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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. 41 (318)           2013. gada 10. maijs

Mēs esam tauta, kas vizēs. Re, kā tā saule lej un lej arumos, mežos un bizēs! /I. Ziedonis/

„Es esmu dārzus tīrījis – tie aizaug ciet. Ja 
kaut kur neaizaug, tad nāciet un man pasakiet! 
Mans darbs ir dārzos, kuri aizaug ciet” – tā 
par savu sūtību pirms vairāk nekā trīsdesmit 
gadiem rakstījis Imants Ziedonis. Zaļojošais 
maijs ir viņa dzimšanas dienas mēnesis, šo-
gad visā Latvijā Ziedoņa piemiņas mēnesis. 1. 
maijā – divas dienas pirms Imanta Ziedoņa 80. 
dzimšanas dienas Tukumā stādīja ķiršus,  bet 
viņa iestādītie ķiršu kociņi pavisam drīz uzzie-
dēs baltā, ziedošā brīnumā. Sekosim Dzejnieka 
vēlējumam.  Koks dzīvo ilgāk par cilvēka mūžu. 

Arī mūsu Likteņdārzā arvien jauni ko-
ciņi tiecas pretī saulei. Lēnām, bet skaisti 
top mūsu dāvana Latvijas valsts 100. dzim-
šanas dienā. 

Maijā svinam mūsu valstij nozīmīgus svēt-
kus. Brīvības svētkus. Un, lai cik grūti mums 
klātos šobrīd, „šī ir mūsu tēvu zeme, mūsu 
durkļu, mūsu arklu, mūsu mīlestības zeme”.

Kamēr vien dzīvosim Daugavas krastā, 
mēs ikviens varam darīt zaļāku un laimīgā-
ku šo vietu, kur ir mūsu mājas. Savu labo 
gribu apliecinājām arī  Lielajā talkā, kas ik 
pavasari liek sarosīties ne tikai savu māju 
pagalmos, bet palūkoties tālāk aiz savas sē-
tas robežām. Bet, ik reizi talkojot, pārņem 
skumjas pārdomas par to, ka gadu no gada 
nemainās dabas „nedraugu” attieksme. 
Kad tīra Latvija sāksies viņu galvās?

Klāt maijs un „Sama lielie modināša-
nas svētki”! Šoreiz tie solās būt īpaši inte-
resanti, jo noritēs Rūdolfa Blaumaņa 150 
gadu jubilejas zīmē. Tāpat vairs nav tālu 
jūnijs un Kokneses novada svētku svinības. 
Par svētku programmām uzzināsiet mūsu 
avīzes lappusēs, tāpat kā par citiem gaidā-
miem notikumiem mūsu novadā.

1. jūnijs – šis būs zīmīgs datums visām 
Latvijas pašvaldībām, arī mūsu novadam. 
Četru gadu cikls noslēdzies, tagad lēmums 
jāizdara ikvienam no mums – kādā pašval-
dībā mēs vēlamies dzīvot turpmāk, kādu 
attīstību saredzam mūsu novadam. Par to, 
kādi kandidātu saraksti iesniegti un ko sola 
priekšvēlēšanu programmas, lasiet avīzes 
lappusēs. Aicinām būt atbildīgiem pret savu 
novadu un 1. jūnijā doties uz vēlēšanu iecir-
kņiem, lai izdarītu savu izvēli.

Maija otrajā svētdienā, Mātes dienā, lai 
zilie vizbuļu ziedi, kuros atspīd viss debesu 
zilums, dāvā mums laimes un pateicības sa-
jūtu, ka viss šajā pasaulē ir sācies no Mātes. 

Priecīgu un  darbīgu pavasari!
Anita Šmite, Sarmīte Rode

Pēc upes dziļumā pavadītās garās un tum-
šās ziemas, Kokneses samu var iepriecināt ar 
skaistiem svētkiem, dzīvespriecīgu mūziku un 
spilgtām krāsām. Šogad ceturto gadu pēc kārtas 
Sama modināšanas svētki tiks rīkoti 18. maijā. 

Jau no paša rīta Kokneses ielās notiks svēt-
ku gadatirgus, kura laikā Tirgus laukumā un 
tā apkaimē notiks virves vilkšanas „Nerausti 
samu un Rūdi aiz ūsām”  un svara bumbas 
celšanas sacensības. Visi tiks aicināti piedalī-
ties fotokonkursā „Fotoaparāts rokā – Kok-
neses novads uzmanības lokā. Kā jau katru 
gadu, tiks dots starts arī lielajai loterijai, ar 
galveno balvu – VELOSIPĒDS no AS SEB 
banka.

Pirmo reizi Koknesē Sama modināšanas 
svētku ietvaros notiks Tvīda brauciena - retro 
velosipēdu un tērpu parāde, kura mērķis ir parādīt 
un akcentēt pagājušā gadsimta 20.-30. gadu velo-
sipēdu un apģērbu kultūru. Jau no paša rīta tirgus 
laukumā sāksies ar velokultūru saistītas aktivi-
tātes – Tvīda brauciena dalībnieku reģistrācija, 
riteņu sagatavošana un rotāšana braucienam. Būs 

Lielais sams lai augšā ceļas,
nu tad trīcēs kalni, lejas!

18. maijā ar daudzvei-
dīgām aktivitātēm Latvijas 
muzejos turpināsies Muzeju 
nakts trīsgadu cikls, iezīmējot 
Raiņa trejkrāsu sauli un Lat-
vijas dārgumus. Šogad ļausim 
iemirdzēties zaļajai – mežu, at-
jaunotnes un harmonijas krāsai.

Latvietim visos laikos veidojušās īpašas 
attiecības ar apkārtējo dabu – mežu, pļavu un 
strautu. Folklorā koki, būdami neatņemama 
dzimtās sētas sastāvdaļa, nereti personificē ģi-
meni: ozols ir tēvs, ābele – māte, liepas ir māsas, 
bet brāļi – bērzi un vītoli. Ar kokiem latvietis 
sarunājas – izsūdz bēdas, prasa padomu, Meža 
mātei lūdz svētību ikdienas gaitām.

