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Novada Vēstis KOKNESE
BEBRI    IRŠI

Nomazgāsim putekļus no savas dvēseles, lai varētu ieraudzīt dzīvi jaunā gaismā.
/Alberts Zarāns/

kokneses
Novada domes laikraksts Nr. 40 (317)           2013. gada 12. aprīlis

Aizpūš ziemas dienas pavasara vējš, sēdināsim domas saules šūpolēs. /A. Ķirškalne/

Esiet sveicināti aprīlī! Vai apzinā-
mies, ka dzīvojam pārsteidzoši intere-
santā laikā? Esam piedzīvojuši aukstā-
ko martu pēdējo 50 gadu laikā un arī 
sniegotas Lieldienas sen nebija sagaidī-
tas. Vai dabas kaprīzes var nomākt svēt-
ku prieku? Pirmajās Lieldienās sildīja 
pavasara saule,  lieli un mazi izšūpojās 
Lieldienu šūpolēs. Dievnamu zvanu 
skaņas vēstīja par ticības noslēpuma 
nemirstību.

Laiks, kad zeme iet pretī saulei, pre-
tī jaunai dzīvībai un mēs atkal kļūsim 
par skaista notikuma aculieciniekiem, 
kad pavasaris spēji un trauksmaini ar 
karstu elpu izkausēs sniegu, uzziedēs 
zilu vizbuļu acīs, atsauks mājās gāj-
putnus. Tā noteikti būs, jo pavasarim 
darba pilnas rokas. Spodrības mēnesī 
mums visiem jākļūst par talciniekiem un 
jāsteidz palīgā savai zemītei atbrīvoties 
no pērnajiem sārņiem, lai ik vieta mūsu 
novadā kļūst par tīru un zaļu stūrīti. 
Mācīsimies arī mēs šo zaļot un atdzimt 
prieku no bērzu plaukstošajām lapām, 
no mākoņiem debess pļavā. 

Domājot par gaidāmajiem dar-
biem, ielūkojieties arī mūsu laikraksta 
lappusēs, jo ir vērts zināt, kas noticis 
novada dzīvē un kādus notikumus ne-
vajadzētu palaist garām. Novēlam, lai 
kopā ar dabas atmodu dzimst jaunas 
ieceres un apņemšanās paveikt ko īpa-
šu tieši šajā pavasarī! Lai darbīgs un 
saulains aprīlis!

Anita Šmite, Sarmīte Rode

Kokneses Ziņģei tikai viens gadiņš, bet 
šogad tā jau sapulcējusi rekordlielu dalīb-
nieku skaitu! Ziņģēs 18 dziedošas un muzi-
cējošas kopas, kā arī individuālie izpildītā-
ji!!! Atnāc sestdien, 13. aprīlī plkst. 17.00 
uz Kokneses kultūras namu un tur tu sa-
stapsi latgaliešus – „Saimi” no Zvirgzdenes, 
„Sābrus” no Salnavas, „Viļōnīšus” no Vi-
ļāniem, Dekšāres dziedošo vīru kopu „Kū-
zuls”, Isnaudas folkloras kopu, Sakstagala 
„Kolnasātu”, zemgaliešus – „Leimaņus” no 
Dobeles, kurzemniekus – Ventspils „Blū-

mīzeristus”, rīdziniekus – „Budēļus” un 
„Hāgenskalna Muzikantus”, vidzemniekus 
no tuvākas un tālākas apkaimes – Aivieks-
tes „Ābeļziedus”, Ogres „Artavu”, Pļaviņu 
„Āri”, Jumpravas „Liepu Laipu” un māji-
niekus – Bebru „Bitītes”, Kokneses „Urgas” 
un spēlmaņu kopu „Skutelnieki”, kā arī in-
dividuālos izpildītājus – Ausmu Markavu un 
Ināru Mačuļsku.

Ziņģe ir klāt! Dziedāsim kopā!
Inguna Žogota,

folkloras kopas „Urgas” vadītāja

No 5. – 9. jūlijam Koknesē  viesosies 
sadarbības pilsētas Vitingenas (Vācija) pār-
stāvji. Vizītes laikā partnerpilsētas pārstāvji 
apmeklēs Vispārējos Dziesmu un Deju svēt-
kus Rīgā, iepazīs Kokneses novadu un tuvā-
ko apkārtni. 

Par tradīciju kļuvuši pieredzes apmaiņas 
braucieni, kuru laikā gan koknesieši Vācijā, gan 
Vitingenas viesi Koknesē nakšņo viesģimenēs. 

Šī ir lieliska iespēja gūt jaunu pieredzi, kontak-
tus un iegūt draugus sadraudzības pilsētā. 

Aicinām pieteikties interesentus, kuri vē-
lētos šajā laikā savās ģimenēs uzņemt delegā-
cijas pārstāvjus. 

Pieteikšanās un sīkāka informācija pie 
novada domes sabiedrisko attiecību speciā-
listes Anitas Šmites pa tālr. 26164508 vai e-
pastu: anita.smite@koknese.lv

Kokneses Ziņģe ir klāt!

Ar viesmīlību uzņemsim 
draugus no Vitingenas!

27. aprīlī satiksimies Lielajā talkā! Informācija par talkošanu novadā 19. lpp.
Foto: Lelde Āre
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turpinājums 3. lpp. 

2013. gada 27. martā Kokneses novada dome nolēma:
1.1. Pieņemt zināšanai domes deputā-

ta, Kokneses novada medību koordinācijas 
padomes priekšsēdētāja Edgara Mikāla 
informāciju par medību platību apsaimnie-
košanu Kokneses novadā.

1.2. Ieteikt konsultatīvajai padomei:
1.2.1. iedzīvotājiem nepieciešamo in-

formāciju ievietot pašvaldības mājas lapā 
un laikrakstā „Kokneses Novada Vēstis”;

1.2.2. padomes sēdes sasaukt vismaz 
divas reizes gadā.

2.1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobe-
žotu atbildību „Kokneses Komunālie pa-
kalpojumi”, reģ. Nr. 48703001147 Gada 
pārskatu par 2012. gadu.

2.2. SIA „Kokneses Komunālie pakal-
pojumi” valdes locekļa Armanda Preisa 
amatalgu atstāt iepriekšējo.

2.3. SIA „Kokneses Komunālie pakal-
pojumi” peļņu par 2012. gadu atstāt nesa-
dalītu un neizmaksāt dividendes.

3.1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobe-
žotu atbildību „Vidusdaugavas SPAAO”, 
reģ. Nr. 55403015551 Gada pārskatu par 
2012. gadu ar zaudējumiem 123 104, 0 Ls 
(viens simts divdesmit trīs tūkstoši viens 
simts četri lati 00 santīmi).

3.2. Līdz aprīļa Attīstības un tautsaim-
niecības pastāvīgās komitejas sēdei uzdot 
SIA „Vidusdaugavas SPAAO” sagatavot 
rīcības plānu, kā tiks samazināti zaudējumi.

4.1. Pieņemt zināšanai informāciju par 
projektu realizācijas gaitu Kokneses no-
vadā (informācija pašvaldības mājas lapā 
www.koknese.lv ).

4.2. Veicināt projektu sagatavošanu un 
realizāciju visos novada attīstības centros.

5.1. Apstiprināt Kokneses novada do-
mes Dzimtsarakstu nodaļas maksas pa-
kalpojumus un noteikumus to saņemšanai 
(informācija pašvaldības mājas lapā www.
koknese.lv).

5.2. Noteikumi stājas spēkā ar 2013. 
gada 1. aprīli.

5.3. Ar noteikumu stāšanos spēkā, spē-
ku zaudē Kokneses novada domes 2012. 
gada 25. jūlija lēmuma Nr. 6.8 7. pieli-
kums.

6.1. Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr. 6 „Par finansiālo atbalstu Kokneses 
novada iedzīvotāju sportam un balvām par 
Kokneses novada iedzīvotāju sasniegu-
miem sportā”.

6.2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc to publicēšanas laik-
rakstā „Kokneses Novada Vēstis”. Pēc 
saistošo noteikumu spēkā stāšanās, publi-
cēt tos pašvaldības mājas lapā www.kok-
nese.lv

7. No līdzekļiem neparedzētiem gadī-
jumiem piešķirt 3000,00 (trīs tūkstoši lati) 
Ls p/a „Kokneses Tūrisma centrs” grāma-
tas „Atmiņu Daugava” iegādei.

8.1. Apstiprināt Kokneses novada te-
ritorijas plānojumu 2013. – 2024. gadam.

8.2. Kokneses novada teritorijas plāno-
juma 2013. – 2024. gadam daļu „Teritori-
jas izmantošanas un apbūves noteikumi” 
un Grafisko daļu izdot kā Kokneses nova-
da domes 2013. gada 27. marta saistošos 
noteikumus Nr. 4 „Kokneses novada teri-
torijas plānojuma 2013. – 2024. gadam Te-
ritorijas izmantošanas un apbūves noteiku-
mi un Grafiskā daļa” .

8.3. 2013. gada 27. marta saistošie no-
teikumi Nr. 4 „Kokneses novada teritorijas 
plānojuma 2013. – 2024. gadam Teritori-
jas izmantošanas un apbūves noteikumi un 
Grafiskā daļa” stājas spēkā nākamajā dienā 
pēc paziņojuma publicēšanas laikrakstā 
„Latvijas Vēstnesis” un ir īstenojami, kad 
tiek pabeigtas Teritorijas attīstības plāno-
šanas likuma 27. pantā minētās darbības. 

8.4. Ar Kokneses novada domes 2013.
gada 27. marta saistošo noteikumu Nr. 4 
„Kokneses novada teritorijas plānojuma 
2013. – 2024. gadam Teritorijas izman-
tošanas un apbūves noteikumi un Grafis-
kā daļa” īstenošanas dienu spēku zaudē 
Kokneses novada pašvaldības 2009. gada 
26. augusta saistošie noteikumi Nr. 7 
„Par Kokneses novada teritorijas plānoju-
miem”.

9. No līdzekļiem neparedzētiem ga-
dījumiem piešķirt 734,0 Ls (septiņi simti 
trīsdesmit četrus latus 00 santīmus) Bebru 
pamatskolas ēdnīcas bloka jumta nomai-
ņai, jo tas ir kritiskā stāvoklī.  

10. Turpināt realizēt projektu par jumta 
nomaiņu Pērses pamatskolai. 

11.1. Uzdot domes izpilddirektoram Il-
māram Klaužam risināt jautājumu par gul-
tiņu remontu PII „Gundega”, izdevumus 
apmaksāt no pašvaldības budžeta.

 11.2. Par pārējiem iesniegumā minēta-
jiem jautājumiem lemt aprīļa domes sēdē 
un I. Klaužam ziņot aprīļa Finanšu pastā-
vīgās komitejas sēdē . 

12.1. Atbalstīt DIENAS CENTRA iz-
veidi personām ar smagām garīga rakstura 
problēmām Kokneses internātpamatskolas 
– attīstības centra telpās.

13. Apstiprināt grozījumus p/a „Kok-
neses Sporta centrs” peldbaseina iekšējās 
kārtības noteikumos (informācija pašval-
dības mājas lapā www.koknese.lv ).

14.1. Apstiprināt grozījumus maksas 
pakalpojumos pašvaldības aģentūrā „Kok-

neses Sporta centrs” (informācija pašval-
dības mājas lapā www.koknese.lv ). 

14.2. Lēmums stājas spēkā ar 2013. 
gada 5. aprīli.

15.1. Organizēt pavasara gadatirgu 
2013. gada 18. maijā daudzdzīvokļu māju 
rajonā Kokneses pagastā.

15.2. Par gadatirgus darba grupas vadī-
tāju apstiprināt Komunālās nodaļas saim-
niecības pārzini Aldi Neiju.

15.3. Noteikt, ka dalība gadatirgū ir 
bez maksas.

16. No pašvaldības budžeta piešķirt 
papildus līdzekļus 1837,15 Ls (viens tūk-
stotis astoņi simti trīsdesmit septiņi lati 15 
santīmi) grīdu nomaiņai I. Gaiša Kokneses 
vidusskolas 1.stāva mācību klasēs, kurās ir 
plānots remonts.

17.1. Apstiprināt 2013. gada saistošos 
noteikumus Nr. 5 „Noteikumi par koku 
ciršanu ārpus meža”, saskaņā ar pielikumu 
un pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā 
minēto informāciju. 

17.2. Saitošie noteikumi stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc to publicēšanas laik-
rakstā „Kokneses Novada Vēstis”. Pēc 
saistošo noteikumu spēkā stāšanās, publi-
cēt tos pašvaldības mājas lapā www.kok-
nese.lv

18. Uzdot domes izpilddirektoram I. 
Klaužam sagatavot vēstuli LR Satiksmes 
ministrijai un Latvijas Valsts ceļiem ar lū-
gumu informēt domi, kādi pasākumi tiek 
un tiks veikti valsts ceļu kopšanā un uztu-
rēšanā Kokneses novada teritorijā.

19. Apstiprināt līgumu par Brencēnu 
karjera Bebru pagastā Kokneses novadā 
iznomāšanu.

20. Nostiprināt zemesgrāmatā uz Kok-
neses novada domes vārda nekustamo īpa-
šumu „Jauneles” ar kadastra Nr. 3246 002 
0029 6,3 ha kopplatībā, Bebru pagastā, 
Kokneses novadā.

21. Pārdot atklātā izsolē ar augšup-
ejošu soli Kokneses novada domei piede-
rošu nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 
32600130701 – dzīvojamo māju apbūves 
zemesgabalu ar platību 0,1257 ar adresi – 
Līgo iela 2 A, Kokneses pagasts, Kokneses 
novads. 

21.2. Noteikt nekustamā īpašuma ar ka-
dastra Nr. 32600130701 nosacīto pārdošanas 
sākumcenu Ls 1000,- (viens tūkstotis lati).  

21.2. Noteikt, ka izsolei var reģistrēties 
līdz 2013. gada 20. maijam plkst.12.00. 
Izsole notiks 2013. gada 22. maijā 
plkst.10.00, Kokneses novada domes ad-
ministrācijas telpās Melioratoru ielā 1, 
Kokneses pagasta, Kokneses novadā.
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21.3. Apstiprināt nekustamā īpašuma 
ar kadastra Nr. 32600130701 dzīvojamo 
māju apbūves zemesgabala ar adresi – 
Līgo iela 2 A, Kokneses pagasts, Kokneses 
novads, izsoles noteikumus (pielikumā).

21.4. Sludinājumu par izsoli publicēt 
laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, laikraks-
tā „Kokneses Novada Vēstis” un ievietot 
Kokneses novada domes mājas lapā www.
koknese.lv.

22. Tā kā parādiem desmit gadus ir 
jāatrodas grāmatvedības šaubīgo debitoru 
sarakstā, nedzēst Kokneses mūzikas skolas 
bijušo audzēkņu vecāku dalības maksas 
parādus.

23. No līdzekļiem neparedzētiem ga-
dījumiem piešķirt pabalstus 2013. gada 3. 
marta ugunsgrēkā cietušajām ģimenēm, 
kas dzīvoja Bebru pagasta „Ābelēs”.

24. Pieņemt dāvinājumu no A B R – 
nekustamo īpašumu divu istabu dzīvokli 
(adrese) un 4170/26100 daļas no kopīpa-
šuma (adrese), kadastra Nr. 3260 900 0152 
Kokneses pagastā, Kokneses novadā.

25. Lai daudzdzīvokļu mājas „Liepas”, 
Kokneses pagastā īpašnieki varētu piedalī-
ties Eiropas projektā „Daudzdzīvokļu māju 
siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”, 
mājas tehniskajai novērtēšanai, energoaudi-
ta veikšanai, vienkāršotās renovācijas pro-
jekta, inženiertehnisko tāmju un izmaksu 
tāmju izstrādāšanai no pašvaldības budžeta 
sadaļas – atbalsts komercdarbībai un bied-
rībām, piešķirt 1000,- Ls (viens tūkstotis 
latu), ņemot vērā, ka Bormaņi ir viens no 
Kokneses novada attīstības centriem.

26.1. Atbalstīt Kokneses kultūras nama 
iniciatīvu piedalīties Latvijas Kultūrkapi-
tāla fonda atbalstītajā projektā „Zemgales 
Kultūras programmas 2013”.

26.2. Iesniegt projekta „Saulgriežu nakts 
mistērijas Kokneses parkā” pieteikumu Lat-
vijas Kultūrkapitāla fonda atbalstītajā projek-
tā „Zemgales Kultūras programmas 2013”.

26.3. Projekta iesnieguma atbalstīšanas 
gadījumā no Kokneses novada domes bu-
džeta garantēt līdzfinansējumu 500,00 Ls 
(pieci simti latu).

27.1. Apstiprināt 2013. gada 21. martā 
notikušās Kokneses novada, Bebru pagas-
ta, meža īpašuma „Šķibes mežs” cirsmu 
izsoles rezultātus. 

27.2. Pārdot Kokneses novada domei 

piederošo Kokneses novada, Bebru pagas-
ta, meža īpašuma „Šķibes mežs” cirsmas 
zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 
32460010047 par nosolīto cenu Ls 48000 
(četrdesmit astoņiem tūkstošiem latiem) 
SIA „BILLERUDKORSNAS LATVIA” 
reģistrācijas Nr. 50003121261.

28.1. Apstiprināt nekustamā īpašuma 
ar kadastra Nr. 3260 900 0701 dzīvokļa 
Nr. 2 - „Laimdotas” - 2 Kokneses pagasta, 
Kokneses novadā 2013. gada 25. marta iz-
soles rezultātus. 

28.2. Pārdot Kokneses novada domei 
piederošo nekustamo īpašumu ar kadas-
tra Nr. 3260 900 0701 – dzīvokli Nr. 2 ar 
adresi: „Laimdotas” -2 Kokneses pagasta, 
Kokneses novadā, par cenu Ls 2250 (divi 
tūkstoši divi simti piecdesmit latiem) I Ū 
personas kods un slēgt pirkuma līgumu.

29.1. Tā kā Kokneses novada vēlēšanu 
komisijas locekle Inta Balode ir iesniegusi 
iesniegumu par savas darbības izbeigšanu 
Kokneses novada vēlēšanu komisijas sastā-
vā un nav vēlēšanu komisijas locekļa kan-
didāta, kuru varētu apstiprināt viņas vietā, 
izsludināt Kokneses novada vēlēšanu komi-
sijas locekļa kandidātu pieteikšanas termiņu 
līdz 2013.gada 9. aprīlim (ieskaitot).

29.2. 2013. gada 10. aprīlī plkst. 10.00 
sasaukt Kokneses novada domes ārkārtas 
sēdi, lai apstiprinātu Kokneses novada vē-
lēšanu komisijas locekli.

30.1 Piedalīties LR Izglītības un zi-
nātnes ministrijas atklātā projektu kon-
kursā „Sporta inventāra iegādei mācību 
priekšmeta „Sports” standarta īstenoša-
nai izglītības iestādēs”, iesniedzot pro-
jektu „Sporta inventāra iegāde mācību 
priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai 
Kokneses novada izglītības iestādēs” par 
kopējo summu Ls 6 000, 00, t.sk., valsts 
budžeta apakšprogrammas finansējums ir 
Ls 3000,00 un Kokneses novada domes 
līdzfinansējumu – Ls 3000,00.

30.2. Projekta iesnieguma atbalstīšanas 
gadījumā no Kokneses novada domes bu-
džeta garantēt līdzfinansējumu Ls 3000,00.

30.3. Projekta atbalstīšanas gadījumā 
novada izglītības iestādēm finansējumu 
piešķirt proporcionāli bērnu skaitam tajās.

31.1. Papildināt Kokneses novada do-
mes 2012. gada 25. jūlija sēdes lēmuma 3. 
pielikumu ar ierakstu Nr. 12.

APSTIPRINĀTI
ar Kokneses  novada domes 

27.03.2013. 
sēdes lēmumu Nr. 6.2.2

Nekustamā 
īpašuma Izsole

Kokneses novada dome pārdod mu-
tiskā  izsolē ar augšupejošu soli tai piede-
rošo zemes gabalu ar  kadastra Nr. 3260 
013 0701 platība 1257 m2 (lietošanas 
mērķis viendzīvokļa dzīvojamo  māju 
apbūve) Līgo ielā 2A  Kokneses pagastā, 
Kokneses novadā. Izsoles sākumcena 
Ls  1000 (viens tūkstotis lati). Lai pieda-
lītos Objekta izsolē līdz 2013. gada 20. 
maija plkst. 12.00 ir jāiesniedz rakstisku 
pieteikumu un dokumentus par reģistrā-
cijas  maksu Ls 20 un  drošības naudas 
Ls 100 nomaksu. Objekta izsole notiks 
2013.gada 22. maijā plkst. 10.00  Kok-
neses novada domes ēkā  Melioratoru 
ielā 1, Koknesē. 

