpaši piesar-
dzīgiem, lai apturētu slimības izplatību!

16. maijā talkosim 
individuāli

Ņemot vērā pašreizējo situāciju Latvijā, 
Lielā Talka šogad tiek organizēta, lielāku 
uzsvaru liekot uz individuālo talkošanu. 
Benita Peciņa, Kokneses pagasta Komu-
nālās nodaļas vadītāja informē: “Kopīgas 
talkas Kokneses novadā netiks organizētas. 
Aicinām  novada iedzīvotājus 16. maijā, 
atbalstot Lielās Talkas ideju, talkot savu 
māju pagalmos, privātās teritorijās, kā 
arī sakopt saviem īpašumiem piegulošās 
teritorijas.” Savukārt, ja ir darboties prieks 
sakopt publisku vietu, ir iespējams saņemt 
bezmaksas talkas atkritumu maisus, zva-
not Benitai Peciņai pa tālruni: 29421728. 

Tāpat kā pagājušajā gadā, būs pieejami 
divu krāsu atkritumu maisi – balti un 
zili. Zilie maisi ir paredzēti visa veida 
plastmasas atkritumiem, kur vēlāk nonāks 
otrreizējā pārstrādē, bet baltie maisi – 
pārējiem atkritumiem. Piepildītie maisi 
būs jāatstāj Komunālās nodaļas vadītājas 
norādītajā vietā. 

Liels paldies darbīgajiem Kokneses 
senioru klubiņa “Pīlādzītis” aktīvistiem, kuri 

akli talkoja jau 25. aprīlī Kokneses par-
kā, tradicionāli sakopjot 2.Pasaules karā 
kritušo karavīru piemiņas vietu. Kapela “Aizezeres 

muzikanti” gatavojas 
līgo koncertam

Kā skaists veltījums novada iedzīvo-
tājiem Līgo svētkos būs kapelas “Aizeze-
res muzikanti” koncerts, kuru tiešraidē 
varēsim vērot Vasaras saulgriežu vakarā 
21. jūnijā pulksten 19 Kokneses novada 
domes “Facebook” lapā. Koncerta ieraksts 
tiks publicēts arī pašvaldības mājaslapā.  

Kokneses kultūras nama direktore Inguna 
Strazdiņa teic, ka pēc ārkārtas situācijas 
atcelšanas ir iecerēts iedzīvotājus ieprie-
cināt ar Kokneses novada pašdarbnieku 
koncertu. Latvijā šovasar atcelti vērienīgi 
pasākumi, nenotiks arī vienmēr gaidītie 
Kokneses novada svētki. 
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Paziņojums par paredzēto darbību 
un sabiedrības iespēju iesniegt 
rakstveida priekšlikumus par šīs 
darbības iespējamo ietekmi uz vidi

1.jūnijā svētku pārsteigums 
mazajiem koknesiešiem

1. jūnijā – Starptautiskajā bērnu aiz-
sardzības dienā Kokneses kultūras namā 
nenotiks tradicionālais svētku pasākums, 
kurā iepriekšējos gados bērni tika aicināti 
piedalīties dažādās radošās aktivitātēs. 
Tomēr šajā dienā mūsu mazos koknesiešus 
gaida svētku pārsteigums. Kāds tas būs un 
kā to sagaidīt? Inguna Strazdiņa, Kokneses 
kultūras nama direktore teic: “Tas vairs 
nebūs pārsteigums, ja tagad to atklāsim! 
Lai radītu svētku sajūtu, aicinām bērnus 
kopā ar vecākiem izrotāt ar krāsainiem 
baloniem māju logus, balkonus, privātmāju 
pagalmus, bērnu ratiņus, mašīnas…Svētku 
pārsteigumu gaidiet no pulksten 16 līdz 

18 apmēram septiņās pieturvietās. Šajā 
laikā bērni pie savām mājām izdzirdēs 
mūzikas skaņas un rosinājumu dziedāt 
un dejot līdzi, pieejot pie loga, uzejot uz 
balkona vai izejot pagalmā.

Savukārt citi mazie novadnieki ar 
vecākiem, ievērojot drošības pasāku-
mus, ievērojot 2 metru distanci  aicināti 
pulcēties pulksten 16 Kokneses tirgus 
laukumā un pulksten 17 uz gājēju celiņa 
pie “Fauna galvas”. 

Par svētku pārsteigumu aicinām sekot 
līdzi informācijai pašvaldības mājaslapā 
www.koknese.lv , sociālajos tīklos un afišās.

Novīsim kopīgu līgo dziesmu!
Gaidot vasaras saulgriežus, novīsim 

kopīgu līgo dziesmu! Ielūkosimies mūsu 
bagātajā latvju dainu pūrā, būsim radoši 
un radīsim paši savus līgo dziesmas vār-
dus, atradīsim sev tuvu līgotņu melodiju! 
Kokneses kultūras nama direktore Inguna 
Strazdiņa teic: “Šoreiz netiks rīkota Līgo 
nakts balle Kokneses estrādē. Vasaras 
saulgriežus gaidot, mēs piedāvājam ra-
dīt kopīgu Kokneses novada garāko līgo 
dziesmu. Jārīkojas pavisam vienkārši – 
jāizvēlas viens līgo dziesmas pantiņš, kas 
jānodzied vienam vai kopā ar ģimeni, un 
šis dziesmotais mirklis jāuzņem video. 
Mūsu novada koru kolektīvu dalībnieki 

tiek īpaši aicināti atsaukties šim rosinā-
jumam un rādīt lielisku piemēru citiem!

 Uzfilmētais video ar vienu nodziedātu 
līgo dziesmas pantu līdz 11. jūnijam jāno-
sūta uz e-pasta adresi: inguna.strazdina@
koknese.lv vai ingunastrazdina0@gmail.
com . No iesūtītajiem video tiks izveidota 
Kokneses novada garākā līgo dziesma, 
kuru varēs noklausīties Kokneses novada 
domes “Facebook” lapā un pašvaldības 
mājaslapā. 

Lai jūsu skanīgais līgo sveiciens top par 
mazu daļiņu no lielās Kokneses novada 
līgo dziesmas!”

Rīcības ar sadzīves atkritumiem 
Covid-19 risku mazināšanai

Lai sniegtu drošu atkritumu ap-
saimniekošanas pakalpojumu ie-
dzīvotājiem un mazinātu riskus 
Covid-19 tālākai izplatībai Latvijas 
iedzīvotāju vidū, ir ieviesti papildu 
piesardzības pasākumi, lai nodro-
šinātu iedzīvotāju veselību un vides 
aizsardzību.

Vīrusa ierobežošanai ļoti būtiska 
ir iedzīvotāju atbildīga rīcība ar at-
kritumiem šajā laikā.

Atkritumu apsaimniekošana 
mājsaimniecībās, ja ir noteikta ka-
rantīna: 

Atkritumus, starp kuriem ir indi-
viduālie aizsardzības līdzekļi (cimdi 
un maskas), šādās mājsaimniecībās 
ievieto divos aizsietos maisos. 

Maisu ievieto konteinerā, kas pa-
redzēts nešķirotiem atkritumiem. To 
nedrīkst atstāt pie konteinera vai ie-
vietot dalītās vākšanas konteinerā. 

Nešķirotu sadzīves atkritumu izve-
šana notiek pēc grafika. 

Rokas uzreiz pēc atkritumu izme-
šanas rūpīgi apstrādājiet ar dezin-
fekcijas līdzekļiem!

Turpinām šķirot atkritumus 

Atgādinām!
Atkritumu dalītās savākšanas 

punktos un konteineros:
Dalītās vākšanas atkritumu kon-

teineros drīkst mest tikai pārstrādei 
derīgos materiālus, kas norādīti uz 
konteinera, tāpat kā līdz šim. 

Dalītās vākšanas atkritumu kontei-
neros nedrīkst mest vienreiz lietoja-
mās salvetes, papīra dvieļus, pake-
tes, pamperus.

Atkritumu dalītās savākšanas 
laukumos: 

Konteineros, kas izvietoti atkritu-
mu dalītās savākšanas laukumos, tā-
pat kā līdz šim var nodot pudeļu un 
burku stiklu, papīru, kartonu, poli-
mērus, PET pudeles, metālu. 

SVARĪGI ieturēt 2 metru distanci 
no laukuma pārziņa un citiem ap-
meklētājiem. 

Lielizmēra, zaļo atkritumu, būv-
niecības atkritumu pieņemšana tiek 
nodrošināta saskaņā ar pašvaldības 
vai apsaimniekotāja noteikto kārtību.

Vēlam visiem labu veselību un at-
bildīgu rīcību! 

Apstiprināts projekts "Zivju resursu 
aizsardzības un kontroles pasākumu 
efektivitātes uzlabošana Kokneses novadā"

Zivju fonda padome apstiprinājusi 
Kokneses novada domes projektu "Ziv-
ju resursu aizsardzības un kontroles 
pasākumu efektivitātes uzlabošana 
Kokneses novadā".

Projekta mērķis ir uzlabot zivju re-
sursu aizsardzības un kontroles pasā-
kumu efektivitāti, lai nodrošinātu to 
ilgtspējīgu izmantošanu.

Zivju resursu aizsardzība tiek mērķ-
tiecīgi plānota, lai radītu labvēlīgus 
apstākļus dabas resursu ilgtspējīgai un 
saudzējošai izmantošanai, kā arī veicinātu 
dzīves kvalitātes uzlabošanos. Projekta 
ietvaros plānots iegādāties divus sporta 
kameru komplektus.

Projekta kopējās izmaksas ir 1510,00 

euro, tai skaitā, Valsts Zivju fonda fi-
nansējums 1200,00 euro apmērā un 
Kokneses novada domes līdzfinansējums 
310,08 euro apmērā.

Projekts tiek īstenots 2020.gada 1.kārtas 
pasākuma "Zivju resursu aizsardzības 
pasākumi, ko veic valsts iestādes vai 
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju 
resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās 
institūcijas kārtējos izdevumus)" ietvaros.

Projekta īstenošanas termiņš: 2020.
gada maijs – 2020.gada oktobris.

Informāciju sagatavoja:
Projektu vadītāja Ieva Rusiņa

Kokneses novada domes 
Attīstības nodaļa

Apstiprināts projekts par Iršu muižas 
klēts mākslinieciski arhitektonisko izpēti

Latvijas valsts mežu un Valsts kul-
tūrkapitāla fonda atbalstītās "Zemgales 
kultūras programmas 2020" ietvaros 
ir atbalstīts Kokneses novada domes 
projekts "Iršu muižas klēts – magazīnas 
arhitektoniski mākslinieciskā izpēte".

Projekta mērķis ir veicināt kultūr-
vēsturiskā mantojuma Iršu muižas klēts 
- magazīnas saglabāšanu, attīstību un 
pieejamību esošajām un nākamajām 
paaudzēm.

Projekta ietvaros tiks veikta Iršu 
muižas klēts – magazīnas arhitekto-

niski mākslinieciskā izpēte, lai turpmāk 
plānotu objekta saglabāšanu un pieeja-
mības nodrošināšanu apmeklētājiem. 
Arhitektoniski mākslinieciskās izpētes 
rezultātā nākotnē būs iespējams atjaunot 
ēkas vēsturisko veidolu, lai padarītu 
magazīnu iedzīvotājiem un apmek-
lētājiem drošu, pieejamu un sekmētu 
tās lietderīgu pielietojumu. Projekts 
sekmēs Zemgales un Sēlijas tradicio-
nālās kultūras un kultūras mantojuma 
vērtību saglabāšanu, pārmantošanu un 
popularizēšanu.

Kopējās projekta izmaksas ir 1815,00 
euro, t.sk., 1500,00 euro "Latvijas valsts 
mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda  
Zemgales kultūras programmas 2020" 
finansējums un 315,00 euro Kokneses 
novada domes līdzfinansējums.

Projekta īstenošanas laiks: 2020.gada 
15.maijs – 2020.gada 30.septembris.

Informāciju sagatavoja:
Projektu vadītāja Ieva Rusiņa

Kokneses novada domes
Attīstības nodaļa

Paredzētās darbības nosaukums: kūdras 
ieguve kūdras atradnē “Garais purvs” un 
pievedceļa “Garā kūdras purva ceļš” izbūve 
Bebru pagastā, Kokneses novadā. 

Ierosinātājs: AS „Latvijas valsts meži”; 
reģistrācijas numurs 40003466281.

Paredzētās darbības iespējamās norises 
vieta: nekustamais īpašums “Bebru meži” 
(kadastra Nr. 3246 008 0107) zemes vienības 
kadastra apzīmējums 3246 005 0071, Bebru 
pagastā, Kokneses novadā.

Datums, kad pieņemts lēmums par 
nepieciešamību veikt paredzētās darbības 
ietekmes uz vidi novērtējumu: 2020.gada 
14.janvārī Vides pārraudzības valsts birojs 
ir pieņēmis lēmumu par ietekmes uz vidi 
novērtējuma nepieciešamību. 

Paredzētās darbības apraksts: paredzētās 
darbības ietvaros plānota kūdras ieguve 
kūdras atradnē “Garais purvs” aptuveni 
128 ha platībā un pievedceļa “Garā kūdras 
purva ceļš” izbūve 0,52 km garumā, Bebru 
pagastā, Kokneses novadā. Kūdras atradnes 
teritorijā ir plānota jaunu infrastruktūras 

objektu būvniecība atradnes izstrādes no-
drošināšanai (iekšējie pievedceļi, laukumi, 
novadgrāvju, susinātājgrāvju tīkls). 

Informācija par pārrobežu ietekmi: 
Pārrobežu ietekme netiek prognozēta. 

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt 
informāciju par paredzēto darbību un ie-
pazīties ar sagatavotajiem dokumentiem: 
ar iesniegumu, sākotnējo izvērtējumu, lē-
mumu par nepieciešamību veikt paredzētās 
darbības ietekmes uz vidi novērtējumu, 
ir iespējams iepazīties Kokneses novada 
pašvaldībā, iepriekš piesakoties pa tālruni 
28694278, kā arī tīmekļa vietnēs:

1) Kokneses novada pašvaldības tīmekļa 
vietnē www.koknese.lv; 

2) AS „Latvijas valsts meži” tīmekļa 
vietnē - https://www.lvm.lv/sabiedribai/
meza-apsaimniekosana/ietekmes-uz-vidi-
novertejums/pazinojumi.

Termiņš, līdz kuram sabiedrība var 
iesniegt birojā rakstiskus priekšlikumus: 
Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto 
darbību un tās iespējamo ietekmi uz vidi 

iesniegt Vides pārraudzības valsts birojam 20 
dienu laikā pēc šī paziņojuma publicēšanas.

Biroja adrese, tālruņa numurs un tīmekļa 
vietnes adrese: Vides pārraudzības valsts 
birojs, Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV 1045, 
tālr. 67321173, www.vpvb.gov.lv

Ierosinātāja tīmekļa vietnes adrese, 
kurā ievietota informācija par paredzēto 
darbību: www.lvm.lv .