18. maija vakarā pulksten 19 tēlnieka Vol-
demāra Jākobsona memoriālajā mājā – muzejā 

Muzeju nakts apmeklētāji būs gaidīti pasākumā 
„Caur kļavām, caur eglēm, caur bērziem”. Pa-
sākums sāksies ar Zaļo stāstu par Voldemāru 
Jākobsonu. Šajā vakarā atklāsim divas izstādes 
–  mākslinieka Aleksandra Zobena keramikas 
izstādi „Putni”, to papildinās viņa meitas radī-
tās gleznas, viņa dzīvesbiedres un mazmeitas 
keramikas darbi. Kokneses gleznaino dabu visos 
gadalaikos ieraudzīsim pašu koknesiešu veidotā 
foto izstādē: „Koknese – pozitīvu emociju vie-
ta”. Šogad, sakarā ar salidojumu Vecbebru Pro-
fesionālajā vidusskolā,  iecerētā Seces amatier-
teātra izrāde „Dūdene zin” pārcelta uz 6. jūniju. 
Taču kā iepriekšējos Muzeju nakts pasākumos, 
„Galdiņu” dārzā uz ugunskura tiks vārītā īpašā 
„Voldiņa tēja”. Līdz pusnaktij gaidīsim ciemos 
visus muzeja draugus!

Sarmīte Rode, muzeja vadītāja

arī „Ērenpreiss” darbnīcas velosipēdu telts, kurā 
varēsiet konsultēties par restaurācijas un iegādes 
iespējām, veikt izmēģinājuma braucienus. Ikvie-
nam būs iespēja apmeklēt Tvīda stila darbnīcu – 
izveidot frizūru, pielaikot tērpus un aksesuārus. 
To visu varēs iemūžināt retro foto teltī. 

Rīdzinieki, kas vēlēsies doties uz Koknesi, 
no paša rīta pulcēsies Rīgas Dzelzceļa stacijā un 
kāps īpašā vagonā, kas domāts Tvīda braucējiem.

Aicinām visus jau laicīgi savos bēniņos un 
skapjos meklēt Blaumaņa laika tērpus, lai pieda-
lītos un izjustu šo īpašo, krāšņo senatnes noska-
ņu, ko nevar sajust nevienā citā velobraucienā. 

Ja vēlēsies pavadīt laiku Blaumaņa mājas vēs-
turiskajā pagalmā, tad tur tu varēsi baudīt Rūdolfa 
Blaumaņa „No saldenās pudeles” Kokneses 
amatieru teātra izrādi. Pēc izrādes tiks nominēts 
Kokneses Sama Tvīda pāris. 

Vai tev aug ūsas? Vēl neaug? Tad uzzīmē vai 
pielīmē! Varbūt tev ir gara bize? Tā ir tava lielā 
priekšrocība Sama svētkos, jo samam patīk ūsas 
un patīk astes, tāpēc viņš tevi gaidīs svētkos un ir 
sagatavojis pārsteigumu – balvas par atraktīvā-
kajām ūsām un skaistākajām bizēm.

Ap pusdienlaiku visi tiks aicināti pulcēties 
pie estrādes parkā, kur sāksies mūku futbols un 
loka šaušanas demonstrējumi un sacensības.

Vakarā Kokneses pilsdrupās savukārt varēs 
baudīt Valda Muktupāvela koncertprogram-
mu  „Uguns mūzika”, kurā piedalīsies Rīgas 
Saksofonistu kvartets un soliste Ieva Parša.

Vakarā balle ar Hāgenskalna muzikan-
tiem Blaumaņa un „veco labo laiku” noskaņās.

„Lielais sams lai augšā ceļas, nu tad trīcēs 
kalni, lejas!”

Muzeju naktī ļausim iemirdzēties zaļajai krāsai!
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Tieši Latvijas sirdī, likteņupes krastā, 
zaļu mežu un auglīgu lauku klāts, svēt-
kus  svinēs Kokneses novads. Bagāts ar 
kultūrvēsturi un neatkārtojamu ainavu, 
stiprs ar senām tradīcijām, zaļu domāša-
nu un talantīgiem cilvēkiem.

Atbalsti novada svētkus un laimē 
balvas no novada uzņēmējiem

Ja arī tu atbalsti novada svētkus, tad 
aicinām iesaistīties akcijā – savā mājas 
logā ielikt svētku plakātu ar zaļo sirdi uz 
ielas pusi, kas simbolizēs tavu atbalstu 
novada svētkiem. Akcijas plakāti pieeja-
mi pašvaldības iestādēs, novada domē 
un pagastu pārvaldēs, kā arī dažādās 
tirdzniecības vietās novadā.

Ieliekot plakātu mājas logā, tu esi 
kļuvis par balvu izlozes dalībnieku. Ti-
kai neaizmirsti aizpildīt plakāta lejasdaļā 
esošo anketu ar savu kontaktinformāci-
ju, nogriez to un atstāj zaļajā kārbā – vie-
tā, kur plakātu saņēmi, vai nogādā to uz 
kādu no pašvaldības iestādēm vai tirdz-
niecības vietām, kur plākāti ir pieejami. 

Desmit balvu komplektus izlozei būs 
sarūpējuši novada vietējā produkta ražo-
tāji – „Vecsiljāņi”, „Bormaņi”, „Zemi-
tāni”, „Janavas”, „Zemītes”, „Kāpiņa”, 
„Miki V”, „Sidrabi” un „Dravas”. Izloze 
notiks 8. jūnijā Kokneses parka estrā-
dē pēc spēkavīru sacensībām. 

Svētki sāksies ar gājienu
Šogad Kokneses novada svētkos 

paredzēts novada svētku dalībnieku gā-
jiens, kurā aicinām piedalīties Kokneses 

8. jūnijs – Kokneses novada svētki
novada iestādes, uzņēmumus, pašdarb-
niekus, sportistu komandas, zemnieku 
saimniecības, domubiedru grupas, ne-
valstiskās organizācijas un ikvienu in-
teresentu. Gājiena noformējumam jābūt 
atbilstošam dalībnieku pārstāvēto orga-
nizāciju, iestāžu profilam – krāsainam 
un atraktīvam. Uzņēmumi un zemnieku 
saimniecības gājienā aicināti izmantot 
arī tehniku (mašīnas, traktorus u.t.t).