Ar izsoles noteikumiem var iepazī-
ties Kokneses novada domes kancelejā, 
Melioratoru ielā 1, Koknesē un interne-
tā  pašvaldības mājas lapā www.kokne-
se.lv. Objekta apskati iepriekš saska-
ņot ar  speciālisti E. Ģēģeri pa tālruni 
65133634.

Nr.p.k. Transportlīdzekļa 
nosaukums, marka

Pakalpojuma apraksts Mēr-
vienība

Izcenojums 
bez PVN

PVN
21%

Maksa 
kopā

…
12 Personāla pacēlājs Pacēlāja noma  bez 

operatora

Pacēlāja noma ar 
operatoru

Ls/ 
diennakts

Ls/h

30,00

10,0

6,30

2,10

36,30

12,10

 31.2. Papildinājums stājas spēkā ar 2013. gada 5. aprīli

Kārtējā novada domes sēde no-
tiks 2013. gada 24. aprīlī plkst. 14.00 
novada domē, Melioratoru ielā Nr. 1, 
Kokneses pagastā, Kokneses novadā 
un tajā tiks izskatīti šādi pamatjau-
tājumi:

1. Par 2012. gada 2. pusgadā domes 
pieņemto lēmumu izpildi;

2. Par sociālajai palīdzībai plānoto 
līdzekļu izlietojumu 1. ceturksnī;

3. Par pašvaldības aģentūru finan-
siālo darbību 1. ceturksnī;

4. Par pašvaldības gada pārskatu;
5. Par kultūras darbu novadā.

Dzintra Krišāne,
Kokneses novada domes sekretāre
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Izdoti saskaņā ar 
Sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības likuma
35. panta trešo, ceturto un piekto daļu

Izdarīt Kokneses novada domes 
28.04.2010. saistošajos noteikumos  Nr. 8 
„Par sociālās palīdzības pabalstiem Kokne-
ses novadā” šādus grozījumus:   

1. Izteikt 4.1. punktu šādā redakcijā:
„4.1. Kokneses novadā garantētais mini-

mālo ienākumu līmenis un pabalsta apmērs 
garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodro-
šināšanai vienai personai mēnesī noteikts at-
bilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem.”

2. Aizstāt 5.1.1. apakšpunktā skaitli 
„120,00”  ar skaitli „150,00”. 

3. Aizstāt 5.1.2. apakšpunktā skaitli 
„160,00” ar skaitli „190,00”. 

4. Aizstāt 5.1.3. apakšpunktā skaitli  
„140,00” ar skaitli „170,00”. 

5. Izteikt 5.2. punktu šādā redakcijā: 
„5.2. Pabalsts ārstēšanās un medikamen-

tu iegādes vai veselības apdrošināšanas poli-
ses iegādes izdevumu segšanai tiek piešķirts 

50% apmērā, bet ne vairāk kā Ls 60,00 ģi-
menei gadā, un ne vairāk kā Ls 40,00 gadā 
personai, kura dzīvo viena. Pabalsts tiek 
piešķirts, pamatojoties uz dokumentiem, kas 
pierāda minētos izdevumus (stingrās uzskai-
tes EKA čeki vai kvītis ārsta izrakstīto recep-
šu medikamentiem, kuri nav iekļauti valsts 
kompensējamo medikamentu sarakstā).”

6. Izteikt 5.2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
„5.2.1. pabalsts operāciju, onkoloģisku 

slimību ārstēšanās izdevumu segšanai tiek 
piešķirts 50% apmērā, bet ne vairāk par Ls 
150,00 vienai personai gadā. Pabalsts tiek 
piešķirts, pamatojoties uz dokumentiem, kas 
pierāda minētos izdevumus (stingrās uzskai-
tes EKA čeki vai kvītis ārsta izrakstīto recep-
šu medikamentiem, kuri nav iekļauti valsts 
kompensējamo medikamentu sarakstā).

7. Papildināt noteikumus ar 5.4. punktu 
šādā redakcijā:

„5.4. Pabalsts zobu protezēšanas izdevu-
mu segšanai tiek piešķirts 50% apmērā, bet 
ne vairāk kā Ls 50,00 vienai personai gadā, 
pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem, 
kas pierāda minētos izdevumus.”

8. Aizstāt 9.1.4. apakšpunktā skaitli  
„160,00” ar skaitli „180,00”. 

9. Izteikt 9.1.5. apakšpunktu šādā re-
dakcijā:

„9.1.5. ģimenēm, kurās nav darbspējīgu 
personu un kuru ienākumi uz vienu personu 
ir mazāki par Ls 160,00 – pabalsta apmērs 
līdz Ls 50,00 (uz pieciem mēnešiem).”

10. Papildināt 10.2. punktu ar 10.2.5. 
apakšpunktu šādā redakcijā: 

„10.2.5. atsevišķi dzīvojošiem 3. grupas 
invalīdiem, kuriem ir noteikta atbilstība trū-
cīgas personas statusam, pabalsts Ls 80,- ap-
mērā vai piegādājot malku pabalsta vērtībā.”

11. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā 
likuma „Par pašvaldībām” 45. panta noteik-
tajā kārtībā.

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs D.Vingris

IZRAKSTS PAREIZS
Kokneses novada domes sekretāre

Dz. Krišāne
Kokneses novada Kokneses pagastā

07.03.2013.

Kokneses novada dome informē, ka, pama-
tojoties uz 2013. gada 27. marta sēdes lēmumu 
Nr. 5.6. „Par Kokneses novada teritorijas plā-
nojuma 2013. – 2024. gadam apstiprināšanu un 
saistošo noteikumu izdošanu” (protokols Nr. 
4), ir apstiprināts Kokneses novada teritori-
jas plānojums 2013. – 2024. gadam un izdoti 
saistošie noteikumi Nr. 4 „Kokneses novada 
teritorijas plānojuma 2013. – 2024. gadam 
Teritorijas izmantošanas un apbūves notei-
kumi un Grafiskā daļa”.

Kokneses novada teritorijas plānojuma 
2013. – 2024. gadam izstrādātājs: Kokneses 
novada dome, Melioratoru iela 1, Koknese, 

Kokneses pag., Kokneses nov., LV-5113, tālr. 
65133630, www.koknese.lv sadarbībā ar SIA 
„Metrum”, Elizabetes iela 20, Rīga, LV-1050 
(Rīgas centrālais birojs), tālr. 67609020, 
www.metrum.lv.

Ar apstiprināto Kokneses novada terito-
rijas plānojumu 2013. – 2024. gadam, Vides 
pārskatu, informatīvo ziņojumu, atzinumu 
par Vides pārskatu un monitoringa ziņoju-
ma iesniegšanas termiņiem var iepazīties 
Kokneses novada domē (Melioratoru iela 
1, Koknese, Kokneses pag., Kokneses nov., 
LV-5113), Bebru pagasta pārvaldē („Papar-
des”, Vecbebri, Bebru pag., Kokneses nov., 

LV-5135) un Iršu pagasta pārvaldē („Kūlēni”, 
Irši, Iršu pag., Kokneses nov., LV-5108) katru 
darba dienu pašvaldības iestāžu darba laikā 
vai Kokneses novada pašvaldības mājas lapā 
www.koknese.lv.

Kokneses novada teritorijas plānojums 
2013. – 2024. gadam izstrādāts Eiropas Soci-
ālā fonda finansētā projekta „Teritorijas plāno-
juma un attīstības programmas izstrāde Kok-
neses novada attīstības plānošanas kapacitātes 
paaugstināšanai”, Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/
VRAA/063, ietvaros.

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ
EIROPAS SAVIENĪBA

APSTIPRINĀTI ar Kokneses novada domes
2013. gada 27. februāra lēmumu Nr. 5.1 (protokols Nr. 2)

2013. gada 27. februārī Kokneses novada Kokneses pagastā                        
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 3

Grozījumi Kokneses novada domes  28.04.2010. saistošajos noteikumos  Nr. 8

„Par sociālās palīdzības pabalstiem Kokneses novadā”

Paziņojums par Kokneses novada teritorijas plānojuma
2013. – 2024. gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Kokneses novada dome ir īstenojusi pro-
jektu „Tautas tērpu iegāde Kokneses novada 
deju un folkloras kopu kolektīviem”.

Projekta mērķis bija saglabāt Kokneses 
novada nemateriālo kultūras mantojumu, 
sagatavojot labākos dejotājus un folkloras 
kopas Vispārējiem latviešu Dziesmu un Deju 
svētkiem.

Projekta ietvaros tika iegādāti tērpi čet-

riem Kokneses novada kolektīviem, kuriem 
ir nozīmīgs ieguldījums kultūras mantojuma 
saglabāšanā – deju kolektīviem „Liepavots” 
un „Irši”, folkloras kopai „Urgas” un spēlma-
ņu kopai „Skutelnieki”. Kopā tērpus ieguvu-
ši 37 dejotāji. Visi četri kolektīvi piedalīsies 
XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un deju 
svētkos.

Projekta kopējās izmaksas sastādīja 

LVL 9197,82, no tām LVL 6 841,35 ir Eiro-
pas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) līdzfinansējums un LVL 2 356,47 
Kokneses novada domes līdzfinansējums.

Projekta īstenošanas laiks: no 2012. gada 
18. jūnija līdz 2013. gada 27. martam.

Informē: Projekta koordinatore Anda Mi-
kāla, tālrunis 65133636

E-pasts: anda.mikala@koknese.lv  

Īstenots projekts „Tautas tērpu iegāde Kokneses novada deju un folkloras kopu kolektīviem”,
Nr.12-04-LL20-L413202-000011

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!
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Izdoti saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra 
likuma 17.1 pantu

1. Noteikumi nosaka valsts nodevas ap-
mēru, samaksas kārtību, kā arī atvieglojumus 
un atbrīvojumus no valsts nodevas maksāša-
nas par informācijas saņemšanu no Iedzīvo-
tāju reģistra (turpmāk – reģistrs).

2. Valsts nodevu par informācijas saņem-
šanu no reģistra maksā šādā apmērā: 

2.1. persona, kura vairāk nekā divas rei-
zes kalendāra gadā saņem visu reģistrā esošo 
informāciju (papīra formā) par sevi un sa-
viem bērniem, kuri jaunāki par 18 gadiem, 
- 5 lati; 

2.2. persona, kura vairāk nekā divas rei-
zes kalendāra gadā saņem visu reģistrā esošo 
informāciju (papīra formā) par aizbildnībā 
vai aizgādnībā esošo personu, – 5 lati; 

2.3. persona, kura saņem šo noteikumu 
2.1. un 2.2.apakšpunktā minēto informāciju, 
kas parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, 
- 4 lati; 

2.4. informācijas saņemšana papīra for-
mā, ja tā sagatavota pēc informā cijas piepra-
sītāja norādītiem kritērijiem: 

2.4.1. piecu darbdienu laikā par da-
tiem par vienu personu – 3 lati; 

2.4.2. vienas darbdienas laikā par da-
tiem par vienu personu – 6 lati; 

2.4.3. divu stundu laikā par datiem par 

vienu personu – 10,50 latu; 
2.5. informācijas saņemšana tiešsaistes 

datu pārraides režīmā, ja tā sagatavota pēc 
informācijas pieprasītāja norādītiem kritēri-
jiem: 

2.5.1. akreditētam uzticamam sertifikāci-
jas pakalpojumu sniedzējam par datiem par 
vienu personu – 0,35 lati; 

2.5.2. citām personām, kas nav minētas 
šo noteikumu 2.5.1.apakšpunktā, par datiem 
par vienu personu – 0,80 latu; 

2.6. informācijas saņemšana triju darb-
dienu laikā par datiem par vienu personu, ja 
tā sagatavota pēc informācijas pieprasītāja 
norādītiem kritērijiem un parakstīta ar drošu 
elektronisko parakstu, – 1,50 latu; 

2.7. statistiskas informācijas rakstiska saņem-
šana par vienu A4 formāta lappusi – 1,15 latu. 

(Grozīts ar MK 20.04.2010. noteikumiem 
Nr. 369)

3. Valsts nodevas apmēru samazina par 
50 procentiem, ja informāciju, kas sagatavota 
pēc informācijas pieprasītāja norādītiem kri-
tērijiem, pieprasa: 

3.1. represētā persona; 
3.2. aizbildnis, aizgādnis par aizbildnībā 

vai aizgādnībā esošo personu.
4. No valsts nodevas samaksas ir atbrīvo-

tas šādas personas: 
4.1. invalīdi; 

4.2. Černobiļas atomelektrostacijas avā-
rijas seku likvidēšanas dalībnieki; 

4.3. pensionāri, kuru pensijas apmērs 
nepārsniedz valstī noteikto mini mālo darba 
algu; 

4.4. personas ar zemiem ienākumiem, 
kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta 
noteiktajā kārtībā; 

4.5. personas, kurām dokuments zudis 
no personas gribas neatkarīgu iemeslu dēļ –
nelaimes gadījumā vai prettiesiskas rīcības 
rezultātā.

5. Lai saņemtu atvieglojumu vai atbrī-
vojumu no valsts nodevas samaksas, šo no-
teikumu 3. un 4. punktā minētās personas 
uzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu 
dokumentu.

6. Valsts nodevu samaksā pirms informā-
cijas saņemšanas.

7. Valsts nodevu samaksā, izmantojot 
bezskaidras naudas norēķinu (ar pārskaitī-
jumu) vai skaidrā naudā. Valsts nodevu ie-
maksā kredītiestādē vai citā iestādē, kam ir 
tiesības veikt naudas pārskaitījumus.

8. Valsts nodevu ieskaita valsts pamatbu-
džetā.

9. Noteikumi stājas spēkā ar 2008. gada 
1. janvāri.

Ministru prezidents A. Kalvītis  
Iekšlietu ministrs I. Godmanis

Kokneses novada domes Sociālais die-
nests jau vairāk kā gadu izsniedz AS „Lat-
venergo” dāvanu kartes, kuras paredzētas 
sociāli mazaizsargātām ģimenēm ar bērniem. 
Dāvanu karšu izsniegšanu paredzētajām mēr-
ķa grupām uzsākām 2011. gada decembrī.  

Kopumā šīs sociālā atbalsta kampaņas 2. 
posms tiek realizēts tāpat kā iepriekšējā pos-
mā – Latvijas Pašvaldību savienība saņēma 
dāvinājuma kartes no AS „Latvenergo”, bet 
pēc tam LPS slēdza līgumus ar katru pašval-
dību atsevišķi. Šajā līgumā tika paredzētas 
konkrētas mērķa grupas, kurām šis atbalsts 
paredzēts. Šīs mērķa grupas ir sociāli mazaiz-
sargātās ģimenes ar bērniem:

1. trūcīgās ģimenes ar bērniem (tās, kuras 
iepriekšējā kampaņas posmā saņēmušas tikai 
vienu karti);

2. ģimenes ar bērniem invalīdiem, kaut 
arī šīm ģimenēm nav piešķirts trūcīgas ģime-
nes statuss;

3. ģimenes ar aizbildnībā esošiem bēr-
niem, kaut arī šīm ģimenēm nav piešķirts 
trūcīgas ģimenes statuss;

4. daudzbērnu ģimenes, kaut arī šīm 
ģimenēm nav piešķirts trūcīgas ģimenes 
statuss, taču tikai tās, kuras nav saņēmušas 
kompensāciju par 2400 kWh AS „Latvener-
go” apkalpošanas centros.

Šī gada 11. martā LPS ar Kokneses nova-
da pašvaldību noslēdza vienošanos par grozī-
jumiem 2011. gada 8. decembrī noslēgtajā lī-
gumā. Vienošanās paredz, ka AS Latvenergo 
dāvanu kartes papildus jau minētajām mērķa 
grupām varēs saņemt arī:

1. maznodrošinātās ģimenes ar bērniem;
2. ģimenes, kurās ir bērni, kas slimo ar 

celiakiju;
3. ģimenes ar jaundzimušajiem (bērni, 

kuri dzimuši no 2013. gada 1. janvāra);
4. Černobiļas AES avārijas seku likvidē-

šanas dalībnieku ģimenes, kurās ir bērni;
5. Ģimenes ar bērniem, kurās kāds no ve-

cākiem ir invalīds;
6. Nepilnās ģimenes, kurās zaudēts kāds 

no apgādniekiem, vai viens no vecākiem bēr-
nus audzina viens.

Katra noteiktās mērķgrupas mājsaimnie-
cība var saņemt tikai vienu karti. Izņēmums 
ir daudzbērnu ģimenes, kuras nav saņēmušas 
kompensāciju par 2400 kWh AS „Latvener-
go” apkalpošanas centros. Šīs daudzbērnu 
ģimenes, kuras jau iepriekšējā gadā sociālajā 
dienestā bija saņēmušas AS Latvenergo dā-
vanu karti, sākot ar šī gada 1. aprīli šo dāvanu 
karti var saņemt atkārtoti. 

Kopumā AS „Latvenergo” un Latvijas Paš-
valdību savienība piešķīra Kokneses novadam 

180 kartes. Līdz 2013. gada 1. aprīlim sociālajā 
dienestā dāvanu kartes ir saņēmušas 110 Kok-
neses novada ģimenes (Koknesē – 57, Bebros 
– 31, Iršos – 22). Kokneses novada adminis-
tratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušās ie-
priekšminētajām mērķa grupām atbilstošās ģi-
menes dāvinājuma kartes var saņemt Kokneses 
novada domes Sociālajā dienestā. Lai varētu 
karti saņemt, personai ir jāņem līdzi:

□ personu apliecinošs dokuments, 
□ statusa apliecinājums (trūcīgā vai maz-

nodrošinātā statusa izziņa, bērna vai vecāka 
invaliditātes apliecība, bāriņtiesas lēmums 
par aizbildnības nodibināšanu, izziņa par ģi-
menes sastāvu vai cits);

□ elektroenerģijas piegādes līguma nu-
murs (saņēmējs var norādīt arī citas privātas 
vai juridiskas personas līguma numuru uz ap-
liecinājuma pamata, ka viņš tur dzīvo, t.i. īres 
līguma ar šo personu).

Precīzāku informāciju par neskaidriem 
jautājumiem, var uzzināt, piezvanot uz so-
ciālo dienestu: vadītājai – 65161812, so-
ciālajiem darbiniekiem Kokneses pagastā 
– 65161811, sociālajai darbiniecei Bebru pa-
gastā – 65164340, sociālās palīdzības organi-
zatorei Iršu pagastā – 65163673.

Baiba Tālmane,
Sociālā dienesta vadītāja

Ministru kabineta noteikumi Nr. 844  
Rīgā 2007. gada 11. decembrī (prot. Nr. 69 9.§)

Noteikumi par valsts nodevu par informācijas 
saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra

Par izmaiņām AS Latvenergo sociālā atbalsta kampaņas 2. posmā
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No šī gada 1. marta mainās atkritumu 
izvešanas pakalpojuma cenas daudzdzīvok-
ļu mājās, kuras apsaimnieko SIA „Kokneses 
Komunālie pakalpojumi”.

Cenu izmaiņa ir saistīta ar to, ka iedzīvo-
tāji ir sākuši šķirot atkritumus un dažās mājās 
ir mainījies apjoms.

Kopumā pagājušajā mēnesī apjoms sa-
mazinājies par 72 konteineriem, jeb 54m3. 
Iedzīvotāju aktivitāte ir uzlabojusies, taču ir 
iespēja sadzīves atkritumu apjomu samazināt 
vēl uz pusi, ja iedzīvotāji apzināsies, ka at-
kritumi ir jāšķiro, tādējādi saudzēs dabu un 
ietaupīs savus līdzekļus. Labākais piemērs ir 

daudzdzīvokļu māja „Liepas” Bormaņos, kur 
reāli apjoms ir samazinājies uz pusi, un līdz 
ar to arī cena ir samazinājusies uz pusi. Sprie-
žot pēc cipariem, izskatās, ka samazinājums 
ir vēl lielāks, taču cena ir zemāka, jo tā ir at-
karīga no iedzīvotāju skaita izmaiņām. 

Šobrīd noteiktā maksa par atkritumiem 
ik mēnesi katrā mājā ir atkarīga no konteine-
ru daudzuma, izvešanas biežuma un cilvēku 
skaita. Tādēļ dažās mājās, kuras vēl nešķiro 
atkritumus, ir mainījusies cena. 

Cilvēkiem ir jāapzinās, ka tikai ar mūsu visu 
līdzdalību, izpratni un vēlmi, mēs varam panākt 
atkritumu cenu viena lata (no cilvēka) robežās.