Sākotnējā sabiedriskās apspriešanas 
sanāksme notiks neklātienes formā (attālināti), 
saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 
12. marta rīkojumu Nr. 103 (4.40.punkts). 
Videoprezentācija būs pieejama tīmekļa 
vietnēs www.koknese.lv un www.lvm.lv 
sākot ar 2020.gada 26. maija plkst.10:00. 
Neklātienes apspriešana notiks no 2020.
gada 26.maija līdz 1. jūnijam, kuras laikā 
ieinteresētās puses var sūtīt jautājumus uz 
ierosinātāja pārstāvja e-pasta adresi: m.pupils@
lvm.lv. Uz e-pastā saņemtajiem jautājumiem 
tiks sagatavotas un nosūtītas atbildes, kā arī 
saņemtie jautājumi un sniegtās atbildes tiks 
apkopotas sanāksmes protokolā.
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Kokneses novada dzimtsaraks-
tu nodaļā darbs nevar noritēt 
attālināti, arī šajā ārkārtas situā-
cijas laikā dzimst bērniņi, viņu 
vecākiem ir jāveic dzimšanas 
reģistrācija, tāpat iedzīvotājiem 
ir nepieciešams kārtot citus 
jautājumus, notiek arī laulību 
ceremonijas.

Kokneses novada domes
Tūrisma un sabiedrisko attiecī-
bu nodaļa

No  gada sākuma līdz maija vidum ir 
reģistrēti 12 jaundzimušie, septiņas laulību 
ceremonijas notikušas dzimtsarakstu nodaļā, 
sastādīts reģistrs par noslēgtajām laulībām 
Kokneses evaņģēliski luteriskajā draudzē.

Kokneses novada dzimtsarakstu noda-
ļas vadītāja Anita Ozola stāsta, ka no 13. 
marta līdz maija sākumam ir reģistrētas 
četras laulības:  “Ceremonijas notika do-
mes zālē, un tajās kopā ar jauno pāri bija 
tikai laulību liecinieki, ievērojot noteikto 
distanci. Dzimtsarakstu departaments ir 
noteicis, ka ārkārtas situācijā nevar no-
tikt laulību ceremonijas ārpus telpām un 
plašākā sveicēju skaitā. 5. maijā  domes 
zālē gredzenus mija un jāvārdu teica divi 
pāri. Viena no ceremonijām tika filmēta 
un tiešsaistē to vēroja jaunā pāra vecāki, 
radinieki un draugi. Arī tik mazā lokā šis 
brīdis izvēršas sirsnīgs un emocionāls, jo ir 
sajūta, ka daudz mīļi cilvēki domās ir kopā 
un vēl laimīgu mīlestības ceļu. Šomēnes bija 
plānota vēl viena ceremonija Likteņdārza 
skatu terasē. Jaunie cilvēki kāzas atcēla uz 
citu laiku, jo vēlas savu dzīves skaistāko 
dienu izbaudīt savā izvēlētajā vietā kopā 
ar vecākiem un saviem draugiem. Arī vēl 
daži citi iesniegumu pieteicēji plānoto kāzu 
datumu ir pārcēluši uz brīdi, kad beigsies 

ārkārtas situācija valstī. Ļoti ceram, ka 
vasarā laulības jau varēs noslēgt Kokneses 
novada skaistākajās vietās brīvā dabā.”

Iepriekš dzimtsarakstu nodaļā iesniegtais 
laulības pieteikums bija derīgs sešus mēnešus. 
Ja laulības pieteikums reģistrēts ārkārtas 
situācijas laikā, tas ir derīgs 12 mēnešus. 
Tāpat ir svarīgi zināt, ja ārkārtas situācijā 
personas apliecinošajam dokumentam ir 
beidzies derīguma termiņš, tas ir derīgs 
līdz ārkārtas situācijas beigām, ar šo do-
kumentu drīkst noslēgt laulību.  Ja citu 
valstu pilsoņiem ir beigusies uzturēšanās 
atļauja, viņi var Latvijā turpināt darbu līdz 
ārkārtas situācijas beigām, bet laulības 
noslēgt nedrīkst. 

Kokneses novada dzimtsarakstu nodaļā 
ārkārtas situācijas laikā apmeklētājus pieņem 
pirmdienās no pulksten 8 līdz 18, ceturt-
dienās no pulksten 8 līdz 17, pusdienas 
pārtraukums no pulksten 13 līdz 14. Pārējās 
darba dienās par apmeklējumu jāpiezvana 
pa tālruņiem: 65133637; 29903109.

Laulības slēdz arī ārkārtas situācijas laikā

Par pasākumiem Legionella spp. baktērijas 
izplatības ierobežošanai

SIA “Kokneses Komunālie pakal-
pojumi” informē, ka atbilstoši Minis-
tru kabineta 2010.gada 28.septembra 
noteikumiem Nr.906 "Dzīvojamās 
mājas sanitārās apkopes noteikumi" ir 
atsevišķi pasākumi, kuri jāveic pašiem 
dzīvokļu īpašniekiem, lai novērstu 
baktēriju vairošanos dzīvokļu īpašumos. 
Pārvaldnieka pienākums ir regulā-
ri iepazīstināt dzīvokļu īpašniekus 
ar Slimību profilakses un kontroles 
centra (SPKC) tīmekļvietnē pieejamo 
informatīvo materiālu par individuāli 
veicamajiem profilaktiskajiem pasā-
kumiem dzīvokļu īpašumos Legionella 
spp. izplatības ierobežošanai.

Aicinām iepazīties ar SPKC izstrā-
dāto informatīvo materiālu un veikt 
tajā minētos profilaktiskos pasākumus, 
lai samazinātu baktērijas izplatību un 
inficēšanās risku.

 SPKC izstrādātais informatīvais 
materiāls par individuāli veicamajiem 
profilaktiskajiem pasākumiem dzīvok-
ļu īpašumos Legionella spp. baktēriju 
izplatības ierobežošanai

Kas ir legioneloze?
Legioneloze jeb leģionāru slimība 

ir Legionella baktērijas izraisīta infekcijas 
slimība, kas izpaužas kā smaga pnei-
monija (plaušu karsonis). Slimība sākas 

strauji, temperatūrai paaugstinoties līdz 
39-40,5 0C, ar galvassāpēm un muskuļu 
sāpēm, kam pievienojas sauss klepus, 
sāpes krūtīs, elpošanas traucējumi. Pa-
augstināts risks saslimt ar legionelozi ir 
cilvēkiem ar hroniskām plaušu slimībām 
un novājinātu imūnsistēmu (piemēram, 
emfizēmu, hronisku obstruktīvu plaušu 
slimību, vēzi, diabētu, nieru slimībām), 
tiem, kas lieto imūnsistēmu nomāco-
šus medikamentus, kā arī bijušiem vai 
esošiem smēķētājiem un cilvēkiem pēc 
50 gadiem. Parasti simptomi parādās 
2-10 dienu laikā pēc inficēšanās (vis-
biežāk 7 dienas), taču retos gadījumos 
infekcijas inkubācijas periods var ilgt 
līdz pat trim nedēļām. Lielākajai daļai 
pacientu nepieciešama hospitalizācija un 
ārstēšana ar piemērotām antibiotikām.

Kā iespējams inficēties ar legionelozi?
Ar legionelozi var saslimt, ieelpojot 

legionellas saturošus mikroskopiskus 
ūdens pilienus (aerosolus), kas veidojas, 
ar legionellām piesārņotajam ūdenim 
atsitoties pret cietām virsmām. Legionellas 
saturoši aerosoli var veidoties no tekoša 
ūdens krāna vai dušas, no burbuļvannām, 
gaisa mitrinātājiem, gaisa kondicionē-
šanas iekārtām, iekštelpu dekoratīvajās 
strūklakās u.c. izsmidzināšanas ierīcēs. 
Jo sīkāki ir aerosolizētie ūdens pilieniņi, 

jo lielāks ir inficēšanās risks. Dzerot 
ūdeni un parasti arī mazgājoties vannā, 
ar legionelozi nav iespējams inficēties.

Legioneloze neizplatās cilvēku 
kontakta rezultātā!

Dabā legionellas nelielā daudzumā 
atrodas ezeros un upēs. Tās var ievē-
rojami savairoties ūdens apgādes sis-
tēmās, ja ūdens temperatūra ir robežās 
no +20 0C līdz +45 0C un organisko 
vielu (bioloģiskā aplikuma, nosēdumu 
u.c.) klātbūtnē. Legionellas īpaši vairo-
jas siltā ūdenī, karstā un aukstā ūdens 
tvertnēs, cauruļvados ar nelielu ūdens 
plūsmu vai stāvošā ūdenī (piemēram, 
dzīvokļos, kur reti tiek izmantoti krāni 
vai dušas), cauruļvadu dušu, krānu vai 
tvertņu (t. sk. boileru) virsmu organis-
kajā aplikumā, nosēdumos, mazgāšanas 
iekārtās, izlietņu un vannu aizbāžņos, 
ūdenssildītājos. Bioloģiskā aplikuma 
veidošanos uz ūdensvadu un ūdenstilpņu 
iekšējām virsmām veicina piesārņo-
jums, neaizsniedzamas vietas, kuras 
nevar iztīrīt, ūdens stagnācija (zems 
spiediens, akli cauruļu gali vai piedēkļi, 
liels ūdens apjoms), negludas virsmas, 
karstā ūdens temperatūra zem +50 0C, 
korozija un citi faktori.

Kā sevi pasargāt no inficēšanās ar 
legionelozi?

Lai izvairītos no inficēšanās, karstā 
un aukstā ūdens sistēmās nepieciešams 
nodrošināt apstākļus, kas kavētu legionellu 
savairošanos. Jāseko tam, lai aukstā ūdens 
temperatūra visās izplūdes vietās būtu 
zem +20 0C, bet karstā ūdens – virs +50 
0C (šāda temperatūra būtu jāsasniedz, 
notecinot ūdeni aptuveni vienu minūti 
ilgi), un tā cirkulācija būtu nodrošināta 
visā karstā ūdens sistēmā. Karstā ūdens 
cauruļvadus ieteicams aplikt ar izolācijas 
materiāliem, ja tie atrodas pārāk tuvu 
aukstā ūdens cauruļvadiem.

Nepieciešams regulāri veikt dušu 
uzgaļu tīrīšanu no organiskā un neor-
ganiskā aplikuma, kā arī tās dezinficēt, 
izmantojot hloru saturošus sadzīves 
dezinfekcijas līdzekļus, vai ieliekot 
verdošā ūdenī.

Vismaz reizi nedēļā dažas minūtes 
jātecina karstais un aukstais ūdens tajos 
krānos un dušās, kas tiek reti izmantotas. 
Tā jārīkojas arī ikreiz pirms ūdens lie-
tošanas pēc ilgstošākas prombūtnes. Ilgi 
nelietoti dušu un krānu uzgaļi jāmazgā 
un jātīra, izmantojot hloru saturošus 
dezinfekcijas līdzekļus.

Vispārīgi jānovērš situācijas, kad ūdens 
apgādes sistēmā rodas ūdens sastāvē-
šanās, kas veicina bioplēves augšanu.

Telpās izmantotiem gaisa mitrinā-

tājiem jābūt brīviem no organiskā un 
neorganiskā aplikuma, un tajos jāizmanto 
tikai tīrs un ikdienas svaigi ieliets ūdens, 
kas ir novārīts un atdzesēts. Vienreiz 
nedēļā vajadzētu rūpīgi iztīrīt mitri-
nātāja iekšpusi, izmantojot piemērotu 
tīrīšanas līdzekli saskaņā ar ražotāja 
norādījumiem.

Atbilstoši lietošanas instrukcijai, bet 
ne retāk kā divas reizes gadā, jāiztīra 
un jādezinficē gaisa kondicionēšanas 
sistēmas, bet ūdens sildītāji (boileri) 
– ne retāk kā reizi gadā.

Kur iegūt papildu informāciju?
Slimību profilakses un kontroles centra 

mājaslapā1 un Veselības inspekcijas mā-
jaslapā2 ir pieejama plašāka informācija 
par legionelozes slimības simptomiem un 
par profilakses pasākumiem dzīvojamo 
un sabiedrisko ēku apsaimniekotājiem 
un ūdens lietotājiem legionella baktēriju 
ierobežošanai.

1 https://www.spkc.gov.lv/lv/tav...
2 http://www.vi.gov.lv/lv/sabied... 
Saite uz materiālu internetā:
http://spkc.gov.lv/upload/Infe...

SIA "Kokneses Komunālie 
pakalpojumi"

Latvijā sākas lauksaimniecības skaitīšana
15. aprīlī Centrālā statistikas pārvalde 

(CSP) sāka visaptverošu lauksaimniecības 
skaitīšanu, kurā ir jāpiedalās aptuveni 85 
tūkstošiem Latvijas lauku saimniecību. 

Informācija ir jāiegūst par visām 
lauku saimniecībām, kas nodarbojas ar 
lauksaimniecisko ražošanu – apsaim-
nieko lauksaimniecības zemi vai audzē 
lauksaimniecības dzīvniekus, vai uztur 
zemi labā lauksaimniecības un vides stā-
voklī neatkarīgi no tā, vai apsaimnieko 
īpašumā esošo zemi vai nomā no citiem 
lauksaimniekiem.

Lauksaimniecības skaitīšanas informācija 
kalpos nozares analīzei un lēmumu pieņem-
šanai, kā arī nodrošinās lauksaimniecības 
politikas un lauku attīstības plānošanai 
nepieciešamo informāciju.

“Lauksaimniecības skaitīšana notiek 
reizi 10 gados. Iegūtie rezultāti nodrošinās 

informatīvo pamatu nākamās desmitgades 
lauksaimniecības attīstībai valstī, tādēļ 
lauksaimnieku piedalīšanās skaitīšanā ir 
īpaši svarīga,” uzsver CSP Lauksaimnie-
cības un vides statistikas departamenta 
direktors Armands Plāte.

Lauksaimniekiem būs jāsniedz tikai 
tie dati, kas nav pieejami Lauku atbalsta 
dienesta un Lauksaimniecības datu centra 
reģistros. 

Lauksaimniecības skaitīšanā iegūs 
vispārīgu informāciju par lauku saim-
niecību, lauksaimniecībā izmantojamās 
zemes izmantošanu, lauksaimniecības 
dzīvnieku skaitu, lauksaimniecības dzīv-
nieku novietnēm un mēslošanas līdzekļu 
apsaimniekošanu, kā arī lauksaimniecībā 
nodarbinātajiem un citām saimniecības 
aktivitātēm.

CSP aicina no 15. aprīļa iesniegt infor-

māciju 2020. gada lauksaimniecības skai-
tīšanai tiešsaistē e.csb.gov.lv . Autorizācijai 
CSP elektroniskajā datu vākšanas sistēmā 
var izmantot Latvija.lv (internetbanka, 
e-identifikācijas karte vai e-paraksts), jau 
esošo sistēmas lietotāja vārdu un paro-
li vai reģistrēties kā jaunam lietotājam. 
Pildot anketu, to iespējams pārtraukt un 
turpināt sev ērtā laikā. Anketu var aizpildīt 
latviešu, krievu vai angļu valodā. Ar lau-
ku saimniecībām, kas nebūs iesniegušas 
datus tiešsaistē, no 1. oktobra sazināsies 
intervētāji, kā arī turpināsies elektroniskā 
datu vākšana līdz 22. decembrim.

Elektroniskajai anketai vietnē e.csb.
gov.lv sagatavoti rādītāju skaidrojumi 
un definīcijas. CSP speciālisti atbildēs uz 
jautājumiem par anketas aizpildīšanu pa 
bezmaksas tālruni 80202808 darbdienās 
no pl. 8.30 līdz 17.00 vai e-pastā ls2020@

csb.gov.lv. 
Aktuālā informācija par 2020. gada 

lauksaimniecības skaitīšanu pieejama 
CSP vietnē csb.gov.lv/lauki2020 . 

