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Novada
VēstisKOKNESE  BEBrI  IrŠI

kokneses
Atbalstīsim represēto piemiņas akmens apkārtnes labiekārtošanu Koknesē!

Esiet sveicināti pirmajā pa-
vasara mēnesī! Tikpat mainīga 
kā mūsu dzīve ir dabas pasaule 
– marts mums atnesis gan cīruļ-
puteni, gan piesaulītē plaukstošu 
krokusu smaidu. Turpinām dzīvot 
ārkārtas situācijas apstākļos, bet 
mūsu ikdienas ritējums neapstā-
jas. Paldies visiem novada iedzī-
votājiem, kuri izteica savu viedok-
li aptaujā par  jaunveidojamā Aiz-
kraukles novada izveidi. 

Strauji tuvojas administratīvi 
teritoriālās reformas īstenošanas 
laiks. No 17. marta līdz  6. aprīlim 
notiks deputātu kandidātu saraks-
tu iesniegšana 2021. gada 5. jūnija 
pašvaldību vēlēšanām.

Šī izdevuma lappusēs Kokneses 
novada domes Attīstības nodaļa 
aicina iepazīties ar vēl iepriekš rī-
kotas aptaujas apkopojumu, kurā 
varēja paust savu vērtējumu par 
dzīves kvalitāti novadā un tā turp-
māko attīstību.

Labas ziņas šajā laikā ir kā 
svaigs kļavu sulas malks. Viena 
no labām ziņām ir tā, ka februārī 
Kokneses novada dzimtsarakstu 
nodaļā ir reģistrēti astoņi bērniņi. 
Viena ģimene ir sagaidījusi savu 
piekto atvasīti, bet kāda jauna ģi-
mene auklē dvīnīšus – puisīti un 
meitenīti.  Lai visi mazie novad-
nieki sildās savu vecāku mīlestī-
bās saulītē!

Mūsu novada lielākā bagātī-
ba ir cilvēki, kuru mūžs veltīts 
šai vietai, ko saucam par savām 
mājām. Šī mēneša sākumā daudz 
baltu dieniņu un stipru veselību 
vēlējām mūsu novada vecākajai 
iedzīvotājai Irmai Dubro 100. 
dzimšanas dienā. 

Pie pelēkiem laukakmeņiem, 
kas kļuvuši par piemiņas zīmēm, 
Māras dienā noliktie pūpolu 
pušķīši un pavasara pirmie ziedi 
vienmēr atgādinās par baiso 1949. 
gada 25. martu, kad vairāk nekā 
42 tūkstošiem Latvijas iedzīvotā-
ju sākās ceļš uz Sibīriju. Kokneses 
novada politiski represēto nodaļa 
līdz 24. martam aicina iedzīvotā-
ju piedalīties labdarības akcijā un 
ziedot izsūtīto Kokneses pagasta 
iedzīvotājiem veltītā piemiņas ak-
mens apkārtnes labiekārtošanai.

Aprīļa sākumā sagaidīsim Liel-
dienas. Lai veselīgs, cerību  un 
ticības piepildīts mūsu ceļš pretī 
Atdzimšanas svētkiem!

3. lpp.
Kokneses novada iedzīvotāju 

aptaujas 2020 rezultāti

5. lpp.
Turpinās labdarības akcija 
represēto piemiņas akmens 

labiekārtošanai 

7. lpp.
100 mirdzošu sveicienu 
100. dzimšanas dienā 

6. lpp.
"Dzeguzītē" sāk vakcinēt pret 

Covid-19

No sniega uz ziediem
Kokneses pagasta Komunālajā 
nodaļā darbs nekad neapstā-
jas – pēc sniegotās ziemas laiks 
gatavoties pavasara rosībai.

Kokneses novada domes
Tūrisma un sabiedrisko attiecī-
bu nodaļa

Ilglaicīgs ieguldījums nākotnē ir 
aizvadītā gada nogalē labiekārtošanas 
darbu veikšanai un ceļu uzturēšanai 
iegādātais traktors John Deere 5115M 
ar frontālo iekrāvēju. Kokneses nova-
da domes sēdē 27. janvārī tika piešķir-
ti papildu līdzekļi – 3800 eiro sniega 
lāpstas un priekšējās uzkares iegādei. 
Kokneses novada domes priekšsēdē-
tājs Dainis Vingris teic, ka modernā 
tehnika ir vērtīgs ieguldījums Kokne-
ses pagasta Komunālās nodaļas darba 
apstākļu uzlabošanā.

Aizkrauklē, SIA "Hidronex", trak-
toram veica hidraulikas sistēmas uz-
stādīšanu, bet Komunālās nodaļas 
saimniecības pārzinis Aldis Neija un 
traktora vadītājs Edvīns Lazdiņš pie-
vienoja sniega lāpstu, jo pirmā pava-
sara mēneša sākumā ziema vēl ne-
gribēja atkāpties. 8. martā Kokneses 
pagasta Komunālās nodaļas traktors 
John Deere 5115M pirmo reizi de-
vās izmēģinājuma braucienā ar jauno 
sniega lāpstu, tīrot Parka un Dauga-
vas ielas. Traktorists Edvīns Lazdiņš 
atzīst, ka ir prieks strādāt ar modernu 
traktoru, kuram ir plašs funkciju pie-
lietojums.

Aldis Neija stāsta, ka ziemas sezo-
nā jauno traktoru izmantoja ielu ap-
strādei ar pretslīdes materiāliem, bet 
pavasarī un vasarā būs jāveic saimnie-
ciskie darbi teritorijas labiekārtošanā.

No sniega uz ziediem – tā var rak-
sturot Komunālās nodaļas plašo dar-
ba lauku šajā laikā, kad ziema lēnām 
atkāpjas. Komunālās nodaļas vadītāja 
Benita Peciņa teic, ka šobrīd jau tiek 
domāts par Lieldienu dekoru gatavo-
šanu, lai Koknesē radītu saulainu pa-
vasara svētku noskaņu. 

Komunālā nodaļa atbalstīs arī 
Kokneses kultūra nama aicinājumu 
būt radošiem un palīdzēt Koknesei 
uzplaukt vēl krāšņākai.

No 8. marta līdz 14. martam Kok-
neses kultūras nams aicināja novad-
niekus piedalīties dažādās pavasarī-
gās aktivitātēs ar devīzi: "Ielaid sirdī 
pavasari!"  9. marta dienas moto bija 
“Sējam puķes Koknesei” ar rosināju-
mu izpētīt 2021. gada sējas kalendāru 

un atrast vasaras puķu sēšanai piemē-
rotāko dienu martā, kā arī iegādāties 
puķu sēklas un veikt sējas darbus. Šajā 
dienā puķu sēklas bez maksas piedā-
vāja arī idejas autori - Kokneses kul-
tūras nama darbinieki.

Inguna Strazdiņa, Kokneses kultū-

ras nama direktore, aicina: “Izaudzē-
sim un izlolosim puķu stādus, lai mai-
jā tos varētu iestādīt Kokneses lielajā 
puķu dobē! Kopīgi sarūpēsim prieku 
sev un Kokneses viesiem!”

Kokneses pagasta Komunālās no-
daļas vadītāja Benita Peciņa stāsta, 

ka izaudzētos puķu stādus plānots 
iestādīt tā dēvētājā ziedu gravā pie 
Kokneses estrādes. “Iedzīvotāji stādi-
ņus maija mēnesī varēs nogādāt Ko-
munālajai nodaļai, savukārt mēs tos 
iestādīsim jau izveidotajā ziedu gravā, 
lai visu vasaru tā skaisti ziedētu.” 

8. martā traktoram John Deere 5115M ar sniega lāpstu bija pirmais izmēģinājuma brauciens. 
“Viss ir kārtībā!” – teic traktorists Edvīns Lazdiņš ( no labās), domes priekšsēdētājam Dainim Vingrim un 

Komunālās nodaļas saimniecības pārzinim Aldim Neijam. 

Ziedošā tulpju saliņa Kokneses parkā pagājušajā pavasarī. Atsauksimies Kokneses kultūras nama aicinājumam – 
izlolosim puķu stādus – dāvāsim ziedošu skaistumu Koknesei!

Šajā numurā:
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2021. gada 24. februārī Kokneses novada dome NOLĒMA:
1. No 2021. gada 15. marta  

uz noteiktu laiku par Kokneses 
novada Bāriņtiesas  priekšsēdē-
tāju  ievēlēt  Sandru Ziediņu.

2. Apstiprināt Kokneses paš-
valdības aģentūras “Kokneses 
Sporta centrs” Darba plānu 
2021.gadam  ( informācijas mā-
jaslapā www.koknese.lv ).

3. Pieņemt zināšanai infor-
māciju par nekustamā īpašu-
ma nodokļa iekasēšanas gaitu 
( informācijas mājasapā www.
koknese.lv ).

4. Pieņemt zināšanai infor-
māciju par sociālās palīdzības 
pabalstiem plānoto līdzekļu 
izlietojumu Kokneses novadā 
2020. gadā (informācijas mā-
jaslapā www.koknese.lv ).

5. Apstiprināt Kokneses no-
vada domes konstatējuma da-
ļas informāciju pēc stāvokļa uz 
2021. gada 1. janvāri par pozī-
cijām, kuru vērtība pārsniedz 
1 000,00 euro saskaņā ar pieli-
kumiem:

1. pielikums „Par reor-
ganizācijas plāna konstatē-
juma daļas apstiprināšanu;”

2. pielikums „Būves”;
3. pielikums „Dzīvokļa 

īpašumi”;

4. pielikums „Zemes vie-
nības (arī mežaudzes)”;

5. pielikums „Kustamie 
īpašumi”; 

6. pielikums „Aizņēmu-
mi, galvojumi un citas ilg-
termiņa saistības”;

7. pielikums „Eiropas 
Savienības fondu un citas 
ārvalstu finanšu palīdzības 
projekti”;

8. pielikums „Īstermiņa 
saistības” (informācijas mā-
jaslapā www.koknese.lv ).

6. Apstiprināt aktualizēto 
Kokneses novada attīstības 
programmas 2020. -2026.ga-
dam investīciju plānu (infor-
mācijas mājaslapā www.kokne-
se.lv ).

7. Atcelt Kokneses novada 
domes 2021. gada 27. janvā-
ra lēmumu Nr.10 (protokols 
Nr.1), “Par projekta Nr.LLI-474 
“Dzīve pie upēm: tūrisma pro-
duktu attīstība, balstoties uz 
seno un mūsdienu Baltijas val-
stu vēsturi” īstenošanu”.

8.11. Īstenot investīciju pro-
jektu Nr.LLI-474 “Dzīve pie 
upēm: tūrisma produktu attīstī-
ba, balstoties uz seno un mūs-
dienu Baltijas valstu vēsturi” 

par kopējo summu 590 150,37 
euro.

8.2. Nodrošināt pašvaldības 
budžeta līdzfinansējumu līdz 
31 452.99 euro apmērā.

8.3. Nodrošināt priekšfinan-
sējumu 314 529.92 euro apmērā 
projekta īstenošanai.

8.4. Projekta realizācijas 
gadījumā, Kokneses novada 
dome garantē projekta rezul-
tātu uzturēšanu, apsaimnieko-
šanu un pieeju sabiedrībai 5 
gadus pēc projekta īstenošanas.

9.1. Apstiprināt “Mācību 
jomu vai mācību priekšmetu 
pedagogu kopienu metodiskā 
darba nolikumu” (turpmāk-
Nolikums) (informācijas mājas 
lapā www.koknese.lv ).

9.2. Noteikt, ka Nolikums 
stājas spēkā ar 2021. gada 1. 
martu.

9.3. Nolikumu ievietot Kok-
neses novada mājaslapā www.
koknese.lv.

9.4. Ar šī Nolikuma stāšanos 
spēkā atzīt par spēku zaudēju-
šu ar Kokneses novada domes 
2011. gada 27. jūlija sēdes lē-
mumu Nr.7.5.(protokols Nr.8) 
apstiprināto Kokneses novada 
metodisko apvienību noliku-

mu.
10.1. Apstiprināt Grozīju-

mus “Kokneses novada domes 
Izsoles komisijas Nolikumā” 
(turpmāk – Nolikums) ( infor-
mācijas mājaslapā www.kokne-
se.lv ).

10.2. Grozījumi Nolikumā 
stājas spēkā ar 2021. gada 1. 
martu.

10.3. Konsolidētu Nolikumu 
ievietot Kokneses novada do-
mes mājaslapā www.koknese.lv. 

11. Apstiprināt atklāta pro-
jektu konkursa „Priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas riska 
jauniešu iesaiste jaunatnes ini-
ciatīvu projektos” nolikumu.

12. Slēgt deleģēšanas līgumu 
ar Latvijas biedrību “Latvijas 
Sarkanais Krusts” reģistrācijas 
Nr.40008002279, par sociālā 
pakalpojuma Aprūpe mājās 
nodrošināšanu Kokneses nova-
da administratīvajā teritorijā uz 
laiku no 2021.gada 1. aprīļa līdz 
2021. gada 31. oktobrim.

13. Lai sniegtu finansiālu at-
balstu krīzes situācijā, no Kok-
neses novada domes budžeta 
līdzekļiem piešķirt ģimenes 
atbalsta centram “Dzeguzīte” 
2628,28 euro (divi tūkstoši seši 

simti divdesmit astoņi euro 28 
centi) .

12. Pārdot atklātā izsolē ar 
augšupejošu soli Kokneses 
novada domei piederošo  ne-
kustamo īpašumu “Imantas”, 
Kokneses  pagastā, Kokneses 
novadā, kas sastāv no viena 
zemes gabala, ar kadastra apzī-
mējumu 3260 004 0145, platība 
2,62 ha un galveno zemes lieto-
šanas mērķi -  lauksaimniecības 
zeme,   kods 0101 ( informācijas 
mājaslapā www.koknese.lv ).

13. Pārdot atklātā izsolē ar 
augšupejošu soli Kokneses no-
vada domei piederošo  nekusta-
mo īpašumu “Kalni”, Kokneses  
pagastā, Kokneses novadā, kas 
sastāv no viena zemes gabala, 
ar kadastra apzīmējumu 3260 
005 0089, platība 1,44 ha un 
galveno zemes lietošanas mērķi 
-  lauksaimniecības zeme,  kods 
0101 ( informācijas mājaslapā 
www.koknese.lv ).

14. Pārdot atklātā izsolē ar 
augšupejošu soli Kokneses no-
vada domei piederošo  nekusta-
mo īpašumu “Burtnieku lauks”, 
Kokneses  pagastā, Kokneses 
novadā, kas sastāv no viena 
zemes gabala, ar kadastra apzī-

mējumu 3260 008 0112, platība  
8,22 ha un galveno zemes lieto-
šanas mērķi - lauksaimniecības 
zeme, kods 010  (informācijas 
mājaslapā www.koknese.lv ).

15. Pārdot atklātā izsolē ar 
augšupejošu soli Kokneses no-
vada domei piederošo  nekus-
tamo īpašumu “Upeslīdaces”, 
Kokneses  pagastā, Kokneses 
novadā, kas sastāv no viena 
zemes gabala, ar kadastra apzī-
mējumu 3260 004 0292, platība  
9,38 ha un galveno zemes lieto-
šanas mērķi -  lauksaimniecības 
zeme,   kods 0101 ( informācijas 
mājaslapā www.koknese.lv ).

16. Pārdot atklātā izsolē ar 
augšupejošu soli Kokneses no-
vada domei piederošo  nekus-
tamo īpašumu “Pie Stirnupēm”, 
Kokneses  pagastā, Kokneses 
novadā, kas sastāv no viena 
zemes gabala, ar kadastra apzī-
mējumu 3260 014 0369, platība 
0,2359 ha un galveno zemes lie-
tošanas mērķi -  apbūves zeme 
(informācijas mājaslapā www.
koknese.lv ).

Sagatavoja novada domes 
sekretāre Dz.Krišāne

Kokneses novada 
bāriņtiesu uz 
noteiktu laiku vadīs 
Sandra Ziediņa

Kokneses novada domes 24. februāra sēdē deputāti Kokneses 
novada bāriņtiesas priekšsēdētājas Guntas Zvaigznes - Avako-
vas prombūtnes laikā no 2021. gada 15. marta par bāriņtiesas 
priekšsēdētāju ievēlēja Sandru Ziediņu. Viņai ir pieredze un zi-
nāšanas bāriņtiesas darbā, strādājot Krustpils novada bāriņtiesā 
par bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieci.