Pieteikšanās svētku gājienam līdz 
2013. gada 22. maijam pie Kokneses 
kultūras nama direktores Ingunas Straz-
diņas, e-pasts: inguna.strazdina@kokne-
se.lv vai t. 26574538.

Paredzētais gājiena maršruts: 
Kokneses luterāņu baznīca, 1905.
gada iela, Lāčplēša iela, Parka iela, 
Blaumaņa iela un Blaumaņa pagalms. 
Stāšanās gājienam:  plkst. 9.30 pie 
luterāņu baznīcas.

Svētku pasākumi ikvienam!
No plkst. 9.30  Blaumaņa pagalmā 

un Blaumaņa ielā paredzētas Kokneses 
novada uzņēmēju piedāvājumu prezen-
tācijas un tirdziņš. Ienākot svētku da-
lībnieku gājienam Blaumaņa pagalmā, 
plkst. 11.00 šeit sāksies Kokneses nova-
da pašdarbības kolektīvu koncerts.

Pēc koncerta visi aicināti uz aizrau-
jošām spēkavīru sacensībām Kokneses 
estrādē, kuras sāksies plkst. 13.00. Jau 
otro gadu pēc kārtas, ar SB „Koknesis” 
iniciatīvu, Koknesē norisināsies Latvijas 
spēkavīru čempionāta posms un Kokne-
ša kausa izcīņa. Sacensību starplaikā pa-
redzētas arī virves vilkšanas sacensības 
starp Kokneses, Bebru un Iršu pagas-
tiem. Ar Kokneses novada domes atbal-
stu, sacensību laikā bērniem būs pieeja-
mas bezmaksas piepūšamās atrakcijas.

Pēc sacensībām estrādē, plkst. 18.00 
luterāņu baznīcā Kokneses dziedošo 
kolektīvu koncerts, bet plkst. 22.00 visi 
gaidīti pilsdrupās uz Kokneses amatieru 
teātra pirmizrādi -  S.Kalniņa, „TOR-
NIS. Teika par Kokneses pili.”. Ieeja Ls 
1,- (sēdvietas), biļešu iepriekšpārdošana 
kultūras namā. Ņemot līdzi savus krēsli-
ņus vai stāvvietas, izrādes apmeklējums 
bez maksas.

Svētku noslēgumā zaļumballe estrā-
dē  kopā ar grupu „JŪRKANT”. Balles 
sākums plkst. 23.30. Ieeja bez maksas.

Pasākumi novada svētku ietvaros
Gatavojoties svētku kulminācijai 8. 

jūnijā, ar radošām aktivitātēm svētkus 
sagaidīsim gan Bebru, Iršu, gan Kokne-
ses pagastā. Aicinām iesaistīties svētku 
aktivitātēs!
Kokneses pagastā

1. jūnijā plkst. 12:00 Kokneses Kul-
tūras namā Kokneses Mūzikas skolas 
2012./2013. mācību gada noslēguma At-
skaites koncerts „Mēs - savai Koknesei”.

4. un 5. jūnijā no plkst. 11.00 – 
15.00 Kokneses bērnu bibliotēkā mult-
filmas veidošana par Kokneses pili.

• 4. jūnijā scenārija rakstīšana, pienā-
kumu dalīšana, kā arī tēlu un dekorāciju 
veidošana.

• 5. jūnijā kadru uzņemšana un ska-
ņas ieraksts. 

5. jūnijā plkst. 16.00 Ģimenes atbal-
sta dienas centrā svētku pasākums „Kad 
bērni aug un puķes zied...”

Bebru pagastā (01.06.2013. – 
10.06.2013.)

Bebru pagasta bibliotēkā bērnu un 
jauniešu vizuālo darbu skate „Blaumaņa 
daiļrades lapas” – izstāde

01.06.2013. plkst. 11.00 Starptautis-
kās bērnu aizsardzības dienas pasākums 
Mežaparka estrādē.

04.06.2013. Bebru pamatskolas spor-
ta pasākums Bebru stadionā.

04.06.2013. „Spietiņa svētki” PII 
„Bitīte”

V. Jākobsona memoriālajā mājā – 
muzejā: 

• Aleksandra Zobena keramikas iz-
stāde „Putni”

• Fotoizstāde „Koknese – pozitīvu 
emociju vieta”

06.06.2013. plkst. 18.00 Seces ama-
tierteātra izrāde - Andris Niedzviedzis, 
„Dūdene zin’” – muzeja dārzā.

Iršu pagastā
01.06. plkst. 11.00 Sporta laukumā 

Sporta svētki un pludmales volejbola 
laukumu svinīga atklāšana.

01.06. plkst. 11.00 – 15.00 Sporta 
laukumā Piepūšamās atrakcijas bērniem.

05.06. plkst. 13.00 Iršu muižas klēts 
laukumā Radošās darbnīcas “Nāc un 
piedalies”.

06.06. plkst. 14.00 Pērses pamatsko-
lā „Iršu pagātne – interesē un aizrauj”.
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2013. gada vasarā klajā nāks unikāls kul-
tūrvēsturisks izdevums – grāmata „Atmiņu 
Daugava”. 

Tās idejas autors un sastādītājs Jānis Ivars 
Padedzis ar apkopotajiem materiāliem, kas tika 
iegūti, triju gadu garumā vācot atmiņas, doku-
mentus un foto liecības par Daugavas senleju 
posmā no Pļaviņām līdz Aizkrauklei pirms tās 
applūdināšanas 1965. – 1966. gadā, griezās 
Kokneses novada pašvaldībā ar lūgumu finan-
siāli atbalstīt grāmatas – fotoalbuma izdošanu. 

Izvērtējot šos unikālos materiālus, 2012. 
gada 31. jūlijā starp Aizkraukles, Kokneses, 
Pļaviņu, Salas un Jaunjelgavas pašvaldībām tika 
noslēgts sadarbības līgums par kultūras vērtību 
saglabāšanu un grāmatas – fotoalbuma izdo-
šanu. 2012. gada 14. augustā, pamatojoties uz 
esošo sadarbības līgumu, tika noslēgts līgums ar 
biedrību „Koknesei” par grāmatas – fotoalbuma 
sagatavošanu un organizēšanu izdošanai. 