Pirmā lauksaimniecības skaitīšana Latvijā 
notika pirms 100 gadiem – 1920. gadā 
vienlaicīgi ar pirmo tautas skaitīšanu. 
Pirmās brīvvalsts laikā notika sešas lauk-
saimniecības skaitīšanas. Pēc neatkarības 
atjaunošanas lauksaimniecības skaitīšanas 
notika 2001. un 2010. gadā.

Saskaņā ar Statistikas likumu CSP 
sniegtās ziņas netiek izpaustas, un iegūto 
informāciju izmantos tikai apkopotā veidā.

Informāciju sagatavoja: 
Mediju jautājumi

Komunikācijas daļa

Par meža 
nedrošo 
laikaposmu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 
2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr. 238 
“Ugunsdrošības noteikumi” 412. punktu 
un hidrometeoroloģisko prognozi, Valsts 
meža dienests meža ugunsnedrošā laika 
posma sākumu visā valsts teritorijā 
noteicis sākot  ar 2020. gada 24. aprīli.

Šajā laika periodā iedzīvotājiem 
un meža īpašniekiem ir jānodrošina 
ugunsdrošības prasības meža zemēs. 
Uzturoties mežos un purvos, aizliegts 
nomest degošus sērkociņus, izsmēķus vai 
citus gruzdošus priekšmetus. Aizliegts 
bez saskaņošanas ar Valsts meža dienesta 
attiecīgo teritoriālo struktūrvienību 
veikt jebkāda veida dedzināšanu. Mežā 
aizliegts dedzināt atkritumus, ciršanas 
atliekas un kurināt ugunskurus, braukt 
ar mehāniskiem transportlīdzekļiem pa 
mežu ārpus ceļa, kā arī veikt jebkuru 
citu darbību, kas var izraisīt ugunsgrēku.
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Līdz 15. jūnijam var pieteikties platību maksājumiem

Solotalkas ģenerālmēģinājums
Kokneses senioru klubiņš “Pīlādzītis” 

biedri ir vienmēr ir enerģiski, darbīgi un 
idejām   bagāti. Lai arī ārkārtas situācijas 
dēļ Lielās talkas dienu no 25. aprīļa 
pārcēla uz 16. maiju, darbīgi seniori 
šajā dienā veica solotalkas ģenerālmē-
ģinājumu un čakli talkoja savā ierastajā 
talkas vietā Kokneses parkā, sakopjot 
II Pasaules kara Brāļu kapus. Klubiņa 
aktīvajiem biedriem jau par tradīciju 
ir kļuvis divas reizes gadā sakopt šo 
piemiņas vietu.

Seniori ir lieliski apguvuši mūsdienu 
tehnoloģijas, vispirms talkas organizē-
šana tika apspriesta "Whatsapp" gru-
pā, kurā koordinatores galveno lomu 
uzņēmās Zigrīda. Talkai pieteicās 8 
talcinieki: Zenta, Ņina, Lība, Dzin-
tra, Elza, Marita, Vija, Jānis. Veicamo 
darbu sarakstā bija puķu kompozīcijas 

papildināšana ar pašu sarūpētajiem 
puķu stādiem, zaru atlūzu un veco lapu 
novākšana, kurmja rakumu izlīdzināša-
na, pieminekļu tīrīšana, flīžu laukumu 
noslaucīšana. Zenta Bērziņa, senioru 
klubiņa “Pīlādzītis” vadītāja stāsta, ka 
praktiski darbojoties, talcinieki dalījās 
divās grupās no pulksten 10:40 līdz 12 
un no pulksten 12 līdz 13. Vienlaicīgi 
strādāja 3-4 talcinieki, stingri ievērojot 
2-3 m distanci. Katram līdzi bija savi 
darba cimdi un instrumenti. 

Darbi ritēja raiti, ievērojot visus 
nepieciešamos piesardzības pasāku-
mus.  Izpalika  talkas saviesīgā daļa ar 
tēju un kafiju pie ugunskura. Talcinieki 
secināja, ka ir vajadzīgs pieminekļa 
pamatnes flīžu laukuma remonts. 

Zenta Bērziņa teic: “Mēs esam šeit 
un tagad, bet brīnumi bez labās 

gribas un darba nenotiek.”

Iršu pagasta centrā priecē krāsaini taureņi

Iršu pagasta centrā ikvienam labi pa-
manāms Iršu pagasta iedzīvotāju Aivara 
Svilpes un Gata Bergmaņa ideju lidojums 
un vēlme ar savu darbu iepriecināt citus, 
vai ik katrā brīvā stūrītī "salaidušies" daudz 
un dažādi krāšņi tauriņi no visdažādāka-

jiem materiāliem. Viens no latviešu tautas 
ticējumiem vēsta: "Kādas krāsas taureni 
redz pirmo – tāda būs vasara. Pateicoties 
prasmīgajiem meistariem, iršēniešiem šī 
vasara būs raiba un interesanta, jo tādi ir 
viņu radītie taureņi. Krāsainu pavasari!

Foto konkurss 
"Tvīds paliek mājās"

Maija vidū, ievziedu laikā, Koknesē 
mostas Lielais Sams – visiem Tvīda drau-
giem 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 – zie-
došā dabas ainavā, mājas dārzā, jebkurā 
sev tīkamā vietā. 

Vēstījums no MAZĀS TAKAS
Tik skaista pavasara diena! Tikai 

tāds neierasts klusums. Vakar gāju 
cauri parkam un... skumji – nedzirdē-
ju neviena mazā dziedātājputna balsi. 
Tad iedomājos, vai vietām nevajadzē-
ja atstāt pamežu, kur mazajiem ligzdi-
ņu vīt. Lielo kailo koku zari tai lietai 
it kā nebūtu piemēroti, ja nu tajos sa-
liktu būrīšus...?  Interesanti ko par to 
saka dabas draugi? 

Tas pārdomām, jo mans vēstījums 
ir pavisam no citiem laukiem nācis 
un domāts tiem cilvēkiem, kuru dvē-
selēm bez dienišķās maizes ir vaja-
dzīgs arī kas cits.  Mazā Taka viņiem 
piedāvā jaunu dzejas grāmatu. Saucas 
DZIRNAS. Dzirnās no graudiem at-

tīra lieko, lai būtu no kā cept maizīti. 
Tieši tas pats notiek domu dzirnās, 
kur no iedvesmas vai sapņa attīra lie-
ko, lai kodols  pārtaptu dzejā. Šī, pē-
dējā grāmata ir īpaši saistoša ar to, ka 
tā -  bez jau zināmiem autoriem - pie-
dāvā tikšanos ar diviem jauniem dzej-
niekiem. Marita un Kristaps Bites. Nē, 
viņi nav iesācēji. Viņu dzeja ir nobrie-
dusi un bagāta. Tā paņem lasītāju bez 
atlikuma ar domu dziļumu, mīlestības 
un sāpju kvēli. Ceru, ka vēl šogad tik-
simies un tas būs viens prieka pilns 
brīdis mums visiem.

Biedrības “Mazā Taka” 
vārdā Maija Stepēna

Bebru pamatskolas 
5. salidojums pārcelts 
uz 2021. gada jūniju

Balstoties uz valstī esošo situāciju un 
tās neprognozējamo mainību, klātie-
nes mācību procesa pārtraukšanu un 
pulcēšanās aizliegumiem – plānotais 
Bebru pamatskolas 5. absolventu un 
darbinieku salidojums šī gada 20. jūnijā 
tiek pārcelts uz 2021. gada jūniju. 

Paldies darba grupai, kura iesaistījās 
salidojuma organizēšanā!  Turpināsim 
darbu nākamajā gadā!

Bebru pamatskolas direktore 
Lidija Degtjareva 

No šā gada 8.aprīļa līdz 15.jūnijam Lauku 
atbalsta dienesta klienti Elektroniskajā 
pieteikšanās 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 iespējams sa-
ņemt ne tikai konsultācijas, bet dienesta 

darbinieki tālruņa sarunas laikā klienta 
vietā var aizpildīt un iesniegt Vienoto 
iesniegumu. 

Vienotais iesniegums pa tālruni tiek 
aizpildīts, pamatojoties uz 2019.gada atbalsta 
iesnieguma datiem un klienta pa tālruni 
sniegto informāciju par izmaiņām tajos. 
Dienesta darbinieki ar klientu pārrunā 
aizpildītā Vienotā iesnieguma saturu, t.i., 
deklarēto lauku skaitu, kopējo pieteikto 
platību, deklarētos kultūraugus un to pla-
tības, pieteiktos atbalsta veidus. Klienta pa 
tālruni izteiktais mutvārdu iesniegums ir 

pamats Vienotā iesnieguma iesniegšanai. 
Saruna ar klientu tiks ierakstīta un būs 
kā apliecinājums datu pareizībai. Pirms 
iesnieguma aizpildīšanas, dienesta specia-
listi pārliecināsies par klienta identitāti. 

Ja klients piesakās akcīzes degvielas 
saņemšanai, tad arī šo iesniegumu dienes-
ta speciālisti palīdz aizpildīt un iesniegt 
attālināti pēc sarunas ar klientu. 

Dienests atgādina! Ja lauksaimnieks 
jau ir aizpildījis informāciju Vienotajā 
iesniegumā līdz platību sezonas sākumam 
(no 14.februāra varēja pildīt “Provizorisko 

iesniegumu”), tad šis iesniegums tagad 
ir jāiesniedz EPS. 

Konsultācijas par pieteikšanos platību 
maksājumiem var saņemt pa tālrunu 
67095000. 

Kokneses novada lauku konsultanta 
informācija 

Kokneses novada lauku konsultante 
Ineta Sproģe (telefona nr. attālinātā darba 
laikā 26593210) palīdz pildīt attālināti 
klientiem, ar kuriem ir noslēgts klienta 
līgums par PM iesniegšanu EPS. Konsul-
tants jau pakāpeniski apzvana klientus, 

kuriem ir noslēgts līgums un iesniegumi 
tiek iesniegti. 

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

Iršu pagastā PM iesniegumus palīdz 
pildīt Gundega Skrupska (telefona nr. 
attālinātā darba laikā 26642797).
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Pavasaris ir viens no gai-
dītākajiem gadalaikiem, 
kad sāk plaukt koki, zie-
dēt puķes, atgriežas gāj-
putni, taču šis pavasaris 
ir citādāks nekā ierasts. 
No 2020. gada 12. marta 
valstī ir izsludināta ār-
kārtējā situācija, tādēļ 
mācību process no 25. 
marta noris attālināti.

Anita Ščerbinska,
Kokneses pamatskolas 
– attīstības centra direk-
tore

Uzsākot attālinātā mācību pro-
cesa organizāciju Skolā – centrā, 
skolas pedagogiem bija jāturpina 
izglītojamajiem radīt iespēju un 
apstākļus dažādu zināšanu ieguvei, 
prasmju pilnveidošanai, talantu 
attīstīšanai.

Nenoliegšu, ka šī situācija ra-
dīja bažas un daudz jautājumu, 
kā tas būs, kā to organizēt, kā 
visu pēc iespējas kvalitatīvāk un 
profesionālāk paveikt?

Mācību procesu izglītojamajiem 
ar mācīšanās traucējumiem un 
garīgās veselības traucējumiem 
organizējam atbilstīgi mācību 
stundu sarakstam, pedagogi, 
izmantojot skolvadības sistē-
mu E – klase, nosūta viņiem 
veicamos uzdevumus, savukārt 
izglītojamie ar garīgās attīstības 
traucējumiem mācās pēc izglītības 
iestādes izstrādāta nodarbību 
saraksta, izglītojamie saņem mā-
cību uzdevumus un materiālus 

skolvadības sistēmā E – klase.
Esam radījuši, mūsuprāt, jaunu 

pieeju izglītības procesā, izmantojot 
“Smart box” jeb gudrās kastes. Šīs 
kastes izveidotas atbilstīgi katra 
izglītojamā spējām un attīstības 
līmenim. Tajās ir ievietoti mā-
cību un metodiskie materiāli, 
ar kuru palīdzību izglītojamie 
pilnveido savas prasmes, spējas 
un papildina apgūtās zināšanas.

Izglītības iestādē mācās 7 
izglītojamie, kuriem mājās nav 
interneta pieslēguma un viedierīču, 
šiem izglītojamajiem ik nedēļu 
tiek sagatavota mape ar dažādiem 
mācību un metodiskajiem mate-
riāliem, mācību piederumiem. Ar 
Kokneses novada domes atbalstu 

divi Skolas – centra izglītoja-
mie saņēma planšetdatorus, lai 
nodrošinātu attālināto mācību 
procesu. Kolektīva vārdā saku 
lielu paldies Kokneses novada 
domei par atbalstu!

Darbu turpina arī speciālās 
izglītības attīstības centra spe-
ciālisti, nodrošinot attālinātas 
konsultācijas izglītojamiem, 
vecākiem un vispārizglītojošo 
skolu pedagogiem. Metodiskais 
dienests, apkopojot informāciju 
par interneta vietnēm, ir izvei-
dojis materiālu “Mācāmies un 
mācām attālināti”, kas izman-
tojams attālinātā mācību pro-
cesa organizēšanā. Vienlīdzīgu 
iespēju nodrošināšanai visiem 

izglītojamiem jebkurā izglītības 
iestādē noderīgi būs sagatavotie 
materiāli par universālā dizaina 
pieeju, kurā akcentēta mācību 
vides nozīme, mācību metožu un 
darba organizācijas formu daudz-
veidība jēgpilna un interesanta 
izglītības procesa organizēšanā 
izglītojamiem ar dažādām spējām.

Skolas – centra pedagogi apzinīgi 
un profesionāli ikdienu nodrošina 
izglītojamajiem attālinātu mācību 
procesu, savukārt čaklie “darba 
rūķi” cītīgi gatavoja un turpinās 
gatavot izglītojamajiem pārtikas 
pakas. Pārtikas paku sagādi un 
nodošanu izglītojamajiem orga-
nizē, pamatojoties uz Ministru 
kabineta rīkojumu, kas nosaka, 

nodrošināt speciālās izglītības 
iestāžu uzturēšanas izdevumu 
segšanai piešķirtās valsts bu-
džeta mērķdotācijas izlietojumu 
izglītojamo ēdināšanai.

Vēlos teikt lielu PALDIES Skolas 

– centra pedagogiem, tehniska-
jiem darbiniekiem, vecākiem un 
izglītojamajiem par ieguldīto 
darbu un līdzdarbošanos!

Darbīgs un izaicinājumiem bagāts laiks

Prieks mācīties! Glīti noformētas mācību mapes.

Darba mapes gatavas doties ceļā pie skolēniem.

Čaklo “darba rūķu” veikums.

Savu kultūrtelpu veidojam paši

Biedrība “Pērses krasts” aktivizē 
darbību, realizējot Latvijas valsts 
budžeta finansētās programmas 
„NVO fonds” atbalstītu projektu 
“Savu kultūrtelpu veidojam paši”.

Koknesieši var lepoties ar spē-
cīgu kultūrvēsturisku dzīvesvietu. 
Mūsdienu Daugava un Pērse glabā 
stāstus par zudušām un izmaiņu 
skartām Latvijas kultūrvēsturis-
kām vērtībām. Kā tās atdzīvināt 
un atklāt paaudzēm, kas nav to 
redzējušas? Kā saprast un izvērtēt 
vēsturiskos notikumus, lai sabiedrība 
līdzdarbotos un aktīvi iesaistītos 
valstij svarīgu jautājumu risināša-
nā mūsdienās un apzinātos savu 
piederības sajūtu Latvijai?