Nekustamo 
īpašumu izsole

Kokneses novada dome pār-
dod mutiskā izsolē ar augšupejo-
šu soli tai piederošos sekojošus 
zemes gabalus:

1. “Imantas” Kokneses 
pagastā, Kokneses novadā, ar 
kadastra Nr. 3260 004 0145, 
platība 2,62 ha. Izsoles sākuma 
cena 6540, euro (seši tūkstoši 
pieci simti četrdesmit euro). Lai 
piedalītos Objekta izsolē, līdz 
2021.gada 12.aprīļa plkst.10.00 
ir jāiesniedz rakstisks pieteikums 
un dokumenti par reģistrācijas 
maksas 30 euro  un drošības nau-
das 654, euro nomaksu. Objekta 
izsole notiks 2021.gada 13.aprīlī 
plkst.10.00 Kokneses novada 
domes ēkā Melioratoru ielā 1, 
Koknesē, 1.stāva lielajā zālē.

2. “Kalni” Kokneses pagastā, 
Kokneses novadā, ar kadastra 
Nr. 3260 005 0089, platība 1,44 
ha. Izsoles sākuma cena 3940, 
euro (trīs tūkstoši deviņi simti 
četrdesmit euro). Lai piedalītos 
Objekta izsolē, līdz 2021.
gada 12.aprīļa plkst.10.00 ir 
jāiesniedz rakstisks pieteikums 
un dokumenti par reģistrācijas 
maksas 30 euro un drošības nau-
das 394, euro nomaksu. Objekta 
izsole notiks 2021.gada 13.aprīlī 
plkst.11.00 Kokneses novada 
domes ēkā Melioratoru ielā 1, 
Koknesē, 1.stāva lielajā zālē.

3. “Burtnieku lauks” Kokne-
ses pagastā, Kokneses novadā, 
ar kadastra Nr. 3260 008 0112, 
platība 8,22 ha. Izsoles sākuma 
cena 15 600, euro (piecpadsmit 
tūkstoši seši simti euro). Lai 
piedalītos Objekta izsolē, līdz 
2021.gada 12.aprīļa plkst.10.00 
ir jāiesniedz rakstisks pieteikums 
un dokumenti par reģistrācijas 
maksas 30 euro  un drošības 
naudas 1560,  euro nomaksu. 

Objekta izsole notiks 2021.gada 
13.aprīlī plkst.12.00 Kokneses 
novada domes ēkā Melioratoru 
ielā 1, Koknesē, 1.stāva lielajā 
zālē.

4. “Upeslīdaces” Kokneses 
pagastā, Kokneses novadā, ar ka-
dastra Nr. 3260 004 0308, zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 
3260 004 0292, platība 8,22 ha. 
Izsoles sākuma cena 20 705, 
euro (divdesmit tūkstoši septiņi 
simti pieci euro). Lai piedalītos 
Objekta izsolē,  līdz 2021.
gada 12.aprīļa plkst.10.00 ir 
jāiesniedz rakstisks pieteikums 
un dokumenti par reģistrācijas 
maksas 30 euro  un drošības 
naudas 1560,  euro nomaksu. 
Objekta izsole notiks 2021.gada 
13.aprīlī plkst.14.00 Kokneses 
novada domes ēkā Melioratoru 
ielā 1, Koknesē, 1.stāva lielajā 
zālē.

5.”Pie Stirnupēm” Kokne-
ses pagastā, Kokneses novadā, 
ar kadastra Nr. 3260 014 0369, 
dzīvojamo ēku apbūves zeme 
ar platību 0,2359 ha. Izsoles 
sākuma cena 3125, euro (trīs 
tūkstoši viens simts divdes-
mit pieci euro). Lai piedalītos 
Objekta izsolē, līdz 2021.
gada 12.aprīļa plkst.10.00 ir 
jāiesniedz rakstisks pieteikums 
un dokumenti par reģistrācijas 
maksas 30 euro  un drošības 
naudas 312,50  euro nomaksu. 
Objekta izsole notiks 2021.gada 
13.aprīlī plkst.15.00 Kokneses 
novada domes ēkā Melioratoru 
ielā 1, Koknesē, 1.stāva lielajā 
zālē.

Ar izsoles noteikumiem var 
iepazīties Kokneses novada 
pašvaldības mājaslapā www.
koknese.lv. 

Par nekustamā īpašuma 
nodokļa samaksu

Nekustamā īpašuma nodokli, uzrādot Kokneses novada paš-
valdības maksāšanas paziņojumu ar svītru kodu, var  samaksāt 
Maxima veikalu kasēs.  Pamatojoties uz ārkārtas situāciju valstī 
saistībā ar Covid-19 pandēmijas izplatīšanos un valdības iero-
bežojumiem attiecībā uz veikalu noslodzi, Maxima Latvija SIA, 
ar mērķi ierobežot apmeklētāju plūsmu veikalos, ir pieņēmusi 
lēmumu noteikt, ka no 15.februāra līdz turpmākajiem paziņoju-
miem apmaksāt rēķinus veikalu tīklā “Maxima” varēs rīta stundās 
no plkst. 8:00 līdz 10:00 un vakara stundās no plkst. 20:00 līdz 
22:00. Ceram uz sapratni un aicinām klientus ievērot veikala no-
teiktos ierobežojumus.

Kokneses novada domes kasē  nekustamā īpašuma nodokļa 
maksājumu var samaksāt pirmdienās un ceturtdienās no pulksten 
8 līdz 13; no pulksten 14 līdz 17.

Tāpat maksājumu iespējams veikt internetbankā (SWEDBANK, 
bankas kods HABALV22, konts LV94HABA0551003424462), 
maksājuma mērķī norādot: NĪN; personīgā konta Nr. īpašumam; 
īpašnieka vārds, uzvārds; īpašuma nosaukums; kadastra numurs.

Par aizlieguma ceļa 
zīmju uzstādīšanu un 
ievērošanu

Lai novērstu ceļa seguma 
bojāšanu mainīgajos laika aps-
tākļos, uzstādītas aizlieguma 
ceļa zīmes Nr. 312 "Masas ie-
robežojums 4 t"  uz sekojošiem 
Kokneses pagasta autoceļiem:

* a.c. Spīdolas –Ūsiņi;

* a.c. Bormaņi-Upeslīči;
* a.c. Līdums-Auliciems;
* a.c. Vecā šoseja-Kaplava;
* a.c. Bilstiņi-Atradze;
* a.c. Bidēgi-Bilstiņi;
* a.c. Kaplava-Gailīši;
* Dzeņu iela.

SIA “Kokneses Komunālie 
pakalpojumi” informācija 
par izmaiņām pakalpojumu 
cenās

SIA "Kokneses Komunālie 
pakalpojumi" informē, ka, 
saistībā ar izmaiņām nodok-
ļos, no 01.04.2021. tiek mai-
nītas asenizācijas pakalpoju-
mu cenas:

• asenizācijas pakalpoju-

ma maksa Kokneses pagas-
ta teritorijā (muca 3,5 m³) 
34,00 EUR, t.sk. PVN,

• pārvietojamās BIO tuale-
tes vienas reizes apkalpoša-
nas maksa 13,50 EUR, t.sk., 
PVN.

LIAA Madonas biznesa 
inkubators aicina 
jaunos uzņēmējus 
startēt inkubācijas 
programmā

Vēl tikai līdz 22. martam, 
turpināsies jauno dalībnieku 
pieteikumu pieņemšana in-
kubācijas programmā LIAA 
Madonas biznesa inkubato-
rā.  Ideju autoriem, kuri šajā 
kārtā pieteikumus nepaspēja 
iesniegt, nāksies gaidīt līdz 
nākamajai uzņemšanas kārtai 
septembrī. Savukārt inkubā-
cijas pretendenti tiks vērtēti 

konkursa kartībā, tādēļ pietei-
kumi tiks pieņemti līdz pat 22. 
marta plkst. 23:59, elektroniski 
parakstīti un nosūtīti uz e-pas-
ta adresi pasts@liaa.gov.lv .

Pieteikšanās LIAA biznesa 
inkubatora inkubācijas prog-
rammai līdz 22. martam, raks-
tot uz e-pastu  madona@liaa.
gov.lv  vai zvanot pa tālruni 
+371 62400907.
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Citas atbildes:
• Visi varianti
• Darba auto
• ratiņkrēslu

8. Lūdzu, sarindojiet īstenotos projektus augošā secībā (1.- 
visnozīmīgākais, visnozīmīgākais projekts; 10.-maznozīmīgs)

 9. Kādi infrastruktūras uzlabojumi būtu jāveic Jūsu pagas-
tā? Lūdzu atzīmēt ne vairāk kā 3 atbilžu

Citas atbildes:
• Izveidot "Zaļo klasi" Bebru pamatskolas apkārtnē
• Asfaltu līdz Iršiem
• Kokneses iedzīvotājiem nepieciešama grantēto ceļu labošana 

un sakārtošana
• Bormaņos pie veikala vajadzētu gājēju pāreju vai guļošo po-

licistu. Skolas autobuss izlaiž skolēnus, bet auto mašīnas brauc pa 
apdzīvotu vietu uz 90km/h. Tas nav normāli.

• Vairāk darbavietu
• Kokneses estrādes būvniecība. Nojauktās ēkas vietā būvēt 

citu vizuāli pievilcīgu ēku, kas iekļautos ainavā.
• Jāpilnveido sporta infrastruktūra
• Nav pieejama dzīvesvietas iegāde vai īre novada centrā
• Pacēlājs baseinā, lai var tikt peldēt bez daudzu cilvēku iesais-

tes

1. Vai esat apmierināts ar dzīvi Kokneses novadā?

 2. Jūsu dzīvesvieta atrodas:

 
3. Lūdzu norādiet Jūsu vecumu:

4. Jūsu izglītība:

5. Jūsu nodarbošanās: (vairākas atbildes iespējamas)

6. Jūsu darba/ mācību vieta atrodas:

 Citas atbildes:
• Aizkraukle
• Ārpus Latvijas
• Pļaviņu novads
• Kokneses un citos novados
• Pagaidu darbs
• Skrīveri
• Aizkraukle, daļēji darbs attālināti, pēc nepieciešamības Rīga

7. Kādu pārvietošanās veidu Jūs izmantojat ikdienā?

Kokneses novada iedzīvotāju aptaujas 2020 rezultāti
Kokneses novada dome no 2020. gada 14. decembra līdz 2021. gada 15. februārim organizēja novada iedzīvotāju aptauju ar mērķi noskaidrot Kokneses novada iedzīvotāju viedokli par dzīves kvalitāti 

novadā, par novada attīstības iespējām, problēmām un to iespējamiem risinājumiem, un lai sagatavotu priekšlikumus Kokneses novada attīstības programmas Rīcības plāna pilnveidošanai, Kokneses no-
vada attīstības programmas 2020. – 2026. gada uzraudzības ziņojuma 2020. – 2026. gadam izstrādei.

Paldies visiem novada iedzīvotājiem, kuri bija atsaucīgi un atvēlēja savu laiku anketas aizpildīšanai elektroniski Kokneses novada mājaslapā.
Kopā tika saņemtas 167  elektroniski aizpildītas anketas.

• Izveidot vienotu kanalizāciju arī mums centrā
• Vides uzraudzība, ko piesārņo 'bioloģiskie' kukurūzas biogā-

zes lielsaimnieki
• Varētu izveidot bērnu jaunrades centru, ar dažādiem pulci-

ņiem, kas atrastos netālu no skolas
• Ņemt vērā jaunākās tendences un padomāt vairāk par gājē-

jiem, ne tikai par autovadītājiem. nevajag noasfaltēt katram indi-
viduālo stāvvietu zem loga

10. Nosauciet nozīmīgākos darbus / aktivitātes, kas, Jūsu-
prāt, būtu jāveic vai jāatrisina Kokneses novadā tuvāko gadu 
laikā!

Citas atbildes:
• Izveidot autobusu pieturvietas uz 1905. gada ielas, pie dzelz-

ceļa stacijas
• Videokameru izvietošana pie Kokneses stacijas
• Koknesieša karte, kura dotu kādas nelielas atlaides vietējiem
• Jāparūpējas par bezpajumtes dzīvniekiem, konkrēti kaķiem, 

izveidot brīvprātīgo grupu, kas ar šo projektu varētu nodarboties 
savā brīvajā laikā, piemēram, ķerot un vedot sterilizēt/kastrēt 
bezpajumtes kaķus, ierīkojot glītas mājiņas, kur šiem dzīvnie-
kiem patverties, kā tas tiek realizēts daudzās citās pašvaldībās

• Ir viens novadgrāvis, kurā ieplūst no Kokneses Miesnieka ļoti 
smakojošs ūdens (sākas no Vērenes ielas 2, gar Vērenes 4 un ie-
plūst Pērsē

• Velo trases izveide sniegtu iespēju organizēt kādu no Latvijas 
kalnu divriteņu posmiem tieši Koknesē

• Baseina pieejamība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, pacēlāja 
ierīkošana, lai var tikt ūdenī droši

• Atjaunot Vecbebru muižu
• Atbalstīt Bebru pamatskolas prioritāros pasākumus - palīdzēt 

labiekārtot mācību kabinetus
• Dot iespēju jauniem skolotājiem, kam ir interese un iniciatīva 

pielāgoties jauniešu prasībām
• Nodrošināt visas izglītības iestādes ar mūsdienu tehnoloģi-

jām (datori)
• Celt vidusskolas līmeni
• Ieviest bērniem gleznošanas iespējas
• Mūžizglītības programmu pieejamība pagastos, nevis Kok-

nesē
• Vairāk sporta pulciņu bērniem, pusaudžiem. Joga viņiem ne-

interesē. Trenažieru zālē pat trenera nav, ko darīt cilvēkam, kas 
grib uzsākt trenēties, bet nezin ar ko sākt? Sporta centrā ir tikai 
smagi trenažieri kuri ne visiem der.

• Plāna izstrāde Kokneses teritorijas populācijas palielināšanai, 
ietverot uzņēmējdarbības aspektu popularizēšanu, tūrisma pakal-
pojuma klāsta palielināšana balstoties uz pieejamo kultūrvēstu-
risko mantojumu un dabas vides resursa pilnveidošanu, Kokne-
ses kā "guļamrajona" popularizēšana

• Uzstādīt vairāk atkritumu urnas - vēlams, ar vākiem, citādi 
putni parkā tos izsvaida

• Uzlabot atkritumu laukumus, jo šobrīd pat ja tie ir labi sakār-
toti un pieejami, ir jūtama smaka, kā arī rezultātā insektu/putnu 
apjoms māju tuvumos palielinās

• Rūpes par sociālās nevienlīdzības mazināšanu, morāles un 
tikumības degradācijas novēršanu, nodarbinātības (arī īslaicīgas) 
iespēju veicināšanu, jaunatnes iesaistīšanu brīvprātīgo kustībās. 
Jēgpilnu izklaides pasākumu piedāvājums. Patstāvīgas, radošas 
un domājošas tautas tradīciju izkopšana un turpināšana.

• Veidot pozitīvu attieksmi pret iedzīvotājiem, tieši domes tel-
pās! Lai ieejot varētu sajust, saņemt atsaucību, padomu, risināju-
mu, ieteikumu!

• Par paredzamiem projektiem rīkot sabiedrisko apspriešanu, 
t.i. regulāri organizēt deputātu tikšanās ar iedzīvotājiem.

• Piešķirt jaunām ğimenēm dzīvokļus /mājas/zemes ar izpirk-
šanas tiesībām vai piešķirt pabalstu to iegādei

• Nokrāsot Luterāņu baznīcu, kauns no iebraucējiem tūristiem.
• Apstādījumus un rotājumus arī Bebros un Iršos, nevis tikai 

Koknesē
• Pašvaldības iepirkumiem jākļūst caurspīdīgiem
• U.c.