21. martā Kokneses internātpamatsko-
las – attīstības centra pedagogi, lai dalītos 
pieredzē, pulcējās metodiskajā sanāksmē 
– praktikumā „Inovatīvo darba formu rea-
lizācija mācību stundā”, kurā iepazīstināja 
ar savām veidotajām didaktiskajām spēlēm, 
interaktīvajām darba lapām, alternatīvām au-
dzināšanas nodarbībām un darba metodēm, 
nepublicētu autorprogrammu, metodiskajiem 
materiāliem un metodēm, kā no koksnes at-
griezumiem izgatavot saimniecībā noderīgas 
lietas. Noslēgumā skolotāji, kopīgā balsoju-
mā, izvēlējās labāko ideju autorus, kuri saņē-
ma veicināšanas balvas. 

Par labāko atzina direktores vietnieces 
izglītības jomā, latviešu valodas skolotājas 
S. Baltceres veidoto spēli „Kaķīša dzirnavi-
ņas”. Otro vietu saņēma direktores vietnie-
ces audzināšanas darbā, pirmsskolas mūzi-
kas skolotājas A. Ščerbinskas metodiskais 
materiāls „Katram sava skaņa”. Skolotāja 
A. Ļaksas alternatīvā audzināšanas darba 
metode „No dzejas top dziesma” ieguva tre-
šo vietu. Prezentācijas laikā A. Ļaksa pie-
dāvāja pamēģināt visiem klātesošajiem no 
dzejas vārsmām izveidot dziesmu repa stilā. 
Atzinību guva arī skolotājas J. Rotkājas spē-
les sagatave „Ķenguriņš”, kuru iespējams 
izmantot dažādās mācību stundās un audzi-
nāšanas nodarbībās. 

Ikdienā, strādājot ar bērniem, pedagogi 
meklē dažādas idejas, lai nodrošinātu mūs-
dienīgu, inovatīvu mācīšanas un mācīšanās 
procesu. Metodiskā sanāksme – praktikums 
sagādāja pozitīvas emocijas un sniedza iespē-
ju smelties interesantas, radošas idejas turp-
mākajam darbam.

Teksts un foto 
Elīna Ivanāne

direktores vietniece metodiskajā darbā
Kokneses internātpamatskola –

attīstības centrs

Tiek mainītas atkritumu izvešanas 
pakalpojuma cenas

Adrese
Cena 

februārī 
ar PVN

Cena 
martā ar 

PVN

Cenas 
starpība

Šķiro, vai 
nešķiro

1905. gada iela 27 2.65 1.25 -1.40 Nē

Vērenes iela 1 1.77 1.34 -0.43 Jā

Blaumaņa iela 30, 32 2.06 2.00 -0.06 Jā

Blaumaņa 6, 8, 10, 16, 18, 20 2.06 1.77 -0.29 Jā

Indrānu iela 1, 2, 3, 4, 7, 8 2.06 1.77 -0.29 Jā

Lāčplēša iela 1, 3 2.06 1.77 -0.29 Jā

Parka iela 15, 16, 20, 25, 2.06 1.77 -0.29 Jā

Bormaņos „ Liepas” 2.12 0.74 -1.38 Jā
1905. gada iela 3, 5 2.06 1.77 -0.29 Jā

Laimdotas 2.94 1.52 -1.42 Jā

1905. gada iela 44b 2.86 1.96 -0.90 Nē

Kalnakrogs 0.94 0.88 -0.06 Nē

1905. gada iela 64 1.02 0.83 -0.19 Nē

1905. gada iela 51, 51a 1.96 1.36 -0.60 Nē

Dzeņu 7 2.77 0.63 -2.14 Nē

Tilta iela 1 0.98 0.96 -0.02 Nē

Dzirnavu 14 2.20 2.03 -0.17 Nē

Vērenes 2 2.36 2.20 -0.16 Nē

Vērenes 4 2.36 1.67 -0.69 Nē

Parka iela 5 2.06 1.57 -0.49 Nē

Upes iela 2 1.82 2.36 +0.54 Nē

Atgādinājums!
Metot atkritumus konteineros, kuri pare-

dzēti kartonam un PET pudelēm, lūgums ie-
vērot prasību neaizsiet atkritumu maisiņu, 
kurā ievietotas pudeles un papīri, jo tālā-
kajā šo atkritumu pārstrādes procesā aizsietu 
maisiņu atvēršana ir aizliegta darbinieku dro-

šības apsvērumu dēļ. Tāpat šajos konteineros 
nedrīkst ievietot plastmasas olu bretes, 
vienreizējās lietošanas plastmasas trau-
kus, zīdaiņu autiņbiksītes (pamperus) un 
atkritumu maisiņus no labierīcību telpām.

 Informāciju sagatavoja: 
 Ziedonis Vilde, namu pārvaldnieks

Daloties pieredzē

Otro vietu saņēma direktores vietnieces 
audzināšanas darbā, pirmsskolas mūzikas 
skolotājas A. Ščerbinskas metodiskais mate-
riāls „Katram sava skaņa”.
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turpinājums 8. lpp. 

izglītība

Jau kopš 2003. gada Ilmāra Gaiša Kok-
neses vidusskolas audzēkņi un pedagogi ir 
iesaistījušies starptautiskajā COMENIUS 
projektā. Pateicoties tam, daudzi skolēni ir 
ciemojušies gan Portugālē, gan Vācijā un 
Holandē, gan Itālijā un Ungārijā, kā arī uzņē-
muši viesus no šīm zemēm. 

Mainās projektu tēmas, mainās dalībnie-
ki, bet nemainās skolēnu prieks un vēlēšanās 
darboties. Pavisam drīz, no 16. līdz 20. aprī-
lim, projekta tikšanās notiks Koknesē. Iera-
dīsies 30 skolēni un 8 skolotāji no 4 valstīm 
– Vācijas, Nīderlandes, Itālijas un Spānijas.

Šī projekta nosaukums ARTE veidots 
no vārdiem „Art rocks troughout Europa” 
(Māksla rullē visā Eiropā), un katrā tikšanās 
reizē skolēni padziļināti apskata divas dažā-
das mākslas jomas, cenšoties saskatīt un ci-
tiem parādīt to, kas dažādās jomas šķir un kas 
vieno. Šoreiz jaunieši pētīs portretu gleznie-
cību un teātra mākslu. 

Ir saplānots gan darbs, gan arī atpūta, lai 
dienas būtu pilnvērtīgas, lai ārzemnieki aiz-
brauktu ar labām domām un atmiņām un arī 
mūsu dalībniekiem būtu gandarījums.

Projekts prasa daudz laika un spēka, bet 

ir tik jauki, ka visi, pie kā vēršamies pēc pa-
doma, atbalsta un palīdzības, neatsaka un 
labprāt piedalās. Arī ar daudzo viesu uzņem-
šanu (projekts paredz, ka jaunieši dzīvo vies-
ģimenēs) neradās grūtības.

Vēlamies pateikt paldies visiem atsau-
cīgajiem Kokneses ļaudīm un aicināt uz 
projekta tikšanās noslēguma izrādi piekt-
dien, 19. aprīlī plkst. 19:00 vidusskolas 
aktu zālē.

Projekta koordinatores
Līvija Reinberga

un Inguna Kalniņa

04.03.13. – pirmdiena (Anna)
No rīta pamodos priecīgi satraukta, jo ilgi 

gaidītais projekta ARTE brauciens uz Itāliju 
bija klāt. Pulksten 10:30 no skolas devāmies 
uz lidostu, lai jau 14:15 lidotu uz Romu. 

Romas lidostā piezemējāmies pēcpusdie-
nā. Pirmā patīkamā lieta – spoža saule un + 
15oC. Arī turpat pie lidostas augošās palmas 
tikai palīdzēja nostiprināt siltuma izjūtu. Jau 
no paša sākuma radās sajūta, ka itāļi nebūt 
nav steidzīga tauta. No lidostas uz Romas 
centru devāmies ar autobusu. Brauciens ilga 
apmēram stundu, un jau pa ceļam varējām 
lieliski izbaudīt un apskatīt Romas arhitek-
tūru un pavisam atšķirīgo satiksmi un brauk-
šanas stilu. Satiksmē dominē mazās Smart 
mašīnītes un motorolleri, kā arī valda vien 
pašiem itāļiem izprotams haoss. Lieliska sa-
jūta mani pārņēma tad, kad es vienkārši brau-
cu, vēroju pa logu ainavas un pēkšņi skatam 
pavērās Kolizejs visā savā krāšņumā. Tas tie-
šām bija neticami – ieraudzīt to, ko jau sen 
vēlējos skatīt pašas acīm! 

Kad autobuss nonāca Romas centrā, mēs 
aizgājām uz pavisam netālo hosteli, kur no-
likām somas un devāmies skaistā Romas iz-

pētē jau pa tumsu. Izrādās, ka Roma tumsā 
ir ne mazāk skaista kā dienā, jo katra kaut 
nedaudz ievērības cienīga ēka, skulptūra vai 
strūklaka ir skaisti izgaismota. Jau pirmajā 
pusstundā sapratām, ka būtībā ikviena ēka ir 
ar kaut ko ievērojama, katrai ēkai bija sava 
rozīnīte! Sapratām arī to, ka, ja reiz Romā 
kaut kas tika būvēts, tad tas noteikti nevarēja 
būt mazs. Nepārspīlējot – visas senās ēkas ir 
vienkārši grandiozas savos izmēros! Tomēr 
īpašu ievērību mēs pievērsām klasiskajiem 
tūristu apskates objektiem, piemēram, Venē-
cijas laukumam, Panteonam, Spāņu kāpnēm 
un Trevi strūklakai.

Protams, devāmies arī uz kādu skaistu 
picēriju, kur nobaudījām īstu itāļu picu. Mēs 
ēdām 3 veidu picas, kuras pavisam noteikti 
atšķīrās no Latvijā ēstajām. Nepamanīta ne-
varēja palikt nesamākslotā itāļu viesmīlība 
un draudzīgums. Jauki, ka arī saldējuma ka-
fejnīcas, gan lielas, gan mazas, ir sastopamas 
ļoti bieži. Mēs izvēlējāmies kādu saldējuma 
bodīti ar ārkārtīgi atraktīvu un draudzīgu pār-
devēju. Tomēr no tur esošajiem ~ 30 saldē-
jumu veidiem izvēlēties bija ļoti, ļoti grūti. 
Taču nav šaubu – saldējums tur ir visgardā-

Par itāļu saldējumu daudzveidību priecājas Līva Lazdiņa, Krista Asmusa, Inguna Kalniņa, 
Anna Bērziņa, Kitija Krilova, Madara Ungere, Līvija Reinberga.

Starptautiskais projekts ARTE Koknesē

Ieskats I. Gaiša Kokneses vidusskolas skolēnu Dienasgrāmatā
ARTE brauciens uz Itāliju

kais, kādu jebkad biju ēdusi! Vēlāk „uzdūrā-
mies” saldējuma kafejnīcai ar 180 saldējuma 
veidiem...

Pastaigā pa Romu pavadījām daudzas 
stundas, tomēr nogurumu sajust nevarēja 
vispār! Dodoties atpakaļ uz hosteli, gājām pa 
ielu, kurai abās pusēs bija sastādīti mandarī-
nu koki, kuri bija pilni ar lieliem, skaistiem 
augļiem. Bija ārkārtīgi žēl tā vienkārši paiet 
tiem garām. Tāpēc, kā jau praktiskās latvie-
tes būdamas, atradām veidu, kā tikt mandarī-
niem klāt. Tie bija ļoti, ļoti, ļoti skābi un sulī-
gi. Tomēr apziņa, ka tu ēd mandarīnu, kurš ir 
svaigi norauts no koka pašā Romas centrā, to 
padarīja ārkārtīgi gardu un baudāmu. 

Hostelī ieradāmies nedaudz pēc pus-
nakts. Tad sekoja naksnīgas sarunas un salds 
miegs līdz pat rītam. 

05.03.13 - otrdiena (Krista)
Rīts sākās mierīgs: ar pamošanos mūsu 

jaukajā viesnīcas istabiņā, bet, protams, mo-
dinātāju, kas bija iestatīts uz pulksten 7, at-
liekot par kādu pusstundu. Tomēr pēc ilgās 
cīņas ar miegu sākām savu otro dienu Itālijā 
ar dušu, brokastīm un dienas plānu kopsavil-
kumu. Tātad - mūsu plānos bija apskatīt vēl 
vienu valstiņu bez Itālijas – Vatikānu, kā arī 
pēc tam doties atpakaļ uz Romas centru, lai  
izstaigātu visu Kolizeju. 

Somas tika sakārtotas, tās mēs atstājām 
turpat viesnīcā, un vēl viena gara, skaista 
diena varēja sākties. Lai dotos uz Vatikānu, 
kāpām autobusā, kas mūs aizveda, precīzāk, 
no kura mēs izkāpām vienu pieturu par vēlu, 
bet tas nekas. Tā ir viena no daudzajām lielis-
kajām lietām Romā – tas, ka, lai cik tālu tev 
būtu jāiet, tev nebūs garlaicīgi, jo visu laiku 
ir, uz ko skatīties, ir, ko baudīt, kaut vai tā-
pat staigājot pa Romas ielām. Tāpēc mierīgi 
devāmies atpakaļ, meklējot galveno ieeju Va-
tikānā. Protams, to mēs veiksmīgi atradām, 
tāpēc varējām, nekavējot laiku, iet baudīt Va-
tikāna īpašo atmosfēru. Sekoja arī ļoti ilgais 
gājiens augšā uz Svētā Pētera bazilikas ku-
polu. Kāpšana bija ļoti nogurdinoša, bailīga, 
tomēr, tiekot pašā augšā un redzot skatus no 
turienes, sapratu, ka viss kāpiens bija to vērts. 
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turpinājums no 7. lpp. 
Laiks paskrēja nemanot, tāpēc drīz jau bija jādo-
das tālāk uz otru lielo paredzēto apskates objektu, 
tomēr pirms pašas promiešanas vēl bija jāpaspēj 
uz mājām nosūtīt pastkarte ar Vatikāna pasta zī-
mogu. (Tiesa, uz Koknesi pastkarte gan atceļoja 
ar nelielu nokavēšanos.)

Ja es teiktu, ka gribēju ātrāk doties prom 
no Vatikāna, es melotu, jo Vatikānam tiešām ir 
īpatnēja aura, kas liek vēlēties tur uzkavēties kaut 
vēl nedaudz. Tomēr - kas jādara, jādara, jo laiks 
nestāv uz vietas, un drīz mēs jau bijām autobusa 
pieturā, mēģinot saprast, cik tālu un ar kuru auto-
busu mums tālāk jābrauc. Tā kā mums bija palai-
mējies ar mūsu grupiņas saliedētību un apķērību, 
ātri vien aptvērām, uz kurieni mums tālāk jādo-
das, un nepagāja pat ne stunda, kad jau ar smaidu 
sejā taisījām grupiņas kopbildi pie paša Kolizeja.

Sajūtas – neaprakstāmas! Neticami šķiet, ka 
patiesi atrodies vietā, par ko ir tik daudz dzirdēts 
gan skolā, gan ārpus skolas, vietā, par kuru stāsta 
gadsimtiem senus stāstus. Un tur nu mēs stāvē-
jām. Tomēr, teikšu atklāti, šīs vienreizējās sajū-
tas pazuda pēc tam, kad bijām nolēmušas doties 
Kolizeju apskatīt arī no iekšpuses. Var jau būt, 
ka pie vainas bija laika apstākļi vai mana nespē-
ja iztēloties tos visus aprakstītos notikumus reāli 
risināmies tajā vietā, kur atrados, bet Kolizejs no 
iekšpuses manī neradīja tādas sajūtas, kādas biju 
gaidījusi, atrodoties tā ārpusē.

Pēc Kolizeja sekoja mūsu brīvais laiks, kad 
nolēmām caur netālu esošajām drupām doties at-
pakaļ uz viesnīcu, izmetot vēl pēdējo līkumu pa 
Romas pilsētu. Tomēr viss nebija tik vienkārši, 
kā varētu šķist. Šīs iepriekš minētās drupas aiz-
ņēma lielāku platību, nekā no sākuma varējām 
iedomāties, turklāt teritorija bija nožogota, kas 
nozīmē, ka bija tikai dažas konkrētas vietas, pa 
kurām varēja izkļūt ārā. Tiesa, to mēs uzzinājām 
tikai pēc kādas stundas, ko pavadījām, klīstot pa 
šo drupu teritoriju. 

Tomēr viss ir labs, kas labi beidzies, un arī 
mūsu izejas meklējumi beidzās veiksmīgi. Tiesa, 
tajā brīdī jau jutāmies pārgurušas, jo Romai ir vēl 
kāda īpatnība – tā šķiet tik ļoti atšķirīga no pierastās 
ikdienas Latvijā, ka viss, kas ir Romā, liekas kaut 
kas ievērības cienīgs. Šis faktors atsevišķas mūsu 
grupiņas meitenes bija teju vai ievedis ārprātā, jo, 
kad puse dienas bija aizvadīta Romas apskates ob-
jektos, radās sajūta, ka tur visa kā ir par daudz un 
mūsu smadzenes vienkārši nespēj to aptvert.

Taisnība jau vien ir, pārmaiņas ir vajadzīgas, 
tieši tāpēc šī pārpilnības sajūta bija nepieciešama, 
lai pēc tam jau pēcpusdienā varētu mierīgu sirdi 
doties tālāk uz pilsētu, kur norisinājās paša pro-
jekta konference, – Alatri. 

Stacijā veiksmīgi un laikus nokļuvām, vil-
cienu sagaidījām ar domu tajā nedaudz pagulēt, 
tomēr, iekāpjot vagonā, sapratām, ka, pat ļoti 
gribēdams, neviens nevarētu tur atgulties, jo te 
nu salīdzinājums ar siļķēm mucā bija tieši laikā.

Lai vai kāds būtu bijis ceļš, pēc kādas 
pusotras stundas bijām Alatri pilsētai tuvākajā 
vilciena stacijā, no kuras uz pašu Alatri bija jā-
brauc kādu pusstundu. Vēl pirms visu kopīgās 
tikšanās skolā paspējām aizbraukt līdz mūsu 
katras itāļu mājām, nolikt somas, ieturēt pirmās 
vakariņas itāļu ģimenē. Pēc vakariņām devā-
mies uz iepriekš pieminēto kopīgo tikšanos, 
kurā katras valsts pārstāvji prezentēja sevi un 
savu valsti. Pasākums bija diezgan muzikāls, 
kas, manuprāt, visam piešķīra tādu kā odziņu, 
jo, neskatoties uz to, ka fiziski jutos pārgurusi 
un biju gatava aizmigt turpat uz vietas, itāļu 
vadītais pirmā vakara pasākums tiešām spēja 
piesaistīt un noturēt manu interesi līdz pašām 
beigām. Par to itāļiem liels paldies!

06.03.13 – trešdiena (Kitija)
Pirmais rīts, kad pamostos savas uzņēmējas 

Džordžas mājās. Visspilgtāk atceros rītu, kad 
braucām uz skolu – visapkārt kalni, braucām 
stāvus lejup, tas lika manām ausīm aizkrist, bet 
par to neuztraucos, izbaudīju skatu. 

Skolā rādījām savus sagatavotos mājas dar-
bus par dažādiem arhitektūras stiliem Latvijā. 
Bija interesanti salīdzināt, kā ir pie mums un kā 
ir citās valstīs! Vēlāk sadalījāmies internacionā-
lās darba grupās. Es biju grupā ar nosaukumu 
„19. gadsimta buržuāzijas māja”. Manuprāt, 
manā grupā bija ļoti viegli strādāt, jo, lai gan 
grupas nosaukums biedēja, visi bijām atraisīti 
sarunām, tāpēc sākām ar iepazīšanos.

Pēc neilga laiciņa pa grupām devāmies uz 
vienu mācību stundu. Interesanti, ka man tā bija 
filozofija. Kāpēc? Tāpēc, ka šāds mācību priekš-
mets man nekad nav bijis Stundas tēma bija par 
Frīdriha Nīčes teorijām, to mēs sapratām, jo 
nedaudz tika tulkots arī angliski.. Skolotājs ar 
bērniem runāja itāliski, tāpēc bija laiks pavērot 
klases iekārtojumu - telpa bija ļoti šaura, maza, 
griesti augsti, nelikās mājīgi. Skolēni bija tikai 
9, bet stundā ar interesi piedalījās visi. 

Tālāk devāmies strādāt grupās, domāt - kā lai 
prezentējam savu mājas tipu. Izdomājām, ka taisī-
sim video ar ideju – kā cilvēki dzīvo šādās mājās. 