Šobrīd ir sagatavots grāmatas – fotoalbu-
ma „Atmiņu Daugava” makets. Šajā 430 la-
paspušu izdevumā iekļauti vairāk kā 600 uni-
kāli fotoattēli, atmiņu liecības, kā arī apraksti 
un pētījumi, kas deva iespēju paskatīties uz 
Daugavu gadsimta griezumā. „Atmiņu Dau-
gava” ļauj mums visiem iziet šo Daugavas 

Pārdod automašīnu
Kokneses novada dome pārdod auto-

mašīnu VW TRANSPORTER (8 + 1 vie-
tīgs)    ar valsts Nr. zīmi HH8727, 2004.
gada izlaidums par nosacīto cenu  Ls 4320 
(četri tūkstoši trīs simti divdesmit latiem), 
nosakot  pircēju pieteikšanās termiņu  līdz 
2013. gada 21. maijam (ieskaitot), iesnie-
dzot iesniegumu izpilddirektoram. Gadī-
jumā, ja līdz 2013. gada 21. maijam (ie-
skaitot) pieteikušies vairāki pretendenti, 
starp pieteikušajiem pretendentiem 2013.
gada 22. maijā plkst 11.00 tiek organizēta 
minētās automašīnas pārdošanas izsole. 
Interesēties pie  izpilddirektora, tālrunis 
65133644; mob. 26435216.

PAŠVALDĪBAS TRANSPORTA KURSĒŠANAS GRAFIKS
UZ ATRADZES KAPIEM 2013. GADA VASARĀ
Datums Atiešanas laiks no 

Stacijas laukuma
Atiešanas laiks no 
vidusskolas vārtiem

Izbraukšana no 
Atradzes kapiem

15. maijā 15.00 15.05 16.00

29. maijā 15.00 15.05 16.00

12. jūnijā 15.00 15.05 16.00

26. jūnijā 15.00 15.05 16.00

10. jūlijā 15.00 15.05 16.00

24. jūlijā 15.00 15.05 16.00

7. augustā 15.00 15.05 16.00

21. augustā 15.00 15.05 16.00

11. septembrī 15.00 15.05 16.00

25. septembrī 15.00 15.05 16.00

Unikāla iespēja Kokneses novada iedzīvotājiem iepriekšējā rezervācijā 
par īpašu cenu iegūt  grāmatu – fotoalbumu „Atmiņu Daugava”

posmu no Pļaviņām līdz Aizkrauklei un ie-
raudzīt Daugavu tādu, kādu to savām acīm 
skatīja mūsu vecāki un vecvecāki.

„Atmiņu Daugavai” ir divas daļas. Grā-
mata sākas ar rakstnieces Māras Svīres, žur-
nālista Daiņa Īvāna un Jāņa Ivara Padedža ce-
ļavārdiem, kas sagatavo lasītāju virtuālajam 
ceļojumam Daugavas senlejas ainavā. Tur-
pinājumā sniegts profesora Gunta Eberhar-
da raksts par Daugavas senlejas veidošanos 
Pļaviņu–Aizkraukles posmā vairāku gadu 
tūkstošu garumā un vēsturnieka Mārtiņa 
Mintaura sagatavotais ieskats Pļaviņu HES 
celtniecības vēsturē padomju varas gados. 

Grāmatas otrā daļa „Ceļojums pa atmiņu 
Daugavu” veidota pēc ģeogrāfiskā principa, 
sekojot līdzi Daugavas straumei un abiem tās 
krastiem no Aiviekstes ietekas līdz Aizkrauk-
les pilsdrupām lejpus tagadējai hidroelektro-
stacijas atrašanās vietai. Šeit galvenā loma ir 
unikālajiem Daugavas ainavas fotoattēliem, 
ko papildina nelieli vēsturiski apraksti un 
laikabiedru atmiņu stāstījumi. „Atmiņu Dau-
gava” ļauj iepazīt zudušo Daugavas ielejas ai-
navu un kultūrvēsturiskās vietas upes krastos.

Daugavas senleja posmā no Pļaviņām līdz 
Aizkrauklei reiz tika uzskatīta par skaistāko 
vietu Latvijā. Mēs bijām spiesti to zaudēt, bet 
Daugavas ainavas simboliskā nozīme latviešu 
tautas apziņā ir saglabājusies arī šodien, kad 
Staburags jau pusgadsimtu guļ upes dzelmē. Un 
tas ir dabiski, jo vēsturiskā atmiņa veido nācijas 
tagadnes un nākotnes pamatus. Savu pamatu 
apzināšanās ir īpaši svarīga mūsdienu mainīgajā 
pasaulē, jo tā dod sava spēka un savas nozīmes 
apziņu, kas tik nepieciešama ikdienā. 

Lai  saglabātu vēsturisko atmiņu un dotu  
iespēju ne tikai iepazīties ar kādreizējo Dau-
gavas ielejas ainavu Pļaviņu – Aizkraukles 
posmā, bet arī uzzināt svarīgākos vēsturis-
kos faktus par cilvēku dzīvi un darbību šajā 
reģionā, Kokneses novada dome, sadar-

bībā ar Kokneses Tūrisma centru, sniedz 
iespēju Kokneses novada iedzīvotājiem 
atbalstīt grāmatas - fotoalbuma „Atmiņu 
Daugava” izdošanu, iegādājoties to par 
pašizmaksas cenu – Ls 6,00 /viena grāma-
ta. Šāda iespēja novada iedzīvotājiem pie-
ejama tikai tāpēc, ka Kokneses novads bija 
viens no 5, kurš piedalījās maketa izstrādē un 
finansēšanā. Grāmata „Atmiņu Daugava” būs 
unikāla. Atkārtots izdevums nav paredzēts. 

Iepriekšēja pieteikšanās uz grāmatu – 
fotoalbumu „Atmiņu Daugava” paredzēta 
līdz 2013. gada 10. jūnijam.  

Norēķinoties skaidrā naudā, pieteikša-
nās Kokneses Tūrisma centrā vai ar pār-
skaitījumu, iemaksājot naudu Kokneses 
Tūrisma centra kontā.