Biedrība “Pērses krasts” kopš 
reģistrācijas 2017.gadā realizējusi 
2 projektus LEADER programmā 
– vēsturiska maketa un interaktīva 
multimediju stenda „Koknese – 

Daugavas senleja un Pērses grava 
20.gs. 30tie gadi” izveidi. Esam 
organizējuši tikšanās ar seno noti-
kumu aculieciniekiem un pulcējuši 
interesentus gleznošanas meistarklasē 
pie Pērses ūdenskrituma atveida. 
Radītais makets un stends ar digitālo 
informāciju novietots Kokneses 
TIC telpās un ir ērti pieejams vie-
tējiem iedzīvotājiem un Kokneses 
viesiem. Apkopotā informācija un 
vēsturiskās situācijas vizualizācija 
ir veicinājusi vietējo iedzīvotāju 
vēlmi izteikt savu viedokli, pieda-
līties diskusijās, dalīties ar atmiņu 
stāstiem un fotogrāfijām. Savukārt 
mūsdienīgu tehnoloģiju izmanto-
šana īpaši uzrunājusi skolēnu un 
jauniešu auditoriju.

Sabiedrības atsaucība iedroši-
nāja turpināt iesākto, tāpēc šogad 
Latvijas valsts budžeta finansētās 
programmas „NVO fonds” projektu 

konkursā tika iesniegts un apstip-
rināts projekts “Savu kultūrtelpu 
veidojam paši” ar mērķi nodrošināt 
biedrības “Pērses krasts” pamat-
darbību un ilgtspējīgu attīstību. 
Īstenošanas gaitā tiks izstrādāts 
darbības plāns 3 gadiem, nodroši-
nāta IT tehnoloģiju uzturēšana un 
papildināšana, veidota vēsturiskās 
informācijas datu apkopošanas 
sistēma, izveidota orientēšanās 
spēle, organizēti vairāki pasākumi. 
Rezultātā vēlamies radīt savstarpēju 
uzticēšanos un aktīvāku līdzdalību, 
izmantojot mūsdienīgus/inova-
tīvus instrumentus sabiedrības 
izglītošanai un iesaistei.

Ņemot vērā valstī noteiktos 
drošības noteikumus, 2020. 
gada 16. maijā brīvdienu pie-
stātnē “Pērsejas” organizēsim 
attālinātu iepazīšanās akciju 
un atklāsim biedrības “Pērses 
krasts” Facebook lapu. Sociālajos 
tīklos informēsim par projekta 
ietvaros izveidoto interaktīvo 
orientēšanās spēli “Ceļojums 
laikā – zudusī pasaule”. Tā būs 
iespēja, izmantojot “Roadgame” 
aplikāciju, mēroties spēkiem un 
doties piedzīvojumā Kokneses 
parkā, lai uzburtu vīziju par zu-
dušajiem Latvijas dārgumiem pēc 
Pļaviņu HES izveides 1966.gadā. 
Savukārt mākslas cienītājiem (tikai 
reģistrētiem interesentiem) būs 
iespēja piedalīties gleznošanas 
meistarklasē - “Pērses upes ai-
nava” ar mākslinieci Sabīni Līvu.

Sekojiet aktuālai informācijai 
www.visitkoknese.lv vai jautājiet 
pa tālruni 26416794.

Tiekamies virtuālajā akcijā “Ie-
pazīsimies” š.g. 16. maijā!

Publikācija “Savu kultūrtelpu veido-
jam paši” ir sagatavota ar Sabiedrības 
integrācijas fonda finansiālu atbalstu no 
Latvijas valsts budžeta līdzekļiem un par 
tās saturu atbild biedrība “Pērses krasts”. 

Biedrības “Pērses krasts” 
valdes locekle

Ita Lejiņa

 Aicinām 16. maijā piedalīties gleznošanas meistarklasē - 
“Pērses upes ainava” ar mākslinieci Sabīni Līvu.
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Prieks mācīties! Glīti noformētas mācību mapes.

Eksāmenu laiks Kokneses Mūzikas skolā

Kokneses Mūzikas skolas 
vēsturē šis gads paliks 
īpašā atmiņā, jo pirmo 
reizi skolēni mūzikas 
priekšmetus mācās at-
tālināti, kā arī eksāmeni 
skolas beidzējiem un pā-
rējo klašu skolēniem norit 
attālinātā veidā.
 
Kokneses novada domes
Tūrisma un sabiedrisko 
attiecību nodaļa

Iveta Bērziņa, Kokneses Mūzikas 
skolas direktore atzīst: “Ārkārtas 
situācija mūs visus ir piespiedusi 
izkāpt no ierastā ikdienas skrē-
jiena un uzsākt darbu ar tehno-
loģijām un rīkiem, ko līdz šim 

neesam lietojuši. Šajā laikā mēs 
visi – skolotāji, skolēni un vecāki 
esam iemācījušies daudz jauna un 
veiksmīgi tikuši galā ar dažādiem 
digitāliem risinājumiem.”

 Aprīļa nogalē sākās saspringtais 
eksāmenu laiks, kas šoreiz tik ļoti 
atšķiras no ierastās eksāmenu 
norises. Topošie 14 skolas ab-
solventi 29. un 30. aprīlī kārtoja 
eksāmenu “Vispārējās klavierēs”, 
bet Mūzikas literatūrā eksāmens 
notika 5. un 6. maijā.  Eksāmeni 
notika ļoti veiksmīgi, vērtējumi 
ļoti augsti. Savukārt Solfedžo 
eksāmens sešgadīgajā program-
mā (pūtēji un akordeonisti)  un 
astoņgadīgajā programmā (pia-
nisti, vijolnieki un kora klase) 
norisinājās četrās daļās: 21. un 

22. aprīlī skolēni uzrādīja zināša-
nas skaņdarba analīzē, 27. un 28. 
aprīlī rakstiskā teorijas pārbaudē, 
8. un 11. maijā dzirdes testā, bet 
12. un 13. maijā notika mutiskā 
teorijas pārbaude. Specialitātes 
eksāmens arī noritēs neklātienē 
līdz 20. maijam. Skolotāji iesūtīs 
audzēkņa programmu lietotnē 
„WhatsApp”.

„Šobrīd arī daudzi pārējo klašu 
audzēkņi jau nokārtojuši eksāme-
nus un mācās jaunos skaņdarbus 
nākamajam gadam. Pateicoties 
mūsdienu tehnoloģijām un vecāku 
lielajam atbalstam, eksāmeni ir 
noritējuši ļoti veiksmīgi,” stāsta 
direktore. Vecāki skolotājiem 
lietotnē WhatsApp nosūtīja ek-
sāmena video, skolotāji kopā ar 
direktori tos izvērtēja, lai vienotos 
par saņemto vērtējumu ballēs. 

“Saņēmām brīnišķīgus video, 
skolēni bija ļoti labi sagatavo-
jušies pārbaudījumiem. Vēl ļoti 
gribas uzslavēt skolēnus par to, 
ka ikvienā eksāmenā viņi bija 
redzami svinīgi saposušies – mei-
tenes skaistās kleitās, zēni baltos 
kreklos. Lai arī izvērtēt bērnu 
sniegumu neklātienē “Vispārējās 
klavierēs” bija grūtāk, tomēr arī 
video varējām pārliecināties par 
ļoti būtiskajām muzikālajām nian-
sēm – frāzējumiem, balssvedību, 
dinamiku. Mūzikas literatūrā 
skolēniem bija jāapgūst kon-
krēta komponista daiļrade, kā 
arī laikmeta raksturojums, kurā 
komponists dzīvojis. Skolotāja, 
kopā ar direktori, piezvanot lie-
totnē WhatsApp, lūdza pastāstīt 
par šo komponistu, kā arī bija 
jānospēlē tēmas no šī kompo-

nista skaņdarbiem” šo eksāmenu 
procesu raksturo Iveta Bērziņa.

Svinīgu apliecību izsniegša-
nas pasākumu organizēsim 29. 
maijā, ievērojot visus drošības 
pasākumus.

Šajā laikā skolas dzīvē ir sagaidīti 
priecīgi notikumi. Aprīļa vidū 
Kokneses Mūzikas skolas kolektīvs 
saņēma Kaļiņingradas Dmitrija 
Šostakoviča bērnu mūzikas skolas 
vadības uzaicinājumu piedalīties 
II Starptautiskajā akordeonistu 
forumā, kas neklātienē tika rīkots 
6. maijā. Uz norādīto elektronis-
ko adresi bija jānosūta skolēnu 
iespēlēto programmu video. “No 
mūsu skolas jaunajiem akordeo-
nistiem šajā neklātienes forumā 
piedalījās 1. klases audzēknis - 
sešgadīgais Rodrigo Šteinbergs, 3. 
klases audzēkne Estere Riekstiņa 

un 6. klases audzēkne Keisija 
Vidiņa. Šajā akordeonistu foru-
mā piedalījās jaunie mūziķi no 
Krievijas, Ukrainas, Lietuvas, 
Spānijas un arī mēs no Latvijas. 
Visus forumā iesniegtos skaņ-
darbus varēs redzēt vienā kopīgā 
ierakstā. Ļoti priecājamies par 
savas skolas audzēkņiem!” - ar 
gandarījumu teic Iveta Bērziņa.

Spītējot krīzēm un ārkārtas 
situācijām, dzīve rit savu gai-
tu un piepilda ikdienu arī ar 
jaukām ziņām. 3. maijā skola 
kļuva bagātāka par vienu mūzi-
kas instrumentu, jo akordeona 
klasei iegādāts jauns 120 basīgs 
akordeons “Weltmeister”.

Lai skanīgām notīm ražīgs 
mācību gada noslēgums!

Rodrigo Šteinbergs – viens no jaunākajiem foruma 
dalībniekiem.

Lepojamies ar mūsu talantīgo akordeonisti Keisiju Vidiņu. Arī Esteres Riekstiņas video aizceļoja uz Kaļiņingradu. 

Tūrisma aktualitātes Kokneses novadā

Sakarā ar Covid 19 vī-
rusa izplatību Latvijā 
izsludinātā ārkārtējā 
situācija ietekmē visas 
dzīves jomas. Īpaši  iz-
maiņas izjūt tūrisma 
nozare. Laikā, kad “Pa-
liec mājās” ir būtiski, lai 
nosargātu savu veselī-
bu, ceļošana tiek atlikta. 
Ministru kabinets 7. 
maijā lēma, ka ārkārtējā 
situācija valstī tiek pa-
garināta līdz 9. jūnijam. 
Tomēr vienlaikus no 12. 
maija būs atviegloti līdz 
šim noteiktie ierobežo-
jumi Covid-19 infekci-
jas slimības izplatības 

apturēšanai. Ievērojot 
2 metru distanci, būs 
atļauts pulcēties līdz 25 
cilvēkiem, organizēt kul-
tūras pasākumus, sporta 
nodarbības un treniņus. 
Ierobežojumi mazināti 
arī tūrisma jomā. Tiek 
atļauts organizēt tū-
risma pakalpojumus 
ceļošanai tikai Latvijā, 
Lietuvā un Igaunijā.

Kokneses novada domes
Tūrisma un sabiedrisko 
attiecību nodaļa

Ņemot vērā valstiski noteiktos 
norādījumus, pakāpeniski tiks 

uzsākta tūrisma pakalpojumu 
sniegšana Kokneses novadā.

Atvērts Kokneses tūrisma 
informācijas centrs

Ar 13. maiju  klātienē apmek-
lētājiem būs pieejams Kokneses 
tūrisma informācijas centrs (darba 
dienās no plkst. 9.00 līdz 18.00, 
sestdienās no plkst.10.00 līdz 
16.00, svētdienās no plkst.10.00 
līdz 14.00): pieejama informācija 
par Kokneses novadu, Latvijas 
reģioniem un Baltijas valstīm, 
aplūkojama izstāde, ir iespēja 
iegādāties suvenīrus (vairāk 
informācijas: www.visitkokne-
se.lv). Dodoties tūrisma mar-
šrutā “Aizraujošs ceļojums piļu 
un muižu” Latvijas un Lietuvas 
parkos, aicinām izbaudīt dabas 
un kultūras varenību izmantojot 
“Drauga kartes” priekšrocības, 
kas ietver īpašus piedāvājumus 
deviņos parkos, piemēram, iespēju 
apmeklējumu  bezmaksas gida 
pavadībā. Maršruta buklets un 
Drauga karte pieejama arī Kokne-
ses tūrisma informācijas centrā. 
Aicinām ievērot, ka klātienes 
pakalpojumu nodrošināšana un 
klientu apkalpošana notiek tikai 
ievērojot visus valstī noteiktos 
drošības noteikumus ārkārtējās 
situācijas laikā! 

Sezonu uzsāk Likteņdārza 
informācijas centrs un pa-
viljons Kokneses viduslaiku 
pilsdrupās

Sākot ar 13. maiju apmeklē-
tājus pieņems arī  Likteņdārza 
informācijas centrs (darba laiks 
katru dienu no plkst.10.00 līdz 
18.00).

15. maijā savas durvis vērs 
klientu apkalpošanas paviljons 
Kokneses viduslaiku pilsdru-
pās (darba laiks katru dienu no 
plkst.9.00 līdz 19.00). Aicinām 
koknesiešus izmantot iespēju 
iegādāties Gada karti ģimenei 
(4.00 EUR).

Tēlnieka Voldemāra Jākobsona 
memoriālā māja Vecbebru “Gal-
diņos” gaidīs apmeklētājus no 
13.maija. Apmeklētāji var aplūkot 
tēlnieka  radītos darbus, par viņa 
dzīves laiku vēsta seni sadzīves 
priekšmeti un mēbeles, apavu 
kolekcija, kurā izceļas varenie 
ceļotāja zābaki.

Latvijas Biškopības vēstures 
muzejā Vecbebros pieejama in-
formācija par biškopību un  bišu 
ražotajiem produktiem, kā arī 
informācija par bitēm un biško-
pības attīstību Latvijā. Muzeju 
var apmeklēt iepriekš piesakoties 
pa tālruni +371 22411283.

Biedrības „Baltaine” Radošā 
mājas aktivitātes zināmas visā 

Latvijā ar gadskārtu svētkiem, 
ģimenes godiem, kulinārā man-
tojuma meistarklasēm, kā arī 
mūzikas instrumentu spēli un 
rokdarbu radīšanu. Ievērojot 
noteiktos ierobežojumus Ra-
došā māja uzņems viesus pēc 
iepriekšējas vienošanās pa tālruni 
+371 26575499.

 Laiks aktīvai atpūtai
Ar 13.maiju zemnieku saim-

niecība „Janavas”  piedāvā iz-
staigāt Dabas sētas taku,  iepazīt 
bioloģisko produktu ražošanu, 
audzēšanu un izmantošanu. Var 
baudīt zāļu tējas, izbaudīt kos-
mētikas iedarbību sejas masāžas 
laikā. Uz vietas ir iespējams ra-
žoto produkciju arī iegādāties. 
Iepriekš jāpiesakās pa tālruni 
+371 25994160.

Aktīvi pavadīt brīvo laiku iz-
braucienos ar SUP dēļiem vai 
laivām aicina brīvdienu piestātne 
“Pērsejas”. Iepriekšēja pieteikša-
nās pa tālruni +371 29119882.

Vairumā Kokneses novada 
naktsmītņu, ievērojot ārkārtējās 
situācijas noteikumus, ir iespē-
ja nakšņot. Ir arī naktsmītnes, 
kuras ir slēgtas un apmeklētājus 
nepieņem. Par katru atsevišķu 
naktsmītni informācija pieejama 
Kokneses tūrisma informācijas 
centrā.