4KOKNESES NOVADA VĒSTIS      Nr. 128 (415) 2021. gada 12. Marts 4

13. Kādus sabiedrības līdzdalības veidus izmantojat, lai ie-
tekmētu lēmumu pieņemšanu pašvaldībā? (vairākas atbildes 
iespējamas)

14. No kāda informācijas avota Jūs uzzināt par Kokneses 
pašvaldības darbu? (vairākas atbildes iespējamas)

11. Kādi, pakalpojumi vai iespējas Jums visvairāk pietrūkst 
Kokneses novadā? (lūdzu, ierakstīt)

12. Cik apmierināts/ -a Jūs esat ar katru no šiem pakalpoju-
miem un jomām Kokneses novadā?

Pateicamies par piedalīšanos aptaujā!

Izsludināta 
“Zemgales kultūras 
programma 2021”

Zemgales Plānošanas reģions no 2021. gada 3. marta līdz 
31. martam izsludina kultūras projektu konkursu "Latvijas 
Valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā Zem-
gales Kultūras programma 2021".

Programmas mērķis ir veicināt Zemgalei raksturīgo kul-
tūras vērtību saglabāšanu, popularizēšanu, attīstību un pie-
ejamību plašai sabiedrībai, sniedzot ieguldījumu Latvijas 
kultūrvides līdzsvarotā un kvalitatīvā attīstībā. Minētā mērķa 
sasniegšanai finansiāli tiks atbalstīti reģionālas un vietējas 
nozīmes kultūras projekti, kas īstenoti Zemgales plānošanas 
reģionā un orientēti uz zemgaļu un sēļu materiālās un nema-
teriālās kultūras vērtību izzināšanu un daudzināšanu. 

Tiks atbalstīti jaunrades un pētniecības procesi kultūras 
jomā, kopienu iniciatīvas, veicinot sabiedrības līdzdalību kul-
tūras pasākumos un projekta aktivitātēs. Projektu iesniedzēji 
aicināti veicināt profesionālās mākslas pieejamību no attīstī-
bas centriem attālākās vietās, tostarp ģimenēm ar bērniem, 
senioriem un citām iedzīvotāju mērķgrupām. Kā arī atbalstu 
varēs saņemt projekti, kas veicinās tradicionālo zināšanu un 
amata prasmju dokumentēšanu, izpēti, praktizēšanu, popula-
rizēšanu un pārnesi.

Kultūras programmas projektu konkursā var piedalīties 
jebkura fiziska vai juridiska persona. Fiziska persona, pieda-
loties Kultūras programmas projektu konkursā, var saņemt 
atbalstu tikai zinātniski pētnieciska vai radoša darba veikša-
nai. 

Šogad projektiem piešķirtais finansējums ir  118415 eiro, 
un projektu iesniegšanas termiņš ir 2021. gada 31. marts. At-
balsts būs pieejams projektiem, kuri būs izstrādāti atbilstoši 
ZKP2021 Nolikumam, mērķim un prioritātēm un kurus  plā-
nots īstenot no  2021. gada 5. maija līdz 2021. gada 15. decem-
brim (ieskaitot), bez pagarināšanas iespējām.

Projektu pieteicēji aicināti izvērtēt iespējas 2021. gadā rea-
lizēt publiskus pasākumus un iesniegt reāli īstenojamus pro-
jektus.

Projektu pieteikumu saskaņā ar ZPR noteiktiem konkursa 
termiņiem aicinām iesniegt:  

elektroniski parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, sū-
tot uz e-pasta adresi zpr@zpr.gov.lv  ar norādi “Latvijas Valsts 
mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā Zemgales Kul-
tūras programma 2021”. Nosūtot pa pastu (ar nosacījumu, 
ka pasta zīmogs ir ne vēlāk kā 2021. gada 31. marts) uz adresi: 
Zemgales Plānošanas reģions, Zemgales Kultūras programma 
2021, Katoļu iela 2b, Jelgava, LV-3001. Vai Zemgales plānoša-
nas birojā Jelgavā, Katoļu ielā 2b, (ņemot vērā valstī izsludi-
nāto ārkārtas situāciju Covid-19 dēļ, projekta pieteikumu var 
atstāt ZPR pasta kastītē, 1.stāvā). Gadījumā, ja projekts tiek 
sūtīts pa pastu vai atstāts ZPR pasta kastītē,   jāatsūta arī tā 
elektroniskā versija pdf formātā uz zpr@zpr.gov.lv.

Interesentiem iespējams saņemt individuālas konsultāci-
jas pie programmas ieviešanas koordinatores Sanitas Lario-
novas, rakstot uz  sanita.larionova@zpr.gov.lv  vai zvanot uz 
29272500.

"Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda at-
balstītās Zemgales kultūras programmas 2021" nolikums un 
pieteikuma veidlapa pieejami Kokneses novada pašvaldības 
mājaslapā un Zemgales Plānošanas reģiona mājaslapā.

Informāciju sagatavoja: 
Ilze Lujāne,

Zemgales plānošanas reģiona 
sabiedrisko attiecību speciāliste

TIC konkursā balva 
Griežu ģimenei

Kokneses tūrisma informācijas centrs pateicas visiem, kas 
devās pastaigās pa Koknesi, izmantojot maršrutu ar foto orien-
tēšanos! Pastaigu dalībniekus aicinājām iesūtīt savas fotogrāfijas 
pie kontrolpunktiem un aprakstus. Paldies visiem, kas bija aktīvi, 
iesaistījās un atsūtīja savus pastaigu piedzīvojumus radošos ap-
rakstos! Par aizraujošāko un interesantāko esam atzinuši Griežu 
ģimenes pastaigas aprakstu, kuri saņems pārsteiguma balvu no 
Kokneses tūrisma informācijas centra. Vēlreiz paldies visiem! Lai 
gan konkurss noslēdzies, aicinām doties pastaigās pa Koknesi un 
izmantot foto orientēšanās maršrutu.
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Sācies projektu konkurss 
“ESI UZŅĒMĪGS JAUNIETIS 
KOKNESES NOVADĀ”

Kokneses novada jaunieši vecumā no 
13 līdz 29 gadiem aicināti piedalīties 
pašvaldības rīkotajā projektu konkursā 
“Esi uzņēmīgs jaunietis Kokneses nova-
dā”. Tā ir lieliska iespēja saņemt finan-
sējumu līdz pat 200 eiro savas ieceres 
īstenošanai. Projektu iesniegšanas ter-
miņš ir 31. marts līdz pulksten 15.

Īstenot savu ideju būs iespējams līdz 2021. 
gada decembrim. Projektu var iesniegt jaunietis 
vai jauniešu grupa šādās jomās: 

• Kokneses novada Kokneses, Bebru, Iršu 
pagastu attīstība un labiekārtošana; 

• Pozitīva Kokneses novada tēla veidošana 
un popularizēšana jauniešu vidū;

• Jauniešu līdzdalība jaunatnes politikas vei-
došanā Kokneses novadā; 

• Jauniešu līdzdalība sabiedriskajā dzīvē, 
brīvprātīgais darbs un labdarības iniciatīvas; • 

Jauniešu nodarbinātības, 
karjeras izaugsmes, uzņē-
mējdarbības prasmju attīs-
tīšana; 

• Jauniešu informētī-
bas veicināšana, drošība 
kibervidē un interneta 
lietošanā, medijpratības 
veicināšana; 

• Jauniešiem draudzīgas 
vides veidošana skolā un 
sabiedrībā; 

• Jauniešu brīvā laika 
lietderīga pavadīšana, in-
terešu izglītība, ārpussko-
las nodarbības, neformālā 
mācīšanās, radošās darb-
nīcas, izstādes, apmācības;

 • Vides aizsardzības un 
ilgtspējīgas dzīvošanas pa-
sākumi; 

• Emocionālās, garīgās 
un fiziskās veselības veici-
nāšana, aktīva dzīvesveida 
popularizēšana, sports; 

• Jauniešu sadarbība 
starp Kokneses novada 
pagastiem; 

• Zinātne, pētījumi, ap-
taujas; 

• Citas ar jaunatnes po-
litiku saistītas tēmas un 

nozares, kas atbilst konkursa mērķim un uzde-
vumiem. 

No piešķirtā finansējuma varēs apmaksāt: 
transporta nomas izmaksas; telpu nomu pa-
sākumam; kancelejas, saimniecības preču ie-
gādi; materiālu vai inventāra iegādi;  iekārtu, 
inventāra vai aparatūras īres vai nomas maksu; 
speciālistu apmaksu; pakalpojumu sniedzēju 
izdevumus. 

Jauniešu iniciatīvu projektu konkursa noli-
kumu un pieteikuma veidlapas pieejamas Kok-
neses novada mājaslapā www.koknese.lv. 

Tiks apstiprināti vismaz 3 projektu pietei-
kumi. Katrā novada pagastā – viens projekts. 
Kokneses novada jauniešu iniciatīvu projekta 
konkursa kopējais budžets ir 600 eiro Kon-
kursu finansē Kokneses novada dome, bet ko-
ordinē Jaunatnes lietu speciāliste Ieva Ūtēna, 
tālr.65161740, 22592602 ieva.utena@koknese.
lv

Aicinām iesniegt jaunatnes 
iniciatīvas projektus mācību 
motivācijas palielināšanai
Kokneses novada dome aicina biedrības/
nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni, 
no 2021.gada 1.marta iesniegt jaunatnes 
iniciatīvu projektu pieteikumus mācību 
priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai. 
Projekta  "PuMPuRS"  ietvaros tiks atbalstī-
ti jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu 
atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus 
formālās izglītības.

Konkursa mērķi:
* Palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglī-
tību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas 
dzīvē.

* Iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 
riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un 
jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglī-
tības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami 
tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

Projektu konkursu īsteno Izglītības kvalitātes 
valsts dienests sadarbībā ar pašvaldībām un valsts 
profesionālās izglītības iestādēm Eiropas Sociālā 
fonda projekta "PuMPuRS" ietvaros.

Papildus individuālajam atbalstam, ko jau sa-
ņem skolēni projekta PuMPuRS ietvaros, tiks at-
balstīti arī jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu 
atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās 
izglītības.

"PuMPuRS" projekti ir vērsti uz izglītojamo mo-
tivācijas palielināšanu, lai riska grupā esošie jau-
nieši nepārtrauktu mācības priekšlaicīgi, kā arī iz-
glītības turpināšanu un pašu jauniešu aktīvas līdz-
dalības veicināšanu ikdienas dzīvē. Projekta mērķa 
grupa - vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie no 
5. līdz 12. klasei, kā arī to profesionālās izglītības 
iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno 
profesionālās izglītības programmas, izglītojamie 
no 1. līdz 4. kursam.

Jaunatnes iniciatīvas ierosina, izplāno un īste-
no paši jaunieši. Projektus var iesniegt jaunatnes 
organizācijas, biedrības vai nodibinājumi, kas veic 
darbu ar jaunatni, arī jauniešu iniciatīvu grupa 
sadarbībā ar reģistrētu jaunatnes organizāciju vai 
biedrību un nodibinājumu, kas veic darbu ar jau-
natni. Vienam projektam pieejamais finansējuma 
apmērs ir 4600 eiro, kas 100 % tiek nodrošināts no 
projekta "PuMPuRS" līdzekļiem. Katram projek-
tam tiek piešķirta šī konkrētā summa, ne vairāk un 
ne mazāk.

Svarīgi! Vēršam jūsu uzmanību, ka projekta ie-
sniegumam obligāti jāpievieno sadarbības partnera 
apliecinājums (ja ir paredzēti konkrēti sadarbības 

partneri) un projekta administrēšanā un īstenoša-
nā iesaistīto personu CV (ja iesniegumā norādīti 
konkrēti cilvēki).

Projekti iesniedzami līdz 2021.gada 2.aprīlim.
Rezultātu paziņošanas termiņš – rezultāti tiks 

paziņoti līdz 2021.gada 30.aprīlim. Plānotais 
projekta uzsākšanas laiks - no 01.06.2021. līdz 
31.12.2021., projekta ilgums no 3 līdz 18 mēnešiem.

Vairāk informācijas par projektu: www.pum-
purs.lv.

Projektus var iesniegt:
• personīgi Melioratoru ielā 1, Koknesē, Kokne-

ses novadā, 2.kabinetā,
• pasta sūtījumā, adresējot Attīstības nodaļai, 

Melioratoru ielā 1, Koknesē, Kokneses novadā, LV-
5113,

• elektroniski kā elektronisku dokumentu uz e-
pastu: dome@koknese.lv .

Papildu informācija: Projektu vadītāja Ieva Ru-
siņa

Tālrunis: (+371) 27298666
E-pasts: ieva.rusina@koknese.lv
*Eiropas Sociālā fonda projekts 

Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) tiks 
īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta 
mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. 
līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu 
audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglī-
tības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu 
un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās iz-
glītības iestādēm. 

Labdarības akcijā aicina ziedot represēto 
piemiņas akmens labiekārtošanai

Kokneses novada politiski 
represēto nodaļa sadarbībā 
ar Kokneses novada senio-
riem un Latvijas Sarkanā 
Krusta Viduslatvijas ko-
mitejas Kokneses novada 
nodaļu līdz 24. martam 
organizē labdarības akci-
ju “Atbalstīsim Kokneses 
pagasta represijās cietuša-
jiem iedzīvotājiem veltītā 
piemiņas akmens labiekār-
tošanu!” Ziedojumu kastīte 
atrodas Koknesē, veikalā 
“Ataudze”.

Kokneses novada domes
Tūrisma un sabiedrisko at-
tiecību nodaļa

Kokneses novada politiski represēto 
nodaļas pārstāve Lība Zukule informē, 
ka iecere Koknesē, Stacijas laukumā, 
labiekārtot represijās cietušajiem kok-
nesiešiem veltītā pieminekļa apkārtni 
lolota jau vairākus gadus. Pie piemi-
nekļa plānots uzstādīt plāksnes ar 
iegravētiem Kokneses pagasta iedzī-
votāju vārdiem, kuri tika izsūtīti 1941. 
gada 14. jūnijā un 1949. gada 25. mar-
tā, tā iemūžinot to cilvēku piemiņu, no 
kuriem daudzi neatgriezās tēva mājās, 
jo viņu atdusas vieta ir mūžīgā sasalu-
ma zemē. 

Plāksnes, kurās būs iegravēti izves-
to vārdi, veido metālmākslinieks Ants 
Brimerbergs no Aizkraukles. No Lat-
vijas Politiski represēto apvienības šim 
mērķim pagājušajā gadā piešķīra 1500 
eiro, bet projekta realizācijai nepiecie-

šams sabiedrības atbalsts. 
1949. gada 25. martā no Ogres ap-

riņķa Kokneses pagasta 23 sētām iz-
sūtītas 34 ģimenes  jeb 78 cilvēki, no 
kuriem ceļā nomiris viens bērns. Ve-
cākais represētais koknesietis bija Jānis 
Ūsiņš no “Kalnasprūļām”. Viņš izturē-
jis Sibīrijas Golgātas ceļu un 90 gadu 
vecumā atgriezies Latvijā.

1941. gada 14. jūnijā no Kokneses 
pagasta izveda trīs ģimenes, kopskaitā 
13 cilvēku. 

Mārcis Briška stāsta, ka veikalā 
“Ataudze” ierodas ziedot gan vecākās 
paaudzes ļaudis, gan jauni cilvēki. Pa-
tīkami pārsteidzis kāds puisis no Beb-
ru pagasta, kurš tagad dzīvo citur, bet, 
ierodoties veikalā, jau otro reizi šajā 
akcijas laikā veicis ziedojumu.

Jura Zihmaņa veidotā piemiņas zīme represijās cietušajiem Kokneses 
pagasta iedzīvotājiem. Kokneses politiski represēto nodaļa aicina ikvienu 25. 
martā savās mājās iedegt svecīti, pieminot represijās cietušos vai individuāli 

nolikt ziedus pie pieminekļiem Koknesē un Bebru pagastā.
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Vienreizējais 500 eiro atbalsts par bērnu: jautājumi un atbildes
Saeimā pieņemtie Grozījumi Covid-19 in-

fekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā pa-
redz sniegt vienreizēju atbalstu 500 eiro apmē-
rā ģimenēm par katru bērnu. Cilvēkiem, kuru 
ģimenēs aug bērni, rodas daudz jautājumu par 
šo atbalstu. Labklājības ministrija ir apkopojusi 
būtiskākos un piedāvā atbildes.