Šajā dienā bija paredzēta ekskursija, lai 
iepazītos ar Alatri vēsturi, bet, tā kā stipri lija, 
ekskursija tika „izspēlēta” iekštelpās. Es gan šo 
izrādi neredzēju, lietus dēļ aizkavējāmies pie 
Lorenco, jo tur pusdienojām. Ļoti daudz atkal 
ēdām! Lietus nemitējās, tāpēc uz skolu mūs at-
veda. Turpinājām strādāt grupās. 

Vakariņas bija neparastas, jo atkal bija 
daudz jāēd, ciemos bija arī daudzi citi uzņēmēji 
ar viesiem, Džordžas draugi, latviešu meitenes 
arī bija. Nekad nebiju tik daudz ēdusi kā šajā 
vakarā! Kad paēdām, itāļi mums mācīja da-
žādus vārdus, tāpat darījām arī mēs, pārējie. 
Smiekliem pilns vakars !  

Tā kā šis ir mans pēdējais gads projektā, 
šo tikšanās reizi es izbaudīju pilnībā – gan itāļu 
viesmīlību un nepierasto mīļumu pret visiem, 
gan kalnu burvību, kā arī ēdienu kalnus ! J Par 
šādu iespēju noteikti jāpateicas skolotājām Lī-
vijai un Ingunai ! 

07.03.13 - ceturtdiena ( Madara U.)
Lai arī no rīta lija, visiem bija jauks gara-

stāvoklis, un katrs no šīs dienas gaidīja jaunus 
iespaidus, pozitīvas emocijas un cerēja, ka lie-
tus pāries! 

Rīta cēlienā bija paredzēts darbs interna-
cionālajās grupās, lai varētu turpināt strādāt pie 
prezentācijas, jo noslēguma pasākums vairs 
nebija aiz kalniem. Katrā grupā noritēja aktīva 
darbošanās: vieni zīmēja dekorācijas skečam, citi 
uzņēma videomateriālu vai mēģināja deju soļus - 
tātad pavisam nopietni gatavojās, lai jau nākošajā 
dienā parādītu savu veikumu arī pārējiem. Tad, 
protams, neiztrūkstošs bija starpbrīdis, kur visi 
tika aicināti cienāties ar sviestmaizēm un kādu 
dzērienu, lai būtu spēks doties ekskursijā uz Ne-
apoli, kā bija paredzēts dienas turpinājumā.

Visi sakāpām divos autobusos un devāmies 
ceļā uz skaisto Neapoli, kuru, par spīti lietuti-
ņam, pavisam viegli varēja iedomāties kā kūror-
ta pilsētu saulainā vasaras dienā. 

Līkumojot pa šaurajām ieliņām, beidzot no-
nācām galamērķī – Neapoles mākslas muzejā, 
kas iekārtots Burbonu pilī. No ārpuses to vērojot, 
rodas sajūta kā filmās – palmas un fonā milzīga, 
grezna pils ar plašu piebraucamo ceļu. 

Muzejā bija apskatāmas dažādas 13. – 18. 
gs. gleznas (piemētam, Rafaela, Ticiana glezno-
tās), dažas telpas iekārtotas 18.gs. stilā. Jāsaka 
gan, ka vienam piegājienam bija pārāk daudz 
viena stila un tematikas gleznu, kas samērā drīz 
apnika, taču arī šāda pieredze bija vajadzīga.  

Par laimi, kad iznācām no muzeja, lietus bija 
mitējies. Pēc muzeja ekspozīcijas apskates mums 
tika dots brīvais laiks, lai aplūkotu Neapolē to, kas 
interesē mums pašiem, vai vienkārši paklīstu pa 
iepirkšanās ielas veikaliņiem. 

Kad pirkumi bija somās un Neapole ne-
daudz apskatīta, devāmies un picēriju, lai kopīgi 
nobaudītu īstenu itāļu picu. Tā kā katram bija 
paredzēta vesela pica, tad „nepieredzējušiem” 
bija grūti to visu apēst, lai arī garšoja ļoti. Tur-
klāt -  kur vēl labāk vedas jautras sarunas, ja ne 
jaukā itāļi picērijā ar krietnu picas šķīvi priekšā?

Tā nu pēc vakariņām atgriezāmies Alatri, 
lai dotos pie miera, jo diena bija bijusi gara un 
notikumiem bagāta, turklāt  vajadzēja uzkrāt 
spēkus jaunai dienai!

08.03.13 – 09.03.13 - piektdiena un sest-
diena (Līva)

Laiks bija paskrējis neiedomājami ātri, un 
bija pienākusi pēdējā diena Alatri. Toties vēl tik 
daudz darāmā! No rīta vēl steidzām pabeigt pē-
dējos darbus grupās, un arī piektdienā atkārtoti 
sastapāmies ar mums nesaprotamo (vāciešiem 
pat neizturamo) itāļu neorganizētību, kas pa-
vadīja jebkurus grafikus visas nedēļas garumā. 
Laikam tiešām nevar visu gribēt – lai arī cik itāļi 
būtu viesmīlīgi un patīkami, un arī talantīgi tajā, 
ko no sirds dara, tomēr tehnika un iekļaušanās 
termiņos viņus neuztrauc. Bet, lai vai kā, nav 
vajadzības raizēties, sagatavotos grupu darbus 
(ar mazākām vai lielākām tehniskām problē-
mām) godam prezentēja visas grupas. 

Godīgi sakot, tas vienmēr šķiet pārsteidzoši, 
kā divu triju dienu laikā no pilnīgas nulles katra 
grupa ir spējusi vienoties un izveidot neatkārto-
jamu prezentāciju gan video formātā, gan tēlojot 
„dzīvajā.” Pēc prezentācijām – kopsavilkums, 
bet pēcvārds tika dots mums – latvietēm –, jo jau 
aprīlī tikšanās reize notiks Latvijā, Koknesē, tā-
pēc parādījām savu sagatavoto mājas darbu. 

Kā vienmēr pēc grupu darbu prezentācijām, 
gaisā var just satrauktu prieku un nelielas skum-
jas, ka viss tik ātri tuvojas finišam. Bet priekšā 
vēl bija visas piektdienas pēcpusdiena, vakars un 
pat nakts, lai izbaudītu Alatri un itāļu viesmīlību. 
Man personīgi liels pārsteigums bija fakts, ka 8. 
marts arī itāļiem ir Sieviešu diena, un biju neiz-
sakāmi priecīga, ka biju iekļauta kompānijā, kura 
pēc visiem darbiem devās pie kāda itāļu grupas 
dalībnieka, lai projektā iesaistītie itāļu puiši sa-
gatavotu vairākus ēdienus (kas itāļiem ir pilnīgi 
normāli) īpaši mums, meitenēm. Vakariņas divu 
stundu garumā, jautras spēles un vakara pastaiga 
pa Alatri šaurajām ieliņām noslēdza dienu. 

Vakarā mūs sagaidīja lieliska ballīte skolas 
aulā, kad mūziku spēlēja vietējie itāļi un pro-
jekta dalībnieki. Lai vai kā – itāļi prot ballēties, 
un jāatzīst, ka tik lieliski, līdz pilnīgam spēku 
izsīkumam, nebiju izdejojusies sen. Un to va-
rētu apgalvot gandrīz visi, pat skolotāji, kas arī 
iesaistījās dejās. Spožās zibspuldzes, smaidi un 
apskāvieni - itāļi bija neviltoti visā, ko darīja, un 
arī man vakara gaitā piezagās skumjas, ka jāpa-
met skaistā Itālija un jābeidzas šai tikšanās rei-
zei ar projekta dalībniekiem no pārējām valstīm. 

Tomēr laiks rit nepielūdzami, nakts bija īsa, 
un jau deviņos no rīta kopā ar Nīderlandes pār-
stāvjiem devāmies tiešā ceļā uz Romu. Par laimi 
(vai - par nelaimi), pēc gandrīz nedēļu ilgstošā 
lietus sestdienas rīts bija saulains un skaists. 
Virs Romas lidostas pacēlāmies, kad pilsētā bija 
+20 grādi, un devāmies uz savām mīļajām mā-
jām un -20 grādiem.

 Itāļiem tā vēl bija ziema, bet mums, latvie-
tēm, tā bija lieliska gandrīz nedēļu ilga būšana 
pavasarī ar patīkamiem cilvēkiem, skaistiem 
dabas skatiem un atmiņās paliekošiem pasāku-
miem.
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Specbalva zīmējumu konkursā
„Mans draugs Vitamīns”

Marta pirmajā nedēļā, kad Latvijā zie-
ma vēl rāda savu varenību, „Comenius” 
projekta „RESPECT FOR THE EARTH–
RESPECT FOR OURSELVES” ietvaros uz 
saulaino Itāliju devās 7 Bebru internātvidus-

skolas pārstāvji:
• četras skolotājas – Jolanta Nīcgale-

Kondrāte, Sanita Šiballo, Inese Feldmane, 
Ilga Beķere un

• trīs skolēni – Diāna Mainiece – 9. klase, 

Laikā, kad tik daudz 
šķaudām, klepojam un cī-
nāmies ar temperatūru, ģi-
menes portāls mammamun-
tetiem.lv un AS „Rīgas far-
maceitiskā fabrika” aicināja 
bērnus piedalīties zīmējumu 
konkursā „Mans draugs Vi-
tamīns”.

Arī Bebru pagasta PII „Bitī-
te” 2. grupas bērni un skolotāja 
Nellija Mateša aktīvi iesaistījās 
– zīmēja, līmēja, krāsoja savus 
draugus – Vitamīnus.

Joku dienā, 1. aprīlī, Rīgā, Latviešu biedrī-
bas namā, pasākumā Ankedošu virpulis 2013 
skolēni no  dažādām Latvijas skolām atklāja 
savu prasmi joku un anekdošu stāstīšanā. No 

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas Anekdošu 
virpulī piedalījās 2.b klases skolniece Estere 
Vingre, 4. a klases skolnieces Laura Putniņa 
un Elīza Matušonoka, 6. a klases skolniece 

Dana Grunda. Visas meitenes ieguva titulu 
Mazā smīdinātāja. Anekdošu stāstīšanas mākā 
viņām palīdzēja skolotāja Inguna Žogota.

Kokneses Novada Vēstis

Bebru internātvidusskolas skolēni un skolotājas 
projekta ietvaros viesojas Itālijā

Marta pirmajā nedēļā uz saulaino Itāliju devās  Bebru internātvidusskolas pārstāvji, lai 
piedalītos „Comenius” projektā „Respect for the Earth–respect for ourselves”.

Elīza Šteinrēdere, Sabīne Kuprijanova – 6. 
klase.

Nedēļa Itālijā pārsteidza ar skaistām 
dabas ainavām, ēkām, pilsētām un to ielām, 
mainīgajiem laika apstākļiem, eksotisko un 
tradicionālo virtuvi, skaļiem futbola va-
kariem, ārkārtīgi laipnu uzņemšanu, drau-
dzīgu attieksmi un mums neierasti mierīgu 
dzīves ritmu.

Itālijas pilsētas Corato sākumskolā sa-
tikās 7 valstu delegācijas – Polijas, Vāci-
jas, Spānijas, Rumānijas, Turcijas, Itālijas, 
Latvijas.

„Comenius” projektā skolēni un peda-
gogi strādā pie dažādiem jautājumiem, kas 
saistīti ar dabas resursu izpēti, saudzēšanu 
un atjaunošanu. Šīs satikšanās pamattēma 
bija „Meža resursi”. Dalībnieki tika iepa-
zīstināti ar katras projektā iesaistītās valsts 
aktualitātēm.

Gatavojoties šim braucienam, mūsu sko-
las skolēni strādāja pie projekta logo vei-
došanas, pētīja datus par Latvijas mežu stā-
vokli, apkopoja priekšlikumus meža resursu 
saglabāšanai un atjaunošanai. Bērniem šis 
brauciens deva iespēju iepazīt Itālijas skolas 
vidi, piedalīties mācību procesā un baudīt šīs 
valsts ģimeņu viesmīlību.

Turpmākos divus mēnešus Bebru in-
ternātvidusskolas skolēni vāks un apkopos 
materiālus par alternatīvu resursu izmanto-
šanu, lai sagatavotos nākamajam dalībnieku 
tikšanās pasākumam, kas notiks maija beigās 
Turcijā.

Bebru internātvidusskolas informācija

Mazās smīdinātājas anekdošu virpulī

Organizētāji rakstīja, ka 5 uzvarētāji 
balvā saņems šobrīd aktuālās sezonālās lie-
tas, bet labā ziņa ir tā, ka visi, kuri piedalī-
jās, saņēma balvas, bet Kokneses novada PII 
„Bitīte” 2. grupiņa – SPECBALVU!

Balvā – Propolisa sīrups, Propolisa sī-
rups ar medu, sīrups „Bronhosols”, „Gri-
posols” vai „Neirosols” katram bērniņam, 
pildspalva, AS „Rīgas farmaceitiskā fabri-
ka” tēju izlase un medus pods kopējai lie-
tošanai.

Daiga Andersone,
2. grupas vecāku pārstāve
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Jelgavā, Zemgales reģiona Kompetenču 
attīstības centrā 21. martā norisinājās Zem-
gales reģionālā skolēnu zinātniski pētniecis-
ko darbu 4. konference, kurā piedalījās sko-
lēni no Zemgales reģiona izglītības iestā-
dēm. Konferenci atklāja Jelgavas Izglītības 
pārvaldes vadītāja Gunta Auza, sekmīgus 
startus vēlēja Zemgales Plānošanas reģiona 
attīstības padomes priekšsēdētājs Guntis Li-
beks, Latvijas Lauksaimniecības universitā-
tes zinātņu prorektors Pēteris Rivža, VISC 
Interešu izglītības un tālākizglītības depar-
tamenta vecākā referente Mudīte Kalniņa, 
kā arī Zemgales reģiona Kompetenču at-
tīstības centra galvenā speciāliste Dace Pē-
tersone-Gūtmane. Pēc konferences atklāša-
nas skolēni devās uz zinātniski pētniecisko 
darbu aizstāvēšanu sekcijās. Kopumā tika 
vērtēti 140 skolēnu zinātniski pētnieciskie 
darbi 3 zinātņu cikla grupās: humanitāro zi-
nātņu, dabaszinātņu un sociālo zinātņu cikla 
sekcijās.

Kokneses novadu pārstāvēja astoņi I. Gai-
ša Kokneses vidusskolas audzēkņi. 12. klases 
skolniece Krista Asmusa savu darbu „Dis-
kriminācija darba tirgū” prezentēja tieslietu 
sekcijā (vadītājs M. Reinbergs). Veselības 
zinātnes sekcijā savus darbu prezentēja divas 
12. klases skolnieces: Beāte Barone „Skolē-
nu pēdas deformācija I. Gaiša Kokneses vi-
dusskolā” (vadītāji S. Māliņa, I. Māliņš) un 
Evita Skruļa „Skolas somas piemērotība un ar 
to saistītās sekas skolēna veselībai” (vadītāja 
I. Ciša). Cittautu valodniecības sekcijā savu 

darbu „Latviešu valodas apguves grūtības” 
prezentēja 10. klases apmaiņas programmas 
skolnieks Jonas Volkmar, kurš žūriju pārstei-
dza ar prezentāciju latviešu valodā, ko apguvis 
uzturoties Latvijā tikai septiņus mēnešus (va-
dītājas L. Reinberga, L. Āre). Lāsma Ungere 
savu darbu „Laika apstākļu vērošana latviešu 
tautas ticējumos” prezentēja vides zinātnes 
sekcijā (vadītāja I. Ozoliņa). Marta Pavloviča 
vēstures un kultūrvēsturiskā mantojuma sekci-
jā prezentēja savu darbu „Dziedāšanas tradīci-
jas Vietalvas pagastā” (vadītāja I. Asarīte). So-
cioloģijas sekcijā ar veikto pētījumu „ Nakts 
pasākumu popularitāte I. Gaiša Kokneses vi-
dusskolas jauniešu vidū” iepazīstināja Madara 
Ungere (vadītāja E. Užule). Matemātikas sek-
cijā ar darbu „Zelta griezuma proporcija cil-
vēka ķermenī” iepazīstināja Aigars Cibuļskis 
(vadītāja G. Ungere). Pēc ļoti nopietna darba 
un uzstāšanās sekcijās, skolēniem bija iespēja 
iepazīt Latvijas Lauksaimniecības universitā-
ti. Koknesieši bija patīkami pārsteigti satikt 
bijušo skolas audzēkni Ievu Kalniņu, kura stu-
dē LLU un pavadīja grupu ar stāstījumu par 
universitāti. Bija iespēja ielūkoties Lauksaim-
niecības un informāciju tehnoloģiju fakultātes 
darbā, kā arī apmeklēt lasītavu, pils muzeju 
un pils kapenes. Vēlā pēcpusdienā LLU aulā 
notika konferences noslēguma pasākums un 
rezultātu paziņošana. Skolēni bija liecinieki 
sadarbības līguma parakstīšanai starp Zemga-
les Plānošanas reģionu, Latvijas Lauksaimnie-
cības universitāti un Zemgales reģiona Kom-
petenču attīstības centru. LLU profesore Anita 

Aizsila ļoti rūpīgi izvērtēja katras sekcijas dar-
bu un paveikto. Profesore uzsvēra, ka šogad 
skolēnu darbos vērojama liela tematu daudz-
veidība, norādīja, kādi uzlabojumi veicami un 
kas jāievēro izstrādājot zinātniski pētniecisko 
darbu nākotnē. Skolēnus un pasākuma viesus 
priecēja LLU folkmūziku un deju kolektīva 
„Kalve” uzstāšanās. No Zemgales reģiona 
uz valsts konferenci 37. konferenci 26. – 28. 
martā tika izvirzīti 73 darbi, to skaitā no Kok-
neses novada: Kristas Asmusas, Jonasa Volk-
mara un Lāsmas Ungeres darbi. Diplomu par 
1. vietu ieguva Krista Asmusa. Krista saņēma 
arī apliecinājumu, kas ļauj viņai iestāties LLU 
ārpus konkursa Ekonomikas un sabiedrības 
attīstības fakultātē. 1. vieta arī Jonasam Volk-
maram. 2. vieta Lāsmai Ungerei. Visi pārējie 
dalībnieki saņēma atzinības rakstus par labiem 
rezultātiem.

Liels paldies par ieguldījumu skolēnu zi-
nātniski pētniecisko darbu izstrādē ir jāsaka 
skolotājiem – darbu vadītājiem, jo bez viņu 
atbalsta un padoma, norādēm un ieguldītā 
darba labi rezultāti nav sasniedzami. Tāpat 
arī liels paldies vecākiem, jo daudzas stundas 
ir pavadītas, lai palīdzētu un iedrošinātu savu 
bērnu. Ir veiktas lieliskas iestrādes zinātnisko 
pētījumu jomā, kas noderēs visā tālākajā dzī-
vē, gan studējot, gan atverot sev jaunus zinā-
šanu apvāršņus. Lai jauniešiem izdodas labi 
starti valsts konkursā un tālākajā zinātniski 
pētnieciskajā darbībā!

 Lauma Āre,
Izglītības darba speciāliste

No 25. – 31.03. Lietuvā, Plungē, Kok-
neses jauniešu biedrība (KJB) apmeklēja 
projektu četru cilvēku sastāvā. Pieredzes ap-
maiņā devās Jānis Balodis, Solveiga Vikšere, 
Ģirts Lasmanis un Lelde Āre. Projektu vei-
doja Lietuvas organizācija “Veikiam.lt”, kura 
tēma bija jauniešu nodarbinātība. Projekta 
laikā mēs tikāmies ar pašvaldības izpilddirek-
toru un lielāko uzņēmēju Plungē, kā arī pār-
stāvējām Latviju un Koknesi gan prezentējot 
Kokneses Jauniešu biedrību, gan arī valsti un 
novadu ar deju un dažādiem gardumiem.

Zemgales reģionālā skolēnu zinātniski pētniecisko 
darbu 4. konference

Kokneses jauniešu biedrība Lietuvā
KJB bija kopā ar vairākām organizācijām 

no 11 dažādām valstīm – Itāliju, Portugā-
li, Bulgāriju, Igauniju, Grieķiju, Rumāniju, 
Kipru, Maltu, Lietuvu, Poliju, Latviju.

Projekta laikā tika organizēta ekskursija 
uz Palangu.

Visas dienas garumā norisinājās dažādas 
aktivitātes par projekta tēmu.

Projekta laikā visas valstis atrada kopīgu 
valodu, stiprināja draudzību, iespējams, pa-
teicoties grupu saliedēšanas spēlēm.