Kokneses novada domes aģentū-
ra „Kokneses tūrisma centrs” Reģ. Nr. 
90001880391

Juridiskā adrese: Melioratoru iela 1, 
Kokneses pagastā, Kokneses novadā, LV-
5113

Banka AS SWEDBANK
Bankas kods  HABALV22
Bankas konts
LV 60 HABA 0551 0320 6151 1
Maksājuma mērķis: Finansējums grā-

matas „Atmiņu Daugava” izdošanai
Maksājumā jānorāda arī grāmatas 

pircēja vārds, uzvārds un personas kods.
Pasūtītās grāmatas jūlija mēnesī būs ie-

spējams saņemt Kokneses Tūrisma centrā, 
Melioratoru ielā 1.

Papildu informāciju par grāmatas – fo-
toalbuma saņemšanu variet iegūt: Kokneses 
Tūrisma centrā, Melioratoru ielā 1 vai pa e-
pastu: turisms@koknese.lv. Tel. 65161296.

Grāmatas – fotoalbuma prezentācijas 
materiālus iespējams aplūkot

 www.atminudaugava.lv
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2013. gada 24. aprīlī Kokneses novada dome nolēma:
1. Pieņemt zināšanai informāciju par 

2012. gada 2. pusgadā pieņemto lēmumu 
izpildi (informācija pašvaldības mājas lapā 
www.koknese.lv).

2. Pieņemt zināšanai informāciju par so-
ciālajai palīdzībai plānoto līdzekļu izlietoju-
mu 2013. gada 1. ceturksnī (informācija paš-
valdības mājas lapā www.koknese.lv ).

3.1. Pieņemt zināšanai informāciju par 
pašvaldības aģentūras „Kokneses Tūrisma 
centrs” finansiālo darbību 2013. gada 1. ce-
turksnī (informācija pašvaldības mājas lapā 
www.koknese.lv ).

3.2. Pieņemt zināšanai informāciju par 
pašvaldības aģentūras „Kokneses Sporta 
centrs” finansiālo darbību 2013. gada 1. ce-
turksnī (informācija pašvaldības mājas lapā 
www.koknese.lv ).

4.1. Apstiprināt Kokneses novada domes 
kopsavilkuma 2012.gada pārskatu 

4.2. Apstiprināt Kokneses novada domes 
konsolidēto 2012. gada pārskatu, kurā kon-
solidēti:

- Kokneses novada domes kopsavilkuma 
pārskats;

- pašvaldības aģentūras „Kokneses sporta 
centrs” pārskats;

- pašvaldības aģentūras „Kokneses tūris-
ma centrs” pārskats;

- Bebru internātvidusskolas pārskats;
- Kokneses speciālās internātpamatskolas 

- attīstības centra pārskats;
- Ģimenes krīzes centra „Dzeguzīte” pār-

skats.  
5.1. Pieņemt zināšanai informāciju par 

kultūras darbu Kokneses pagastā (informāci-
ja pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv ).

5.2. Pieņemt zināšanai informāciju par 
kultūras darbu Iršu pagastā (informācija paš-
valdības mājas lapā www.koknese.lv ).

5.3. Pieņemt zināšanai informāciju par 
kultūras darbu Bebru pagastā (informācija 
pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv ).

6.1. Veikt iepirkumu būvdarbiem pro-
jektam „Energoefektivitātes paaugstināšanas 
pasākumi Kokneses novada pirmskolas izglī-
tības iestādē „Gundega” un Kokneses novada 
mūzikas skolā”.

6.2. Projekta realizācijas nodrošināšanai 
ņemt aizņēmumu Valsts kasē. Par nepiecieša-
mā kredīta apjomu un nosacījumiem lemt pēc 
iepirkuma procedūras pabeigšanas.

6.3. Sagatavot projekta iesniegumu Kli-
mata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto 
projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinā-
jumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinā-
šanai” III kārtai.

7.1. Pārdot atklātā izsolē ar augšup-
ejošu soli Kokneses novada domei piede-
rošu nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 
32609000542 – trīs istabu dzīvokli Nr.2 
ar adresi „Liepas”- 2, Bormaņi, Kokneses 
pagasta, Kokneses novadā, kas sastāv no 
718/15515 domājamām daļām no nekustamā 
kopīpašuma „Liepas” daudzdzīvokļu mājas 
un 1486,00 m2 zemes gabala.  

7.2. Noteikt nekustamā īpašuma ar ka-
dastra Nr. 32609000542 dzīvokļa Nr.2 ar ad-
resi „Liepas”- 2, Bormaņi, Kokneses pagas-
ta, Kokneses novadā, izsoles sākumcenu Ls 
2400, (divi tūkstoši četri simti lati).  

7.3. Noteikt, ka izsolei var reģistrēties 
līdz 2013. gada 19. jūnijam plkst.12.00 un iz-
sole notiks 2013. gada 20. jūnijā plkst.10.00, 
Kokneses novada domes administrācijas tel-

pā Nr.1, Melioratoru ielā 1, Kokneses pagas-
ta, Kokneses novadā.

7.4. Apstiprināt nekustamā īpašuma ar 
kadastra Nr. 32609000542 dzīvokļa Nr.2 
„Liepas” - 2, Bormaņi, Kokneses pagasta, 
Kokneses novadā, izsoles noteikumus.

7.5. Sludinājumu par izsoli publicēt laik-
rakstā „Latvijas Vēstnesis”, laikrakstā „Kok-
neses Novada Vēstis” un ievietot Kokneses 
novada domes mājas lapā internetā www.
koknese.lv.

8.1. Pārdot atklātā izsolē ar augšupejošu 
soli Kokneses novada domei piederošu nekus-
tamo īpašumu ar kadastra Nr. 32609000698 
– dzīvokli Nr. 18 ar adresi „Liepas”-18, Bor-
maņi, Kokneses pagasta, Kokneses novadā, 
kas sastāv no 718/15515 domājamām daļām 
no nekustamā kopīpašuma „Liepas” daudz-
dzīvokļu mājas un 1486,00 m2 zemes gabala.  