Kādam nolūkam paredzēts šis pabalsts?
Šī atbalsta mērķis ir sniegt atspaidu vecākiem, 

kas ir spiesti ieguldīt ārkārtīgi lielu resursus, lai, 
nezaudējot darbu, spētu apvienot darba pienā-
kumus un bērnu izglītošanu. Nauda domāta 
arī dažādu citu papildus izdevumu segšanai, ko 
radījusi ārkārtējā situācija. Piemēram, papildu 
izdevumi pārtikas iegādei, komunālajiem mak-
sājumiem u.c. izdevumiem, skolēniem mācī-
bām nepieciešamā datora iegādei vai  papildus 
atbalsta personas algošanai, kas sniegtu atbalstu 
bērnu pieskatīšanā vai izglītošanas procesā, vai 
arī citā sev nepieciešamajā veidā pēc ģimenes 
individuālajām vajadzībām. Tādējādi valsts īste-
no pienākumu, savu iespēju robežās, nodrošināt 
atbalstu krīzes pārvarēšanai.

Labklājības ministrija šajā sakarībā aicina so-
ciālo dienesta darbiniekiem, zinot, ka ir vecāki, 
kuriem grūtības patstāvīgi pieņemt lēmumus un 
viņiem tiek sniegts atbalsts, palīdzēt neapjukt 
un atbalstīt šī pabalsta izlietojuma plānošanā

Kam šis atbalsts tiek piešķirts – bērnam vai 
bērna vecākam?

Vienreizējais 500 eiro atbalsts netiek piešķirts 
bērnam, bet gan vienam no viņa vecākiem, kurš 
saņem kādu no šiem Valsts sociālās apdrošinā-

šanas aģentūras (VSAA) piešķirtajiem pabal-
stiem - bērna kopšanas pabalstu par bērnu līdz 
viena gada vecumam, ģimenes valsts pabalstu 
vai piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par 
bērnu ar invaliditāti. Ja vēlaties noskaidrot, vai 
esat pabalsta saņēmējs, izmantojiet e- pakalpo-
jumu – “Informācija par piešķirtajiem VSAA 
pakalpojumiem” portālā Latvija.lv

Vai atbalsta saņemšanai nepieciešams ie-
sniegums un kad to sāks maksāt?

Atbalsta saņemšanai iesniegums nav nepie-
ciešams! 500 eiro par katru bērnu VSAA ieskai-
tīs automātiski kredītiestādes vai kontā, kurā 
persona saņem ikmēneša attiecīgo pabalstu. Bet 
tas nenotiks ierastajā pabalsta izmaksas datumā 
– atbalstu vecāki saņems marta beigās.

Kā notiks izmaksa?
Par katru bērnu VSAA veiks atsevišķu mak-

sājumu. Piemēram, ja personai ir trīs bērni, tad 
trīs reizes kontā ieskaitīs 500 eiro. Var atšķirties 
datumi, kad nauda ienāks kontā – var būt tā, ka 
par vienu bērnu maksājums tiks saņemts vienā 
dienā, par pārējiem nākamajā.

Tas tāpēc, lai varētu nebūtu kļūdu atbalsta 
piešķiršanā. No informācijas sistēmas viedokļa, 
atbalsts tiek piešķirts katram bērnam, piemeklē-
jot personu, kura par šo bērnu saņem atbilstošo 
pakalpojumu. Jo var būt situācijas, ka, piemē-
ram, par vienu bērnu pabalstu saņem māte, bet 
par otru – tēvs. Ņemot vērā, ka pabalstu saņē-
mēji var mainīties arī ārkārtējās situācijas laikā, 
šādi tiks nodrošināta kontrole, lai dažādiem sa-
ņēmējiem ar laiku netiktu piešķirts atkārtots at-

balsts par vienu un to pašu bērnu. Līdz ar to, tiks 
veidoti individuāli maksājumi par katru bērnu.

Bez tam izmaksa notiks pakāpeniski pēc 
bērna dzimšanas gada, sākot no vecākajiem 
bērniem. Tas ir tikai un vienīgi tehniski organi-
zatorisks jautājums, jo informācijas sistēmai ir 
nepieciešams kāds algoritms, pēc kā darboties.

Kā būs ar šo atbalstu, ja bērns piedzims mar-
tā?

Ja laikposmā no 1.marta līdz 6.aprīlim mā-
miņa saņem maternitātes pabalstu par 56 vai 
70 dienām, tad bērna kopšanas pabalstu par 
šo mazuli māmiņai vai tētim piešķir vēlāk, kad 
beidzas maternitātes pabalsta izmaksas periods. 
Piešķirot bērna kopšanas pabalstu VSAA   pie-
šķirs arī 500 eiro atbalstu. To izmaksās atsevišķi 
no bērna kopšanas pabalsta 30 dienu laikā pēc 
bērna

Šādā kārtībā atbalstu izmaksās arī tad, ja mā-
miņa nav strādājoša un nesaņem maternitātes 
pabalstu, bet mazulis būs piedzimis līdz 6.ap-
rīlim. Šajā gadījumā bērna kopšanas pabalstu 
VSAA piešķirs no bērna dzimšanas dienas un 
500 eiro atbalstu izmaksās 30 dienu laikā no brī-
ža, kad piešķirts bērna kopšanas pabalsts.

Ko darīt tiem, kas minētos pabalstus nesa-
ņem, bet kuriem ir uz tiem tiesības?  

Lai VSAA izmaksātu atbalstu personām, 
kurām ir tiesības saņemt  bērna kopšanas pa-
balstu, ģimenes valsts pabalstu vai piemaksu 
pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar inva-
liditāti, personām, kas šo pabalstu līdz šim nav 
pieprasījušas, tas ir jāpieprasa. Arī tiem, kuriem 

ir piešķirts bērna kopšanas pabalsts, ģimenes 
valsts pabalsts vai piemaksa pie ģimenes valsts 
pabalsta par bērnu ar invaliditāti, bet kuri to ne-
saņem, jo mainīts kredītiestādes konts un jau-
nais konts nav paziņots VSAA, jāiesniedz VSAA 
iesniegums, pieprasot nepieciešamo pabalstu.  

Ja iesniegumu VSAA saņems līdz 1.martam, 
tad 500 eiro vienreizējo pabalstu par bērnu iz-
maksās līdz 31.martam. Ja iesniegums pienāko-
šos pabalstu pieprasīšanai tiks iesniegts vēlāk, 
tad 500 eiro atbalstu VSAA izmaksās 30 dienu 
laikā pēc bērna kopšanas pabalsta vai ģimenes 
valsts pabalsta piešķiršanas. Iesniegumu vi-
sērtāk iesniegt  elektroniski  portālā Latvija.lv. 
Iesniegumu var nosūtīt arī pa pastu jebkurai 
VSAA nodaļai vai atstāt VSAA klientu apkal-
pošanas centros izvietotajās pasta kastītēs darba 
laikā no plkst. 8:30 līdz 17:00.

Vai no šī atbalsta var ieturēt naudu parādu 
dzēšanai?

Nē, no izmaksātā atbalsta VSAA nekādus 
ieturējumus neveiks. Lai atbalstu nenovirzītu 
parādu dzēšanai, atbalsta saņēmējam jāinformē 
tiesu izpildītājs, norādot kontu, kurā atbalsts 
tiks ieskaitīts. VSAA izziņas šim nolūkam nav 
jāpieprasa.

Egils Zariņš,
Labklājības ministrijas
Komunikācijas nodaļas

sabiedrisko attiecību speciālists

"Dzeguzītē" sāk vakcinēt pret Covid-19
Iršu pagastā Ģimenes atbalsta centrā  
"Dzeguzīte" 24. februārī  pieaugušo so-
ciālās aprūpes nodaļas pirmie 13 klienti 
un 9 darbinieki saņēma Covid-19 vakcī-
nas. Vakcināciju uz vietas iestādē ģime-
nes ārstes Daces Graudas uzraudzībā 
veica prakses medmāsa. 

Kokneses novada domes
Tūrisma un sabiedrisko attiecību nodaļa

Iestādes direktore Gaļina Kraukle stāsta, ka 
Covid-19 vakcīnas saņēma klienti, kuri iepriekš 
bija izteikuši vēlmi vakcinēties un kuri nav iz-
slimojuši šo infekciju. "Vecākā kliente, kura 
vakcinējās, ir 94 gadus veca kundze. Gan viņa, 
gan pārējie klienti pēc vakcīnas saņemšanas 
jūtas labi. Pēc diviem mēnešiem, kad vakcinē-
tie klienti un darbinieki saņems otru vakcīnas 
devu, pirmās vakcīnas saņems vēl citi klienti 
un iestādē strādājošie. Savukārt vēl vairākiem 
klientiem, kuri ir izslimojuši ar Covid-19, vak-
cinācija plānota apmēram pēc trīs mēnešiem 

– tāds laiks noteikts saskaņām ar vakcinēšanas 
vadlīnijām," informē Gaļina Kraukle.

Kopā "Dzeguzītē" vēlmi vakcinēties izteikusi 
apmēram puse no 40 pieaugušo sociālās aprū-
pes nodaļas klientiem, taču vairākiem veselības 
stāvokļa dēļ vakcinēšanās patlaban atlikta.

Pirmā vakcinācija “Dzeguzītē”. Foto no 
iestādes arhīva.

Labi panākumi neklātienes 
starptautiskos konkursos
Kokneses Mūzikas skolā otrais mācību 
semestris sākās 11. janvārī. Kaut gan 
mācību process notiek attālināti, tomēr 
gan pedagogi, gan audzēkņi darbojas 
ar pilnu atdevi. Aiz muguras jau teh-
niskā ieskaite, kur visiem audzēkņiem 
sasniegti ļoti labi rezultāti. 

Iveta Bērziņa,
Kokneses Mūzikas skolas direktore

Pašlaik omulīgā mājas gaisotnē norit skaņdarbu 
ieskaites gan vispārējās klavierēs, gan specia-
litātēs. Mūsu skolas mazo audzēkņu pacietīgie 
vecāki ik dienu atrod laiku, lai saviem bērniem 
palīdzētu e-klasē pieslēgties teorijas stundām, 
tāpat viņi palīdz pareizi novietot telefonus, lai 
instrumentu spēles pedagogiem būtu ērtāk 
strādāt WhatsApp. Ar vecāku palīdzību tiek 

nofilmēti kvalitatīvi video ieraksti un sagatavots 
uzdotais. Savukārt lielie audzēkņi prot darbo-
ties ļoti patstāvīgi.

Februāra mēnesī mūsu skolas audzēkņi pie-
dalījās arī neklātienes starptautiskajos konkur-
sos. Tautas instrumentu izpildītāju konkursā 
"Solo-Folk" (Tatarstānā, Kazaņā) akordeona 
7. klases audzēkne Evelīna Bojāre ieguva II 
pakāpes diplomu, bet konkursā "Visa pasaule 
– māksla", kas noritēja Maskavā,  ar godam no-
pelnīto pirmo vietu apsveicam Mācību orķestri! 
Audzēkņus sagatavoja pedagoģe Karoline Van-
cāne. Paldies par ļoti labu darbu!

Novēlu visiem stipru veselību, pacietību au-
dzēkņiem, pedagogiem un vecākiem veiksmīgu 
radošo darbošanos! Skolas beidzējiem novēlu 
izturību eksāmenu laikā.

Ļoti, ļoti gaidām to brīdi, kad varēsim atkal 
satikties skolā!

Kokneses Mūzikas skolas mācību orķestrim pirmā vieta konkursā “Visa pasaule – māksla”. 
Foto no skolas arhīva.

Par pensijas vecuma personu 
sveikšanu nozīmīgās dzīves jubilejās

Sākot ar 2021.gada janvāri tiek pārcelta pensi-
jas vecuma personu sveikšana nozīmīgās dzīves 
jubilejās. Sociālā dienesta darbinieki nedodas 
pie jubilāriem uz mājām. Sveikšana tiks veikta 
pēc ārkārtas situācijas atcelšanas. Tomēr, ja per-
sona, kurai janvāra mēnesī ir 75, 80, 85, 90 vai 
vairāk gadu jubileja, vēlas saņemt pašvaldības 
pabalstu, negaidot ārkārtas situācijas atcelšanu, 
tad ir iespējams rīkoties sekojoši: 

• var ierasties personīgi Kokneses novada 
domē un, uzrādot personu apliecinošu doku-

mentu, kasē pabalstu saņemt. To var izdarīt 
pirmdienās un ceturtdienās kases darba laikā 
(t.65133632).

• vai var iesniegt iesniegumu Kokneses no-
vada domes grāmatvedībai ar lūgumu pabalstu 
pārskaitīt uz iesniedzēja norādīto kontu. Iesnie-
gumu var ievietot Kokneses novada domē doku-
mentiem paredzētajā pastkastē. 

Kokneses novada sociālā 
dienesta informācija

Turpina iesākto tradīciju
Kokneses senioru klubiņam “Pīlādzītis” par 

tradīciju ir kļuvis pirmajā pavasara mēnesī rīkot 
modes skati. Enerģiskās klubiņa dāmas un kun-
gi arī šogad turpināja tradīciju, bet citādi, ievē-
rojot noteiktos drošības pasākumus.

Senioru klubiņa “Pīlādzītis” vadītāja Zenta 
Bērziņa stāsta: “Lai kliedētu drūmo noskaņoju-

mu, saposāmies un devāmies daudzās pastaigās, 
kuru laikā tapa arī fotogrāfijas. Lonija Broka ir 
apkopojusi iesūtītos foto klipā: “Es Tevi atra-
du sniegā”. “Pīlādzīša” dāmu un kungu “Defilē 
2021” Kokneses sniegotajās ainavās skatāms so-
ciālā tīmekļa vietnē Youtube. Tas ir mūsu ikga-
dējās modes skates turpinājums.” 
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Ar cīruļu treļļiem debesīs, plaukstošiem 
pūpolzariem daba svin pavasara atnāk-
šanu, bet savu 100. dzīves pavasari 2. 
martā Kokneses pagasta “Kalna Urgās” 
svinēja Kokneses novada vecākā iedzī-
votāja Irma Dubro. Savus dižos dzīves 
gadus viņa nes kā lielu dzīves balvu, ar 
pateicību sagaidot katru jaunu dienu. 

Sarmīte Rode,
Kokneses novada domes
Tūrisma un sabiedrisko attiecību nodaļa

“Kalnu Urgu” sētā, kur pavadīts krietni vairāk 
nekā pusgadsimts, sakuplojusi viņas stādītā liepa 
un ābelītes, kas dāsni dāvā savus augļus. Dāsns 
un devīgs ir bijis arī mājas saimnieces mūžs. Ve-
cākās paaudzes koknesieši vienmēr atcerēsies, 
cik garda bijusi viņas ceptā rudzu maizīte.

Laime – mīļajiem dāvātais 
laiks

“Kalna Urgās”, kur jubilāre dzīvo kopā ar 
meitu Ilzi, katru gadu svētku dienā sirsnīgi uz-
ņemti ciemiņi, bet šajā reizē vienīgie apsveicēji 
klātienē bija Kokneses novada sociālā dienesta 
vadītāja Baiba Tālmane un pašvaldības pārstāv-
ji, ievērojot noteiktos drošības noteikumus.

Spīdot spožai pavasara saulītei, dižo gadu 
gaviļniece sveicējus sagaidīja mājas pagalmā ar 
sarūpētu simtgades kūku. “Pavasara saule un 
svaigais gaiss man dod spēku, manā dzimšanas 
dienā vienmēr ir saulains laiks!” apsveicinoties 
atklāja jubilāre.

"Laime ir saviem mīļajiem dāvātais laiks. Pal-
dies par jūsu bagāto un skaisto mūžu – gadu 
simteni, kas piepildīts ar dzīves mīlestību, darba 
tikumu un sirds siltumu. Jūs esat mums vislabā-
kais paraugs, kā gaiši nest savus dzīves gadus," 
vēlot stipru veselību, sacīja Baiba Tālmane, dā-
vājot krāšņas rozes un pašvaldības sveicienu 
naudas izteiksmē 200 eiro.