Ēdināšanas pakalpojumi pie-
ejami krodziņā “Rūdolfs” un ka-
fejnīcā “Panna Cafe Koknese”. 

Drīzumā pa Daugavu un Pērsi 
ūdens ceļā dosies arī vikingu kuģis 
“Nameisis” (iepriekšēja pieteik-
šanās pa tālruni +371 26161131 
vai www.mezmalasvikings.lv) un 
kuģītis “Vīgante” (iepriekšēja 
pieteikšanās pa tālruni +371 
28490667 vai www.vigante.lv ).

Tūrisma takās kopā ar gidu
Ievērojot drošības pasākumus, 

izveidojot piedāvājumu pastai-
gai, ekskursijai, pārgājienam, 
pieejami gidu pakalpojumi. Ie-
priekšēja pieteikšanās par tālruni 
+371 26549681 (Daiga) un +371 
2601194 (Spodra).

Vairāk informācijas Kokne-
ses tūrisma informācijas centrā, 
pa tālruni +371 29275412 un 
mājaslapā www.visitkoknese.lv. 

Neaizmirsīsim, ka plašāka pul-
cēšanās nozīmē cilvēka personī-
gās atbildības palielināšanos un 
viss ir mūsu pašu rokās – ievērot 
fiziskās distancēšanās un citus 
drošas sadzīves noteikumus, lai  
slimības izplatības risks tiktu 
pārvarēts, un situācija uzlabotos. 
Būsim atbildīgi, lai noteiktos 
ierobežojumus drīzumā varētu 
atcelt, nevis atkārtoti pastiprināt! 

I. Pugačova foto
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Lieliska iespēja Kokneses 
novada jauniešiem

Kas meklē, tas atrod – tā 
dažos vārdos var teikt par 
Kokneses novadā īstenoto 
Eiropas Sociālā fonda pro-
jektu “Proti un Dari” Nr. 
8.3.3.0/15/I/001. Tas ir pa-
redzēts jauniešiem vecumā 
no 15 līdz 29 gadiem, kuri 
nemācās, nestrādā vai neap-
gūst arodu un nav reģistrē-
jušies Nodarbinātības valsts 
aģentūrā kā bezdarbnieki.

Šogad, ņemot vērā attāli-
nāto mācību procesa ievie-
šanu pavasara sezonā, esam 
nolēmuši īpaši uzrunāt 9. 
un 12. klašu absolventus, 
lai atbalstītu viņu izaugsmi, 
sniedzot palīdzību vasaras 
periodā caur šādām projektā 
atbalstāmām aktivitātēm:

• Apmaksāti kursi, kas ne-
pieciešami iestājeksāmenu 
nokārtošanai augstskolās;

• Karjeras speciālista, psi-
hologa, personības treneru 
un citas konsultācijas;

• Apmaksātas privātās no-
darbības, lai veiksmīgāk uz-
sāktu mācības vidusskolā vai 
profesionālajā arodskolā;

• Interešu izglītību attīsto-
šas aktivitātes;

• Pēc nepieciešamības va-
jadzīgā inventāra iegāde;

• Emocionālo un fizisko 
veselību veicinošas aktivitā-
tes;

• Mentora individuālu 
darbu un atbalstu 20 stundu 
apmērā mēnesī;

• Vizītes interesējošās sko-
lās, iestādēs, organizācijās un 
uzņēmumos, pieredzes gūša-
nas nolūkos.

Tuvāk ar šo programmu 
lūdzām iepazīstināt Jau-
natnes lietu speciālisti un 
“Proti un Dari” program-
mas vadītāju Ievu Ūtēnu.  
— Kāds ir projekta mērķis?  
— Projekta mērķis ir motivēt 
un aktivizēt jauniešus, kuri 
nemācās, nestrādā vai neap-
gūst arodu. Tas nozīmē, ka 
jauniešiem palīdzēs gan iz-
glītoties, gan iesaistīties dar-
ba tirgū.

— Vai ir kāds termiņš 
līdz kuram jaunietim jā-
piesakās projektam?  
— Nē, jaunietis, var nākt jeb-
kurā laikā, ar nosacījumu, ka 
viņš šajā laikā nemācās, ne-
strādā, neapgūst arodu. Šis 
projekts ir unikāls ar to, ka 
katram jaunietim tiek izstrā-
dāta individuāla pasākumu 
programma, balstoties tikai 
un vienīgi uz viņa interesēm 
un vajadzībām. Individuālās 
pasākumu programmas il-
gums ir atkarīgs no tā, kādas 
ir jaunieša vēlmes, ar kādām 
problēmām jaunietim jāsa-
skaras ikdienā un cik ilgā lai-
kā tās var atrisināt. Program-
mas īstenošanas laiks ir divi 
līdz četri mēneši, bet paša 
projekta ilgums ir līdz 2021.
gada 31.oktobrim. Tā kā šis 

ir pēdējais brīdis, lai jaunieši 
izmantotu projekta sniegtās 
iespējas.

— Cik jauniešu jau 
ir izmantojuši projek-
ta dotās priekšrocības?  
— Projekts darbojas jau no 
2016.gada, un jau 37 jaunieši 
izmantojuši projekta iespē-
jas, apmeklējot dažādus kur-
sus, tiekoties ar speciālistiem 
vai uzņēmējiem, lai uzsāktu 
darba gaitas. Bet uzreiz vē-
los uzsvērt, ka šis nav tas 
projekts, kur noteicošais ir 
apmaksāt kursus, kā dažbrīd 
liekas dalībniekiem. Citreiz 
ir svarīgāk sniegt atbalstu, 
lai jaunietis spētu būt patstā-
vīgs, gan dzīvesprasmju ziņā, 
gan patstāvīgi spētu pieņemt 
lēmumus, zinātu kas viņš ir 
un ko vēlas dzīvē sasniegt. 
Šīs aktivitātes sniedz ilgter-
miņa rezultātus, mainās gan 
jaunieša motivācija, vēlme 
izglītoties, gan personīgais 
skatījums uz dzīvi, aug paš-
vērtējums un spēja sevi pie-
dāvāt darba tirgū.

— Kādu arodu ir ie-
spējams apgūt projektā?  
— Arodu apguvē ierobežo-
jumu nav. Ja jaunieti interesē 
profesija, ko projekta ietva-
ros var apgūt kādā no Valsts 
izglītības attīstības aģentū-
ras (VIAA) piedāvātājām 
izglītības iestādēm, gada vai 
pusotra gada laikā, papildus 
saņemot arī stipendiju, tad 
jaunieti nosūtam uz šo aģen-
tūru. Tomēr, ja profesija ie-
gūta pirms kāda laika un ne-
pieciešams atjaunot prasmes, 
vai nepieciešamas meistar-
klases pie kāda aroda meis-
tara vai citās izglītības iestā-
dēs, kuras neapmaksā VIAA, 
jaunieti uzņemam projektā 
“PROTI un DARI” un jau-
nieša individuālās program-
mas laikā mācības apmaksā-
jam no projekta finansējuma.

Kā šī projekta iespējas va-
rētu izmantot šā gada 9.un 
12.klašu absolventi?

Pieredze rāda, ka liela daļa 
jauniešu vēl nav pārliecināti 
par savu nākotnes profesijas 
izvēli vai izvēlētajai profe-
sijai ir jāpiemīt atbilstošām 
prasmēm, kuras vidusskolā 
nav iespējams iegūt, kā, pie-
mēram, rasēšana, bet jaunie-
tim nav pietiekošu finansu 
līdzekļu, lai varētu apmaksāt 
šo speciālistu konsultāci-
jas vai nodarbības. Projekta 
ietvaros šie jautājumi ir ri-
sināmi gan finansiāli, gan, 
izmantojot programmu va-
dītāju un mentoru atbalstu. 
Tāpat šobrīd, attālināto mā-
cību, izolācijas un sociālās 
distancēšanās laikā, arvien 
vairāk tiek runāts par jaunie-
šu emocionālo veselību, kas 
atstāj iespaidu uz jaunieša 
dzīves kvalitāti. Projektā ir 
pieejamas apmaksātas dažā-

du speciālistu konsultācijas, 
tai skaitā arī psihologa un 
personības attīstības trene-
ra, atbalsta grupas. Jaunietis 
iemācās kā pareizi izvirzīt 
mērķus, kas nepieciešams 
mērķa sasniegšanai, plānot 
laiku, aktivitātes.

— Kāds vēl atbalsts ir 
pieejams projektā, papildus 
aroda apguves un izglītojo-
šām aktivitātēm?

— Katram jaunietim ir 
mentors. Tā ir atbalsta perso-
na, kura jaunietim palīdz gan 
emocionāli, gan praktiski. 
Mentors kopā ar jaunieti ap-
meklē dažādus pasākumus, 
viesojas uzņēmumos. 

Projekta ietvaros jaunie-
tim var tikt apmaksātas da-
žādas nodarbības, iegādāts 
nepieciešamais inventārs un 
aprīkojums,  sniegtas speciā-
listu konsultācijas ar mērķi 
palīdzēt jaunietim uzsākt iz-
glītību vai iesaistīties darba 
tirgū. Vienīgais, ko no pro-
jekta līdzekļiem neapmaksā, 
ir medicīnas pakalpojumi.

— Cik stundas mēnesī ir 
paredzētas katram jaunie-
tim individuālajā pasāku-
mu programmā?

• Jaunietim kopā mēne-
sī jābūt vismaz 48 stundām, 
ko sastāda vismaz 4 stundas 
darbs ar programmas vadītā-
ju, ne mazāk kā 20 mentora 
darba stundas un 24 stundas 
paredzētas citiem pasāku-
miem - mācībām, vizītēm, 
speciālistiem, sporta, kultū-
ras un sabiedriskajiem pasā-
kumiem.

• Jūs minējāt, ka jaunie-
tim jāsadarbojas ar mento-
ru, bet kas notiek gadīju-
mā, ja puses nespēj strādāt 
kopā?

Gadījumā, ja kādai no 
pusēm – mentoram vai jau-
nietim kaut kas neapmie-
rina otrā, vai ir konfliktsi-
tuācija, ko nav iespējams 
atrisināt, tad abām pusēm ir 
iespēja atteikties vienam no 
otra. Jaunietim tad tiek no-
mainīts mentors. Koknesē 
ir divi programmu vadītāji 
un seši mentori. Mentoru 
jaunietim pieskaņo prog-
rammas vadītājs, pēc jau-
nieša anketēšanas, izvērtējot 
kopīgas intereses, vecumu, 
dzimumu un jaunieša vaja-
dzības. Katram metoram ir 
savs darba stils un metodes. 
— Ja kāds jaunietis būs 
nolēmis izmantot šo ie-
spēju, kur viņam vērsties? 
— Jaunietis var vērsties 
pie programmu vadītājiem 
Ievas Ūtēnas (26525901, 
65161740) vai Antras Vasi-
ļevskas (26309980), vai Kok-
neses novada domes Attīstī-
bas nodaļā.

Kokneses novada domes
Tūrisma un sabiedrisko 

attiecību nodaļa

9. klases skolēniem eksāmeni 
tiek atcelti, pārējiem – notiks

Ārkārtējās situācijas dēļ tiek 
mainīta ierastā kārtība, kādā 
skolās skolēni kārtos gala ek-
sāmenus. Valdība lēma arī par 
valsts pārbaudes darbu norises 
laiku 2019./2020. mācību gadā. 
Izglītības un zinātnes ministri-
ja informē, ka 9. klases skolē-
niem valsts pārbaudes darbi 
tiek atcelti, izņemot eksāmenu 
latviešu valodā mazākumtautī-
bu izglītības programmās. 

Skolēniem, kuri vēlas to 
kārtot, eksāmena rakstu daļa 
notiks 10. jūnijā, bet mutvārdu 
daļa – 10. un 11. jūnijā. Tiem 
skolēniem, kuri attaisnojošu 
iemeslu dēļ nevar kārtot eksā-
menu noteiktajā laikā un vēlas 
to kārtot, eksāmens notiks 2. 
jūlijā. 

Savukārt valsts pārbaudes 
darbi par vispārīgās vidējās 
izglītības ieguvi (12. klasēm) 
notiks šādā kārtībā. 

Obligātie centralizētie ek-

sāmeni:
• vienā svešvalodā pēc izvē-

les (angļu valodā rakstu daļa – 
2. jūnijā, mutvārdu daļa – 2., 3. 
un 4. jūnijā; vācu valodā rakstu 
un mutvārdu daļa – 3. jūnijā; 
krievu valodā rakstu daļa – 4. 
jūnijā, mutvārdu daļa – 4. un 
5. jūnijā; franču valodā rakstu 
un mutvārdu daļa – 5. jūnijā);

• latviešu valodā rakstisks 
eksāmens – 9. jūnijā;

• matemātikā rakstisks ek-
sāmens – 12. jūnijā.

Skolēna izvēlētajā mācību 
priekšmetā centralizēto eksā-
menu saraksts:

• Latvijas un pasaules vēs-
turē rakstisks eksāmens –  
15. jūnijā;

• ķīmijā (rakstiski) – 17. jū-
nijā;

• bioloģijā (rakstiski) –  
19. jūnijā;

• fizikā (rakstiski) – 26. jū-
nijā.

Skolēna izvēlētajā mācību 
priekšmetā eksāmenu sa-
raksts:

• ģeogrāfijā (rakstiski) – 29. 
jūnijā;

• ekonomikā (rakstiski) – 1. 
jūlijā;

• mazākumtautību valodā 
un literatūrā (krievu) mazā-
kumtautību izglītības prog-
rammās (rakstiski) – 3. jūlijā;

• informātikā rakstu daļa – 
6. jūlijā, praktiskā daļa – 6. un 
7. jūlijā.

Eksāmenu norises laiki vis-
pārīgās vidējās izglītības iestā-
dēs kopumā tiek nodrošināti 
laikposmā no 2020. gada 2. 
jūnija līdz 3. jūlijam.30. aprīlī 
apstiprinātie grozījumi MK 
noteikumos nr. 183 “Noteiku-
mi par valsts pārbaudes darbu 
norises laiku 2019./2020. mā-
cību gadā” skatāmi MK vietnē.
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“Bibliotēka visos laikos ir bijusi 
un joprojām ir vārti uz pasauli, 
vārti uz pasaules vērtīgāko daļu. 
Tā nodrošina nepieciešamos 
apstākļus auglībai. Nepieciešamo 
izziņai un jaunu zināšanu 
radīšanai. “ /G. Mozuļčika/ 

Sākot ar 13. maiju Kokneses no-
vada bibliotēkas ir atsākušas ie-
rasto darba ritējumu un pieņem 
apmeklētājus noteiktajā darba 
laikā. Tā ir priecīga ziņa visiem 
bibliotēku apmeklētājiem, kuri 
ar nepacietību gaidīja, kad atkal 
varēs vērt bibliotēkas durvis.
Kokneses pagasta bibliotēkas 
vadītāja Inta Poiša informē, ka 
apmeklētājiem, ierodoties bib-
liotēkā, jāievēro papildus drošī-
bas pasākumi (roku dezinfekci-
ja, 2 metru distance). Sestdienās 
bibliotēka būs slēgta.
 