Kopumā dalībnieku atsauksmes ir ļoti 
labas, ar dažiem ieteikumiem nākamajiem 
projektiem, kurus varētu realizēt KJB.

Atsauksmes no pašiem dalībniekiem:
Man patika vieta, kur norisinājās pro-

jekts, ezera krastā. Patika ēdināšana, cilvēki, 
atraktīvās spēles, visu valstu ēdieni – inter-
nacionālais vakars. Ekskursija uz Palangu. 
Nepatika, ka nebija pārāk daudz sportisku 
aktivitāšu, ārā došanās.

Solveiga
Man patika viss iepriekš minētais un es ie-

guvu lielu pieredzi, izmantojot angļu valodu. 
Nespēju pateikties Jānim par šo lielisko iespēju. 
Projekta laikā dalībniekiem bija grūtības izru-
nāt manu vārdu, tāpēc mani sauca par Džordžu.

Ģirts

Man patika viss – sākot ar vietu, kur dzī-
vojām, istabas biedriem. Patika, ka cilvēki 
bija ļoti atvērti un nebija problēmu sazināties. 
Interesanti bija viesoties Palangā, jo tur jau ir 
sācies pavasaris un sniega gandrīz vairs nav, 
jūras krastā bija dīvaini un neierasti staigāt 
ar zābakiem. Man prieks, ka ieguvu jaunus 
draugus, zināšanas, valodas pieredzi.

Lelde

Man bija iespēja mācīties no citām or-
ganizācijām par apmaiņas projektiem un kā 
tos organizēt. Bija ļoti labas lietas, spēles, 
aktivitātes, kuras varētu izmantot KJB pro-
jektos un lietas, kuras varētu uzlabot, piemē-
ram, dažu aktivitāšu organizēšanu, kas šajā 
gadījumā ir saprotama un piedodama kļūda, 
jo uzņēmējorganizācija šādu projektu orga-
nizēja pirmo reizi.

Jānis

Projekta noslēgumā KJB bija sagatavojis 
arī nelielas dāvaniņas projekta organizētājai 
Danai Lukauskienei un vadītājai Angelai no 
Itālijas.

 KJB informācija
L. Āres foto

Kokneses Jauniešu biedrība pārstāvēja 
Latviju un Koknesi gan prezentējot Kokneses 
Jauniešu biedrību, gan arī valsti un novadu 
ar deju un dažādiem gardumiem.
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kultūras dzīve

Lieli un mazi iršēnieši pulcējās pagas-
ta pārvaldes zālītē, kur tika svinēti pirmie 
pavasara svētki – Lieldienas. Iršu sieviešu 
vokālais ansamblis iepriecināja ar dzies-
mām par pavasari un Lieldienām. Šeit 
darbojās radošā darbnīca, kur katrs varēja  
izgatavot savai līdzi atnestajai olai biķerī-
ti, kuru pēc tam novietot uz svētku galda. 
Lielu prieku visiem sagādāja darbošanās 
komandās: tika minētas mīklas,   Lieldienu 
ticējumiem un tautasdziesmām vajadzēja 
izdomāt nobeigumu, mazākie bērni lika 
puzli – olu. Neiztika arī bez sišanās ar olām 
un olu ripināšanas.

Lieldienu svinības novadā

31. marta pusdienlaikā koknesieši pulcējās bērnu rotaļu laukumā, kur kopā ar folkloras 
kopu „Urgas” svinēja pavasara saulgriežu svētkus. Te notika gan olu vārīšana un krāsošana, 
paslēpto olu meklēšana, veiklības un olu ripināšanas sacensības, kā arī netrūka dziesmu un 
danču! Sena tradīcija Lieldienās ir šūpošanās. Bet, pirms šūpošanās šūpoles vispirms ir jāizro-
tā, tad jāapdzied – arī tas viss notika! Paldies visiem lielajiem un mazajiem svētku svinētājiem, 
paldies folkloras kopai „Urgas”, ar kuru gādību turam godā Lieldienu tradīcijas.

„Jautrie Lieldienu svinētāji” Kokneses 
bērnu bibliotēkā. 27.martā bērnu bibliotēkā 
rosījās mazi un ne tik mazi darboties gri-
bētāji un meistaroja „Lieldienu svinētājus”, 
kuriem izdomāja arī vārdus un stāstus. Iz-
domas netrūka nevienam un radās intere-
santi darbiņi, no kuriem liela daļa devās uz 
māju pie saviem meistariem, bet daļa palika 
bibliotēkā, lai kopā ar grāmatām svinētu 
Lieldienas! 

Lieldienu Zaķis Garausis sniegotajās pirmajās Lieldienās Bebros, muzeja „Galdiņi” sētā, 
atnesa ne tikai raibas oliņas ar kadiķu ziediņiem, līksmību lieliem un maziem – izšūpošanos 
Lieldienu šūpolēs, skriešanās sacīkstes, jautras stafetes un muzicēšanu pavasara kukainīšu 
orķestrī. Svētku svinētāji saka paldies Lieldienu Zaķim par sagādāto svētku prieku, jo bez viņa 
klātbūtnes tie nebūtu tik jauki izdevušies! Cerams, ka nākamajās Lieldienās mēs ar Lieldienu 
Zaķi atkal tiksimies! Bet, ja gribat no sūtīt viņam vēstuli, droši rakstiet Daigai Andersonei, 
Bebru internātvidusskolas skolotājai – viņa vislabāk zinās, kur mājo Lieldienu Zaķis!
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Kokneses pagasta bibliotēkā, vietā, kur 
pagājušajā vasarā dzima ideja – radīt Kokne-
sei veltījumu dzejā, 22. martā dzejas draugi 
bija gaidīti uz grāmatas „Gaismas pieskāriens 
Koknesei” atvēršanu. Ar Kokneses novada 
domes atbalstu grāmata tipogrāfijā „Iespēju 
grāmata” izdota 500 eksemplāros. 

 Ar sevi iepazīstināja un dzejoļus no jau-
nās grāmatas lasīja darbu autori: Maija Ste-
pēna, Ārija Āre, Vija Kokina, Dzidra Čuma-
keviča, Olga Kļaviņa, Ilga Sīle, Sarmīte Rode 
un Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas skolē-
ni: Madara Ungere, Tija Spilberga un Kris-
taps Paļskis. Kopā ar klātesošajiem domās 
bija gadu ziņā dižākā autore Baiba Fedotova. 
Vēl grāmatā publicēti Kokneses jauniešu: 
Rūtas Veigures, Montas Jansones un Rihar-
da Bleses darbi. Dzeju papildina koknesieša 
Māra Ločmeļa fotogrāfijas, bet vāka foto ir 
pazīstamā fotogrāfa, jaunjelgavieša Aivara 
Bites darbs. Viņš tikšanās brīdī pastāstīja, 
ka šī fotogrāfija pirms dažiem gadiem tapusi 
kādā saulainā rudens dienā pie Vitālija Kin-
dzuļa mājas „Krasti”, kur loku met Pērse. 

Dzejas lasījumi mijās ar Kokneses mū-
zikas skolas audzēkņu Asnates, Agneses, 
Montas, Unas un  skolotājas Leldes Kamzo-
les-Gagaines muzikālajiem priekšnesumiem.

Svētku reizē dzejas autori pateicās vi-
siem, kas palīdzēja īstenot sapni par dzejas 
grāmatas izdošanu: bibliotekārei Ingrīdai 
Višķerei un viņas kolēģēm par iedvesmoša-
nu un iedrošināšanu, darbu vērtētājām pirms 
publicēšanas – Dzintrai Krišānei, Ilgai Sīlei, 
Lindai Šmitei, kā arī skolotājai Ingrīdai Frī-
denbergai, kura rosināja jauniešus iesaistīties 
dzejas grāmatas tapšanā. Vislielāko paldies 
autori izteica Kokneses novada domei un pā-
rējiem atbalstītājiem: SIA „Kūdras enerģija”, 
z/s „Pilslejas”, Jānim Pauram, Vilim Vītolam 
un biedrībai „Bites”.

Apsveikt grāmatas autorus bija ieradies 
arī jaunjelgavietis Egons Grietiņš, Jaunjel-
gavas literātu apvienības vadītājs, zīmīgs un 
rosinošs bija viņa vēlējums: „Lai arī Koknesē 
top šāda radoša apvienība!”

Viena no grāmatas autorēm, Maija 
Stepēna, kura ieguldījusi vislielāko darbu 
grāmatas veidošanā, sacīja: „Es šo grāma-
tu sauktu par uzdrīkstēšanos. Uzdrīkstēties 
dot, cerībā, ka dotais tiks pieņemts un mī-
lēts.” 

Lai grāmata atrod savu lasītāju! To pret 
ziedojumiem joprojām var iegādāties Kokne-
ses pagasta bibliotēkā.

Kokneses Novada Vēstis

Priekam ir 
trausla dvēsele

Es rakstu pasakas. Jau šogad izdevnie-
cība Jumava sāks izdot manu pasaku sēriju. 
Tās ir pasakas lieliem un maziem. Vienā no 
pasakām māmiņa saka savam mazajam pasa-
ku klausītājam:

„Cik viegli un patīkami runāt mīļus un 
atzinīgus vārdus. Prieks ir abpusējs un ne-
viltots. To tu gan ielāgo un vienmēr atceries. 
Gan jau būsi pamanījis, kā prieku aizdzen 
ļauni un nepelnīti vārdi. Tos parasti runā tie, 
kas nepazīst labo un mīļo vārdu spēku. Ak, 
cik viņi ir nabagi! Cik nabagi! Vai tu saprati 
mani, mazulīt? Lai tev nekad šī prieka nepie-
trūktu! Neskopojies ar labiem un mīļiem vār-
diem! Neturi viņus skumstam azotē, bet runā 
ārā! Tu pats būsi laimīgs un laimīgi būs visi, 
kam tos teiksi. Tā ir liela dzīves gudrība, kas 
nākas grūtāk iemācīties kā burtiņus, komati-
ņus un reizrēķinu.”

Ar to es gribu teikt visiem – ja jūs dzejā 
nemeklējiet domu skaistumu un neparastu-
mu, bet gribiet skaitīt komatiņus, kur kāds 
trūkst vai ir par daudz, tad dzeja nav priekš 
jums. Mūsu grāmatas atvēršanas svētki ir ga-
rām. Mums tas bija iecerēts kā priekam dā-
vināts brīdis. Paldies visiem, kas atnāca, lai 
priecātos kopā ar mums.

Īpašs paldies Ilgai Sīlei par augsto inteli-
ģences un prāta lidojumu! Par spožo paraug-
stundu smalkjūtībā, takta izjūtā un vienkārši 
– cilvēcībā. Esmu tik pateicīga, ka viņai vel-
tīts dzejolītis pats atnāca mani uzmeklēt.

Tātad:              
Nenokauj prieku – priekam tik
                              trausla dvēsele!
Kāda daļiņa nomirs uz mūžiem un neat-
dzims.
Nenodzēs gaismu  sava ceļabiedra acīs,
Gaisma var nodzist uz mūžiem un
                              neiedegties...
Nesabradā ziedus – tiem vēl ilgi jāzied,
Sabradāti  sabirs pīšļos un saulīte raudās.
Pietaupi vārdus, lai radītu gaismu un prieku -
Zem saules tā nav tik daudz, lai varētu,
Lai kāds drīkstētu savam  priekam
Tos dzēst un sabradāt.
 

Un visbeidzot – cik patiesi vārdi: mūžu 
dzīvo, mūžu mācies! Es šajā priecīgajā die-
nā esmu guvusi jaunu mācību – nekad neej 
izlūkos ar cilvēku, kuru nepazīsti  līdz pašām 
saknēm. 

Maija Stepēna

18. aprīlī Kokneses pagasta bibliotēka 
svin apaļu jubileju un katram no mums ir 
vienreizēja iespēja sveikt bibliotēku jubilejā, 
uzdāvinot bibliotēkām neesošu lietu – Logo.

Kokneses pagasta un bērnu bibliotēkas 
izsludina Logo konkursu, kurā ikvienam ir 
vienreizēja iespēja piedalīties un izveidoto 
divus logo – Kokneses pagasta bērnu biblio-

tēkai (KPBB) un Kokneses pagasta bibliotē-
kai (KPB).

Konkurss norisināsies no 2. aprīļa līdz 
25. maijam. Ar konkursa nolikumu var ie-
pazīties Kokneses novada mājas lapā www.
koknese.lv sadaļā Kultūra/Kokneses pagasta 
bibliotēka.

Kokneses pagasta bibliotēku kolektīvs

Veltījums dzejā –
„Gaismas pieskāriens Koknesei”

Grāmatas atklāšanas svētkos ar sevi iepazīstināja un dzejoļus no jaunās grāmatas
lasīja darbu autori.

Logo konkurss
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Jau otro gadu, gaidot pavasari, dzie-
došās ģimenes un draugi Bebros satikās 
uz līksmu, pavasarīgu sadziedāšanos. 
5. aprīļa vakarā Bebru pamatskolā mēs 
pārliecinājāmies, ka dziesmai piemīt brī-
nišķīgs spēks uzziedināt pavasari, kaut 
arī laukā aiz loga par sevi atgādināja 
sniegputenis. Dziedāt uz skatuves – tā 
noteikti bija  uzdrīkstēšanās tiem, kas to 
darīja pirmo reizi, bet daudzi dalībnieki 
jau šajos dziedāšanos svētkos piedalījās 
otro reizi. Pasākumu izjusti un sirsnīgi 
vadīja Inese Skuja un Dzintra Stārasti-
ņa, Inese un viņas vīrs Normunds, bija 
arī tie, kas rūpējās par muzikālo nofor-
mējumu.

Lai arī zemi vēl klāj sniegs, mājas 
„Smilgas” pagalmā uzziedējušas rozes,  
savā dziesmā atklāja tētis Raimonds 
Liepiņš un meita Līva Liāna. Visiem 
dziesmas draugiem Raimonds aicināja 
dziedāt līdzi un ticēt, ka katram reiz būs 
savs rožu dārzs!

Daigas Andersones ģimenē visi ir lie-
li dziedātāji. Daiga ar meitiņu Esteri ir 
pieredzējušas dziedātājas dažādos pasā-
kumos. Šajā vakarā viņas, palīdzot brālī-
tim Valteram, mums dāvāja skaisto Vara 
Vētras dziesmu „Māmiņai”.

Arī Mozgu ģimenē ikdienā un svēt-
ku brīžos līdzās ir dziesma. Māmiņas 
Lailas un jaunākā dēla Edvarda dziedā-
tajai Mārtiņa Freimaņa dziesmai „Lie-
tusdārzs” pavadījumu spēlēja  vecākais 

brālis Viesturs, tikpat sirsnīgi skanēja 
Lailas un Edvarda dziesmiņa par pie-
ciem kaķiem.

Pirmo reizi uz skatuves kopā ar dē-
liem Andreju un Rūdolfu uzstājās Artis 
Zvejnieks. Andreja spēlētā akordeona 
pavadījumā tētis Artis un jaunākais dēls  
Rūdolfs viens otram jautāja: „Kur tad tu 
nu biji, āzīti, manu?”’

„Drauga dēļ mēs dziļas jūras pār-
braucam…” – par īstu draudzību  Jāņa 
Lūsēna dziesmā vēstīja divas draudzenes 
un klasesbiedrenes Samanta Vilmane un 
Patrīcija Eiduka, kurām pavadījumu tā-
pat kā vairākiem citiem priekšnesumiem 
spēlēja Liāna Haritonova.  

„Par zaļu pat vēl zaļāks ir mūsu 
skolas laiks”, dziedot „Tīņu dziesmu”, 
atgādināja Bebru pamatskolas 4. klases 
zēni un meitenes, bet Jura Bitenbindera 
apmestais ritentiņš, izsauca skatītāju sa-
jūsmas aplausus.

Pagājušā gada dziesmotajā pasākumā 
mēs vēlējām veiksmi šovā „Dvīņi dzied” 
brāļiem Reinholdam un Rūdolfam Spru-
kuļiem, vēl nezinot, ka viņi kļūs par šova 
uzvarētājiem. Arī šoreiz jaunie dziedātā-
ji bija kopā ar mums, un viņu izpildīju-
mā skanēja Artūra Manguļa dziesma par 
satikšanos.

4. klases skolēni Juris Bitenbinders 
un Alise Berga ir brālēns un māsīca, 
un viņus jau no mazām dienām vieno 
dziedāt prieks. Šajā vakarā viņi mums 

Dziedošo ģimeņu un draugu saiets Bebros

Jau otro gadu, gaidot pavasari, dziedošās ģimenes un draugi Bebros satikās uz 
līksmu, pavasarīgu sadziedāšanos.

dāvāja Mārtiņa Brauna dziesmu „Veltī-
jums”.

„Tēti, tēti paskaties, māmiņai acis 
zied! Tēti, tēti, paskaties, māmiņai vai-
gi zied! Tēti, tēti, es gribu, lai māmiņa 
vienmēr zied!” Vara Vētras dziesmu „Tu 
esi skaista visos niekos, sīkumos” mā-
miņai Inesei veltīja meita Monta un tē-
tis Normunds, bet skaistas visos niekos, 
sīkumos, sajutāmies mēs visas  koncerta 
skatītājas. 

Dzintra Stārastiņa un Dzintra Snie-
dze ir mācījušās vienā klasē un sēdēju-
šas vienā solā Vecpiebalgas vidusskolā, 
arī turpmāk dzīves ceļš vedis pa vienām 
takām  un atvedis uz Bebriem! Kurš gan 
vēl labāk kā viņas – Vecpiebalgas meite-
nes,  zina, kā zied ūdensrozes dzimtajā 
pusē! Par  to mums draudzenes  pastās-
tīja dziesmā „Vecpiebalgas ūdensrozes”.

Jānis Bots no māmiņas Antras man-
tojusi mīlestību uz dziesmu. Viņi ar prie-
ku savā repertuārā apgūst arvien jaunas 
melodijas. Vienu no tām – Ulda Marhilē-
viča dziesmu „Iedomājies” viņi dziedāja 
šajā vakarā, kurai Jānis spēlēja arī pava-
dījumu.

Tautasdziesmu popūrijā Skuju ģi-
mene bija gan dziedātāji, gan spēlētāji: 
Montas vijole, Ineses akordeons un Nor-
munda ģitāra skanēja kā vienots ģimenes 
orķestris!

Pasākumos daudziem labi pazīsta-
ma ir kļuvusi kapela „Draugi” – draugi 
mūzikā un dzīvē. „Draugu” vadītāja ir 
Velga Feldmane.  Viņu spēlētais jautrais 
dancis „Suseklis” vedināt vedināja uz 
dancošanu!

Ar PII „Bitīte” dziedošo skolotāju 
ziņģi „Pūpēdītis” izskanēja dziedo-
šo ģimeņu un draugu sadziedāšanās. 
Vienā vakarā nevar visas dziesmas 
izdziedāt, bet var dziesmu pūru vaļā 
atdarīt un tajā kādu jaunu dziesmu ie-
raudzīt!

Bebru pagasta pārvaldes vadītāja Ilze 
Pabērza ar pateicības rakstiem un bal-
vām sveica katru dziesmotā vakara da-
lībnieku un novēlēja arī nākampavasar 
satikties dziesmai veltītos svētkos, un lai 
tie, kas šoreiz bija skatītāji, nākamgad 
būtu dziedātāju pulkā!

Sarmīte Rode
Dzintras Sniedzes foto
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Ar domām par Latviju, ar domām  par 
tiem, kas svešumā pagalvī lika sapni par 
Dzimteni, 23. martā piemiņas brīdī pie Kok-
neses kultūras nama pulcējās Kokneses nova-
da iedzīvotāji.  Pēc kopīgi nodziedātas tautas 
lūgšanas, klātesošos uzrunāja Kokneses no-
vada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris. 

Kokneses novada politiski represēto no-
daļas vadītājs Andris Freimanis aicināja vēl-
reiz apzināties cik smaga ir tautas vēstures 

gaita, cik daudz vēl neizsāpēta un neizzināta 
tā nes sev līdz. 

Pie Piemiņas akmens iedegās svecītes,  
sagūla pavasara ziedi un pūpolu pušķīši.