Jubilejā apsveikums no 
Valsts prezidenta

Dzimšanas dienā Irmas kundzi gaidīja vēl citi 
saviļņojoši pārsteigumi. Tagad viņas istabā goda 
vietā ir Valsts prezidenta Egila Levita atsūtītais 

greznais apsveikums 100 gadu jubilejā ar cieņas 
apliecinājumu bagātajam mūžam. Savukārt laik-
rakstā “Staburags” iepriecināja mīļo Kokneses 
radiņu un jauko kaimiņu apsveikumi. Dzejniece 
Ārija Āre pēc radinieku lūguma bija uzrakstījusi 
jubilārei veltītas dzejas rindas.

Meita Ilze stāsta, ka vakarā uz mājas sliekš-
ņa tika atrasti nolikti ziedi un dāvanas no kai-
miņiem, ar kuriem Irmas kundze vienmēr labi 
satikusi, un citiem tuviem cilvēkiem, kuri ļoti 
vēlējās pasacīt paldies un novēlēt daudz baltu 
dieniņu. 

100 gadu jubileju var svinēt visu gadu, gan 
jau pienāks brīdis, kad “Kalna Urgās” varēs sa-
tikties tuvi un tāli ciemiņi. “Mammīte labi izprot 
šī brīža situāciju valstī un pasaulē. Mēs viņu ļoti 
sargājam,” teic Ilze.

Ko gan var uzdāvināt tik lielos dzīves svētkos? 
Meita atklāj, ka mammai vienmēr paticis vērot 
svētku salūtu. Tā arī radusies doma uzdāvināt 
dzimšanas dienas uguņošanu! Ap pulksten sep-
tiņiem vakarā no “Kalna Urgu” pagalma debesīs 
uzvijās 100 ugunspuķes! 100 mirdzoši sveicieni 
100. dzimšanas dienā!

Atmiņās šalc Pērses ūdens-
kritums

Bet Irmas kundzes dzīves lielākā dāvana ir 
spēja savu simtgadi sagaidīt možā noskaņoju-
mā, priecājoties par pavasara sauli un sajūtot 
meitas un pārējo tuvo cilvēku mīlestību un gā-
dību. Kaut arī solis kļuvis lēns, viņa lepojas ar 
labu atmiņu. Tiekoties ar pašvaldības pārstāv-
jiem, dzimšanas dienas gaviļniece ļāva raisīties 
atmiņu pavedieniem. 

Viņa pieder paaudzei, kas dzimusi Latvijas 
pirmās brīvvalsts laikā, izturējusi Otrā pasaules 
kara šausmas un pēckara grūtības, bet par savu 
dzīvi, kurā daudz bijis smaguma jāpārcieš, runā 
ar gaišumu un labestību. Par jubilāres mūžu 
simts gadu garumā varētu uzrakstīt grāmatu, 
kas sasauktos ar mūsu Latvijas vēstures lappu-
sēm, jo viņa ir tikai trīs gadus jaunāka par mūsu 
valsti.

Dzimtajā Krustpils pagastā vecāku mīlestī-
bas saulītē Irma uzaugusi kā vienīgā māsiņa trīs 
brāļu vidū. Pēc skolas gadiem Krustpils pamat-
skolā uzņēmīga meitene mācījusies patērētāju 
biedrības darbinieku tehnikumā Rīgā. Atgrie-
žoties dzimtajā pusē, strādājusi par pārdevēju. 
No 1946. gada kā ar krustdūrieniem viņas mūžs 
piešūts Koknesei un mājām “Kalna Urgas”, kur 
nemanot aiztecējuši gari dzīves gadi. Šajās mājās 
dzīvojusi Irmas tante, kas jauno meiteni paņē-
musi savā paspārnē. Ar savu nākamo vīru – bi-
jušo leģionāru koknesieti Pēteri Dubro - iepazi-
nusies kādā zaļumballē Kokneses parkā. “Manās 
atmiņās vienmēr šalks Pērses ūdenskritums, 
dzīvos senās Kokneses skaistums,” par savu jau-
nības laiku teic dižo gadu nesēja. Mīlestībā pa-
saulē nākusi meita Ilze, kuru vecāki kristījuši arī 
Kokneses luterāņu baznīcā.

Gardas maizītes cepēja
Irmas kundzes vīrs pirms divdesmit gadiem 

pavadīts mūžībā. Jubilāre ar mīļumu teic, ka 
meita par viņu ļoti labi rūpējas, savukārt Ilze 
tikpat sirsnīgi atzīst, ka mammai ir ļoti labs rak-
sturs, tāpēc arī ilgs mūžs.

Koknesē visi darba gadi viņai pagājuši, strā-
dājot kolhozā, savukārt mājās - rūpējoties par 
lopiņu saimi un sētu. Savos dzīves spēka gados 
“Kalna Urgu” saimniece bija izslavēta kā gardas 

rudzu un saldskābās maizītes cepēja. Meitai Ilzei 
bērnības atmiņas smaržo pēc mammas ceptās 
maizes. “Gan koknesieši, gan ļaudis no tālākas 
apkaimes bija iecienījuši viņas cepto maizīti. Ka-
mēr mammītei bija stipra veselība, vēl 90. gadu 
sākumā mūsmājās tika iekurta maizes krāsns,” 
stāsta Ilze.

“Daudzu manu radiņu un draugu, arī brāļu 
nav vairs šai saulē. Es vēl turos, bet vecam būt 
nav viegli, prāts mudina rosīties, bet rokām un 
kājām trūkst spēka. Priecājos par pavasara at-
nākšanu, kad spīd saulīte, man ir jābūt pagalmā. 
Ikvienam novēlu - nevajag sūkstīties, bet dzīvot 
ar prieku, lai cik grūts ir šis laiks,” - novēl jubi-
lāre.

Dzīvo laikam līdzi
Kāds ir viņas možuma un ilga mūža noslē-

pums? Tā ir māka saglabāt sevī dzīves prieku 
un domāt labas domas. Starp citu, Irmas kun-
dzes rīts sākas ar tasīti labas kafijas, arī reizēm 
pusdienas laikā un vakarā viņa bauda kafiju, ko 
atļauj pazeminātais asinsspiediens. “Kad vakarā 
izdzeru mazu krūzīti kafijas, labāk guļu!” atklāj 
jubilāre. Irmas kundze dzīvo laikam līdzi, skatās 
televīziju un seko notikumiem pasaulē. Meita 
Ilze smej, ka tikai mammas dēļ pasūta avīzes un 
žurnālus, jo viņa ir čakla lasītāja. Īpaši tiek gai-
dīts žurnāls “Dārza Pasaule”. Kad Ilze ir darbā, 
mamma sazinās ar viņu pa telefonu un tiek ar 
visu galā pati.

Ģimenes ārsts Ziedonis Mauliņš ļoti rūpējas 
par Irmas kundzes veselību. “Jānodzīvo līdz 105 
gadiem! Tā viņš vienmēr saka manai mammai!” 
- teic Ilze. 

Sociālā dienesta vadītāja Baiba Tālmane stās-
ta, ka pie “Kalna Urgu” saimnieces kopš viņas 
90. dzimšanas dienas brauc katru gadu, jo paš-
valdība savus iedzīvotājus, kuri sasnieguši 90. 
mūža gadskārtu, sveic katrā jaunā dzīves gadā. 
“Šajos desmit gados esmu labi iepazinusi Irmas 
kundzi. Viņā ir neizsmeļams dzīves prieks un 
možums!”

Noteiktajā ārkārtas situācijā Kokneses nova-
da sociālā dienesta darbinieki nesveic jubilārus 
mājās, bet šis ir īpašs gadījums, kad, vienojoties 
ar tuviniekiem, sveikšana notika klātienē, sarū-
pējot mazu un sirsnīgu svētku brīdi.

100 mirdzošu sveicienu 100. dzimšanas dienā!

“Pavasara saule un svaigais gaiss man dod 
spēku, manā dzimšanas dienā vienmēr ir 

saulains laiks!” – teic jubilāre Irma Dubro.

Zied mīlestībā izlolotais dzīves dārzs

“Mēs esam bagātas, mums pieder gadi, 
dziesmas, asaras un smiekli. Mēs esam 
bagātas, jo ziedu gaismu nesam no pir-
mām vizbulēm līdz ledus puķēm rūtīs,” ar 
šīm Ārijas Āres dzejas rindām 5. martā 
laikrakstā “Staburags” Rasmu Kalniņu 
80 gadu jubilejā sveica viņas vislabākās 
draudzenes un bijušās darba kolēģes 

Koknesē. Vēlējuma autore ir viena no 
draudzeņu pulciņa, kurām draudzība 
jau mērāma gadu desmitos. 

Sarmīte Rode,
Kokneses novada domes
Tūrisma un sabiedrisko attiecību nodaļa
Foto no Rasmas Kalniņas personīgā ar-
hīva

Ja būtu citi laiki, Rasmas kundze skaisto dzī-
ves jubileju būtu svinējusi ar vērienu – kopā ar 
dēlu ģimenēm, pārējiem tuviniekiem un drau-
dzenēm, un noteikti skanētu dziesmas Ināras 
Mačuļskas spēlētā akordeona pavadījumā. 

Šoreiz jubilāre daudz baltu dieniņu sveicie-
nus saņēma pa tālruni, taču jubilejas ballīte no-
teikti būs, kad labi vārdi ieskaus ziedu gaismā.

Meitene no Vecpiebalgas
Uzklausot vairāku koknesiešu rosinājumu 

uzrakstīt par Rasmu Kalniņu, dažas dienas 
pirms nozīmīgajiem dzīves svētkiem notika 
mūsu tikšanās, kad ieklausījos viņas dzīvesstās-
tā, kurā saules dienas mijušās ar lielām zaudē-
juma sāpēm, kad spēku un mierinājumu smē-
lusies sev līdzās tuvajos cilvēkos, savā izlolotajā 
puķu dārzā, kas zied no agra pavasara līdz vēlam 
rudenim.

Rasmas Kalniņas dzimtā puse ir dziesmā ap-
dziedātā Vecpiebalga, kur ūdensrozes zied. Lai 
arī dziesma ar Laimoņa Vāczemnieka vārdiem 

par Vecpiebalgas ūdensrozēm radusies viņas 
jaunības laikā, kad ceļš jau atvedis uz Koknesi, šī 
melodija atmiņās sauc atgriezties savā bērnības 
zemē un tikšanās reizēs ar draudzenēm svētku 
brīžos tiek veltīta viņai - Vecpiebalgas meitenei.

Rasmas bērnības atmiņām cauri vijas drūmie 
kara gadi un pēckara laiks. Kopā ar brāli agri 
iepazinuši, cik sūrs ir maizes rieciens. “Manas 
pirmās skolas gaitas sākās Kaudzīšu septiņgadī-
gajā skolā, uz kuru ejot kājām bija jāmēro astoņi 

kilometri. Pēc skolas palīdzējām mātei kopt kol-
hoza teļus. Kad mazbērniem stāstu, ka vēl skolas 
gados mūsu mājās nebija elektrības, viņiem tas 
ir liels brīnums,” par savu bērnību stāsta jubilā-
re.

Pēc Vecpiebalgas vidusskolas beigšanas abas 
ar draudzeni devušās uz Rīgu, vēl īsti nezinot, 
kādu profesiju apgūt. “Skolā man labi padevās 
angļu valoda, bet par angļu valodas skolotāju 
gan nevēlējos kļūt. Iestājāmies Rīgas Kultūras 

No Vecpiebalgas uz Koknesi. Rasma Kalniņa 
jaunības dienās.

Kāzu svinības 1963. gada 22. jūnijā Koknesē. 
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un izglītības darbinieku tehnikumā bibliotekāru 
nodaļā. 1961. gadā, pabeidzot tehnikumu, tiku 
nosūtīta darbā uz Iršu ciema bibliotēku,” jubilā-
re īsi ieskicē laiku, kas atvedis tuvāk Koknesei.

Kāzās spēlē Zigfrīds 
Putniņš

Dzīvojot un strādājot Iršos, Rasma iesaistī-
jās pagasta kultūras dzīvē un tur arī satika savu 
mūža mīlestību – Valdi Kalniņu, kurš tolaik ar 
savu māti strādāja vietējā veikalā. Pirms pāris 
gadiem viņš ar ģimeni bija atgriezies no izsū-
tījuma Sibīrijā. “Valdim bija seši gadiņi, kad 
1949. gada 25. marta naktī viņu kopā ar māti 
un viņas audžuvecākiem no Kokneses aizveda 
tālu prom no dzimtenes, uz Teguļdetas rajonu 
Sibīrijā. Tikai pēc astoņiem gadiem viņiem bija 
lemts atkal ieraudzīt Latviju,” stāsta Rasma. Pēc 

iepazīšanās ar Valdi, viņa piekritusi aicināju-
mam mainīt darbavietu, arī kļūstot par pārde-
vēju, vēl neapjaušot, ka, strādājot tirdzniecībā, 
tiks pavadīti visi turpmākie darba gadi.

1963. gada 20. jūnijā Rasma un Valdis dzimt-
sarakstu nodaļā Rīgā teica viens otram “jā” 
vārdu un mija gredzenus, bet 22. jūnijā Kok-
nesē, 1905. gada ielā, Valda mātes audžuvecā-
ku mājās, svinēja lustīgas kāzas. Pagalmā bija 
uzklāts svētku galds, bet kāzu valsi un dančus 
spēlēja vietējie Kokneses muzikanti, viņu vidū 
arī Zigfrīds Putniņš, tautā iemīļotās dziesmas 
“Upe Pērse” autors. Rasmas kundze rāda fotog-
rāfijas, kurās viņš kāzu dienā spēlē akordeonu, 
bet vecākās paaudzes koknesieši viņu vienmēr 
atcerēsies kā Pērses dziesminieku, talantīgu 
pianistu un lielisku cilvēku. Mājās, kur svinētas 
kāzas, jubilārei pagājis viss turpmākais mūžs – 
krāšņi uzziedējis viņas dzīves dārzs.

Ģimenē piemin 25. marta 
notikumus

Mīlestībai neviens pārbaudījums nav par 
grūtu. Pēc līksmi nosvinētām kāzām Valdim 
bija jādodas dienēt padomju armijā. Divu gadu 
garumā uz Permu - pilsētu Krievijā netālu no 

Urāliem ceļoja Rasmas rakstītās vēstules, kā arī 
jaunā sieva pāris reizes ar lidmašīnu turp bija 
aizbraukusi ciemos.

“Ar vīru izaudzinājām divus dēlus Normun-
du un Rinaldu. Mums bija atvēlēti 39 kopīgi 
gadi, kuros daudz laimīgu brīžu piedzīvots. 
Visvairāk priecājāmies, ka dēli ar ģimenēm 
dzīvo tepat Koknesē. Par bērnības laiku Sibīri-
jā Valdis tika stāstījis dēliem, bet arī mazbērni 
tagad zina, ka 25. marts vectētiņa ģimeni ierā-
va represiju vējos. Atbalstu represēto nodaļas 
labdarības akciju savākt līdzekļus izsūtītajiem 
koknesiešiem veltītā piemiņas akmens apkārt-
nes labiekārtošanai. Arī mana vīra un viņa tu-
vinieku vārdi tiks iegravēti piemiņas plāksnē,” 
teic Rasma.

Sapņu ceļojums uz Parīzi
Neaizmirstamā atmiņā viņai paliks ceļojums 

uz Parīzi 2000. gadā kopā ar Valdi, draudzeni 
Āriju un citiem koknesiešiem, kad apskatīta 
Luvra, pabūts Sēnas krastos un Parīzes pano-
rāma apbūrusi no Eifeļa torņa. “Esmu laimīga, 
ka varēju nokļūt savā sapņu zemē!” – atklāj ju-
bilāre.