8.2. Noteikt nekustamā īpašuma ar kadas-
tra Nr. 32609000698 – dzīvokļa Nr.18 ar ad-
resi „Liepas”-18, Bormaņi, Kokneses pagas-
ta, Kokneses novadā, izsoles sākumcenu Ls 
2640, (divi tūkstoši seši simti četrdesmit lati).  

8.3. Noteikt, ka izsolei var reģistrēties 
līdz 2013. gada 19. jūnija plkst.12.00 un iz-
sole notiks 2013. gada 20. jūnijā plkst.10.30, 
Kokneses novada domes administrācijas tel-
pā Nr.1, Melioratoru ielā 1, Kokneses pagas-
ta, Kokneses novadā.

8.4. Apstiprināt nekustamā īpašuma ar 
kadastra Nr. 3260 900 0698 dzīvokļa Nr.18 
„Liepas” - 18, Bormaņi, Kokneses pagasta, 
Kokneses novadā, izsoles noteikumus.

8.5. Sludinājumu par izsoli publicēt laik-
rakstā „Latvijas Vēstnesis”, laikrakstā „Kok-
neses Novada Vēstis” un ievietot Kokneses 
novada domes mājas lapā internetā www.
koknese.lv.

9.1. Reorganizēt Kokneses novada do-
mes pašvaldības aģentūru „Kokneses Sporta 
centrs” (turpmāk – aģentūra), izveidojot to kā 
atsevišķu Kokneses novada domes iestādi - 
„Kokneses Sporta centrs” (turpmāk - centrs).

9.2. Aģentūras reorganizācijai izveidot cen-
tra reorganizācijas darba grupu šādā sastāvā:

9.2.1. darba grupas vadītājs: Ilmārs 
Klaužs – novada domes izpilddirektors;

9.2.2. darba grupas locekļi:
Ligita Kronentāle – domes juriste;
Anda Mikāla – Attīstības nodaļas vadītāja;
Ineta Sproģe – domes ekonomiste;
Iveta Mikāla – domes galvenā grāmatvede;
Arvīds Vītols – p/a „Kokneses Sporta 

centrs” direktors. 
9.3. Darba grupai izstrādāt centra darbī-

bas mērķus, nolikumu un struktūru.
9.4. Pēc centra nolikuma apstiprināšanas, 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izsludi-
nāt pieteikšanos uz iestādes vadītāja un pārē-
jo amatpersonu amatiem.  

9.5. Par lēmuma izpildes gaitu I. Klaužam 
ziņot maija Finanšu pastāvīgās komitejas sēdē.

10. Par 1800,- Ls (viens tūkstotis astoņi 
smiti lati) palielināt dotāciju p/a „Kokneses 
Sporta centrs” 25 (divdesmit piecu) dušu poli-
karbonāta starpsienu ierīkošanai peldbaseinā.

11. Lai nodrošinātu novada izglītības ies-
tāžu turpmāko darbību, ņemt kredītu:

11.1. I. Gaiša Kokneses vidusskolas re-
montam līdz 70 000,- Ls;

11.2. Pērses pamatskolas remontam līdz 
70 000,- Ls

12.1. Pārdot Kokneses novada domes I. 
Gaiša Kokneses vidusskolas rīcībā esošo au-

tomašīna VW TRANSPORTER ar valsts Nr. 
zīmi HH8727, izlaiduma gads 2004., par no-
sacīto cenu Ls 4320 (četri tūkstoši trīs simti 
divdesmit latiem).

12.2. Izsludināt minētās automašīnas pār-
došanu oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstne-
sis”, Kokneses mājaslapā internetā un laik-
rakstā „Kokneses Novada Vēstis” nosakot 
pircēju pieteikšanās termiņu līdz 2013. gada 
21. maijam (ieskaitot).

12.3. Gadījumā, ja līdz 2013. gada 
21.maijam (ieskaitot) pieteikušies vairāki 
pretendenti, tiek organizēta minētās automa-
šīnas pārdošanas izsole starp pieteikušajiem 
pretendentiem. 

13.1. Piekrist, ka Kokneses novada do-
mes pirmsskolas izglītības iestāde „Gunde-
ga” tiek slēgta uz laiku no 2013. gada 25. 
jūnija līdz 2013. gada 2. augustam (ieskaitot).

13.2. Piedāvāt vecākiem iespēju PII 
„Gundega” bērnus vasaras laikā izmitināt  
Kokneses internātpamatskolas- attīstības 
centra vai Bebru internātvidusskolas telpās.

13.3. Atbildīgā par lēmuma 2.punkta iz-
pildi - PII „Gundega” vadītāja Rita Gabaliņa.

14.1. No pašvaldības budžeta līdzekļiem 
- dotācijas biedrībām un nodibinājumiem, 
garantēt līdzfinansējumu līdz 4000,0 Ls, ja 
tiek atbalstīts biedrības „SB Koknesis” pro-
jekta iesniegums Lauku attīstības program-
mas 2007. -2013.gadam LEADER pieejas 
īstenošanas pasākuma 413 „Lauku ekonomi-
kas dažādošana un dzīves kvalitātes veicinā-
šana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 
teritorijā” 5. kārtā.  

15.1. Apstiprināt Noteikumus par asis-
tenta pakalpojuma piešķiršanas kārtību Kok-
neses novadā  

15.2. Noteikumi stājas spēkā nākamajā 
dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Kokne-
ses Novada Vēstis”. Pēc saistošo noteikumu 
spēkā stāšanās, publicēt tos pašvaldības mā-
jas lapā www.koknese.lv .

16. Tā kā Kokneses novada dome neat-
bilst LR Veselības ministrijas Slimību profi-
lakses un kontroles centra 09.04.2013. elek-
troniskās vēstules pielikumā minētajiem kri-
tērijiem un Kokneses novada pašvaldība nav 
nodrošinājusi minimālās prasības, lai kļūtu 
par Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla da-
lībnieci, nepievienoties Nacionālo veselīgo 
pašvaldību tīklam.