Kokneses pagasta bibliotēkas 
darba laiks:
Pirmdiena 9:00 – 17:00
Otrdiena 9:00 – 18:00
Trešdiena 9:00 – 17:00
Ceturtdiena 9:00 – 17:00
Piektdiena 9:00 – 17:00
Pieaugušo nodaļas tālrunis: 
65161619
Bērnu nodaļas tālrunis: 
65161729

Ratnicēnu bibliotēkas darba 
laiks:
Pirmdiena 11:00 – 18:00
Otrdiena 10:00 – 17:00
Trešdiena 10:00 – 17:00
Ceturtdiena 10:00 – 17:00
Piektdiena 13:00 – 17:00
Sestdiena 9:00 – 12:00
Tālrunis: 65129213

Bebru pagasta bibliotēkas dar-
ba laiks: 
Pirmdiena 9:00 – 18:00 
Otrdiena 9:00 – 18:00
Trešdiena 9:00 – 18:00
Ceturtdiena 9:00 – 18:00
Piektdiena 9:00 – 18:00
Pusdienlaiks 13.00 – 14.00
Tālrunis: 65164293

Iršu pagasta bibliotēkas darba 
laiks:
Pirmdiena 08:00 - 18:00
Trešdiena 08:00 - 18:00
Ceturtdiena 08:00 - 18:00
Piektdiena 08:00 - 18:00
Sestdiena 09:00 - 13:00 
Pusdienas laiks 13:00 - 14:00
Tālrunis: 65163698

Vienotais klientu apkalpoša-
nas centrs atsācis apmeklētāju 
pieņemšanu
Valsts un pašvaldības vienotais 
klientu apkalpošanas centrs 
(Kokneses pagasta bibliotēkā, 
1905. gada iela 7, Koknese), 
ievērojot papildus drošības pa-
sākumus, atvērts apmeklētājiem 
katru darbadienu no pulksten 9 
līdz pulksten 17. 
Tālrunis: 66954901, e-pasta 
adrese: koknese@pakalpojumu-
centri.lv

VPVKAC sniegtie pakalpo-
jumi:
Klātienē var pieteikt noteiktus 
šādu valsts iestāžu pakalpoju-
mus:
• Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūra;
• Valsts ieņēmumu dienests;
• Lauksaimniecības datu centrs.

Tiek sniegta informācija par vai-
rāku valsts iestāžu e-pakalpoju-
miem un palīdzība to lietošanā:
• Lauku atbalsta dienests;
• Nodarbinātības valsts aģen-
tūra;
• Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvalde;
• Uzņēmumu reģistrs;
• Valsts darba inspekcija;
• Valsts zemes dienests.

UZMANĪBU – SVARĪGI!
• Lai saņemtu pakalpojumu 
VPVKAC, jāuzrāda personu 
apliecinošs dokuments – pase 
vai identifikācijas karte.
• Lai saņemtu e-pakalpojumu, 
nepieciešams autentificēties ar 
savu internetbanku, eID karti 
vai elektroniskā paraksta vied-
karti.

Novada bibliotēkas 
atsāk ierasto darba 
ritējumu

Informācija skolēniem, kas 2020./21.m.g. 
vēlas uzsākt mācības Ilmāra Gaiša Kokneses 
vidusskolas 10.klasē

Vidusskolas mērķis ir palīdzēt skolēnam apzināties savas intereses 
un spējas, sagatavoties izglītības turpināšanai augstskolā vai profesio-
nālajai darbībai, veikt pirmās svarīgās izvēles.

No š.g. 1.septembra, uzsākot mācības 10. klasē, mainīsies veids, kā 
mācības tiks organizētas. Skolēni varēs vairāk mācīties to, kas atbilst 
viņu nākotnes mērķiem. 12. klasē varēs veltīt vairāk laika mācību 
priekšmetiem, kurus skolēns izvēlēsies mācīties padziļināti, ka arī 
apgūt kādu specializēto kursu. Vienlaikus vispusīgi zināšanu un pras-
mju pamati katrā mācību jomā dos plašu redzesloku un neierobežos 
izvēles iespējas nākotnē.

Mācību saturs izveidots trīs līmeņos. 
Vispārīgā līmeņa pamatkursi ir pietiekama izvēle vispusīgai izglītībai 

ikdienā. Optimālā līmeņa pamatkursu apguve svarīga jomās, kuras būs 
nepieciešamas tālākām studijām augstskolā. Augstākā līmeņa padziļinātie 
kursi būs svarīgi jomās, ar kurām visciešāk saistītas nākotnes ieceres 
un kurās skolēns gribēs specializēties. Optimālā līmeņa pamatkursi 
apzīmēti ar romiešu ciparu I, augstākā līmeņa padziļinātie kursi - ar 
romiešu ciparu II. Vispārīgā līmeņa pamatkursu un specializēto kursu 
nosaukumos nav pievienots indekss.

 Lai iegūtu vispārējo vidējo izglītību, skolēnam:
1) jāapgūst visas mācību jomas;
2) jāapgūst 3 padziļinātie kursi;
3) jāizstrādā un jāaizstāv pētniecības darbs, saistībā ar kādu no 

padziļinātajiem kursiem;
4) jānokārto valsts pārbaudes darbi:
latviešu valodā (vismaz optimālajā līmenī);
angļu valodā (vismaz optimālajā līmenī);
matemātikā (vismaz optimālajā līmenī);
divos no padziļinātajiem kursiem* (augstākajā līmenī).
*Ja latviešu valodu, svešvalodu, matemātiku mācās optimālajā un 

augstākajā līmenī, valsts pārbaudes darbu kārto tikai vienreiz – opti-
mālajā vai augstākajā līmenī.

Skola ir radusi iespēju iedalīt divas papildus stundas Latviešu valodas 
I, Angļu valodas I (B2) un Matemātikas I apguvei optimālajā līmenī, 
lai skolēni spētu sekmīgi sagatavoties obligātajiem eksāmeniem.

2020./2021. m.g. skola piedāvā divas mācību programmas. 

1. Valodas un sociālās zinātnes - skolēniem, kuri vēlas studēt po-
litoloģiju, jurisprudenci, starptautiskās attiecības, sociālās zinātnes, 
kurus interesē žurnālistika, tulkošana, pedagoģija, darbs ar cilvēkiem, 
kā arī profesionālā darbība tiesībsargājošā jomā.

Par eksāmeniem, apgūstot programmu Valodas un sociālās zinātnes.
1.variants) Ja pēc 11.klases skolēns kārto eksāmenu Matemātikā I 

optimālajā līmenī, pēc 12.klases jākārto 2 eksāmeni augstākajā līme-
nī - Latviešu valodā un literatūrā II un Angļu valodā II (C1). Kopā 
3 eksāmeni.

2.variants) Ja pēc 11.klases skolēns kārto eksāmenus Matemātikā 
I un Angļu valodā I (B2) optimālajā līmenī, tad pēc 12.klases jākārto 
2 eksāmeni augstākajā līmenī - Latviešu valodā un literatūrā II un 
Sociālajās zinībās II. Kopā 4 eksāmeni.

3.variants) Ja pēc 11.klases skolēns kārto eksāmenus Matemātikā 
I un Latviešu valodā I optimālajā līmenī, tad pēc 12.klases jākārto 
2 eksāmeni augstākajā līmenī - Angļu valodā II (C1) un Sociālajās 
zinībās II. Kopā 4 eksāmeni. 

2. Dabaszinātnes - skolēniem, kurus interesē studijas un profesio-
nālā darbība vides zinātnēs, bioloģijā, ķīmijā, medicīnā, farmācijā, 
uzturzinātnē, veterinārijā, kā arī darbs ar cilvēkiem, darbs drošības 
un glābšanas dienestos, sabiedrības veselība.

 Par eksāmeniem, apgūstot programmu Dabaszinātnes.
1.variants) Ja pēc 11.klases skolēns kārto eksāmenu Matemātikā 

I optimālajā līmenī, tad pēc 12.klases jākārto 2 eksāmeni augstākajā 
līmenī - Latviešu valodā un literatūrā II un Angļu valodā II (C1). 
Kopā 3 eksāmeni.

2.variants) Ja pēc 11.klases skolēns kārto eksāmenus Matemātikā 
I un Latviešu valodā I optimālajā līmenī, tad pēc 12.klases jākārto 
2 eksāmeni augstākajā līmenī - Angļu valodā II (C1) un Ķīmijā II. 
Kopā 4 eksāmeni. 

3.variants) Ja pēc 11.klases skolēns kārto eksāmenus Matemātikā 
I un Latviešu valodā I optimālajā līmenī, tad pēc 12.klases jākārto 2 
eksāmeni augstākajā līmenī - Angļu valodā II (C1) un Bioloģijā II. 
Kopā 4 eksāmeni. 

3.variants) Ja pēc 11.klases skolēns kārto eksāmenus Matemātikā I, 
Latviešu valodā I optimālajā līmenī un Angļu valodā I (B2) optimālajā 
līmenī, tad pēc 12.klases jākārto 2 eksāmeni augstākajā līmenī Bioloģijā 
II un Ķīmijā II. Kopā 5 eksāmeni.
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Reģistrēta 1 laulība

Reģistrēti 
3 jaundzimušie: 
Nikola, Herta, Melānija

2020.gada aprīlī:

Kokneses novad Dzimtsarakstu nodaļā

Informācija iedzīvotājiem 
par darbu pašvaldības
iestādēs līdz 9. jūnijam

««« Raksta sākums 1.lpp

krīzes, ir sapratusi, ka nedrīkst 
neko mazināt un slēgt, atbalstot 
pašvaldības, piešķirot kredītus 
dažādu projektu realizācijai, tās 
var veidot savu drošības spilvenu.  
Šis nav tas brīdis, lai taupītu, ir 
jāļauj darboties.

Šogad atcelti Sama modināša-
nas svētki, izpaliek brauciens uz 
Vitingenu, nesvinēsim novada 
svētkus un nenotiks skolēnu 
dziesmu un deju svētki, šiem 
pasākumiem piešķirtie līdzekļi 
tiks novirzīti citām vajadzībām. 

Līdztekus izraisītajai ārkārtas 
situācijai, aprīļa mēnesī stiprā 
vētra radīja postījumus arī mūsu 
novadā. Arī šajā gadījumā paš-
valdībai bija jāatrod risinājums.

No līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem domes sēdē piešķī-
rām SIA “Kokneses Komunālie 
pakalpojumi” vairāk nekā 7000 
eiro vētras radīto bojājumu  - 

dzeramā ūdens atdzelžošanas 
stacijas ūdens rezervuāru ēkai 
jumta seguma  atjaunošanai. 
Tāpat apspriedām jautājumu 
par Vecbebru tehnikuma kom-
pleksa Dienesta viesnīcas  sienas 
remontu. 

Domājot par izglītības attīstību 
nākotnē, pavisam nesen tika at-
klātas par pašvaldības līdzekļiem 
atjaunotās Pērses sākumskolas 
2.stāva telpas, kurās tagad mājvieta 
ir pirmsskolas grupai. Iesākts Pērses 
sākumskolas fasādes remonts. 
Kamēr mācību process norit 
attālināti, dažādi remontdarbi 
notiek mācību iestādēs. Kokne-
sē un Bebros drīzumā jaunieši 
varēs aktīvi pavadīt brīvo laiku 
jaunajos skeitparkos.

Jūs vienmēr uzsverat, ka novada 
teritorijā arvien vairāk jāattīsta 
uzņēmējdarbība, jārada jaunas 
darbavietas. 

Jā, protams, tikai tā es saskatu 

novada ekonomisko attīstību. 
Mums jāsaprot, ka pats no sevis 
nekas neradīsies, tāpat kā katra 
krīze liek sasparoties, tas ir kā 
grūdiens attīstības virzienā. Mūsu 
novads var lepoties ar pieredzes 
bagātiem uzņēmējiem lauksaim-
niecībā, citās ražošanas jomās, 
bet vislielākais atbalsts ir vaja-
dzīgs jaunajiem uzņēmējiem. Jau 
vairākus gadus notiek biznesa 
ideju konkurss, kas ir kā pirmais 
pakāpiens topošajiem uzņēmē-
jiem. Priecājos par ikvienu jaunu 
cilvēku, kurš ir apņēmības pilns 
rīkoties.

Jūs darbojaties arī Kokneses 
fondā, kas īsteno Likteņdārza 
izveides ideju.

Likteņdārzs ir vieta, kas ne-
mitīgi aug un attīstās. Šobrīd ir 
aktuāls jautājums sakārtot ceļu no 
šosejas līdz Likteņdārza jaunajai 
daudzfunkcionālajai ēkai, kuras 
celtniecība šogad tiks pabeigta. 

Par spīti Covid-19 krīzei, savu 
gaitu turpina iecerētā novadu 
reforma. Iedzīvotāji pēc iespējas 
ātrāk vēlas zināt, kā dzīve ritēs 
pēc nākamā gada pašvaldību 
vēlēšanām.

Neskatoties uz atsevišķu Sa-
eimas deputātu, politisko spēku 
un pašvaldību aicinājumu atlikt 
administratīvi teritoriālo reformu 
(ATR) līdz ārkārtējās situācijas 
beigām, pašlaik norit 3.lasījums, 
kurā ir iesniegts vairāk priekšli-
kumu nekā 2.lasījumā. Domāju, 
ka viss ir atkarīgs no tā, kādus 
cilvēkus ievēlēsim par deputātiem 
jaunajā novadā, cik ļoti ikviens no 
mums iesaistīsies. Jebkurā lietā 
jāskatās, ko var izdarīt labāk un 
efektīvāk, pārmaiņām ir jābūt. 
Piekrītu teicienam, ka sabied-
rības  lielākā daļa nobalso par 
liberāļiem un konservatīvajiem, 
bet vēlas dzīvot kā sociālismā.

Vai Jums ir sava dzīvesprieka 

un veselības recepte? Kur smeļ-
at spēku saspringtajam dienas 
ritmam?

Dzīvoju veselīgu dzīvesveidu, 
sportoju un saimniekoju savās 
mājās! Koknese ir lieliska vieta, 
kur dzīvot un baudīt arī  veselīgu 
atpūtu. Man patīk no rītiem iz-
braukt ar velosipēdu, apskatīties, 
kā viss notiek. Pēc nobrauktiem 
10 kilometriem ir možs noska-
ņojums visai dienai. Tāpat kopā 
ar četrkājainajiem ģimenes mī-
luļiem dodos pastaigā uz parku. 

Pavasaris sauc darboties dārzā, 
kaut ko iestādīt un sakopt.

Novēlu novada iedzīvotājiem 
būt pacietīgiem, izturēt šo ne-
ierasto situāciju, pavadīt vairāk 
laiku kopā ar ģimeni, novērtēt 
tās vērtības, kas mums pieder. 
Nebūt malā stāvētājiem, iesaistī-
ties sabiedriskās dzīves norisēs. 

Kokneses novada domes
Tūrisma un sabiedrisko 

attiecību nodaļa

 Kokneses sporta centrs darbu 
atsāk ierobežotā režīmā

Pamatojoties uz 7. maija grozī-
jumiem Ministru kabineta 2020.
gada 12.marta rīkojumā Nr.103 "'Par 
ārkārtējās situācijas izsludināšanu" 
informējam, ka sākot ar 12.maiju 
darbu ierobežotā režīmā atsāks arī 
Kokneses sporta centrs. Ievērojot 
visus drošības pasākumus (roku 
dezinfekcija, roku mazgāšana, 
distances ievērošana, cilvēku 
kopskaita ievērošana) apmeklē-
tājiem darba dienās būs iespēja 
apmeklēt trenažieru zāli un sporta 
halli.  Peldbaseins nebūs pieejams 
līdz brīdim, kad būs konkrētāk 
zināms par valstī noteiktajiem 
ierobežojumiem ilgtermiņā.