Atskatoties uz savu dzīvi, viņa ar pateicību 

atzīst, ka vienmēr līdzās bijuši labi cilvēki, kuru 
sirds siltumā sildīties. Vislabākās draudze-
nes uz mūžu sastaptas darba gados patērētāju 
biedrības dažādos veikalos Koknesē. “Mēs cieši 
turamies kopā, svinam jubilejas, atbalstām cita 
citu arī grūtos brīžos. Mēs patiešām esam ba-
gātas, jo mums pieder mūsu dziesmas, smiekli 
un asaras – tieši tā, kā to dzejā pateikusi Ārija,” 
atzīst Rasma. 

 No 1962. gada līdz 1996. gadam Rasma sa-
vos darba gados ir bijusi pārdevēja gandrīz vi-
sos Kokneses toreizējos veikalos. Uz Blaumaņa 
ielas un 1905. gada ielas krustojuma, kur tagad 
ierīkota puķu dobe, kādreiz bijis neliels kiosks, 
kurā Rasma ir bijusi pārdevēja, savs laiks pa-
gājis strādājot tā dēvētajā “Alaines veikalā”, 
rūpniecības preču nodaļā, kur tagad veikals 
“Elvi”, kā arī Stacijas laukumā gan pārtikas, 
gan dzērienu veikalā. Viņa teic: “1996. gadā, 
sasniedzot 55 gadu vecumu, man bija jāizvēlas 
– doties pensijā vai turpināt strādāt, gan alga, 
gan pensija bija vienāda – aptuveni 33 latu. De-
vos pensijā, visas savas rūpes veltot ģimenei un 
palīdzot dēliem.”

 
Mācās kopā ar mazbērniem

Jau pagājuši 19 gadi kopš Valdis aizsaukts 
mūžības ceļos, vislielākais balsts Rasmai ir dēlu 
ģimenes. Ar mīļumu un lepnumu viņa runā par 
mazbērniem. Savukārt Elvis, Henrijs, Elizabete 
un Samanta zina, ka viņiem ir vislabākā omīte 
pasaulē, kura vienmēr palīdzēs un palutinās. 

Ir zaudējumi, pie kuriem sirds nekad nepie-
rod. Rasmas sirdī vienmēr būs vieta mazdēlam 
Ritvaram. Pirms četriem gadiem negaidot pār-
trūka viņa dzīves gājums.

Šobrīd, attālināto mācību laikā,  vecmāmiņa 
mācās kopā ar saviem skolas bērniem, gatavo 
garšīgas maltītes un dzīvo līdzi viņu ikdienai. 
“Man nav laika domāt par vecumu, ir daudz 
svarīgākas lietas, kas jāpaveic,” teic jubilāre.

Dzimušai pirmajā pavasara mēnesī, viņai 
šis gadalaiks ir vismīļākais, kad atkal gribas 
ielaist rokas zemē un priecāties par pirmajiem 
plaukstošajiem puķu asniem. Lai zied jo krāšņi 
ar mīlestību koptais dārzs!

Jubilāre kopā ar mazbērniem  2016. gadā. 
Otrajā rindā no kreisās: Elvis un Ritvars. 

Pirmajā rindā no kreisās: Samanta, 
Elizabete, Rasma un Henrijs. 

Lustīgie kāzu muzikanti. Akordeonu spēlē Zigfrīds Putniņš.

3. Nacionālā skaļās lasīšanas 
sacensība ir sākusies!

Lai veicinātu lasītprasmi un lasīt 
prieku, Latvijas Nacionālā biblio-
tēka, sadarbībā ar Latvijas bērnu 
un jaunatnes literatūras padomi, 
2021.gadā turpina Skaļās lasī-
šanas sacensības. 5. klašu skolē-
ni visā valstī ir aicināti gatavoties 
aizraujošam pirmās kārtas kon-
kursam, sadarbojoties ar savu 
skolu vai bibliotēku. 

Antra Vasiļevska,
Aizkraukles reģiona Skaļās lasī-
šanas sacensības
reģionālais kurators,
Kokneses pagasta bibliotēkas
Bērnu literatūras nodaļa 

Sacensības notiks trīs kārtās: vietējās 
sacensības interneta vidē jeb attālinā-

ti sākās februārī un norisināsies līdz  
maijam Kokneses novadā. Reģionālais 
fināls Aizkraukles reģionā notiks no ap-
rīļa beigām un ilgs visu vasaru. Nacio-
nālais fināls plānots septembra beigās 
Rīgā, LNB Ziedoņa zālē.

Nacionālo skaļo lasīšanas sacensību 
uzvarētājs uz gadu kļūst par LNB Bērnu 
direktoru un iegūst ceļojošo balvu savai 
skolai, ko veidojis stikla mākslinieks 
Ernests Vītiņš, kā arī dāvanu kartes grā-
matu iegādei. Bērnu direktora pienāku-
mos ietilps bērnu literatūras, bibliotēku 
pakalpojumu vērtēšana, sava viedokļa 
paušana medijiem, kā arī LNB lasīšanas 
veicināšanas programmas "Bērnu, jau-
niešu un vecāku žūrija" atbalsts.

Lai piedalītos pirmajā Kokneses no-
vada kārtā, dalībniekam ir jāsagatavo 
līdz 3 minūtēm garš video par grāma-

tu, kura patīk, iedvesmo un kuru vēlas 
ieteikt izlasīt citiem. Video dalībnieks 
iepazīstina ar sevi un grāmatu, un skaļi 
nolasa fragmentu no šīs izvēlētās grā-
matas. Trīs labākie no Kokneses novada 
piedalīsies reģionālajā kārtā, kurā sa-
centīsies ar Aizkraukles reģiona novadu 
finālistiem un cerēsim, ka sacensības 
varēs norisināties klātienē.

Aicinu 5. klašu latviešu valodas sko-
lotājus  izmantot šo sacensības konkur-
su, lai daudzveidotu mācību procesu 
un citādāk noorganizēt izlasīto grāmatu 
prezentēšanu savās tiešsaistes stundās. 
Ja visa klase piedalās, tad video nav jā-
veido katram, tikai tiem, kuri vēlas un 
kuriem padodas skaļā lasīšana gan pēc 
skolotājas, gan klases biedru domām. 
Sīkāka informācija par konkursa noli-
kumu / metodiku ir pieejama sazinoties 
ar mani - Kokneses pagasta bibliotēkas 
Bērnu literatūras nodaļas bibliotekāri 
Antru  t.26309980 vai antra.vasilevska@
koknese.lv .

Pieteikties var arī individuāli. Ja esi 5.
klases skolēns un vēlies piedalīties, tad 
sazinies ar mani vai bibliotēku un es 
nosūtīšu Padlet sienas saiti, kurā ievietot 
izveidoto video.

Video var iesūtīt līdz 16.aprīlim. Vēr-
tēšanas procesā piedalīsies paši dalīb-
nieki un žūrija. 

Lasi, piedalies un kļūsti par Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas Bērnu direktoru!

Piecas nedēļas jākrāj 
kilometri jeb aktīva 
atpūta Vecbebros 

“Veselīgs dzīvesveids ir iespējams 
jebkuros apstākļos, jābūt tikai vēlmei 
darboties!” – teic Artis Zvejnieks Beb-
ru pagasta sporta pasākumu organi-
zators. Līdz 4. aprīlim Bebru pagasta 
iedzīvotāji aicināti iesaistīties aktivi-
tātē “Piecu nedēļu kilometri Vecbeb-
riem”. Dalībniekiem, izvēloties ērtāko 
kustību formātu – skriešanu, iešanu, 
nūjošanu -, jāveic individuālais starts, 
katrreiz rezultātu fiksējot viedtālruņa 

lietotnē “Strava”. Startus drīkst veikt 
jebkurā Latvijas vietā, bet vismaz vie-
nam ik nedēļu jābūt Bebru pagastā. 
Ik nedēļu akcijas organizators Artis 
Zvejnieks apkopos un Kokneses no-
vada mājaslapā informēs par nedēļas 
lielāko kilometru ieguvēju un kopē-
jos sasniegumus. Dalībniekus ieda-
līs sešās vecuma grupās ar medaļām 
apbalvos iknedēļas lielāko kilometru 
ieguvēju un kopvērtējuma līderus.

Patrīcija Eiduka pirmo 
reizi distancē iekļūst 
četrdesmitniekā

Latvijas labākā slēpotāja Patrīcija Eiduka 25. februārī Oberstdorfā (Vācijā)  
pasaules čempionātu iesāka ar 112 dalībnieču vidū uzrādīto 43 laiku (+ 15 sek.) 
prologā jeb sprinta klasiskajā stila kvalifikācijā apsteidzot šī gada pasaules U23 
čempioni sprintā Līzu Lomani no Vācijas un sasniedzot Latvijas visu laiku otro 
labāko rezultātu pasaules čempionātos.

Pasaules čempionātā distanču slēpošanā sievietēm 27. februārī 15km skiatlo-
nā (7,5km klasikā+7,5km slidsolī) Latvijas vadošā slēpotāja Patrīcija Eiduka 59 
dalībnieču vidū finišēja 38.vietā (+5:18.7), sasniedzot savu otro labāko rezul-
tātu pasaules čempionātos un pirmo reizi distancē iekļūstot četrdesmitniekā.
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Par Kokneses mežrūpniecības 
saimniecības (MRS) darbību vairāk 
nekā 50 gadu garumā varētu uz-
rakstīt apjomīgu grāmatu, kuras va-
roņi ar saviem atmiņu stāstiem par 
kopīgi pavadītajiem darba gadiem 
būtu vecākās paaudzes koknesieši.

Savs laika posms, strādājot MRS 
realizācijas nodaļā par instruktori, 

aizvadīts arī Ausmai Ancānei. Pa-
gājuša gada maijā viņa sagaidīja 90. 
dzimšanas dienu. Mūsu pašvaldības 
izdevumā tika publicēta intervija ar 
jubilāri, kurā, atskatoties uz bagāto 
dzīves gājumu, viņa ar sirsnību at-
cerējās MRS draudzīgo kolektīvu. 
“Mēs daudz strādājām, gan skaisti 
svētkus svinējām. Tik daudz ko ir 

atcerēties!” – sacīja 
Ausmas Ancāne. 

Lielo dzīves jubi-
leju, kurā būtu sati-
kušies radi, draugi 
un bijušie darba-
biedri, neizdevās 
nosvinēt visiem labi 
zināmu iemeslu dēļ. 
Arī šobrīd situācija 
nav mainījusies, bet 
enerģiskā kundze 
ļoti vēlas saviem bi-
jušajiem kolēģiem 
novēlēt stipru ve-
selību un pavēstīt: 
“Dzīvosim ar cerī-
bu, ka viss mainī-
sies uz labo pusi, jo 
mums, kurus vieno 
MRS pavadītie dar-
ba gadi, būtu vērts 

satikties un kopā atcerēties bijušos 
laikus.”

Kamēr mums jāievēro apzinīgi 
jāievēro Covid-19 izplatības ierobe-
žošanas noteikumi, Ausma Ancāne 
aicina pāršķirstīt foto albumus un 
varbūt uzrakstīt savu atmiņu stāstu, 
kas kļūtu par daļiņu no MRS bagā-
tās vēstures grāmatas!

Krustvārdu mīkla par 
Iršiem atminēta

Iršu pagasta bibliotēkā ir noslē-
dzies krustvārdu mīklas par pagastu 
risināšanas laiks. Par iedzīvotāju inte-
resi un atsaucību var tikai priecāties. 
Jāatzīst, ka mīklu nevarēja atminēt 
balstoties tikai uz interneta resursiem. 
Daļa informācijas ir atrodama biblio-
tēkas savāktajos un noformētajos no-
vadpētniecības materiālos. Izrādās, 
ka "prāta mežģis" ir veicinājis ģime-
niskas sarunas par Iršiem un kopīgu 
atbilžu meklēšanu. 

Krustvārdu mīklā ir ietverta infor-
mācija par dažādām Iršu pagastam 
saistošām tēmām – ģeogrāfiju, pagas-

tā ievērojamiem cilvēkiem, vēsturi, 
ēkām, augiem un saimniecību "Lī-
dums". "Prāta mežģis" nu ir atrisināts! 
24 pārsteiguma kladītes ar pareizajām 
atbildēm uz vāka pamazām ceļo pie 
čaklākajiem minētajiem. Gribas do-
māt, ka, atrisinot bibliotēkā sastādīto 
mīklu, katrs priekš sevis ir ieguvis 
kādu vērtīgu faktu par Iršiem. Un, 
ja kādam   joprojām ir vēlme risināt, 
laipni gaidīti bibliotēkā – saņemsiet 
"prāta mežģi" un lai veicas!

Dace Grele,
Iršu pagasta bibliotēkas vadītāja 

Pēc karantīnas atsākts darbs
Kokneses novada Bebru pagasta 

pirmsskolas izglītības iestāde "Bitīte" 
1. martā atsāka darbu.  Bērnudārzs 
bija slēgts uz karantīnas laiku no 17. 
februāra līdz 27. februārim, kad sa-
slimšana ar Covid-19 bija konstatēta 
divām darbiniecēm.

No 9. marta darbu klātienē atsāka 
Pērses sākumskolas pirmsskolas gru-
pa, kas bija slēgta no 18. februāra līdz 
5. martam, jo ar Covid-19 bija sasli-

muši trīs Pērses sākumskolas darbi-
nieki.

Kokneses pagasta pirmsskolas iz-
glītības iestādē “Gundega” karantīna 
bija noteikta no 22. februāra līdz 12. 
martam. Iestādes vadītāja Rita Ga-
baliņa informē, ka darbu klātienē 
plānots atsākt no 15. marta. Lūgums 
bērnu vecākiem sekot līdzi informā-
cijai izglītības informācijas sistēmā 
e-klase. 

Rita Gabaliņa aicina vecākus būt 
atbildīgiem un, ja tas ir iespējams, ne-
vest bērnus uz pirmsskolas izglītības 
iestādi: “Mēs esam gatavi strādāt, bet 
būtiski, lai mēs visi – bērni, vecāki, 
pirmsskolas darbinieki būtu veseli!”

Kokneses novada domes
Tūrisma un sabiedrisko 

attiecību nodaļa

Satīri aiz sava suņa!
Līdz ar pavasara iestāšanos un 

sniega kušanu, atklājas ne sevišķi pie-
vilcīgs skats – mētājas pārtikas iesai-
ņojumi, pudeles, izsmēķi un, protams, 
dzīvnieku izkārnījumi. Neskatoties uz 
to, ka par suņa ekskrementu nesavāk-
šanu saimniekam draud naudas sods, 
joprojām tiek novērots, ka suņu īpaš-
nieki ignorē savus pienākumus.

Atgādinām, ka atbilstoši Ministra 
kabineta noteikumu Nr.266 "Labturī-
bas prasības mājas (istabas) dzīvnieku 
turēšanai, tirdzniecībai un demons-
trēšanai publiskās izstādēs, kā arī 
suņa apmācībai" 52.3 punktam mājas 

(istabas) dzīvnieka īpašniekam vai tu-
rētājam ir pienākums apdzīvotu vietu 
teritorijā savākt sava mājas dzīvnieka 
ekskrementus. 

Paldies apzinīgajiem suņu īpašnie-
kiem, kuri šos noteikumus ievēro.

Koknesē, teritorijā starp Zemeņu 
ielu un autoceļu A6, ir izveidots suņu 
pastaigu laukums, kas katru dienu 
brīvi pieejams apmeklētājiem, bet par 
iecienītāku pastaigas vietu suņu īpaš-
niekiem ir kļuvis Kokneses parks. 

“Parks ir atpūtas vieta, ko uzska-
tām par savu vizītkarti, mūsu noda-
ļas strādnieki regulāri rūpējas par tā 

sakoptību. Vai mūsu pienākumos ie-
tilpst arī uzkopt pēc suņu pastaigām 
viņu īpašnieku vietā?” – jautā Kokne-
ses pagasta Komunālās nodaļas vadī-
tāja Benita Peciņa.

Cituviet parkos ir aizliegts doties 
pastaigās ar suņiem. Kokneses nova-
da pašvaldība un Kokneses pagasta 
Komunālā nodaļa aicina suņu īpaš-
niekus būt atbildīgiem un pildīt savus 
pienākumus, cienīt citu darbu, jo mēs 
ikviens vēlamies dzīvot tīrā un sakop-
tā vidē. 