17. Pamatojoties uz 09.03.2010. MK no-
teikumiem Nr. 224 „Noteikumi par valsts un 
pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas pra-
sībām un to izpildes kontroli” apstiprināt auto-
ceļu vai to posmu uzturēšanas klases sarakstu 
vasaras periodam (no 01.04. līdz 31.10.) Kok-
neses pagastā (1. pielikums ), Iršu pagastā (2. 
pielikums) un Bebru pagastā (3. pielikums).

Kārtējā novada domes sēde notiks 
2013. gada 29. maijā plkst. 14.00 novada 
domē, Melioratoru ielā Nr.1, Kokneses pa-
gastā, Kokneses novadā un tajā tiks izskatīti 
šādi pamatjautājumi:

1. Par Kokneses novada svētkiem;
2. Par bibliotēku darbu;
3. Par sabiedriskās kārtības nodrošinā-

šanu novadā;
4. Par pašvaldības sadarbību ar Valsts 

policiju;
5. Par atkritumu apsaimniekošanu;
6. Par skolu optimizācijas projektu 

Bebru pagastā.
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Sagatavoti saskaņā ar 
18.12.2012. Ministru kabineta 

noteikumiem Nr. 942
 „Kārtība kādā piešķir un finansē 

asistenta pakalpojumu pašvaldībā”
1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā 

tiek piešķirts asistenta pakalpojums personai 
ar I vai II invaliditātes grupu, pamatojoties 
uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu 
valsts komisijas (VDEĀK) atzinumu par 
asistenta pakalpojuma nepieciešamību, vai 
personai no 5 līdz 18 gadu vecumam ar in-
validitāti, pamatojoties uz VDEĀK atzinumu 
par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar 
smagiem funkcionāliem traucējumiem.

2. Persona vai tās likumiskais pārstāvis 
iesniedz Sociālajā dienestā iesniegumu (pie-
likums Nr.1), uzrādot un pievienojot:

2.1. personu apliecinošu dokumentu un, 
ja iesniegumu iesniedz personas likumiskais 
pārstāvis, tad arī pārstāvniecības tiesības ap-
liecinošu dokumentu;

2.2. VDEĀK atzinumu:
2.2.1. par asistenta pakalpojuma nepie-

ciešamību personai ar I vai II invaliditātes 
grupu;

2.2.2. par īpašās kopšanas nepieciešamī-
bu bērniem (5 - 18 gadi) ar invaliditāti;

2.3. institūcijas (kura organizē attiecīgo 
pasākumu ārpus mājokļa) apliecinājumu par 
personas dalību pasākumos, kuru apmeklē-
jumam nepieciešams asistenta pakalpojums:

2.3.1. biedrības vai nodibinājuma aplieci-
nājumu, ja persona aktīvi darbojas tajā, ak-
tīvi nodarbojas ar sportu vai aktīvi piedalās 
pašdarbības kolektīvā vai bērni, kas piedalās 
ārpusskolas pasākumos;

2.3.2. darba devēja apliecinājumu, ka 
persona ir darba ņēmējs pie attiecīgā darba 
devēja vai persona (asistenta pakalpojuma 
saņēmējs) ir individuālā darba veicējs;

2.3.3. izglītības iestādes apliecinājumu, 
ka persona apgūst attiecīgu izglītības prog-
rammu konkrētajā izglītības iestādē;

2.3.4. dienas aprūpes centra vai cita reha-
bilitācijas pakalpojuma sniedzēja apliecināju-
mu, ka persona apmeklē attiecīgo institūciju;

1.4. Punktos 2.3.1.; 2.3.2.; 2.3.3. un 
2.3.4. minētās institūcijas izziņās jānorāda, 
vai institūcija pati nogādā asistenta pakalpo-
juma saņēmēju uz pakalpojuma saņemšanas 
vietu un atpakaļ.

1.5. Ja asistenta pakalpojums būs vien-
reizējs (ārsta, veikala, bibliotēkas, teātra vai 
tamlīdzīga pasākuma apmeklējums), tad ap-
liecinājums nav nepieciešams.

2. Sociālais dienests izskata iesniegumu 
un tam pievienotos dokumentus, pārbauda 
sniegtās informācijas patiesumu, pieprasa 
papildus informāciju no personas un citām 
institūcijām, izvērtē personas iesaisti pasā-
kumos atbilstoši MK noteikumiem Nr. 942 
(pielikums Nr.2). 

3. Sociālais dienests viena mēneša laikā 
no iesnieguma pieņemšanas dienas pieņem 
lēmumu:

3.1.par asistenta pakalpojuma piešķirša-
nu, kurā norāda:

3.1.1. asistenta pakalpojuma apjomu – 
stundu skaitu nedēļā;

3.1.2. asistenta pakalpojuma ilgumu:
3.1.2.1. vienreizējs;
3.1.2.2. uz vienu mēnesi;
3.1.2.3. uz invaliditātes termiņu, ja tas 

beidzas pirms šī gada beigām;
3.1.2.4. līdz kārtējā gada beigām;
3.2. par atteikumu piešķirt asistenta pa-

kalpojumu.
4. Sociālais dienests 10 dienu laikā pēc 

3.punktā norādītā lēmuma pieņemšanas in-
formē par to asistenta pakalpojuma piepra-
sītāju. 

5. Ja asistenta pakalpojuma pieprasītājs 
nav norādījis konkrētu personu – asistenta 
pakalpojuma sniedzēju, tad sociālais dienests 
meklē MK noteikumu Nr. 942  10.punkta 
prasībām atbilstošu asistenta pakalpojuma 
sniedzēju un organizē pakalpojuma līguma 
slēgšanu.

6. Saskaņā ar pieņemto lēmumu Sociālais 
dienests organizē pakalpojuma līguma slēg-
šanu ar asistenta pakalpojumu pieprasītāju un 
asistenta pakalpojuma sniedzēju domē.

7. Mēneša pēdējā darba dienā pakalpo-
juma sniedzējs Sociālajā dienestā iesniedz 
atskaiti:

7.1. par asistenta pakalpojuma nodroši-
nāšanu;

7.2. par transporta izdevumiem, ja tādi 
bijuši.

7.3. ja persona ir reģistrējusies Valsts ie-
ņēmumu dienestā kā pašnodarbināta persona 
vai individuālā darba veicējs, tad arī faktūr-
rēķinu.