Ogres novada skolotāju kamerkoris pie-
miņas brīža dalībniekiem dāvāja brīnišķīgu 
koncertu „Ceļā uz Dziesmu svētkiem”. Pēc 
koncerta kultūras nama mazajā zālē politiski 
represēto nodaļas biedri un viņu tuvinieki ka-
vējās senās atmiņās un dalījās pārdomās par 

Pirms 15 gadiem, 1998. gada janvārī, 
XXII Vispārējo Latviešu Dziesmu svētku ie-
dvesmots, diriģentes Silvijas Cīrules vadībā, 
tika nodibināts Kokneses pagasta sieviešu 
koris „ANIMA”. Šajos dziesmotajos gados 
„ANIMAS” balsis skanējušas tuvu un tālu, 
iepriecinot ikvienu, kas draugos ar dzies-
mu. Klusajā Lieldienu gaidīšanas nedēļā, 
29. martā, savā 15 gadu jubilejas koncertā 
koris „ANIMA” kopā ar Aizkraukles kultū-
ras nama vīru kori „Staburags” un diriģenti 
Māru Bataragu, dāvāja mums mazos Dzies-
mu svētkus, jo abu koru izpildījumā skanēja 
dziesmas no gaidāmo XXV Vispārējo Lat-
viešu Dziesmu svētku repertuāra. Diriģente 
Aija Liepiņa kori „ANIMA” vada no 2001. 
gada. Viņa koncertu atklāja ar labi pazīs-
tamās Imanta Kalniņa dziesmas vārdiem: 
„Dziesma, ar ko tu sāksies? Sācies ar klusu 

vārdu, sācies ar klusu zilbi, tavējie sapra-
tīs…” Dziesma ir dvēseles skaistākā valoda. 
Gan latviešu tautasdziesmās, gan izcilu lat-
viešu komponistu – mūsu dižgaru melodijās 
atklājās „ANIMAS” dziedātāju prasme, kas 
kaldināta grūtā un pacietīgā darbā mēģināju-
mos, izdziedāt dziesmas būtību, tās dvēseli. 
Latviešu tautas dziesmā Kārļa Lāča apdarē 
„Es bij meita” izpaudās dziedātāju tempera-
ments un daudzbalsīgums. Ar aplausiem ska-
tītāji sagaidīja vīru kori „Staburags”. Kora 
diriģente Māra Bataraga, iepazīstinot ar katru 
dziesmu, atklāja tās īpašo nozīmi Dziesmu 
svētku kopkorī. Pacilāti un svinīgi izskanēja 
Ērika Ešenvalda „Brīvība”, Valtera Kamins-
ka „Mūžu mūžos būs dziesma”, kuras vārdu 
autoram Imantam Ziedonim klātesošie pa-
teicās ar klusuma brīdi. Iecerēts, ka šovasar 
Dziesmu svētkos ieradīsies izcilais Dziesmu 

„ANIMAS” dziesmas dvēselei 15 gadu jubilejas koncertā
svētku goda virsdiriģents Roberts Zuika no 
ASV, kurš šogad 20. janvārī sagaidīja savu 
simtgadi un kuram Jāzeps Vītols veltījis 
dziesmu „Kalējs”. Arī šajā koncertā „Stabu-
rags” mums dāvāja dziesmu „Kalējs”. Trīs 
pēdējās koncerta dziesmas abi kori dziedāja 
kopā. Dziesmās „Vai tādēļ nedziedāju”, „Lo-
katiesi mežu gali” un Ērika Ešenvalda „Dvē-
seles dziesmā” guvām apliecinājumu, ka 
dziesma ir tautas dvēsele un tā ir nemirstīga. 

Jubilāri „ANIMU” sirsnīgi sveica pir-
mā diriģente Silvija Cīrule, vīru koris „Sta-
burags”, vidējās paaudzes deju kolektīvs 
„Liepavots”, Kokneses kultūras nams un citi 
apsveicēji. Kokneses novada domes izpild-
direktors Ilmārs Klaužs savā apsveikuma 
runā sacīja: „Mēs kori „ANIMA” sveicam 
visu Kokneses iedzīvotāju vārdā, jo šajos 15 
darbīgajos gados ar savām dziesmām koris 
kuplinājis pagasta un novada pasākumus, ar 
dziesmu aiznesis Kokneses vārdu pasaulē.” 
Par paveikto tautas mākslas saglabāšanā un 
par 15 dziesmotiem gadiem korī „ANIMA”, 
Kokneses novada domes pateicības rakstus 
saņēma kora diriģente Aija Liepiņa, kora pre-
zidente Ina Požarska, kora dziedātājas: Raja 
Šreibere, Inga Streža, Anita Ozoliņa, Gunta 
Kursīte. Diriģente Aija Liepiņa sirsnīgi pa-
teicās par palīdzību koncertmeistarei Ilonai 
Makareni, kora prezidentei Inai Požarskai un 
visām savām dziedātājām par kopā pavadīto 
laiku un novēlēja vienmēr būt skaistām un 
laimīgām, jo viņām pieder neatņemams dār-
gums – dziesma.

Sarmīte Rode

Mēs esam atgriešanās tauta
laiku, kurā dzīvojam tagad. Bebrēniete Lība 
Zukule, kura aktīvi darbojas Kokneses novada 
politiski represēto nodaļas valdē, pastāstīja, kā 
novada skolu skolēniem veicies, atsaucoties 
represēto aicinājumam, uzrakstīt kāda novadā 
dzīvojoša represijās cietušā dzīvesstāstu. 

Lai arī šogad skolēnu atsaucība bija ma-
zāka kā pagājušajā gadā, Kokneses novada 
domes priekšsēdētājs Dainis Vingris pateicās 
par paveikto četrām skolniecēm, pasniedzot 
viņām Kokneses sporta centra dāvanu kartes. 
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas 7. klases 
skolniece Danute Jankovska ir uzrakstījusi 
aizkustinošu atmiņu stāstu „Manas omes Mo-
nikas Dzenes bērnības laiks Sibīrijā.” Pasā-
kumā kopā ar Danuti bija arī viņas vecmāmi-
ņa Monika Dzene. Viņa noteikti var lepoties 
ar savu mazmeitu! Ilmāra Gaiša Kokneses 
vidusskolas 10. A klases skolniece Santa Ro-
manova  konkursam iesniedza ļoti izsmeļoši 
sagatavotu darbu – atmiņu stāstījumu par iz-
sūtīto Āriju Zālīti (dzimušu Grīslīti), bet Beb-
ru pamatskolas skolnieces Liene Pavloviča 
un Elvita Bistere ir radījušas kopīgu darbu, 
tiekoties ar Bebru pagasta iedzīvotāju Ģertrū-
di Višņevsku un uzrakstot par viņas ģimenes 
gaitām un pārciesto Sibīrijā.

Kokneses Novada Vēstis

Ar domām par Latviju, ar domām  par tiem, kas svešumā pagalvī lika sapni par Dzimteni, 
23. martā piemiņas brīdī pie Kokneses kultūras nama pulcējās Kokneses novada iedzīvotāji.
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„Nav šodien Latvijā pilsētas, novada 
vai pagasta, kur ļaudis nepulcētos piemiņas 
vietās uz kopīgu sirds valodu ar Dzimtenes 
pelēko akmeni un visur tas dzird mierīgu 
„Dievs, svētī Latviju...”, neatkarīgi no dzie-
dātāju skaita. Turpretī Krievijas pierobežas 
pelēčiem cietā akmens sirds sažņaudzas at-
ceroties, kā tūkstošiem cilvēku ešelonos, 
pārbraucot robežu, sparīgi iesāktā „Dievs, 
svētī Latviju” noslāpa asarās un tā arī palika 
nenodziedāta. Pelēkais akmens pārdzīvo vi-
sus, tomēr uzrunā katru un tieši tai brīdī, kad 
gribas klausīties ar sirdi. Akmens liecina pāri 
laikiem” – ar šiem vārdiem 25. martā atceres 
brīdī pie Piemiņas akmens Bebros, klāteso-
šos uzrunāja Bebru pagasta politiski represē-
to grupas vadītāja Antoņina Midega. 

Jau desmit gadus sava svētvieta
Šis bija īpašs atceres brīdis, jo tieši pirms 

10 gadiem, 2003. gada 25. martā, pie Bebru 
pamatskolas atklāja Piemiņas akmeni repre-
sijās cietušajiem. „Jau desmit gadus mums 
ir sava svētvieta”, sacīja Antoņina Mide-
ga. Vienkāršie lauku lielakmeņi kļuvuši par 
pieminekļiem, veidojot svētas atceres vietas 
tiem, kuri guldīti svešajā zemē bez zārka, bez 
kapa.

Piemiņas akmens sev radis vietu pie Beb-
ru pamatskolas, jo līdz 1953. gadam skolas 
bijušā internāta ēkā bija ciema padome. Tieši 
tur 1941. gadā krievu karavīri nošāva Lāčplē-
ša Kara ordeņa kavalieri Andreju Ūbergu, R. 
Balodi, E. Selgu. 1944. gadā šajā vietā noga-
lināts J. Sprigulītis, bet 1946. gadā J. Grīn-
valds. Kritušo varoņu vārdi ir iekalti Piemi-
ņas akmenī. Kādreizējā pagastmājā pirms 
izvešanas uz Sibīriju, bebrēnieši vairākas 
dienas turēti ieslodzīti. Akmenī lasām: „Tie-
sāti un izsūtīti uz Sibīriju – 61. Aizvesti uz 
Sibīriju – 41. Te sākās viņu moku ceļš. Viņu 
aizvešanu simbolizē iegravēts sliežu ceļš.

Apliecinājums spēkam un ticībai
Kopā ar bebrēniešiem atceres brīdī bija 

Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dai-
nis Vingris un Kokneses novada politiski 
represēto nodaļas vadītājs Andris Freimanis. 
Sirsnīgi gaidīts bija Piemiņas akmens autors 
– bijušais bebrēnietis, akmeņkalis Modris 
Stiliņš. 

Vokālā ansambļa „Bitītes” dziesmas par 
Latviju izskanēja kā apliecinājums mūsu spē-
kam un ticībai. 

Ar katru gadu no mums uz mūžu šķiras 
kāds no represijās cietušajiem. „Pēdējos des-
mit gados esam atvadījušies no vairākiem 
mūsu nodaļas biedriem. Mūžībā pavadīta 
pirmā mūsu represēto nodaļas vadītāja, viena 
no Piemiņas akmens idejas izlolotājām Inā-
ra Ķaukule. No mākoņa maliņas uz mums 
noraugās Ausma Lazdiņa, Jāzeps Gari-Jā-
nis, Pēteris Čudars, Arvīds Grantiņš, Artūrs 
Ūbergs, Jānis Rīderers, Jānis Veide. Cieņā un 
pateicībā noliecam galvas šo mūžu priekšā”, 
sacīja Antoņina Midega. Smeldzei līdzās ir 
pateicības gaišums. Pēc klusuma brīža Pie-
miņas akmeni sasildīja iedegtās svecītes un 
pavasara ziedi.

Pateicība par paveikto
Kopīgais tikšanās brīdis turpinājās Bebru 

pamatskolas telpās. Bebru pagasta pārvaldes 
vadītāja Ilze Pabērza atsauca atmiņā laiku 
pirms vairāk kā desmit gadiem, kad Bebru 
pagasta represētie, aicinot atsaukties ikvienu, 
kam dārga nevainīgi bojā gājušo piemiņa, 
sāka vākt ziedojumus, meklēt vēstures lie-
cības, lai kopīgiem spēkiem taptu Piemiņas 
akmens. Bebru pagasta pārvaldes Pateicības 
rakstus par nesavtīgu ieguldījumu Piemiņas 
akmens idejas izlološanā Ilze Pabērza pa-
sniedza Astrīdai Grantiņai, bijušajai Bebru 
pagasta padomes sekretārei un represēto no-
daļas biedrei, Rutai Borislavai, bijušajai Beb-
ru pagasta padomes priekšsēdētājai, akmeņ-
kalim Modrim Stiliņam un komunālās noda-
ļas vadītājam Jurim Bāram. Pateicības rakstu 
saņēma arī Bebru pamatskolas kolektīvs, 

Akmens liecina pāri laikiem
kurš ikdienā rūpējas par Piemiņas akmeni un 
māca mūsu jaunajai paaudzei neaizmirst tau-
tas smago vēstures likteņgaitu.

Ar Dieva palīdzību veicas
Kavējoties atmiņās, klātesošie vēlreiz 

izstaigāja Piemiņas akmens tapšanas ceļu. 
Vispirms represēto nodaļa lūdza pamatsko-
las kolektīvam atļauju tā teritorijā uzstādīt 
iecerēto piemiņas zīmi. Ar piemērota akmens 
meklēšanu talkā nācis komunālās nodaļas va-
dītājs Juris Bārs, sacīdams: „Tas, ko jūs mek-
lējat, guļ tepat līdzās.” Aiz „ Aptiekas” mājas 
pļavā gadu desmitus, neviena īpaši neievērots 
gulējis milzīgs akmens. Astrīda Grantiņa pa-
stāstīja, kā uzaicinājuši akmeni aplūkot Mod-
ri Stiliņu un viņa tēvu, pazīstamu meistaru. 
Viņi apstiprinājuši – šajā akmenī var kalt! 
Tad četras tonnas smagais atradums vests uz 
darbnīcu Koknesē, lai sāktos pamatīgs darbs. 
„Pirms akmens aizvešanas ar Modra tēvu uz 
tā pasēdējām, un es bildu, kā gan mēs savāk-
sim naudu tā izkalšanai? Nodomāju – gan ar 
Dieva palīdzību veiksies. Un, patiesi, cilvēki 
atsaucās un ziedoja katrs pēc savām iespē-
jām un sirds aicinājuma,” atcerējās Astrīda 
Grantiņa. Par to, kā veicies akmens kalšanā, 
atmiņās dalījās Modris Stiliņš: „Darbu sākām 
2002. gada oktobrī, bet pabeidzām 2003. 
gada martā. Ziemas aukstumā urbām cauru-
mus, šķēlām, līdzinājām, slīpējām, līdz bija 
redzama plakne, kurā iekalt tekstu. No ak-
mens noņēmām tonnu liekā materiāla. Jutu, 
ka akmenim ir laba aura, domāju, ka ļoti labi 
bija tas, ka akmens nācis no tās pašas vie-
tas, kur tam būs lemts palikt. Paveikto varu 
nosaukt par savu sirds darbu.” Atklāšanas 
pasākumam pirms desmit gadiem pagasta 
padomei un represēto nodaļai sagatavoties 
palīdzēja Bebru pamatskolas kolektīvs, kā arī 
izsūtītā Vernera Filipsona dēls, Latvijas Gai-
sa spēku pulkvedis Uldis Filipsons, ar kura 
gādību no Aizsardzības ministrijas Protokola 
daļas tika iegūta nepieciešamā informācija 
Piemiņas akmens atklāšanas organizēšanai. 
Arī šajā dienā Uldis Filipsons bija kopā ar 
mums. 

Atmiņu liecības nākotnei
Lai noskaidrotu un sastādītu sarakstu par 

izvestajiem no Bebru pagasta, vācot liecinie-
ku liecības un pētot Valsts vēstures arhīva 
materiālus, pirms desmit gadiem lielu darbu 
ieguldīja Arvīds Grantiņs un Ināra Ķaukule. 
Antoņinas Midegas glīti noformētajos albu-
mos apkopotas ziņas arī par represētajiem 
nodaļas biedriem, kuri izsūtījumā nonākuši 
no citām Latvijas vietām. Paldies par sāpīgo, 
bet mums visiem nepieciešamo traģisko vēs-
tures liecību saglabāšanu.

Latvijā ikviena piemiņas vieta ir dzīvo 
pateicības pienākums pret svešumā aizves-
tajiem. Akmeņi runā. Tie liecina un iekaltie 
vārdi apsūdz. Un akmens atgādina: tai sāpei 
neizsāpēt, tām asarām – nenožūt.

Sarmīte Rode
Dzintras Sniedzes foto
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sporta dzīve

2013. gada 11. maijā Kokne-
ses PA „Kokneses Sporta centrs” 
hallē, Parka ielā 27a, notiks 
2013. gada Kokneses novada 
slēgtās 5. sporta spēles svaru 
stieņa spiešanā guļus bez eki-
pējuma. Reģistrēšanās sacen-
sībām no plkst. 10.00 – 10.50. 
Sacensību sākums plkst. 11.00. 
Sacensību nolikums un vecāku 
atļaujas veidlapa pieejama www.
koknese.lv sadaļā Sports / Ak-
tualitātes sporta dzīvē.

Nedēļas nogalē 6. aprīlī Rīgā, Skonto 
hallē jau divpadsmito reizi aizvadītas vo-
lejbola sacensības vispārizglītojošo skolu 
komandām „Lāse 2013” divās vecuma gru-
pās meitenēm un zēniem.No pirmā posma 
sacensībām, kurās piedalījās 754 komandas 
ar 6787 dalībniekiem, tiesības startēt finālā 
izcīnīja 116 komandas. Gandrīz 1300 da-
lībnieki visas dienas garumā vienlaicīgi uz 
sešpadsmit laukumiem cīnījās par godalgota-
jām vietām. Zēnu grupā 1997. – 2000. gadā 
dzimušajiem volejbolistiem otro vietu no 30 
komandām izcīnīja Ilmāra Gaiša Kokneses 
vidusskolas 9. – 8. klašu komanda. Koman-
dā spēlēja Edijs Lutinskis, Edgars Glāznieks, 
Niklāvs Vingris, Krists Kučinskis, Kristiāns 
Butins, Dāvis Briedis, Alvis Voitkunskis, 

Lauris Larionovs un Artis Dandēns.
Mūsu komanda spraigās cīņās zaudēja 

tikai Jēkabpils valsts ģimnāzijai (ar divu pun-
ktu deficītu), kuri ir „Lāse-2013” uzvarētāji, 
bet visas pārējās spēles tika uzvarētas.

 Komandas klātienē atbalstīja un vēro-
ja novadu pašvaldību vadītāji, tai skaitā arī 
Kokneses domes priekšsēdētājs Dainis Vin-
gris, kurš ir aktīvs Kokneses volejbolistu 
un florbolistu līdzjutējs. Paldies Kokneses 
domei par transporta nodrošinājumu uz šīm 
sacensībām.

Novēlu audzēkņiem cītīgi trenēties tālāk, 
lai nākošajā gadā, startējot pie vidusskolnie-
kiem, arī tiktu pie panākumiem.

Ivars Māliņš,
volejbola komandas treneris

Patrīcijai un Ralfam 
Eidukiem veiksmīgi  
noslēgusies ziemas 
sezona

Latvijas čempionātā biatlonā Alūksnē 16. 
Un 17. martā veiksmīgi startēja mūsu novada 
jaunie sportisti, Aizkraukles novada sporta 
skolas audzēkņi Patrīcija un Ralfs Eiduki. 
Pirmajā sacensību dienā Ralfs sprintā B gru-
pā izcīnīja 2. vietu, bet otrajā dienā iedzīšanā 
bija trešais labākais.  D grupā sprintā mei-
tenēm Patrīcija uzrādīja vislabāko rezultātu 
un ieguva uzvarētājas titulu. Šīs sacensības 
noslēdza Patrīcijas un Ralfa ziemas sporta 
sezonu.

Kokneses Novada Vēstis

Panākums LĀSE 2013

Zēnu grupā 1997. – 2000. gadā dzimušajiem volejbolistiem otro vietu no 30 koman-
dām izcīnīja Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas 9. – 8. klašu komanda. No kreisās: Dāvis 
Briedis, Alvis Voitkunskis, Edgars Glāznieks, Niklāvs Vingris, treneris Ivars Māliņš, Krists 
Kučinskis, Lauris Larionovs, Edijs Lutinskis, Artis Dandēns.

Kokneses kausa 
izcīņai volejbolā
25 gadu jubileja

16. martā Kokneses sporta hallē notika 
25. Kokneses kausa izcīņa volejbolā „Tikša-
nās vietu mainīt nedrīkst” vīriešu un sievie-
šu komandām. Par Kokneses kausu šoreiz 
cīnījās septiņas vīriešu un piecas sieviešu 
komandas. Sacensību organizatore Anna 
Lulle atzīst, ka sacensības bija izdevušās, 
bet nākamgad kausa izcīņu iespējams rīkos 
rudenī, kad spēļu grafiki vēl nav tik saspring-
ti. Pirmo vietu vīriešu komandu konkurencē 
ieguva jēkabpiliešu komanda „Viadukts”, 
otro vietu godam izcīnīja Kokneses novada 
vīri, bet trešajā vietā – vienība „Burtnieki” 
no Valmieras puses. Sieviešu komandu vidū 
uzvarēja spēlētājas no Līvāniem, otro vietu 
ieguva talsenieces, bet trešo – Jelgavas volej-
bolistes. Anna Lulle ar gandarījumu stāsta, ka 
pirmo vietu ieguvēji šogad saņēma oriģinālus 
un speciāli pasūtītus kausus un medaļas, uz 
kuriem attēlota Kokneses novada simbolika 
un jubilejas gadaskaitlis. Komandām, kas 
sacensībās piedalījās pirmo reizi bija īpašas 
pārsteiguma balvas. Arī komandu dalībnieki 
saņēma pārsteigumu veltes no Kokneses no-
vada domes un zemnieku saimniecības „Vec-
siljāņi”. Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, 
nenoteica labāko komandas spēlētāju, bet 
balvas izlozēja visi komandu pārstāvji, līdz ar 
to pie balvas tika veiksmīgākais lozes guvējs. 
Apbalvošanas ceremonijā sportistiem svei-
cienu dejā veltīja Kokneses līnijdejotājas. 