Kokneses seniori sveic 
daudzbērnu ģimenes
8. martā Kokneses novada 
seniori sveica daudzbērnu 
ģimenes pavasara svētkos. Ap-
sveikumus gatavoja gan brīv-
prātīgās seniores, gan kultūras 
darba organizētājas Bebros un 
Iršos.

Lība Zukule, 
LSK Kokneses nodaļas 
brīvprātīgā

Pirmais sveicienu saņēma Iršu pan-
sijas darbinieču kolektīvs, arī klientes. 
Bebru pagastā sveikšanā palīdzēja 
Justīne Kosmačevska, kā arī paldies 
par palīdzību Kokneses ģimenes at-
balsta centra vadītājai Ievai Ūtēnai.

Mēs ar Maritu Radvilu dežurējām 
senioru klubiņa  "Pīlādzītis" istabā, 
prieks bija redzēt māmiņu prieku, arī 
tēvi bija patīkami pārsteigti. Daudzas 
ģimenes saņēma pa pūpolzariņam, lai 
savējos “nopērtu” un labu veselību vē-
lētu Pūpolsvētdienā.

Savukārt tās ģimenes, kuras nesa-
ņēma “Sveicienu pavasara svētkos”, 
laipni aicinātas to saņemt Vērenes ielā 

1 , Kokneses novada sociālajā dienes-
tā 1.stāvā no 10. marta līdz 31. mar-
tam.

Paldies LSK Viduslatvijas komitejai 
par uzaicinājumu iesaistīties projektā 
“Brīvprātīgā darba veicināšana senio-
ru dzīves kvalitātes paaugstināšanai” , 
īpaši izpilddirektorei Zandai Stārast-
niecei un Kokneses nodaļas vadītājai 
Līvai Skābarniecei. Paldies Iršu pa-
gasta kafejnīcas "Zemītes" kolektīvam 
par sveiciena gardās puses sagatavo-
šanu.

Īpaši paldies lielākās daļas apsvei-
kumu gatavošanā seniorēm Vilijai 
Čunčulei, Zentai Bērziņai un Anto-
ņinai Midegai. Lūgumam palīdzēt 
sagatavot apsveikumus sava pagasta 
daudzbērnu ģimenēm atsaucās Iršu 
pagasta brīvprātīgās Iveta un Ineta 
Riekstiņas. Kopā ar brīvprātīgajām 
- māsām Līgu un Zandu Riekstiņām 
devāmies sveikt Iršu ģimenes.

Pasākumu finansiāli atbalsta Sa-
biedrības integrācijas fonds no Kultū-
ras ministrijas piešķirtajiem Latvijas 
valsts budžeta līdzekļiem.

Aicina atminēties MRS darba gadus

MRS kantora kolektīvs Birutas Briedes jubilejā. Foto no 
Ausmas Ancānes personīgā arhīva. No labās pirmajā rindā Ausma Ancāne.

Daži fakti par Kokneses MRS
• 1947. gadā no Kokneses mežrūp-

niecības saimniecības atsevišķi atda-
līja mežsaimniecību ar centru Krapē.  
Koknesē palika tikai mežrūpniecība 
(ar meža izstrādes funkcijām). Ap-
vienojoties mežsaimniecības un mež-
rūpniecības sistēmām 1957. gadā, uz 
Madonas mežsaimniecības teritoriā-
lās bāzes atdzimst Kokneses mežrūp-
niecības saimniecība, ietverot Mei-
rānu, Madonas, Vestienas, Pļaviņu, 
Kalsnavas, Saikavas, kā arī Kokneses 
un Vecpiebalgas mežniecības.

• Ar 1961. gada 1. janvāri par di-
rektoru Kokneses MRS sāka strādāt 
Georgijs Šimkevičs. Viņa vadībā tiek 

iekārtotas MRS kantora telpas. 
• No 1972. līdz 1975. gadam Kok-

neses MRS vada Alfons Liopa. 
• 1975.gadā Kokneses mežrūpnie-

cības saimniecība tiek likvidēta: Ma-
donas, Saikavas, Ērgļu, Vestienas un 
Vecpiebalgas mežniecības pievienotas 
Lubānas mežrūpniecības saimniecī-
bai, bet Pļaviņu un Kokneses mežnie-
cības – Jaunjelgavas mežrūpniecības 
saimniecībai. 

• Pēc piecu gadu pārtraukuma 
1981. gadā tiek atjaunota Kokneses 
mežrūpniecības saimniecība ar Skrī-
veru, Kokneses, Pļaviņu, Ērgļu, Ves-
tienas un Vecpiebalgas mežizstrādes 

iecirkņiem – mežniecībām. Saimnie-
cību turpina vadīt A. Liopa līdz 1990. 
gadam. No 1981. līdz 1985. gadam 
Kokneses MRS galvenais inženieris ir 
Jāzeps Baltmanis. No 1990. gada viņš 
kļūst par uzņēmuma direktoru. 

• 1994. gadā uzņēmums pārtop par 
VAS “Kokneses MRS”, bet 1995. gadā 
par akciju sabiedrību. Jāzeps Baltma-
nis vada uzņēmuma valdi līdz 2001. 
gadam. 

Informācija no Jāņa Āboliņa 
apkopotajiem materiāliem 

par Kokneses mežrūpniecības 
saimniecības darbības vēsturi 



10KOKNESES NOVADA VĒSTIS      Nr. 128 (415) 2021. gada 12. Marts 10

Zied mūsu gadi pretī jaunam pavasarim
“Ja līdzās ir īstais cilvēks – 50 gadus 
kopā nodzīvot nav grūti,” teic Ārija 
un Jānis Āres par šoziem sagaidīto 
zelta kāzu gadadienu. 1971. gada 23. 
janvārī Saldus pilsētas dzimtsarakstu 
nodaļā viņi  viens otram teica “jā” vār-
du, bet martā, kad pūpoli zied, jaunie 
kurzemnieki jau bija kļuvuši par kok-
nesiešiem.

Sarmīte Rode,
Kokneses novada domes
Tūrisma un sabiedrisko attiecību no-
daļa

Tikpat skanīgs kā viņu uzvārds ir arī mājas 
vārds “Kalnāres” Kokneses pagasta Borma-
ņos, kur sētā labi redzams mājas saimnieku 
čaklums un darba tikums. “Mūsu kopīgie 
gadi pagājuši šeit, un citur savas mājas nespē-
jam iedomāties. Te izauguši mūsu bērni, sa-
tikti vislabākie draugi un kaimiņi,” saka zelta 
kāzu jubilāri.

 
Kāzas svin trīs dienas

Jānis Āre pēc nostrādātiem 50 gadiem savā 
vienīgajā darbavietā SIA “Bormaņi”, kam aiz-
sākums bija kolhozs “Rīts”, 1. martā pabeidza 
savas darba gaitas. Ārijai visi darba gadi pa-
gājuši, strādājot tirdzniecībā, bet daudziem 
koknesiešiem tuvas viņas dzejas vārsmas, ku-
rās visskaistākie vārdi veltīti Koknesei, Pērses 
un Daugavas krastam.

Kā sācies Ārijas un Jāņa mīlestības stāsts? 
1968. gada ziedošā vasarā Lutriņu pagastā 
viņi viens otru ieraudzīja pirmo reizi. Viņa 
– meitene, kura vēl nebija sagaidījusi savu 
17. dzimšanas dienu, viņš – tikko no dienes-
ta atgriezies stalts jauneklis. “Formas tērpā, 
ļoti izskatīgs un smaidošs – tādu es ieraudzīju 
Jāni, kad sākās mūsu draudzība, kas aizveda 
līdz kāzu dienai,” atceras Ārija.

Pirms 50 gadiem 23. janvāris bijusi snie-
giem bagāta ziemas diena. Pēc laulību cere-
monijas ceļā uz Ārijas vecāku lauku mājām 
bijis jāapstājas pie 15 kāzu vārtiem. “Vienā 
vietā mūs sagaidīja vietējais deju kolektīvs ar 
priekšnesumiem, cituviet bija iekurts uguns-
kurs, izjūgts zirgs, kāršu spēlmanis un vēl citi 
pārsteigumi. Kāzas svinējām trīs dienas!” – 
atklāj abi Āres. 

Neilgi pirms kāzām Jānis bija uzzinājis, ka 
kolhozā “Rīts” vajadzīgs darbnīcu vadītājs. 
Atbraucis, aprunājies ar kolhoza priekšsē-
dētāju Pēteri Torsteru un piekritis vest līdzi 
jauno sieviņu, sākt dzīvi tālumā no dzimtās 
puses.

Prieks par bērnu ģimenēm
“Mums piešķīra dzīvokli tikko uzceltā 

mājā “Sausnoras”. Tur dzīvojot, pasaulē nāca 
dēls Aldis un meita Ginta. Iesākums nebija 
viegls, ikdienas darbs, mazi bērni, dārzs un 
lopiņi kūtī. Labi, ka pie mums pārcēlās dzīvot 
Jāņa mamma. Viņa bija mūsu labais gariņš. 
Esot darbā, sirds bija mierīga, jo zināju, ka 
bērni ir pabaroti un aprūpēti. No 1986. gada 
dzīvojam paši savās “Kalnārēs”. Mājas pagal-
mā aug mans iestādītais bērzs, bet rudenī – 
manā vismīļākajā gadalaikā zied miķelīši un 

citas rudens puķes,” stāsta Ārija. 1971. gada 1. 
martā viņa sāka darba gaitas Kokneses patē-
rētāju biedrībā, jo pēc vidusskolas bija neklā-
tienē beigusi Rīgas kooperatīvo tehnikumu. 
“Esmu strādājusi par pārdevēju, prečzini, 
veikala vadītāju – man ļoti patika savs darbs, 
kam pateicoties satiku brīnišķīgas kolēģes, 
kuras man ir kļuvušas par draudzenēm, kopā 
dalīts prieks un rasts mierinājums skumjos 
brīžos,” atklāj Ārija.

Savukārt Jānis labprāt atceras laiku, kad ti-
kuši pie pirmā žigulīša un kopā ar bērniem 
apceļojuši Latviju. Jānis un Ārija ir bijuši ve-
dēji kāzās četriem jaunajiem pāriem, kā arī 
viņiem ir četri krustbērni. Būdama Jāņa sie-
va, Ārija, gaidot Līgo svētkus, vienmēr savam 
Jānim pin ozollapu vainagu un sētā sagaida 
līgotājus.

Jaukākie brīži, kad “Kalnārēs” pulcējas 

bērni ar ģimenēm. “Esam patiesi laimīgi par 
bērnu ģimenēm, vedeklu Laumu un znotu 
Gati. Arī viņu mājas ir Koknesē. Ļoti lepo-
jamies ar saviem četriem mazbērniem. Alda 
un Laumas meita Lelde jau ir izskolojusies un 
strādā par skolotāju Ilmāra Gaiša Kokneses 
vidusskolā, bet dēls Atis ir students un viens 
no labākajiem Latvijas peldētājiem savā vecu-
mā grupā. Ginta un Gatis audzina dēlu Gustu 
un meitu Elzu. Abi jaunākie mazbērni čakli 
mācās skolā, ir radoši un talantīgi katrs savā 
jomā.

Dzimtas spēkam aug 
ozoliņi Likteņdārzā

Garajos kopdzīves gados Ārijai un Jānim ir 
izveidojušās savas dzīves atziņas – zelta grau-
di, kas būtu noderīgi jaunas dzīves sācējiem: 
vienam otru ir jāciena, jāprot uzklausīt, jāat-
zīst savas kļūdas. Ārija piebilst: “Māte pirms 
kāzām teica – dzīve nebūs kā rožu lauks, būs 
arī nezāles jāizravē, bet ziedu gaisma mūs ne-
kad nav pametusi. Mēs esam dažādi rakstu-
ros – Jānis pēc horoskopa ir Vēzis, es esmu 
dzimusi Svaru zīmē, bet mums vienmēr ir 
izdevies rast kompromisu. Mēs viens otram 
uzticamies. Jānis nekad nav iebildis, ka daudz 
laika veltu draudzenēm, braucu ekskursijās, 
un es to ļoti novērtēju. Ja man vajadzētu salī-
dzināt kopā nodzīvotos gadus, tie būtu kā 50 
krāsaini kamolīši, kuros vairāk gaišo un silto 
krāsu.”

Kāzu gadadienā Jānis Ārijai vienmēr dāvi-
na ziedus, zelta kāzu jubilejas rītā paldies par 
50 mīlestības gadiem viņš pateica ar tumšsar-
kanām rozēm. 

Kā apliecinājums dzīves gadiem Kokne-
sē ir viņu sacītais: “Likteņdārzā aug mūsu 
dzimtām iestādītie ozoliņi, ir arī bruģakmeņi 
ar mūsu vārdiem. Te zied mūsu kopīgie gadi 
pretī jaunam pavasarim.”

Ārija Āre pirmajās kāzās, kurās 
ar vīru bija vedēji. Kāzu dienā 1971. gada 23. janvārī.

Ārija 1970. gadā Koknesē, kad kopā ar Jāni 
pirmo reizi atbrauca uz Koknesi. Par šo 

fotogrāfiju viņa teic: “Atbraucām, iepatikās, 
palikām! Nopirku spieķīti par 1 rubli – atļāva 

pierakstīties Koknesē!”

Ārija un Jānis Āres 2013. gada 16. novembrī 
valsts svētku pasākumā Kokneses kultūras 

namā. Ārija Āre šajā dienā saņēma Kokneses 
novada Goda pilsoņa nosaukumu.

Pirms dažiem gadiem dzimtajā 
Kurzemes pusē.

Lieldienu dievkalpojumi Kokneses novada baznīcās
Kokneses evaņģēliski luteriskajā draudzē
2. aprīlī pulksten 19 – Lielās Piektdienas diev-

kalpojums
4. aprīlī pulksten 10 –  Lieldienu dievkalpo-

jums
Dievkalpojumus vadīs  Pļaviņu Sv. Pētera ev. 

lut. draudzes mācītājs Haralds Biete. Lūgums ie-
vērot epidemioloģiskos noteikumus un distan-
cēšanos.

Kokneses Romas katoļu draudzes baznīcā
2. aprīlī pulksten 13:00 –  Lielās Piektdienas 

Kunga Ciešanu dievkalpojums
3. aprīlī pulksten 15:30 – Lieldienu Vigīlija
4. aprīlī pulksten 8 un pulksten 9:30 – Lieldie-

nu Svētdienas dievkalpojums
Priesteris Elvis Rudovičs informē, ka, ievēro-

jot epidemioloģiskās drošības noteikumus, ka-
toļu baznīcā dievkalpojumus drīkst apmeklēt ne 
vairāk kā 10 cilvēki. Lai piedalītos dievkalpoju-
mā, ir iepriekš jāpiesakās, zvanot priesterim pa 
tālruni: 29559299.

3. aprīlī, Lielajā Sestdienā, pulksten 15:00 un 

4. aprīlī, Lieldienās, pulksten 10:30 pie baznīcas 
stāvlaukumā, ievērojot distancēšanos, iedzīvotā-
jiem, kuri nebūs piedalījušies dievkalpojumos, 
priesteris pasvētīs ūdeni un Lieldienu ēdienus.

Vecbebru Svētās Ģimenes Romas katoļu 
baznīcā

4. aprīlī pulksten 15 – Lieldienu dievkalpo-
jums. Dievkalpojumu vadīs prāvests Andrejs 
Kazakevičs.

Iršu katoļu baznīcā Lieldienu dievkalpojums 
nenotiks.

Ārija Āre

Es tev noplūkšu 
Skaistākos ziedus
No sava dārza.
Lai viņi nenozied
Nevienam nevajadzīgi.
Es smieklus dāvāšu tev,
Lai tie neizgaist vējos,
Nevienu neiepriecinot.
Es tev pačukstēšu
Kādu mīļu vārdiņu,
Lai sniegi to neaizputina –
Nesadzirdētu.
Es sameklēšu tavu plecu,
Uz kura atstāt
Kādas divas asaras – 
Neizraudātas…
Jūtos labi – tu esi 
Man līdzās.
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Pilsdrupu zīmējumi un dzejoļi izstādē
Februāra mēnesī Kokneses pagasta bibliotē-

kā tika gaidīti bērnu radošie darbiņi, kuros bija 
jāizkrāso mūsu senās Kokneses pilsdrupu attēls 
un jāuzraksta dzejolis ar atskaņām.