Trenažieru zāle būs pieejama di-
vos laikos – no plkst. 8:00 – 11:00  un 
no plkst. 17:00 – 20:00.  Trenažieru 
zāles telpās vienlaicīgi varēs atrasties 
ne vairāk par 8 cilvēkiem. Spor-
ta halle būs pieejama vakaros no 
17:00 – 20:00 un vienlaicīgi hallē 
varēs atrasties ne vairāk par 16 
cilvēkiem.

Iesakām rezervēt apmeklējuma 
laiku, zvanot uz 29935266 (līdz 
plkst. 16:00) un 65161790 (pēc 
plkst. 16:00). Ja nolemsiet apmeklēt 
sporta centru bez iepriekšēja pie-
raksta, tad jārēķinās ar to, ka var 
nākties uzgaidīt, lai sāktu sportot. 
Katrs apmeklētājs treniņam var 
izmantot ne vairāk par divām 
stundām.

Lai neapdraudētu citu apmek-
lētāju veselību, informējam, ka 
ģērbtuves un dušas pagaidām ne-
būs pieejamas, jo esošajā situācijā 
nav skaidri noteikts regulējums 
šo telpu lietošanai.

Jebkuru citu jautājumu gadīju-
mā zvaniet pa tālruni 29360940.

Turpina strādāt ārkārtas 
situācijas režīmā

Kokneses novada domes izpild-
direktors Ilmārs Klaužs informē, ka 
domes darbinieki turpina strādāt 
iepriekšējā režīmā, bet ceturtdie-
nās savus darba pienākumus veic 

klātienē no plkst. 8:00 līdz 17:00.
Kokneses novada domes kanceleja, 

Bāriņtiesa un Dzimtsarakstu nodaļa 
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.

Kokneses novada domes ka-
ses Koknesē, Bebros un Iršos 
apmeklētājus pieņem otrdienās 
un ceturtdienās no plkst. 8:00 
līdz 17:00.

Bebru pagasta pārvaldē darbi-
nieki apmeklētājus pieņem katru 
dienu no plkst. 10:00 līdz 13:00. Iršu 
pagasta pārvaldē darbinieki strādā 
un apmeklētājus pieņem katru 
darba dienu.

Sociālā dienesta aktuālā in-
formācija

Sociālā dienesta Vērenes ielā 1, 
Koknesē priekštelpā klientiem ir 
iekārtota vieta ar rakstāmgaldu, 
kur var klātienē aizpildīt iesniegu-
mus un citas veidlapas. Arī Bebru 
un Iršu pagastu pārvaldēs ir iespēja 
iesniegt iesniegumus sociālajiem 
darbiniekiem klātienē. Nepiecie-
šamības gadījumā darbinieki kon-
sultē klientus, ievērojot drošības 
pasākumus, lietojot individuālos 
aizsardzības līdzekļus.

Klientu apsekošana dzīvesvietā 
tiek veikta tikai gadījumos, ja klients 
ir pieprasījis izvērtēt atbilstību trū-
cīgas vai maznodrošinātas personas 
(ģimenes) statusam pirmreizēji, 
ja tiek apdraudēta klienta dzīvība 
vai nepilngadīgo bērnu drošība, 
veselība vai dzīvība, vai iepriekš 
neparedzētiem apstākļiem.

Izsniegtās trūcīgas un mazno-
drošinātas ģimenes (personas) 
izziņas  derīguma termiņš ir 
uzskatāms par pagarinātu uz ār-
kārtējās situācijas laiku un vienu 
kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās 
situācijas beigām. Informāciju 
par trūcīgas un maznodrošinātas 
ģimenes (personas) izziņas  derī-
guma termiņu klienti var uzzināt, 
sazvanoties ar sociālā dienesta 
darbiniekiem.

 Sociālais dienests aicina sociālā 
dienesta klientus izvērtēt sociālā 
dienesta apmeklēšanas klātienē 
nepieciešamību.

 No 1.jūnija tiks atsāktas grupu 
nodarbības dienas centrā, tās tiks 
organizētas, ievērojot ierobežoju-
mus (distancēšanās, individuālo 
aizsardzības un dezinfekcijas lī-
dzekļu lietošana).

 No 1.jūnija tiks atsākts sniegt 
dušas un veļas mazgāšanas pakal-
pojumus pēc iepriekšēja pieraksta, 
bet ne vairāk kā diviem klientiem 
dienā. Iepriekšējo pierakstu var 
veikt, zvanot uz t.26479372 vai 
klātienē pie sociālā dienesta de-
žurantes Svetlanas Šapovalovas.

 Pensijas vecuma personu sveik-
šana nozīmīgās dzīves jubilejās 
tiks veikta pēc ārkārtējās situācijas 
beigu izsludināšanas.

 Kokneses novada kultūras 
dzīvē miera periods

Pēc 13. maija, ja iespējams no-
drošināt savstarpējo divu metru 
distanci un pārējos epidemiologu 
noteiktos drošības noteikumus, tiek 
atļauta pulcēšanās iekštelpās un 
ārtelpās līdz 25 cilvēkiem organizētos 
publiskos un privātos pasākumos. 
Pasākumu norises ilgums ārtelpās 
nebūs ierobežots, taču iekštelpās tas 
nedrīkstēs pārsniegt trīs stundas. 
Organizatoram būs jānodrošina 
arī ierobežojumu ievērošana un 
dezinfekcijas līdzekļu pieejamība.

Kokneses kultūras nama direk-
tore Inguna Strazdiņa informē, 
ka mēģinājumi kultūras namā 
ir sākušies tikai amatierteātrim 
mazā sastāvā. Pārējo kolektīvu 
vadītāji līdz maija beigām atro-
das ikggadējos atvaļinājumos." 
Amatierkolektīviem jāgaida, kā 
mainīsies situācija pēc 9. jūnija," 
teic kultūras nama direktore.  Ievē-
rojot distancēšanās pasākumus, 1. 
jūnijā Koknesē svētku pārsteigums 
gaidāms mazajiem novadniekiem.

Kokneses novada domes
Tūrisma un sabiedrisko 

attiecību nodaļa

Sastādīti 4 miršanas reģistri
Mūžībā pavadīti :
Anna Golosujeva (1925.)
Zinaīda Kantore (1938.)
Vija Gailīte (1924.)
Olita Peciņa (1942.)

Foto mirklis no 1990. gada 15. maija protesta akcijas.
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Patrīcija Eiduka un Reinis 
Nungurs iekļauti Latvijas 
Olimpiskās vienības sastāvā

28. aprīlī Latvijas Olimpiskās 
vienības (LOV) dalībnieku sapulcē 
tika izvērtēti ziemas sporta veidu 
sportistu sasniegumi pagājušajā 
sezonā, lai noteiktu, kuri sportisti 
pārstāvēs Latviju 2020./2021. gada 
sezonā. “A”, “B” un “C” sastāvos 
kopā ir iekļauts 61 sportists 9 
sporta veidos.

Kokneses sporta centrs
Kokneses novada sportis-

ti Patrīcija Eiduka (distanču 
slēpošana) un Reinis Nungurs 
(bobslejs) aizvadītajā sezonā ir 

izpildījuši LOV atlases kritērijus 
un viņu vārdi ir atrodami LOV 
publicētajā sarakstā. Abi sportisti 
iekļauti LOV “B” sastāvā, kas 
nozīmē, ka treniņu darba un sa-
censību atbalstam, sportistiem 
būs pieejams finansējums līdz 
11 200 eiro.

Aizvadītajā sezonā Eiduka PČ 
distanču slēpošanā junioriem 15 
km brīvā stila slēpojumā ar kopējo 
startu izcīnīja augsto 4. vietu, kas 
ir visu laiku labākais Latvijas 
distanču slēpotāju sasniegums 

Pasaules čempionātos. Šajā pašā 
čempionātā Patrīcijai bija 13. vieta 
sprintā un 27.vieta 5km klasiskā 
stila slēpojumā. Ar augstvērtīgiem 
rezultātiem Patrīcija startēja arī 
“Tour de ski”. 

Ralfa Bērziņa ekipāža, kuras 
sastāvā startēja koknesietis Nun-
gurs, Eiropas kausa izcīņas posmā 
bobslejā četriniekiem izcīnīja 3. 
vietu, bet Eiropas kausā bobslejā 
divniekiem Emīls Cipulis/Reinis 
Nungurs ierindojās 11.pozīcijā.

Lepojamies ar saviem novadniekiem!

Tiesības uz valsts nodrošināto juridisko palīdzību

 Valsts nodrošināto juridisko 
palīdzību Satversmes tiesas pro-
cesā, civillietās un noteikta veida 
administratīvajās lietās var saņemt 
persona*, kura:

• ir ieguvusi maznodrošinātas 
vai trūcīgas personas statusu;

• pēkšņi nonākusi tādā situācijā 
un materiālajā stāvoklī, kas liedz 
nodrošināt savu tiesību aizsardzību 
(stihisku nelaimju, nepārvaramas 
varas vai citu no personas neat-
karīgu apstākļu dēļ);

• atrodas pilnā valsts vai paš-
valdības apgādībā.

Daļējo valsts nodrošināto ju-
ridisko palīdzību noteikta veida 
advokāta civilprocesa lietās var 
saņemt personas, kuras:

• ienākumu līmenis nepārsniedz 
valstī noteikto minimālo mēneša 
darba algu;

• īpašuma stāvoklis atbilstošs 
juridiskās palīdzības saņemšanai.

Trauksmes cēlējs valsts nodrošināto 
juridisko palīdzību var saņemt, 
nevērtējot tā mantisko stāvokli.

* Valsts nodrošināto juridisko 
palīdzību var saņemt Latvijas pilsonis, 
Latvijas nepilsonis, bezvalstnieks, 
Eiropas Savienības pilsonis, kas nav 
Latvijas pilsonis, bet tiesiski uzturas 
Latvijas Republikā un ārzemnieks 

(tai skaitā bēglis un persona, kurai 
ir piešķirts alternatīvais statuss Lat-
vijas Republikā), kas nav Eiropas 
Savienības dalībvalsts pilsonis, ja 
viņš tiesiski uzturas Latvijas Re-
publikā un ir saņēmis pastāvīgās 
uzturēšanās atļauju.

 Vardarbība ģimenē ir 
izplatīts sociālās vardarbības veids. 
Lai cietusī persona saņemtu aiz-
sardzību, risinājums ir vajadzīgs 
nekavējoties. Ne vienmēr personai 
ir iespēja uzreiz atrisināt radušos 
situāciju, kā, piemēram, pārtraukt 
kopdzīvi, atrast citu dzīvesvietu, 
izlemt kādu prasību celt tiesā u.tml. 
Šādos gadījumos personai ir tiesības 
saņemt aizsardzību pret vardarbību.

Situācija, kad persona pēkšņi 
nonākusi tādā situācijā, ko izraisī-
juši būtiski no personas neatkarīgi 
apstākļi (piemēram, nepārvarama 
vara, stihiska nelaime, negadījums, 
ugunsgrēks u.c.) ir uzskatāma par 
īpašo situāciju. Pie minētā pieskai-
tāma arī tāda situācija, ja persona 
cietusi no vardarbības, kā rezul-
tātā nespēj īstenot savu tiesību 
aizsardzību (piemēram, spiesta 
mitināties krīzes centrā vai kādā 
citā uzturēšanās vietā, nav ienā-
kumu vai tie ir zemi, taču, ievēro-
jot ģimenes kopējos ienākumus, 

nevar saņemt maznodrošinātas 
vai trūcīgas personas statusu un 
tml.). Katra situācija, balstoties 
uz personas sniegto informāciju 
un pievienotajiem dokumentiem, 
tiek vērtēta individuāli. Palīdzību, 
nonākot īpašā situācijā, kas saistī-
ta ar vardarbību, var saņemt gan 
laulātie, gan partneri, gan seniori.

Tūlītējai vardarbības jautājuma 
risināšanai var vērsties Valsts policijā 
pirms prasības celšanas tiesā. Tātad, 
ja, ierodoties pēc izsaukuma, tiek 
konstatēti tūlītēji draudi personas 
veselībai vai dzīvībai, policija ir tiesīga 
pieņemt lēmumu par nošķiršanu 
(uzlikt pienākumu iespējamam 
atbildētājam, kurš rada draudus, 
atstāt mājokli, neatgriezties un 
neuzturēties tajā vai tā tuvumā vai 
aizliegt iespējamam atbildētājam 
kontaktēties ar iespējamo prasītāju).

Pieteikumu par pagaidu aizsar-
dzību pret vardarbību persona var 
iesniegt arī tiesā gan vienlaicīgi ar 
prasības celšanu, gan arī pirms 
prasības celšanas, vēl nenorādot, 
kāda prasība tiks celta. Turklāt pēc 
cietušās personas lūguma šādu 
pieteikumu tiesā var iesniegt arī 
policija, ja izsaukuma laikā vienlaicīgi 
policija pieņem arī lēmumu par 
vardarbīgās personas nošķiršanu 

uz laiku līdz astoņām dienām.
Pieteikuma formu nosaka Mi-

nistru kabineta 2014.gada 25.marta 
noteikumi Nr.161 “Kārtība, kādā 
novērš vardarbības draudus un 
nodrošina pagaidu aizsardzību pret 
vardarbību” (turpmāk – noteikumi 
Nr.161). Persona var lūgt policijai 
nosūtīt tiesai policijas lēmuma 
norakstu, iespējamā prasītāja pietei-
kumu, kurā norādīts, ka iespējamais 
prasītājs vēlas, lai tiesa izskatītu 
jautājumu par pagaidu aizsardzību 
pret vardarbību, kā arī citu infor-
māciju, kas ir policijas rīcībā un 
attiecas uz jautājumu par pagaidu 
aizsardzību pret vardarbību. Savu-
kārt, ja persona pati vēlas vērsties 
tiesā ar pieteikumu par pagaidu 
aizsardzību pret vardarbību, per-
sonai jāaizpilda noteikumu Nr.161 
3.pielikumā esošā pieteikuma veid-
lapa. Pieteikums iesniedzams tiesā 
atbilstoši nodarījuma izdarīšanas 
vietai. Pieteikumā ir jāapraksta 
apstākļi un jānorāda, kā izpau-
dusies agresija un vardarbība, kā 
arī jāpievieno pierādījumi, kas to 
apstiprina.

 
Juridiskās palīdzības adminis-

trācijas (turpmāk – administrācija) 
uzdevums ir nodrošināt maznodro-

šināto un trūcīgo personu, kā arī 
personu, kurām ir īpašā situācija, 
pieeju taisnīgai tiesas aizsardzībai, 
nodrošinot valsts garantētu finan-
siālu atbalstu juridiskās palīdzības 
saņemšanai. Līdz ar to īpašā situā-
cija ir pamats valsts nodrošinātās 
juridiskās palīdzības saņemšanai.

Persona var vērsties tiesā, lai 
saņemtu civilprocesuālo aizsar-
dzību, tas ir, pagaidu aizsardzību 
pret vardarbību. Līdz ar to valsts 
nodrošināto juridisko palīdzību 
var saņemt, lai vērstos tiesā vai 
jau uzsāktajā tiesvedībā jautāju-
mā par pagaidu aizsardzību pret 
vardarbību, kā arī lai izšķirtu ci-
viltiesiska rakstura strīdu, tostarp, 
celtu prasību tiesā.