Anna Lulle sirsnīgi pateicas par atbalstu 
sacensību organizēšanā: „Lai sarīkotu šādas 
republikas mēroga sacensības, kuras pārstā-
vēja visi republikas novadi – Kurzeme, Vi-
dzeme, Zemgale, Latgale, ir nepieciešams 
daudzu atbalsts. Paldies Kokneses novada 
domei par piešķirto finansējumu kausu, me-
daļu u.c. iegādei, Kokneses tūrisma centram 
par skaistajām suvenīrkrūzītēm, kuras tika 
pasniegtas izlozes kārtībā katras komandas 
dalībniekam. Par svētku kliņģeri parūpējās 
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas kafejnī-
cas konditori Rita un Gunārs, kuri ziedoja 
savu brīvo dienu un vēl siltus kliņģerus no-
gādāja pasākuma vietā. Paldies sponsoriem 
– Kokneses Miesniekam un personīgi Zanei 
Vainovskai, zemnieku saimniecībai „Kalna-
voti”  īpašniekam Jānim Dzenim, uzņēmējam 
Jurim Lejiņam, zemnieku saimniecībai „Vec-
siljāņi”, siera meistarei Ievai Midegai, Agitai 
Eglītei par garšīgo un glīti noformēto svētku 
galdu. Cerams, ka turpmāk Kokneses novada 
uzņēmēji neatteiks palīdzību un atbalstu. 

Lai sacensības noritētu raiti, paldies gal-
venajiem tiesnešiem – Dacei Skopānei, Jurim 
Benjavam (Aizkraukle) un galvenajam sek-
retāram Arvīdam Baltceram.”

Kokneses Novada Vēstis
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Aizkraukles florbola līgas sacensības 5. 
aprīlī noslēdzās ar florbola komandas „FK 
– Koknese” pārliecinošu uzvaru. Edgars 
Ancelāns, viens no komandas spēlētājiem, 
pastāstīja, ka finālsērija noritēja līdz kādas 
komandas trīs uzvarām. „FK – Koknese” 
– iepriekšējā gada vicečempioni pusfinā-
lā vinnēja Daudzeses komandu, bet finālā 
uzvaru guva, spēlējot ar florbola koman-
du „Silarozes”. Kokneseši ir kļuvuši par 
šī gada čempioniem, atzīstot, ka uzvaru 
kaldināt palīdzēja viņu saliedētība, pacie-
tīgais treniņu darbs un cīņas spars. „FK 
– Koknese” komandā spēlē: Edgars An-
celāns, Nauris Korklišs, Imants Klaucāns, 
Inita Voitiņa, Andrejs Pavļenkovs, Kristaps 
Ādamsons, Reinis Kuzma, Ivo Kokins, 
Raivis Kurnigins, Kristaps Briedis, Mār-
tiņš Briška un vārtsargs Jānis Karluša. Viņi 
pateicas koknesietim Andrim Volkmanim 
par atbalstu inventāra iegādē un citu snieg-
to palīdzību.

Kokneses Novada Vēstis

Spānijas pilsētā Sansebastjanā notika 9. 
Eiropas ziemas čempionāts telpās, kurā pie-
dalījās un sudraba medaļu trīssoļlēkšanā V 60 
grupā izcīnīja koknesietis Arvīds Vītols. Ap-
sveicot viņu ar augstajiem panākumiem nozī-
mīgajās sacensībās, Kokneses Novada Vēstis 
lūdza Vītola kungu pastāstīt vairāk par čem-

pionāta norisi: „9. Eiropas ziemas čempionātā 
telpās sacentās 38 Eiropas valstu 3268 vieglat-
lēti 13 vecuma grupās, vecumā no 35 līdz 95 
gadiem. No Latvijas čempionātā piedalījās 30 
vieglatlēti, izcīnot 21 medaļu – sešas zelta, as-
toņas sudraba un septiņas bronzas.”

Arvīds Vītols čempionāta trīssoļlēkšanas 

„FK – Koknese”uzvara Aizkraukles florbola līgas 
finālsacensībās

Eiropas ziemas čempionātā telpās Arvīdam Vītolam sudraba medaļa
sacensībās startēja 23. martā. Izturot lielu 
konkurenci, viņš veica savu sudraba lēcienu 
(11,32 metri). Uzvaru ieguva krievu sportists, 
kuram koknesietis zaudēja 33 centimetrus, bet 
par trešās vietas ieguvēju kļuva Ukrainas pār-
stāvis. Arvīds Vītols ir gandarīts par sasniegto. 
Veiksmes pamatā ir māka sevi uzturēt fiziskā 
formā un ikdienas treniņi, lai gan to slodze 
sakarā ar darba pienākumiem un darbošanos 
zemnieku saimniecībā ir mazinājusies. Trīs-
soļlēkšana ir vieglatlētikas entuziasta iecie-
nītākais sporta veids kopš jaunības dienām. 
Eiropas ziemas čempionātos viņš piedalījies 
vairākkārt. „Pirms sešiem gadiem Poznaņā 
man izdevās izcīnīt zelta medaļu trīssoļlēkša-
nā. 2012. gadā Vācijā šajā čempionātā izcīnīju 
4. vietu,” stāsta Vītola kungs. Pagājušajā zie-
mas čempionāta telpās iegūtās sudraba meda-
ļas kaldināšanā Arvīds Vītols ieguldīja ne tikai 
savu profesionālo pieredzi un fizisko sagata-
votību, bet arī finansiālos līdzekļus ceļa izde-
vumiem un dalības maksai, tāpat kā daudzi citi 
čempionāta dalībnieki no Latvijas.

Taču tas nekad nav bijis par šķērsli pie-
dalīties sacensībās. Šoruden viņš ar citiem 
koknesiešiem plāno doties uz pasaules sporta 
veterānu sporta spēlēm Itālijas pilsētā Turī-
nā. Par Arvīda Vītola sportista gaitām varētu 
uzrakstīt apjomīgu grāmatu. Tās tapšanā lieti 
noderētu viņa sportista dienasgrāmata, kurā 
pirmie ieraksti ir jau no 1968. gada un turpi-
nās vēl šodien. Novēlam, lai dienasgrāmatas 
lappusēs izdodas ierakstīt vēl spožas uzvaras!

Kokneses Novada Vēstis

Arvīds Vītols (pirmais no kreisās) – 2. vietas ieguvējs trīssoļlēkšanā 
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Darbīgi ļaudis prot gan darbā sevi aplie-
cināt, gan svētkus svinēt. Kokneses novada 
domes organizētajā novada uzņēmēju atpūtas 
vakarā 5. aprīlī Kokneses kultūras namā pa-
vasarīgā noskaņā izskanēja pateicības vārdi 
par kopīgi paveikto, un, iespējams, draudzī-
gās sarunās dzima kāda jauna ideja, ko nā-
kotnē piepildīt.

Svētkos bija ieradusies arī kāda apsviedī-
ga Alaines muižas saimniece ar savu „Zaļo” 
grozu, piepildītu ar pašas sarūpētiem lauku 
labumiem. Viņa cerēja atrast gan gruntī-
gu saimniekdēlu, gan tikt skaidrībā, kādas 
saimniekošanas nozares ieviest savā muižā. 
Cerams, ka viņai tas izdevās, jo Kokneses 
novada domes izpilddirektors Ilmārs Klaužs 
bija sagatavojis prezentāciju par novada uz-
ņēmējdarbības attīstību. 

Raugoties Kokneses novada izaugsmē, 
lielu ieguldījumu sniedz ikviens Kokneses 
novada uzņēmējs – gan individuālo darbu 
veicēji, lauksaimnieki, pakalpojumu sniedzē-
ji, gan nevalstiskās organizācijas.

Šajā vakarā Kokneses novada dome pa-
teicās darbīgajiem ļaudīm, pasniedzot Atzinī-
bas rakstus dažādās nominācijās. Uzņēmējus 
sveica Kokneses novada domes priekšsēdē-
tājs Dainis Vingris, izpilddirektors Ilmārs 

Paldies, ka esat uzņēmēji Kokneses novadā!

Klaužs, Attīstības nodaļas vadītāja Anda Mi-
kāla un lauksaimniecības konsultante Ineta 
Sproģe.

Piešķirtās nominācijas:
Nominācija – Nodarbinātība
Lielākie darba vietu radītāji: 
Lauksaimniecībā:
1. SIA „Bormaņi”
2. ZS „Pilslejas” 
3. ZS „Vecsiljāņi” 
Pakalpojumu sniedzēji:
1. SIA „EIDZ” 
2. IU „RL Būvnieks” 
3. SIA „Pakavs”
Iršu pagastā:
• ZS „Zemītes”
Uzņēmums, kurš nav reģistrēts Kokneses 

novadā, bet  ar lielāko nodarbināto skaitu:
• SIA „Pallogs”
Nominācija - Lielākais iedzīvotāju ie-

nākuma nodokļa (IIN) maksātājs
Lauksaimiecībā:
1. ZS „Pilslejas” 
2. ZS „Bormaņi”
3. SIA „Kūdras enerģija”
Pakalpojumu sniedzējs:
1. SIA „EIDZ”

2. SIA „Grasis G”
3. SIA „Pakavs”
Nominācija - ES un valsts atbalsta pie-

saiste novadam no lauku atbalsta admins-
trētajiem projektiem 2008-2012

Lauksaimniecība:
1. ZS „Vecsiljāņi”
2. IK „WIL VAN HERK”
3. ZS „Kalnlejas”
NVO:
1. Biedrība „Koknesei”
2. Biedrība „Bites”
3. Biedrība „Irsis”
Nominācija - Stabilitāte
Vecākie uzņēmumi pēc UR datiem, kuri 

joprojām sekmīgi darbojas:
• ZS „Vecsiljāņi”
• ZS „Zemītes”
• SIA „Bormaņi”
Nominācija - Jaunība un Zinātne
• Edgars Bite – dienziežu selekcija
Nominācija -  Ziedotājs ♥
Ziedotājs 2012: 
• AS „SEB banka”
• SIA „Kūdras enerģija”

Pasākumu vadīja apsviedīga Alaines 
muižas saimniece, kura cerēja atrast gan 
gruntīgu saimniekdēlu, gan tikt skaidrībā, 
kādas saimniekošanas nozares ieviest savā 
muižā.

Kokneses novada domes izpilddirektors Ilmārs Klaužs sagatavotā prezentācijā sniedza 
ieskatu novada attīstībā.

Nominācijā – Nodarbinātība, lauksaim-
niecības jomā par lielāko nodarbināto skai-
tu uzņēmumā Atzinības rakstu saņem SIA 
„Bormaņi” pārstāvis Dāvis Miezītis. 

Nominācijā – Nodarbinātība, īpaša uz-
manība tika veltīta no novada centra vistā-
lāk esošajam pagastam – Iršiem. Šeit visvai-
rāk darba vietas nodrošina ZS „Zemītes”. 
Atzinības rakstu no izpilddirektora Ilmāra 
Klauža saņem Iveta Hveckoviča.

Nominācijā – Lielākais iedzīvotāju ie-
nākuma nodokļa (IIN) maksātājs, pakal-
pojumu sniedzēju jomā Atzinības rakstu 
saņem Ģirts Šreibers (SIA „Grasis G”).

turpinājums 19. lpp. 
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KAD UN CIKOS?
Lielā talka notiks sestdien, 27. aprīlī, 

no plkst. 9:00 – 15:00 vienlaicīgi visā Lat-
vijā.

Lielās talkas koordinators Kokneses no-
vadā – Juris Bārs, juris.bars@koknese.lv, T. 
26411238

KUR TALKOT?
Kokneses pagastā
• Daugavas krasta sakopšana no estrā-

des līdz luterāņu baznīcai. Atbildīgā: Tamāra 
Baltmane, T. 26403430.

• Ģimenes atbalsta dienas centrs aicina 
sakopt Vērenes ielu un Ģimenes atbalsta die-
nas centra apkārtni. Atbildīgā: Aija Rimša, T. 
22047892

Bebru pagastā
• Krāsmatu novākšana un apkārtnes sa-

kopšana pēc ugunsgrēka mājā „Ābeles”. At-
bildīgais: Juris Bārs, T. 26411238

• Bebru pagasta „Mežaparka” un es-
trādes teritorija. Atbildīgais: Juris Bārs, T. 
26411238

• Vecbebru Romas katoļu baznīcas ap-
kārtne. Atbildīgais: Juris Bārs, t. 26411238

• Veco Zutēnu kapu teritorija. Atbildī-
gais: Jānis Soloveika, T. 22485671

• Jauno Zutēnu kapu teritorija. Atbildī-
gais: Jānis Soloveika, T. 22485671

Iršu pagastā
• Plānots sakopt Bulandu pilskalnu, iz-

zāģēt nokaltušos koku zarus, grābt lapas un 
savākt atkritumus. Atbildīgais: Jānis Tuka, T. 
29337950

• Iršu kapsētas teritorija. Atbildīgais:  Jā-
nis Tuka, T.  29337950

Mājas lapā www.talkas.lv, sadaļā „Talkas 
vietas” var ērti apskatīt visas oficiāli reģistrē-
tās talku vietas. 27. aprīlī tu vari pievienoties 
kādai no šīm talkas vietām.

KUR SAŅEMT ATKRITUMU MAI-
SUS?

Lielās Talkas atkritumu maisi šogad ir 
sarkanā krāsā un talcinieki tos bezmaksas 
varēs saņemt tikai un vienīgi 27. aprīlī ikvie-
nā www.talkas.lv reģistrētajā talkas norises 
vietā visā Latvijā. Atkritumu vākšana notiek 
tikai šajos maisos un nekur citur tos šogad 
nav iespējams saņemt. Papildus informācija 
pie koordinatora.

KUR ATSTĀT PIEPILDĪTOS MAI-
SUS?

Par Lielās Talkas atkritumu maisu savāk-
šanu un izvešanu ir atbildīga attiecīgā pašval-
dība. Savus piepildītos maisus atstāj TIKAI 
reģistrētajā talkas vietā un par to atrašanās 
vietu informē talkas Atbildīgais.

KO ŅEMT LĪDZI?
Dodoties talkot, noteikti ņem līdzi darba 

cimdus, savus ģimenes locekļus, draugus, ra-
dus, darba kolēģus, kaimiņus un pats svarīgā-
kais – darba prieku!

Lielajā Talkā aicinām ne tikai vākt at-
kritumus, bet darīt arī citus labus darbus 
– stādīt kokus, radīt brīnišķīgas puķu do-
bes, labiekārtot māju pagalmus, izgatavot 
putnu būrīšus, atjaunot žogus, soliņus, til-
tiņus... Dzīvosim skaisti! Lai prieks Tev 
pašam un pārējiem! Tīra Latvija sākas 
Tavā galvā!

Uz tikšanos Lielajā talkā!
Kokneses Novada Vēstis

Jau no 4. līdz 7. aprīlim vairāk nekā 100 
vietās visā Latvijā nemateriālā kultūras man-
tojuma meistari - tautas lietišķās mākslas 
studiju dalībnieki, stāstnieki, teicēji, muzi-
kanti un citu tradicionālo prasmju zinātāji - 
aicināja pie sevis mācekļus un interesentus, 
lai pasākumā „Satiec savu meistaru!” dalītos 
savās prasmēs un zināšanās. Četras pavasara 
dienas notika meistardarbnīcas, individuālas 
nodarbības, paraugdemonstrējumi, koncerti 
un danči.

„Satiec savu meistaru!” notiek ceļā uz šīs 
vasaras Dziesmu un deju svētkiem.

Laika apstākļu dēļ pasākumi KOK-
NESĒ projekta „Satiec savu meistaru” pa-
sākuma ietvaros pārcelti uz 20. – 21. aprīli 
plkst. 12:00 – 18:00

 
Pasākuma ideja (nosaukums, moto): PATVĒ-
RUMS

Darbība: Krūmu dresēšana, savaldīšana 
un pieradināšana mākslinieciskiem un prak-

tiskiem mērķiem. 
Norise: radošs darbs grupās vai individu-

āli ar noteiktu uzdevumu; mazā bibliotēka; 
pieredzes apmaiņa; teritorijas atkrūmošana.

Vieta: „NORAS”, Koknese.
Dalībniekiem liels lūgums:  iespēju ro-

bežās ņemt līdzi instrumentus: krūmu šķē-
res, dārza šķēres, nazīšus, mazos cirvīšus, 
cimdus, striķus (meitenes, nemetiet ārā ze-
ķubikses, tās var  sagriezt pa spirāli sloks-
nēs).  Apstiprinot dalību, lūdzu minēt, kādas 
ir iespējas. 

Apģērbs: obligāti mitrumnecaurlaidīgi 
apavi, āra darbiem atbilstošs apģērbs.

Notikuma fiksācijai aicināti fotografēt, 
filmēt, zīmēt un visādi citādi pasākumu ie-
mūžināt!

Pasākums ir bezmaksas, taču iepriekš jā-
piesakās. 

Informācija: Gita Deksne, tālr. 29111474, 
e-pasts: gdeksne@inbox.lv

Nominācija – Intelektuālā īpašuma 
ziedotājs

• Bruno Cīrulis
Nominācija - Atsaucīgākais novada uz-

ņēmējs
Aktīvākie Zaļā tirgus atbalstītāji, novada 

vārda nesēji izstādēs un veiksmīga sadarbība 
ar pašvaldību:

• ZS „Janavas”
• SIA „Kāpiņa”
• ZS „Vecsiljāņi”
Nominācija - Lielā karote
• Lielā viesību karote – ZS „Krasti”
• Lielā pusdienu karote - SIA „Kokneses 

beķereja”
Nominācija - Kokneses novada vērtība
Noteikts pēc publiska balsojuma pašval-

dības mājas lapā www.koknese.lv:
• ZS   „SIETIŅI”
• SIA „Ataudze”
• IK „Svētku mode”
Arī pašvaldības aģentūra „Kokneses Tū-

risma centrs”, tās direktore Daina Liepiņa un 
tūrisma informācijas konsultante Zane Zari-
ņa, godināja tūrisma nozares uzņēmumus par 
veiksmīgu sadarbību. Atzinības raksti tika 
pasniegti šādās nominācijās:

Veiksmīgākais aktīvā  tūrisma pro-
dukts 2012. 

• ITA LEJIŅA, SIA „Pērsejas” (Par „Mi-
sija Koknesei” un Pils bufeti)

Aktīvākais tūrisma informācijas snie-
dzējs  

• SAbIEdrISkā orgAnIzācIJA „FondS 
koknESEI” – par Likteņdārzu

Iecienītākais tūristu ēdinātājs
• AnnA ČĪMA, Krodziņš „Rūdolfs”
Pieprasītākais gids 
• dAIgA dūnIŅA

Par atbalstu laivu piestātnes, dabas 
takas un hokejlaukuma izveidošanā, kā 
arī par aktīvu darbību makšķerēšanas 
tūrismā 

• AivArs Aišpurs, Kempings „Radzes” 
Aktīvākais konferenču tūrismā 
• LEOPOLDS KLIŠĀNS, Viesu nams 

„Orinoko”
Pasākuma laikā Atzinības rakstus novada 

uzņēmējiem par sadarbību pasniedza arī SIA 
„Latvijas lauku konsultāciju un izglītības 
centrs” pārstāves un izskanēja pateicības no 
sporta sacensību organizētājiem Jāņa Dze-
ņa un Annas Lulles par atbalstu sacensībām 
„Kokneses kauss 2012” un 25. Kokneses 
kausa izcīņu volejbolā.

Daloties atmiņās, koknesieši atcerējās 
veiksmīgi rīkotās lauksaimnieku balles, un, 
paredzams, ka šī tikšanās kļūs par agrāk ie-
sāktās tradīcijas turpinājumu nākotnē. Kok-
neses novada dome pateicas visiem pasāku-
ma dalībniekiem un organizatoriem.

Paldies uzņēmējiem, ka saimniekojat 
Kokneses novadā!

Kokneses Novada Vēstis

turpinājums no 18. lpp. Tīra Latvija sākas tavā galvā!