Konkursa organizētāja Ingrīda Grūbe ir gan-
darīta par Kokneses bērnu atsaucību, jo ir sa-
ņemti 22 zīmējumi un 14 dzejoļi. "Apskatot dar-
biņus, priecājos - cik no maza var daudz! Mil-
zīgs paldies PII "Gundega" grupiņai "Kamenīte" 
un skolotājai Ingai  Skrebelei, Ievai, Emīlijai un 

Markusam Ūtēniem un Raulam! Jūs esat talan-
tīgi - prast būt radošiem, gribēt, varēt, dzejot un 
zīmēt - tas nav maz!"

No 2. marta zīmējumi ir apskatāmi bibliotē-
kas koridorā.

Ingrīda Grūbe teic paldies par atsaucību dar-
biņu autoriem, ar katru no viņiem notiks sazi-
nāšanās par balviņu saņemšanu.

Kokneses pagasta bibliotēkas informācija

Šogad Lielā Talka notiks 
24. aprīlī

Lai rūpētos par Latviju – tās tīrību un ilgtspē-
jību, jau četrpadsmito gadu pēc kārtas norisinā-
sies Lielā Talka. Šogad, kā ierasts, tā notiks pē-
dējā aprīļa sestdienā. Ņemot vērā apstākļus, šo-
gad Lielās Talkas vadmotīvs ir: “Par zaļu Latviju 
– katrs atsevišķi, bet visi kopā!”.  Lielās Talkas 
organizatori aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju 
nepalikt malā un 24.aprīlī doties talkot vai nu 

vienatnē vai ar savu ģimeni. “Iepriekš bija ie-
rasts, ka talkas notiks kolektīvi, bet nemainīsim 
savus ieradumus un nemainīsimies savā zaļajā 
domāšanā, jo talkojot arī vienatnē varam panākt 
mūsu kopīgo mērķi – tīru un zaļu Latviju nāka-
majām paaudzēm!” – teic Lielās Talkas rīkotāji.

Lielās Talkas mērķis, jau kopš tās pirmsā-
kumiem, ir aicināt Latvijas sabiedrību pievērst 
uzmanību un līdzdarboties vides sakopšanā, at-
veseļošanā un labiekārtošanā, radot saliedētības, 
pozitīvisma un labi padarīta darba sajūtu. Savas 
pastāvēšanas otrajā desmitgadē, sākot ar 2019. 
gadu, Lielā Talka aicina ne vien cīnīties ar pie-
sārņojuma sekām, bet arī ar tā cēloņiem – mu-
dinot cilvēkus plašāk domāt un rīkoties laikus, 
lai tīru Latviju un tās skaisto dabu piedzīvotu ne 
tikai mēs, bet arī nākamās paaudzes.

Tāpat kā pērn, arī šogad Latvijas iedzīvotāji 
ir aicināti  talkot, piesakot savu talkošanas vietu 
Lielās Talkas mājas lapā www.talkas.lv un veicot 
sakopšanas un labiekārtošanas darbus, kā arī 
dalīties idejās par to, kas palīdzētu Latvijai kļūt 
ilgtspējīgākai, piedaloties radošajā akcijā “Ideju 
Talkā”.

Olimpiādes turpinās
Neraugoties uz pandēmiju un attālināto 
mācību procesu, skolēniem, esot savās 
mājās, ir iespēja pārliecināties par savām 
zināšanām mācību priekšmetu olimpi-
ādēs, kas šajā laikā noris attālināti. Šī gada 
18. janvārī, ziemas spelgoņa vidū, norisi-
nājās latviešu valodas olimpiādes otrais 
posms 11.,12. klasēm. 

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas infor-
mācija

Olimpiāde notika tiešsaistē, un tajā piedalījās 
1048 Latvijas skolēni. No tiem arī seši Ilmāra Gaiša 
Kokneses vidusskolas skolēni, iegūstot augstu pun-
ktu skaitu. Paldies skolēniem par centību, ieguldīto 
darbu un čaklu pašmācības procesu, gatavojoties 
olimpiādei! Mūsu skolas 11.a klases skolniece Kris-
tela Gžibovska uzaicināta piedalīties valsts olimpi-
ādē, kas risināsies 8. martā, tiešsaistē. Kristela cītīgi 
gatavojas valsts olimpiādei, papildinot savas zināša-
nas par Jura Kronberga dzeju un Janas Egles prozu, 
kas ir šī gada olimpiādes tēmas.

Kristela komentē savu dalību olimpiādē: “Man 
patīk olimpiādes tiešsaistē, jo tās ir mierīgākas un 
ir mazāks stress, pildot uzdevumus mājās. Arī ap-
kārtējie cilvēki neietekmē darba izpildi, jo nav ne-
viena, kas varētu steidzināt pabeigt. Bieži skolā es 
neapzināti paātrinātu savu tempu, kad redzēju, ka 
kāds jau ir nodevis darbu. Tomēr tiešsaistes olimpi-
ādēs darba atļautais izpildes ilgums ir par mazu. 2. 
posmā gāja labi. Es priecājos par tik labu rezultātu, 
jo arī šo olimpiādi es uztvēru kā jebkuru citu, kurā 
esmu piedalījusies. Esmu gandarīta, ka tiku izvirzī-
ta tālāk, jo līdz šim man nav sanācis ņemt dalību 
valsts olimpiādē, tāpēc man šis ir liels sasniegums. 
Biju pārsteigta, kad saņēmu ziņu, ka tiku izvirzīta 
tālāk, jo manā klasē ir ļoti gudri skolēni gan latviešu 
valodā un literatūrā, gan citos priekšmetos. Manu-
prāt, manu rezultātu ļoti ietekmēja olimpiādes 2. 

daļa, kurā ieguvu salīdzinoši augstus punktus. Par 
to es esmu priecīga, jo rakstot likās, ka nespēju sa-
kopot savas domas”.

26.janvārī vidusskolas ekonomikas olimpiādē 
833 dalībnieku vidū bija arī mūsu 11. un 12. klašu 
skolēni. Olimpieši, veicot grūtus, bet interesantus 
uzdevumus, cīnījās par iekļūšanu nākošajā kārtā. 
11. a klases skolēns Daniels Laurinavičs godam 
izturēja šo konkurenci un tika uzaicināts dalībai 
valsts olimpiādē, kas notiks 9.martā. 

Apsveicam Danielu Laurinaviču ar 
augstajiem sasniegumiem! Daniels bija ļoti 
priecīgs par saviem panākumiem, jo šo ziņu 

saņēma kā lielisku dāvanu 
savā dzimšanas dienā.

Zinātniskās pētniecības 
darbu izstrāde

Zinātniskās pētniecības darbu reģionālā 
konference šogad norisinājās tiešsaistes 
režīmā 5.martā. Katrs konferences da-
lībnieks tika iedalīts pārstāvētā reģiona 
attiecīgās zinātņu nozares sekcijā un 
darbu tiešsaistē platformā ZOOM pre-
zentēja šīs grupas ietvaros. 

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas in-
formācija

ZPD reģionālajai konferencei no Ilmāra 
Gaiša Kokneses vidusskolas tika izvirzīta 11. 
a klases skolniece Ieva Kokare ar darbu "Kali-
grāfija un tās pielietojums mūsdienās" (darba 
vadītāja skolotāja Agita Mežiela) un 12.kla-
ses skolniece Megija Čakste ar darbu "Krā-
su nozīme un ietekme uz personību I. Gaiša 
Kokneses vidusskolā" (darba vadītāja skolo-
tāja Inese Vancāne), viņu iesniegtie darbi tika 
novērtēti atbilstoši ar 69 un 50 punktiem. 
Meitenes  piedalījās konferencē ar sava ZPD 
prezentāciju, izmantojot uzskates materiālus 
un iekļaujot arī atbildes uz recenzenta jautā-
jumiem. Kopvērtējumā saņemot 88 punktus 
Ieva Kokare ieguva 2. vietu, bet Megija Čak-
ste ar 67 punktiem – 3 vietu. Pateicamies par 
darbu skolotājām un skolniecēm un apsvei-
cam ar panākumiem!

Paldies arī skolotājai Andrai Kārkliņai un 
12. klases skolniecēm Laurai Putniņai un Kse-
nijai Vītoliņai par ZPD "Kokneses iedzīvotāju 
lasīšanas paradumi", kas tapa sadarbojoties 
ar Kokneses pagasta bibliotēku, noskaidrojot 
bibliotēkas lasītāju lasīšanas paradumus un 
veicot Kokneses iedzīvotāju aptauju.

Ieva Kokare Zinātniskās pētniecības darbu 
reģionālā konferencē ieguva 2. vietu.

Noslēgusies 1. nedēļa 
seriālam "5 nedēļu 
kilometri Vecbebriem"

Pasākums ir jauna pieredze ar rezultā-
tu uzskaiti telefonu aplikācijas STRA-
VA formā - labs sākums motivācijai un 
sportot atmodināšanai šī gada vasa-
rai. Atbilstoši prasībām, savus startus 
veica septiņi dalībnieki. 

Artis Zvejnieks,
Bebru pagasta sporta pasākumu orga-
nizators

Papildus ir sportisti, kuri pievienojušies šai 
grupai, bet nav Bebru pagasta iedzīvotāji un 
ikdienā sporto citur, bet viņi cer kādu nedēļu 
veikt treniņu Bebru pagastā, lai iekļūtu nedē-
ļas kilometrāžas sacensībā.

Ir patīkami redzēt jauniešu apņēmību 
sportot un sekot līdzi viņu treniņu vietām  at-
sūtītajās fotogrāfijās, jo ne visi ir pagasta cen-
tra iedzīvotāji. Ļoti iespējams, ka nākamajās 
četrās nedēļās startu ģeogrāfiskais plašums 
palielināsies.

Lai palielinātu sportisko interesi, ieviesām 
dažus fiksētus posmus (segmentus), kuros 
programma Strava fiksēs jebkura dalībnie-
ka laiku un iekļaus kopējā tabulā ar citiem 
sportistiem. Vecbebru etapiem tagad ir tādi 
nosaukumi - "Trotuāra karalis", "Pļavas skrē-
jējs", "Korists dodas uz muižu".

Pirmās nedēļas kilometrāžas uzvarētāja ir 
Ramona Bičenko ar 49.36 km, kas veikti čet-
ros treniņos. Pirmā nedēļa bija ļoti saulaina 
un radīja pavasarīgu vēlmi sportot, savukārt 
nedēļu mija atnāca ar sniegu un salu, redzē-
sim, kā izturēsim laika apstākļu pārbaudīju-
mus.

Laipni gaidām jaunus pasākuma dalībnie-
kus!

Seniorus aicina 
pieteikties vakcinācijai

Veselības ministrija aicina ikvienu Latvijas 
iedzīvotāju un pirmām kārtām seniorus pie-
teikties Covid-19 vakcīnai pa tālruni 8989, 
vietnē manavakcina.lv vai pie ģimenes ārsta, 
jo tieši pieteikšanās ļaus operatīvi plānot vak-
cināciju aprīlī, kad Latvijā plānots saņemt lie-
lāku vakcīnu skaitu. Kopš 8. marta bezmaksas 
tālruņa līnija 8989 kļuvusi par pieteikšanās 
un informatīvo tālruni, un iedzīvotāji šeit var 
ne tikai reģistrēties vakcīnai pret Covid-19, 
bet arī saņemt atbildes uz jautājumiem par 
vakcināciju.

Ģimenes ārste Daina Eglīte informē: “Sa-
skaņā ar valdības apstiprināto informatīvo 

ziņojumu “Par Covid-19” vakcīnu ieviešanas 
stratēģiju”’ un Veselības ministrijas rīkojumu 
arī Kokneses novada ģimenes ārstu praksēs 
esam uzsākuši vakcināciju pret koronavīru-
su Covid-19. Vakcinācija ir brīvprātīga. Pie-
teikšanās pa prakšu tālruņiem darba laikā vai 
vietnē www.manavakcina.lv, vai zvanot pa 
tālruni 8989. Personas vakcinē pret Covid-19 
infekciju atbilstoši Ministru kabineta noteik-
tajām prioritārajām grupām un Veselības 
ministrijas noteiktajai vakcinācijas procesa 
organizēšanas kārtībai. Lūgums ņemt vērā 
vakcinējamo personu plūsmu.”

Ramona Bičenko ir pirmās nedēļas 
uzvarētāja.
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Vija Liepiņa (1936.)
Genoveva Ondzule (1938.

Kokneses novada Dzimtsarakstu 
nodaļā 2021. gada februārī:

Pašvaldība turpina nodrošināt 
pārtikas pakas skolēniem

Kokneses novada pašvaldība 
ārkārtējā situācijā, kad mācību 
process notiek attālināti, turpina 
nodrošināt pārtikas pakas skolē-
niem. 12. martā pārtikas pakas 
saņems Ilmāra Gaiša Kokneses 
vidusskolas, Bebru pamatskolas 
5. - 9. klašu un Pērses pamatsko-
las 5. – 6. klašu skolēnu vecāki.

Kārtējās pārtikas pakas 5.- 9. 
klasēm tiks komplektētas par trīs 
attālināto mācību nedēļām – no 
8. februāra līdz 26. februārim. 
Pārtikas pakas gatavo SIA "Danis 
plus", kas nodrošina ēdināšanu 
Ilmāra Gaiša Kokneses vidus-
skolā.

Ilmāra Gaiša Kokneses vidus-
skolā 5. – 9. klašu skolēnu vecā-
kiem pārtikas izsniegs 12. martā 
no plkst. 15:00 līdz 19:00 mācību 
iestādes ēdnīcā ((ieeja ēdnīcā no 
skolas pagalma puses. Pārtikas 
pakas tiks komplektētas 5. – 9. 
klašu 176 skolēniem.

Pārtikas paku saņemšanas lai-
kā lūgums ievērot distancēšanās 

nosacījumus. Ja   nav iespējams 
saņemt   pārtikas paku norādī-
tajos laikos, lūgums zvanīt  Bai-
bai Driksniņai t.28216244  un 
vienoties par citu saņemšanas 
laiku. Skolas direktore Inese 
Saulīte informē, ka  1.-4. klašu 
skolēniem  pārtikas pakas tiks 
komplektētas pēc brīvlaika.

 Bebru pamatskolā 5. – 9. klašu 
skolēnu vecākiem pārtikas paku 
izsniegšana notiks 12. martā no 
plkst.15:00 līdz 19:00. Skolas di-
rektore Lidija Degtjareva izsaka 
lūgumu vecākiem pārtikas pakas 
izņemt norādītajā dienā un laikā, 
jo būs produkti, kuru glabāšanas 
nosacījumi un termiņi ir ierobe-
žoti. Bebru pamatskolā pārtikas 
pakas paredzētas 58 skolēniem.

  Ierodoties mācību iestādē, 
vecākiem jāzvana pie skolas dur-
vīm un jāievēro distancēšanās 
noteikumi, jālieto sejas aizsarg-
maska. 

Pērses sākumskolas astoņu 
5.-6.klašu skolēnu vecāki pār-

tikas pakas varēs saņemt 12. 
martā no plkst.15:00 līdz 17:00 
skolā. Lūgums vecākiem izņemt 
pārtikas pakas norādītajā laikā, 
jo to glabāšanas termiņš ir iero-
bežots.  Pārtikas pakās ietilps arī 
LAD projekta "Skolas piens" un 
"Skolas auglis" produkti. Pārtikas 
paku saņemšanas laikā lūgums 
ievērot distancēšanās nosacīju-
mus, roku dezinfekciju un  lietot 
sejas aizsargmasku.

Pērses sākumskolas direkto-
ra pienākumu izpildītāja Santa 
Kalniņa  informē: "12.martā tiks 
izdalīti arī LAD projekta "Skolas 
piens"  un "Skolas auglis produk-
ti" 1.-4.klašu skolēniem par laika 
periodu no 25. janvāra līdz 19. 
februārim, jo   19. februārī plā-
notā produktu piegāde uz skolu  
karantīnas dēļ tika atlikta."

Kokneses novada domes
Tūrisma un sabiedrisko 

attiecību nodaļa