Valsts nodrošināto juridisko 
palīdzību var saņemt, vēršoties ar 
iesniegumu juridiskās palīdzības 
administrācijā. Pieprasījumā jānorāda, 
ka persona cietusi no vardarbības 
(aprakstot radušos situāciju), un 
kādā jautājumā juridiskā palīdzība 
nepieciešama (saistībā ar pagaidu 
aizsardzības noteikšanu vai, ja tā 
jau ir noteikta, kāda civiltiesiska 
rakstura strīdā (piemēram, laulības 
šķiršana, uzturlīdzekļu piedziņa, 
saskarsmes kārtības noteikšana 
u.c.)). Papildus pieprasījumam, 

ja tādi ir, pievieno dokumentus 
(piemēram, par vēršanos policijā 
vardarbības draudu dēļ). Savukārt 
gadījumā, ja persona jau ir vērsusies 
tiesā ar pieteikumu par pagaidu 
aizsardzību pret vardarbību un 
tiesa pieteikumu apmierinājusi, 
pieprasījumā norāda uz to un, ja 
iespējams, norāda pieņemtā tie-
sas lēmuma datumu un numuru. 
Administrācija izskata iesniegumu 
un pieņem lēmumu par juridiskās 
palīdzības piešķiršanu, norīkojot 
juridiskās palīdzības sniedzēju. No 
valsts līdzekļiem tiek apmaksātas 
juridiskās konsultācijas, procesuālo 
dokumentu sastādīšana un juridiskās 
palīdzības sniegšana tiesas sēdē.

 Jautājumu gadījumā informāciju 
par valsts nodrošināto juridisko 
palīdzību var saņemt, zvanot uz 
bezmaksas informatīvo tālruni 
80001801, vai administrācijas tīmekļa 
vietnē sadaļā “Pakalpojumi” https://
jpa.gov.lv/pakalpojumi.

Juridiskās palīdzības sniedzēji 
Kokneses novadā:

1. Maruta Lāce – Stalidzāne, 
tālrunis 29272818;

2. Anita Ozola, tālrunis 24403188.

Personu tiesību aizsardzība stihisku nelaimju, nepārvaramas varas vai citu no personas neatkarīgu apstākļu 
dēļ, tai skaitā vardarbība ģimenē

Kokneses novada pašvaldība informē, ka pagarinot ārkārtas 
situāciju līdz 9.jūnijam, apmeklējumam paliek slēgti publiskie objekti 

Kokneses novadā. 
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Dzimusi gada visziedošākajā laikā
11. maijā  90. ievziedu 
pavasari Pērses krastā Kok-
neses dzirnavās sagaidīja 
Ausma Ancāne. Šajā dienā 
jubilāri mīļi sveica meita 
Gita un znots Haralds, bet 
pārējie apsveicēji daudz 
baltu dieniņu vēlēja pa te-
lefonu un ikvienam tika ap-
solīts, ka dzimšanas dienas 
ballīte noteikti būs! Gan 
jau reiz beigsies visi iero-
bežojumi un dzīve atgrie-
zīsies ierastajā ritējumā. 8. 
maija pēcpusdienā, ciemo-
joties vienā no skaistāka-
jiem Kokneses stūrīšiem, 
baudīju Ausmas kundzes 
viesmīlību un viņas mājīgā 
istabā, veroties Pāvila Kar-
pa gleznā, kur iemūžinātas 
Kokneses dzirnavas savos 
ziedu laikos, viegli raisījās 
mūsu saruna.

Sarmīte Rode,
Kokneses novada domes
Tūrisma un sabiedrisko 
attiecību nodaļa
Foto no Ausmas Ancānes 
personīgā arhīva

Pirmos un ļoti negaidītos dzim-
šanas dienas sveicienus no Gitas un 
Haralda viņa jau bija saņēmusi, at-
verot iemīļotā laikraksta “Staburags” 
jauno numuru. “Sāku lasīt Mātes 
dienai veltīto apsveikumu lappusi 
un neticu savām acīm, tas taču mans 
foto no ceļojuma Dominikā! Un tik 
skaistas dzejas rindas!” Tajā brīdī 
viņa nezināja, ka arī nākamajā avī-
zes numurā būs sirsnīgi apsveikumi 
no senioru klubiņa “’Pīlādzītis” un 
draudzenēm no abiem Pērses ievu 
ziedu krastiem.

Liela dzīves balva
Pirms 65 gadiem ievziedu laikā 

maijā uz Koknesi dzīves ceļš atveda 
skaistu jaunkundzi, kura bija tikko 
sagaidījusi 25. dzimšanas dienu. “Kā 
ienācu Kokneses dzirnavās, tā arī te 
paliku. Neticēsiet, cik ātri paiet laiks! Tik 
daudzi mani vienaudži jau citā saulē. 
Tā man tiešām ir liela dzīves balva. 
Kopš pēc ilgstošas dzīves Maskavā jau 
pāris gadus man diendienā līdzās ir 
meita ar vīru, dzīvoju kā Dieva azotē! 
Bet ne jau dzīve vien kā pa diedzi-
ņu gājusi. Latgales dziesminiekam 

Andrim Eriņam vienā dziesmā ir 
vārdi: “Dzīve ir kā grimstošs kuģis 
un kā tirgus laukuma bruģis”. Es tā 
varu sacīt par savējo.”

Ausmas kundze pieder pie pa-
audzes, kas dzimusi Latvijas pirmās 
brīvvalsts laikā un kam jau šūpulī 
ielikts darba tikums un stipra griba. 
1930. gada 11. maijā Viesītes pagastā 
Eķengrāves muižā Martas un Jāņa 
Mikanovsku ģimenē pasaulē nāk 
viņu vienīga meita. Par doto Ausmas 
vārdu viņai savs stāsts: “Tēvs, gud-
rojot man vārdu, ieskatījās Zobgaļa 
kalendārā – tas bija izdevums, ko 
lasīja gandrīz katrā sētā. Izrādās,  
ka 11. maijā bija ierakstīta Ausma, 
nezinu, kā laika gaitā tā pārceļoja 
uz 26. jūniju.”

Mucenieka meita
Ausmas tētis bija kārtīgs sava amata 

meistars. Mācoties vietējā skoliņā, 
puikas Ausmu ķircinājuši: “Tavs tēvs 
ir stiklinieks!”, bet viņa atcirtusi pretī: 
“Nē, viņš ir mucenieks!” Savukārt 
mamma bijusi prasmīga saimniece, 
kas rūpējusies par mājas soli. Pēc 
pamatskolas beigšanas, lai nebūtu 
jādodas tālu projām  no vecāku mājām, 
meitene vēl kara gados sāk mācīties 
Saukas lauksaimniecības skolā par 
agronomi. Pēc diviem gadiem skolu 
pārcēla uz Kazdangu, un mācības 
nācās pārtraukt. Pirmās darba gaitas 
sākās Saukas patērētāju biedrībā par 
grāmatveža mācekli. “Nezināju ne, 
kas ir debets, ne kredīts. Bet man 
bija labs skolotājs – Latvijas laika 
grāmatvedis. Mācoties grāmatvežu 
kursos Rīgā, sapratu, ka šī lieta arvien 
vairāk interesē. Pēc mazo kantoru 
reorganizācijas mani nosūtīja darbā 
uz Neretu. Pēc trīs nostrādātiem ga-
diem nolēmu, ka gribu mācīties par 
revidenti un, daudz nedomājot, devos 
uz Rīgas tirdzniecības tehnikumu. 
Revidentu grupu nevarēja nokom-
plektēt, sāku mācīties grāmatvedību.” 
Pēc grāmatvedes diploma iegūšanas 
jaunā speciāliste norīkota darbā uz 
Apes pilsētu netālu no Igaunijas ro-
bežas. “To var tikai jaunībā! Es tagad 
atceros un domāju, kur man bija 
dūša! Man uzreiz piedāvāja revidenta 
amatu un es to uzņēmos. Pēc gada 
Apes patērētāju biedrību pievieno-
ja Alūksnei, kur arī man piedāvāja 
darbu. Uzzinot, ka esmu no Sēlijas, 
viens revidents no Rīgas ieteicās, ka 
viņam ir labi pazīstams Kokneses 

patērētāju biedrības priekšsēdētājs, 
vai es negribētu tur strādāt par grā-
matvedi. Doma, ka būšu tuvāk vecāku 
mājām, neļāva vilcināties,”  - teic 
mana sarunu biedrene. 

Dzimuši vienā gadā un dienā
1955. gada maijā Koknese atbrau-

cēju sagaidīja ar ievu ziediem Pērses 
krastos, bet jaunās darbabiedrenes jau 
pirmajā dienā veda rādīt Kokneses 
parku, kur šalca Pērses ūdenskritums. 
“Vienā mirklī iemīlējos šajā vietā!” 
– smaida Ausmas kundze.

Bijušajā Kokneses patērētāju bied-
rības ēkā, kas Stacijas laukumā atrodas 
blakus Kokneses kultūras namam, 30. 
gados bija Dēbeļa viesnīca, bet tagad 
tā pirmā stāvā atvērts veikals “Lats”. 

“Ilgus gadus nostrādāju par ve-
cāko grāmatvedi, manā padotībā 
bija 16 grāmatvedes. Darba apjoms 
bija milzīgs, tagad nevaru apjaust, 
kā varējām visu paveikt. Kas tagad 
nekaiš – spaidi tik datora pogas, 
bet mans darba instruments bija 
skaitāmie kauliņi,” – atminas sava 
iemīļotā darba veicēja.

Jaunība ir laiks, kad sirds ilgojās 
mīlestības un tā atnāk, un uzplaukst 
kā balts ievas zieds. 50. gadu beigās, 
kad cēla Kokneses maizes ceptuvi, no 
Rīgas sūtīja transporta brigādi. Starp 
strādniekiem bija arī stalts puisis Jānis 
Ancāns no Dvietes. Pazīstamajam 
būvdarbu vadītājam Ausma bija 
palūgusi, vai nav iespējams dabūt 
skaliņus iekuram. Kādu vakaru Kok-
neses dzirnavās pie viņas dzīvokļa 
durvīm stāvēja būvdarbu vadītājs un 
nepazīstams puisis ar skaliņu maisu. 
Šķiet, Ausmas un Jāņa satikšanās jau 
bija zvaigznēs ierakstīta. “Es viņam 
saku: esmu dzimusi 1930. gadā, viņš 
saka: es arī. Es turpinu, ka dzimšanas 
mēnesis ir maijs, viņš saka to pašu. Es 
nosaucu dzimšanas datumu un Jānis 
sāk smieties. Izrādās, esam dzimuši 
vienā gadā un dienā! Kas cits atlika! 
1958. gada 15. februārī Kokneses ciema 
padomē Rita Pētersone reģistrēja 
mūsu laulību. Gribējām to izdarīt 
klusi, bet manas kolēģes pārsteidza 
ar baltu acāliju podu. Kokneses dzir-
navās sākās mūsu kopīgās dzīves 
ceļš, piedzima bērni Juris un Gita,” 
–  silti smaidot teic jubilāre. 

Kokneses dzirnavās ievijies mūžs
Viņa ar gandarījuma sajūtu atceras 

piepildītos darba gadus patērētāju 
biedrībā, kur satiktās darbabiedrenes 
gadu gaitā ir kļuvušas par sirsnī-
gām draudzenēm. Savs laika posms, 
piecpadsmit gadi, pagājuši strādājot 
Kokneses MRS realizācijas daļā par 

instruktori. “Kopā ar Loniju Libeku 
strādājām vienā kabinetā. Iesākumā 
viņa man ļoti daudz palīdzēja. Lonijai 
padevās darbu organizēšana, man 
labāk patika kārtot dokumentāciju. 
Aizejot pensijā, vēl  desmit gadus 
nostrādāju MRS, bet vīra darba gadi 
pagāja strādājot meliorācijā. Mēs 
pratām gan strādāt, gan svētkus svi-
nēt. Tik daudz ko atcerēties!” –teic 
Ausmas kundze. 

Ir mājas, kam piemīt īpašs sta-
rojums. Kokneses dzirnavas savā 
garajā mūžā ir piedzīvojušas laiku, 
kad tajās valdīja saimnieciska rosī-
ba, bet pēckara gados nams Pērses 
krastā  kļuva par mājvietu daudzām 
koknesiešu ģimenēm. Savulaik, kad 
Ausma bijusi mājas vecākā, rīkotas 
apkārtnes sakopšanas talkas, kurās 
viņa arī talciniekiem sarūpējusi cie-
nastu. Pie mīļās Pērses upes svinēti 
skaisti līgo vakari, kad uz saliņas līdz 
rīta agrumam dega jāņu ugunskurs. 
Ausma savam Jānim pina ozollapu 
vainagu, bet nu jau 25 gadus viņas 
sirdij nolemtais mēro mūžības ceļu. 

Dēls Juris ar ģimeni dzīvo Biržos, 
ir izaudzinājis meitu, kura jubilāre 
dāvājusi divus mazmazbērnus. Tie 
ir visjaukākie brīži, kad ģimene sa-
tiekas pie skaisti klāta svētku galda, 
un Gita un Haralds var kārtējo reizi 
nodemonstrēt savu šefpavāru talantu.

Skaisti saziedēs dzīves dārzs
Ja nebūtu šī ārkārtas situācija, 11. 

maijā Kokneses dzirnavās būtu skanējis 
Ināras Mačuļskas spēlētais akordeons 
un svētku gaviļniece dziedātu kopā ar 
savām uzticamajām draudzenēm no 
patērētāju biedrības laikiem: Āriju, 
Nelliju, Moniku, Līviju, Rasmu un 
Daigu. Viņu apsveiktu arī jaunības 
dienu draudzene Ženija Cirīte, kura 
savu 90. dzimšanas dienu sagaidī-
ja pirms gandrīz diviem gadiem. 

“Kad skan Ināras akordeons, visām 
dziesmām zinām vārdus!” – smej 
Ausmas kundze. 

Gaišais skats uz dzīvi, māka prie-
cāties, ir tas noslēpums, kas ļauj iz-
skatīties daudz jaunākai par saviem 
gadiem. Veroties foto albumos, kas 
liecina par ceļotprieku, man pretī 
smaida eleganta dāma smalkā plat-
malē. Pateicoties Gitai un Haraldam, 
ceļš no Kokneses dzirnavām jubilāri 
aizvedis tālu pasaulē. “Esmu pabijusi 
tekilas dzimtenē Meksikā, kur peldējos 
okeānā un sabučojos ar jūras lauvām, 
Šrilankā, kur audzē tēju un vēl citās 
eksotiskās zemēs: Taizemē, Maurīcijā, 
Dominikā, Kiprā. Pirms gadiem, kad 
meita ar vīru vēl dzīvoja Maskavā, 
ciemojos pie viņiem. Bet vienmēr 

ir bijis prieks atgriezties mājās, lai 
atkal varētu sasveicināties ar Pērses 
upi, samīļot savu sunīti Cukuriņu.

Bez ceļošanas daudz mierīgāks 
vaļasprieks ir avīžu, žurnālu un grā-
matu lasīšana. “Televizoru daudz 
neskatos, man vajag izlasīt “Ievas 
stāstus”, “Staburagu”, “Privāto dzīvi” 
un kādu labu grāmatu.

Kad mostas pavasaris, klāt arī 
sēt un stādīt prieks. “’Meitai ir sava 
siltumnīca, man ir savējā, kurā au-
dzēju tomātus. Saulainajās dienās 
jau paguvu no mellenēm izgriezt 
pienenes, izravēju daudzās peonijas 
un īrisus. Drīz saziedēs mans dārzs, 
“ teic Kokneses dzirnavu dižākā ie-
mītniece. 

1955. gadā kopā ar darbabiedrenēm pie Pērses ūdenskrituma.

Draudzeņu pulciņā.

Jubilāre savā svētku dienā ziedošajā dārzā.