Projekta „Satiec savu meistaru” pasākums 
laika apstākļu dēļ pārcelts uz 20. – 21. aprīli
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Meža dzīvnieki jau ilgstošā laika pos-
mā ir pieraduši pie samērā viegli pieejamas 
augstvērtīgas barības-l/s kultūraugiem, līdz 
ar to zināms postījumu apjoms iespējams arī 
pie maza dzīvnieku blīvuma, it sevišķi tad, ja 
sējumu vai stādījumu apjoms konkrētā terito-
rijā nav liels. Kā nozīmīgākie l/s kultūru pos-
tītāji jāatzīst brieži un mežacūkas, mazākus 
postījumus nodara stirnas, vēl mazākus-aļņi. 
Postījumi ir izteikti sezonāli. Ziemājiem un 
rapsim tas ir rudens un pavasaris, it sevišķi 
laikā, kad zeme nav sasalusi-ne tik daudz 
noēd, cik samīda un iespiež zemē, kas šinī 
laikā parasti ir mīksta, ar ūdeni piesātināta. 
Graudaugiem vislielākie postījumi tiek noda-
rīti piengatavības stadijā, tie pakāpeniski ma-
zinās dzeltengatavībā, kartupeļiem-tūlīt pēc 
iestādīšanas (~10-14 dienas) un pēc pietieka-
mi lielu bumbuļu izveidošanās (~trīs-četras 
nedēļas līdz ražas novākšanai). Šajos po-
tenciāli apdraudētākajos laika periodos būtu 
visnopietnāk jādarbojas postījumu samazi-
nāšanai. Brieži, arī stirnas, labprāt barojas ar 
cukurbiešu lapām, kāpostiem, salātiem u.tml.

Ko darīt, lai postījumus samazinātu?
Iespējams, vissvarīgākais ir meklēt labas 

sadarbības iespējas ar vietējiem medniekiem-
ja nav noslēgts medību tiesību nomas līgums, 
tad mednieki neko nespēs palīdzēt, jo vien-
kārši nedrīkstēs medīt un tad zemes īpašnie-
kam pašam būs jāveic pasākumi postījumu 
mazināšanai, bet bez medīšanas. Ja līgums ir, 
tad ir svarīgi informēt medniekus par sējumu/
stādījumu esamību konkrētās vietās, kultū-
rām, kas tajos aug, iespējām izvietot medību 
būves (torņus, luktas u.c.), arī par postījumu 
uzsākšanos-mednieki ne vienmēr spēj pilnī-
bā regulāri apsekot visu teritoriju, it sevišķi, 
ja medību iecirknis ir liels ar daudziem lau-
kiem. Jo labāka būs komunikācija starp ze-
mes īpašnieku un medniekiem, jo labāki būs 
rezultāti.

Tāpat svarīgi ir pēc iespējas pareizāk iz-

vēlēties l/s kultūru sēšanas/stādīšanas vietas. 
Nevar cerēt, ka iesējot auzu lauku dažu hek-
tāru platībā meža vidū, uz to nenāks baroties 
meža dzīvnieki. Šādu lauku būs tikpat kā ne-
iespējami nosargāt arī tad, ja mednieki tikai 
ar to vien nodarbosies. Protams, ja zemes 
īpašniekam pieder tikai daži vai pārdesmit ha 
un tie visi ir mežā vai tuvu mežam un ir vēl-
me audzēt kultūras, ko labprāt ēd mežacūkas 
vai brieži, tad jārēķinās ar pietiekami lielu 
darbu un līdzekļiem postījumu mazināšanai. 
Savukārt zemes īpašniekiem ar lielām platī-
bām parasti būs iespēja plānot un mežmalā 
neierīkot riskantākās kultūras. Vismazākie 
postījumu draudi ir akotainajai labībai-mie-
žiem, akotainajiem kviešiem, rudziem (te 
gan jārēķinās ar iespējamiem postījumiem 
rudenī zelmenim), tās tad arī labāk plānot 
meža tuvumā. Laukus apstrādājot, vajadzē-
tu atstāt kaut vai nelielu joslu starp mežu un 
lauku. Ja kukurūzas lauks sākas pusmetru no 
meža, tad mednieki nespēs palīdzēt. Protams, 
arī pāris metrus plata josla kukurūzai nebūs 
ideāls risinājums, tomēr atvieglos mednieku 
uzdevumu. Tāpat kukurūzā īpašniekam ietei-
cams ļaut medniekiem postījumu gadījumā 
ierīkot šaušanas stidziņas (t.s. „vārnu kājas”) 
vai veidot nelielus atvērumus, kur ir iespēja 
mežacūkas ieraudzīt un nomedīt, jo šādās sti-
dziņas vai atvērumos kukurūza jau ir nocirsta 
no stublāja un uzreiz pieejama mežacūkām. 

Visefektīvākais postījumu mazināšanas 
vai pat novēršanas līdzeklis ir kārtīgs, atbils-
tošs žogs. Nenoliedzami, žoga ierīkošanas 
izmaksas un darbietilpība ir augsta, tādēļ 
žogu ierīkošana rekomendējama relatīvi ne-
lielām platībām-līdz pāris trim ha, tur, kur 
l/s kultūras audzē pašpatēriņam. Labs žogs 
kalpos daudzus gadus un ieguldījumi, visdrī-
zāk, atmaksāsies. Lielākas platības lētāk un 
pietiekami efektīvi ir iežogot ar elektrisko 
ganu. Vislabāk to ir darīt ar diviem ganiem, 
kas novietoti metru-divus viens no otra da-

Postījumu samazināšanas iespējas lauksaimniecības kultūrām
žādos augstumos. Jebkurā gadījumā uz gana 
jāpiestiprina auduma vai folijas strēmeles 
ik pēc dažiem metriem, pretējā gadījumā 
dzīvnieki ganu var nepamanīt un, satrūksto-
ties no strāvas trieciena, to saraut. Tāpat 
gana saraušanas iespējas pastāv, ja dzīvnieki 
skrien (iztramdīti, bēg no kaut kā u.tml.), tā 
ka nevar apgalvot, ka elektriskais gans pil-
nīgi nodrošina lauku aizsardzību. Ļoti lielās 
platībās visvienkāršāk būs lietot atbaidīšanas 
līdzekļus (protams, tos var lietot arī mazās 
platībās). Īslaicīgai atbaidīšanai pietiekamu 
efektu dos skaņas ģenerējošas ierīces, vis-
labāk-t.s. trokšņa lielgabali, kas darbojas ar 
gāzi un rada šāvienam līdzīgu troksni, tiem 
parasti ir taimeri intervāla regulēšanai starp 
šāvieniem, labi uzstādīts lielgabals maina arī 
šāviena virzienu. Dažādās vietās pieredze 
par lielgabalu efektivitāti ir dažāda, diezgan 
droša dzīvnieku atbaidīšana ir apmēram ne-
dēļu, pakāpeniski dzīvnieki (īpaši mežacūkas) 
pie tiem pierod un nebaidās. Lielgabalu lielā-
kā priekšrocība un reizē arī trūkums ir iespē-
ja tos viegli pārvietot-tātad arī viegli nozagt. 
Gaismas ierīces tiek lietotas maz, stacionāro 
(ar elektrības pievadīšanu pa vadu) ierīkoša-
na praktiski iespējama tikai netālu no mājām. 
Pastāvīgi ieslēgts apgaismojums dod ļoti īs-
laicīgu iedarbību-pāris naktis. Labāk darbojas 
periodiski uzplaiksnījoša gaisma, bet gaismas 
ķermeņi ar autonomu barošanos (no baterijām 
vai akumulatoriem) ir viegli nozogami. 

Labu efektu pie pareizas lietošanas dod 
repelenti. Kā viens no labākajiem jāmin me-
žacūku atbaidīšanas līdzeklis Wild boar stop, 
tā darbība ilgst vismaz divas-trīs nedēlas. 
Repelentu vislabāk izsmidzināt uz biezas vil-
nas drēbes (piemēram, vecs šinelis) uz voi-
loka gabaliņiem, uz veca paklāja gabaliņiem 
u.tml., kas ik pa 5-10 metriem piestiprināti 
pie mietiņiem. Mietiņa augstumam jābūt lie-
lākam par l/s kultūras augstumu smakas labā-
kai izplatībai. Repelenti iegādājami lielākajā 
daļā mednieku preču veikalu. Labu efektu 
dod arī mežsaimniecībā izmantojamais koku 
aizsardzības līdzeklis Plantskid, to lieto tā-
pat, kā mežacūku repelentu. Aizsardzība ar  
Plantskid izmaksās lētāk, tas ir nopērkams, 
piemēram, veikalā Depo. Ir vesela virkne 
t.s. tautas līdzekļu, to iedarbība var būt da-
žāda, medniekiem ir pieredze, ka odekolons 
„Krasnaja Moskva” iedarbojas tikpat labi, kā 
speciālie repelenti, tāpat kādu laiku var līdzēt 
savalkātu, vecu drēbju izkarināšana gar lauka 
malu (tās gan laikam derēs tikai nelielām pla-
tībām). Labu efektu radot arī tīģeru vai lauvu 
(sliktākajā gadījumā-lāču) mēsli, bet šādi lī-
dzekļi nav pieejami visiem un lielos apjomos. 
Vācijā ar labiem rezultātiem tiekot lietoti sīki 
sagriezti cilvēku mati, par šīs metodes pielie-
tojumu un efektivitāti Latvijā ziņu nav.

Neviens no šiem līdzekļiem nedod 100% 
garantiju, tāpēc tos vajadzētu kombinēt gan 
savstarpēji, gan apvienot ar medīšanu.

Informāciju sagatavoja:
Edgars Mikāls, 

Kokneses novada medību koordinācijas 
padomes priekšsēdētājs
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Laiks ceļot!
Bebru pagasta pensionāru padome 

„Mārtiņroze”,  7. martā sanākot kopā, svinē-
ja skaistākos pavasara svētkus un pārrunāja 
iecerētos pasākums šajā gadā. Bebru pagas-
ta vecļaudis ir atsaucīgi ceļotāji un labprāt 
piedalās kopīgi rīkotajās ekskursijās, tāpēc 
arī šopavasar, maijā, aicinām posties ceļā! 
25. maijā dosimies ekskursijā uz Gulbeni 
un Balviem. Apskatīsim muzejus un citas 
kultūrvēsturiskas vietas. Bebru pagasta pen-
sionāriem ekskursijai lūdzam pieteikties un 
samaksāt dalības maksu – 7 latus (brokas-
tis, pusdienas, transporta izdevumi)  Beb-
ru pagasta pārvaldē pie sekretāres līdz 17. 
maijam, pārējie novada pensionāri varēs 
pieteikties pēc 17. maija, ja vēl būs brīvas 
vietas. Izbraukšana pulksten 7 no Bebru pa-
gasta centra autobusu pieturas. Lai visiem 
darbīgs pavasaris un ceļot prieks! Informā-
cijai pa tālr. 65164188; 26159335

Anna Bite,
Bebru pagasta pensionāru padomes 

„Mārtiņroze” priekšsēdētāja

APRĪLIS
Trešdienās: 17., 24. aprīlī – ārsta - 

dziednieka, manuālā  terapeita  Igora  Civako 
pieņemšana, masāžas. (Iepriekš pieteikties 
pie Dainas, t.: 26386251)

14.04. plkst.10.30  Reiki meistars Oļegs 
Demidovs  vadīs „Lielo Meditāciju  apli”. 
Maksa 8,-Ls.

18.04. pl. 18.00 Firmas „Tupperwa-
re“ informatīvs pasākums „Gatavojam ātri, 
lēti un garšīgi“. Pasākums notiks Kokneses 
kultūras nama mazajā zālē. Ieeja bezmaksas.

20.04. plkst. 9.00 – SPDzA Kokneses 
filiāles I kursa: „Izzini sevi!” 15. nodarbība: 
Ekzotērika. Trīs evolūcijas likumi. Kos-
misko ritmu mijiedarbība. Personīgo ritmu 
harmonizācija. Pasniedzēja Vera Aulova. 

27.04. AKVILONAS dziednieces Ingas 
Pērles pieņemšana (Iepriekš pieteikties pie Zitas).

MAIJS
Trešdienās: 8., 15., 22., 29. maijā – ārsta 

-dziednieka, manuālā  terapeita  Igora  Civa-
ko pieņemšana, masāžas. (Iepriekš pieteik-
ties pie Dainas, t.: 26386251)

04.05. plkst. 9.00 – SPDzA Kokneses 

filiāles I kursa : „Izzini sevi!” 16. nodarbība.
11.05. plkst. 9.00 – SPDzA Kokneses 

filiāles I kursa: „Izzini sevi!” 17. nodarbība.
14.05. pl. 13.00 Informatīvs pasākums 

„Kā uzvarēt pavasara nogurumu“. Vada Ani-
ta Strazdiņa.  Ieeja brīva.

18.05.  Pieņems Ērgļu dziedniece  Biru-
ta  Fedotova. (Iepriekš pieteikties pa t. 
26499913).

19.05. plkst. 10.30  Reiki meistars Oļegs 
Demidovs  vadīs „Lielo Meditāciju  apli”. 
Maksa 8,- Ls.

21. 05.  Pieņems Ērgļu dziedniece  
Biruta  Fedotova. (Iepriekš pieteikties pa t. 
26499913).

23.05. pl. 18.00 Firmas „Tupperwa-
re“ informatīvs pasākums „Gatavojam ātri, 
lēti un garšīgi“. Pasākums notiks Kokneses 
kultūras nama mazajā zālē. Ieeja bezmaksas.

25.05. plkst. 9.00 – SPDzA Kokneses 
filiāles I kursa 18. nodarbība

 Personības attīstības centra „AURA” 
kolektīvs: Iveta Hveckoviča (t.29193931), 
Zita Dardzāne (t.22319558), Daina Ļūļaka 
(t. 26386251)

AURA  AICINA – aprīlī/maijā  2013
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2013. gada marta mēnesī:
Reģistrēta nav neviena  laulība.
Reģistrēti  9 jaundzimušie.

Mēs projām aizejoši esam
Sen aizrunāti zaļai zālei,
Viens akmenim, cits krustam, zvaigznei
Un kādai neatskārstai tālei.
                       /J. Peters/

Mūžībā pavadīti:
Leonid Shvayko (1937. g.);
Jānis Eglītis (1941. g.);
Zelma Razumņika (1940. g.);
Pēteris Siliņš (1932. g.);
Dailonis Ranka (1954. g.);
Jānis Zukuls (1949. g.);
Ēriks Dumpis (1962. g.)

pasākumi kokneses novadā

KOKNESES NOvada vēStiS. Kokneses novada domes laikraksts. Reģistrācijas apliecība nr. 2079. Iznāk reizi mēnesī.
Redaktores – A. Šmite, tālr.: 26164508, e-pasts: anita.smite@koknese.lv; S. Rode, tālr.: 29619832, e-pasts: sarmite.rode@koknese.lv
Par publicētajiem faktiem un skaitļiem atbild rakstu autori. Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz “Kokneses Novada Vēstis” obligāta.

Iespiests SIA “Erante”, www.erante.lv

Ziņas no Kokneses novada
Dzimtsarakstu nodaļas

Muzikants (balss, sintezators) spēlē 
kāzās, jubilejās u.c. privātos un publiskos 
pasākumos. Diskotēka, karaoke, apskaņo-
šana, gaismas. Tel. 25985566.

Vecbebru Profesionālā vidusskola 
pārdod 2012. gada sezonas medu vairumā 
(no 30 kg), cena Ls 2,00 bez PVN.

Pieteikties līdz 19.04.2013.
Tel. 26593960

Klusums un skumjas visapkārt,
Pāri atmiņu mākonis slīd.
                       /P. Brūvers/
Skumstam par Arvīda Studenta aizie-

šanu mūžībā. Izsakām līdzjūtību tuvinie-
kiem.

Iršu pensionāru klubiņa
„Vālodzīte” padome

Klāt mūža nakts.
Vairs nenāks gaismas rīts,
Jo dzīves uzdevums
Ir veikts un piepildīts.
               /Fr. Bārda/
Skumstam par Pētera Siliņa aiziešanu 

mūžības ceļos. Izsakām līdzjūtību tuvinie-
kiem.

Iršu pensionāru klubiņa
„Vālodzīte” padome

Datums, laiks Pasākums Norises vieta

28.03.-29.05. Kokneses novada pirmsskolas izglītības iestāžu 
audzēkņu praktisko darbu izstāde.

Kokneses pagasta 
bibliotēkā

13. aprīlī 
plkst. 17.00 Ziņģētāju un stāstnieku vakars „Kokneses ziņģe”. Kokneses kultūras 

namā

19. aprīlī
plkst. 17.00

Atzīmējot Kokneses pagasta bibliotēkas 90 dzimšanas 
dienu, aicinām uz tikšanos ar Dailes teātra aktrisi Olgu 
dreģi.

Kokneses pagasta 
bibliotēkā

19. aprīlī
plkst. 19.00

Pļaviņu kultūras nama dramatiskā kolektīva izrāde 
„Kļūdas labojums”. Ieeja: pieaugušajiem Ls 1,-, 
pamatskolas skolēniem Ls 0,50

Vecbebru 
Profesionālās 
vidusskolas zālē

19. aprīlī 
plkst. 20.00

Vienlaicīgi visā Latvijā koncertkino PRĀTA VĒTRA 
UN LAIMA DĀVINA KONCERTFILMAS SEANSU 
100 LATVIJAS PILSĒTĀS UN NOVADOS. Ieeja 
brīva. Bezmaksas ieejas kartes meklējiet www.ekase.lv 
sadaļā Biļetes.

Kokneses kultūras 
namā

20. aprīlī 
plkst. 22.00

Pavasara balle. Muzicēs grupa „OKS” no Madonas. 
Ieeja – Ls 2,00. Iršu klubā

23. aprīlī 
plkst. 16.00

Kokneses novada izglītības iestāžu deju kolektīvu 
skate – koncerts.

Kokneses kultūras 
namā

25. aprīlī 
plkst. 17.00

Kokneses novada pirmsskolas izglītības iestāžu un 
Kokneses mūzikas skolas audzēkņu koncerts.

Kokneses kultūras 
namā

27. aprīlī 
plkst. 19.00

Koncerts „Austras dziesmas” – Imanta Kalniņa, 
tautasdziesmas un Austrasbērnu dziesmas. Dzied 
Austrasbērni: Uldis Ozols, Kristīne un Kristaps 
Sudmaļi, Andris Mičulis, Agita Kaužēna, Vita 
Krūmiņa, Ilze un Antra. Ieeja: Ls 2,-; solniekiem, 
pensionāriem Ls 1,-.

Kokneses kultūras 
namā

3. maijā 
plkst. 19.00

ULDA STABULNIEKA atceres koncerts „TIK UN 
TĀ”. Piedalās: DONS, Ginta Krievkalne, mūziķu 
grupa Kristapa Krievkalna vadībā. Ieeja no Ls 3 - 5. 
Biļešu iepriekšpārdošana.

Kokneses kultūras 
namā

7. maijā 
plkst. 14.00

Valmieras kinostudijas izrāde bērniem 
„SUPERVARONIS AUGUSTIŅŠ”. Ieeja: Ls 2,00.

Kokneses kultūras 
namā

11. maijā 
plkst. 9.00

Iršos, laukumā pie pagasta pārvaldes aicinām uz 
pavasara tirdziņu – pirkt, pārdot, bet varbūt iemainīt 
vai dāvināt. Laipni aicināti pirkt un pārdot gribētāji.

Iršos, laukumā pie 
pagasta pārvaldes

18. maijā Gadatirgus, „Sama modināšanas” svētki. Koknese

18. maijā
gadatirgus  Koknesē!

Laipni aicināti pārdot un 
pirkt gribētāji. Īpaši gaidām 

amatniekus ar saviem 
izstrādājumiem.

Pārtikas tirgotājus lūdz pieteikties 
līdz 17. maijam 

pa tālruni 65133640

Piedāvāju mājās ceptas tortes.
Cenas no 6 ls/kg – atkarībā no pildījuma. 

Sīkāka informācija pa tel. 26456872.

Nākamais Ineses Prisjolkovas semi-
nārs par SIEVIŠĶĪBU notiks pirmdien, 
22. aprīlī plkst. 17.30 Ilmāra Gaiša Kok-
neses vidusskolā, dalības maksa Ls 10,-.

Pārdod lētas un labas siltumnīcas,
to karkasus, un polikarbonātu.

Visa informācija www.shopdrive.lv vai 
pa tālr. 2655 4793, Jānis.

Es aizeju tālē,
Lai uzplauktu puķē uz zaļotu zālē.
                   /V. Kokle-Līviņa/
Izsakām līdzjūtību Ilgas Pureniņas tu-

viniekiem, viņu mūžībā pavadot.
Kaimiņi