8. Sociālais dienests sagatavo atskaites 
un līdz mēneša 5. datumam nosūta tās Lab-
klājības ministrijai (LM).

9. Pēc finansējuma saņemšanas no LM, 
līdz mēneša 25. datumam pašvaldība pār-
skaita atlīdzību asistenta pakalpojuma snie-
dzējam.  

Kokneses novada dome pārdod mutiskā  
izsolē ar augšupejošu soli tai piederošo ze-
mes gabalu ar  kadastra Nr. 3260 013 0701 
platība 1257 m2 (lietošanas mērķis viendzī-
vokļa dzīvojamo  māju apbūve) Līgo ielā 2A  
Kokneses pagastā, Kokneses novadā. Izsoles 
sākumcena Ls  1000 (viens tūkstotis lati). 
Lai piedalītos Objekta izsolē, līdz 2013. gada 
20. maija plkst. 12.00 ir jāiesniedz rakstisku 
pieteikumu un dokumentus par reģistrācijas  
maksu Ls 20 un  drošības naudas Ls 100 no-
maksu. Objekta izsole notiks 2013. gada 22. 
maijā plkst. 10.00  Kokneses novada domes 
ēkā  Melioratoru ielā 1, Koknesē. 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties 
Kokneses novada domes kancelejā, Meliora-
toru ielā 1, Koknesē un internetā  pašvaldības 
mājas lapā www.koknese.lv . Objekta apskati 

iepriekš saskaņot ar  speciālisti E.Ģēģeri pa 
tālruni 65133634.

Dzīvokļu izsole
Kokneses novada dome pārdod mutiskā 

izsolē ar augšupejošu soli tai piederošos šā-
dus dzīvokļu īpašumus:

1. Nekustamo īpašumu: trīsista-
bu dzīvokli renovētā mājā ar kadastra 
Nr.32609000698, adrese: „Liepas”-18, Kok-
neses pagastā, Kokneses novadā. Izsoles sā-
kumcena Ls 2640 (divi tūkstoši seši simti četr-
desmit lati). Lai piedalītos objekta izsolē, līdz 
2013. gada 19. jūnija plkst. 12.00 ir jāiesniedz 
rakstisks piedāvājums un dokumenti par dalī-
bas maksas Ls 20 un nodrošinājuma naudas 
Ls 264 nomaksu. Objekta izsole notiks 2013.
gada 20. jūnijā plkst. 10.30 Kokneses novada 
domes ēkā Melioratoru ielā 1, Koknesē.

2. Nekustamo īpašumu: trīsista-
bu dzīvokli renovētā mājā ar kadastra 
Nr.32609000542, adrese: „Liepas”-2, Kok-
neses pagastā, Kokneses novadā. Izsoles 
sākumcena Ls 2400 (divi tūkstoši četri simti 
lati). Lai piedalītos objekta izsolē, līdz 2013.
gada 19. jūnija plkst. 12.00 ir jāiesniedz raks-
tisks piedāvājums un dokumenti par dalības 
maksas Ls 20 un nodrošinājuma naudas Ls 
240 nomaksu. Objekta izsole notiks 2013.
gada 20. jūnijā plkst. 10.00 Kokneses novada 
domes ēkā Melioratoru ielā 1, Koknesē.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pie 
Kokneses novada domes juristes 13.kabinetā 
vai kancelejā Melioratoru ielā 1, Koknesē, un 
internetā pašvaldības mājas lapā www.kok-
nese.lv. Objekta apskati iepriekš saskaņot ar 
speciālisti E. Ģēģeri pa tālruni 65133634.

Nekustamā īpašuma Izsole

APSTIPRINĀTI ar Kokneses novada domes 24.04.2013. sēdes lēmumu Nr. 9.1 (protokols Nr.6)

Noteikumi par asistenta pakalpojuma piešķiršanas 
kārtību Kokneses novadā
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1. pielikums Kokneses novada domes 24.04.2013. sēdes lēmumam Nr. 9.1
Kokneses novada domes Sociālajam dienestam
___________________________________
(vārds, uzvārds)
___________________________________
(personas kods)
___________________________________
(deklarētā dzīves vieta)
___________________________________
(tālrunis un e-pasts)
iesniegums.
Lūdzu piešķirt asistenta vienreizēju/ regulāru (atbilstošo pasvītrot) pakalpojumu 
________________________________________________________________ (vārds, uzvārds, personas kods)
laika periodā no___________ līdz_____________, jo:
 strādāju algotu darbu_______________________________________________     (darba devēja nosaukums, apjoms līdz 15 stundām nedēļā)
 mācos, studēju_____________________________________________________________;
(izglītības iestādes nosaukums, studējošiem apjoms līdz 40 stundām nedēļā, ja mācās, tad līdz 10 stundām nedēļā)
 apmeklēju dienas/sociālās rehabilitācijas centru ___________________________________________________________________;
                          ( iestādes nosaukums, apjoms līdz 10 stundām nedēļā)
 aktīvi (ne retāk kā 2 reizes nedēļā) darbojos biedrībā vai nodibinājumā, sportoju, darbojos pašdarbības kolektīvā______________________________________;
(biedrības, nodibinājuma, sporta kluba, interešu centra nosaukums, apjoms līdz 10 stundām nedēļā)
 regulāri (ne retāk kā reizi nedēļā) saņemu ārstniecības pakalpojumus ___________________________________________________________________;
(ārstniecības iestādes nosaukums, apjoms līdz 20 stundām nedēļā)
 neregulāri iesaistos dažādos pasākumos, saņemu pakalpojumus (minēt kādus) ___________________________________________________________;
(apjoms līdz 10 stundām nedēļā)
 nepieciešams vienreizējam pasākumam (ārsta, sociālā dienesta, institūciju apmeklējumam, iepirkšanās) _______________________________________.
Vēlamais asistenta pakalpojuma saņemšanas apjoms nedēļā vai vienreizēji (atbilstošo pasvītrot)_________ (stundu skaits).
Iespējamais asistenta pakalpojuma sniedzējs (norāda tikai gadījumā, ja persona ir izvēlējusies konkrētu asistenta pakalpojuma sniedzēju):
vārds, uzvārds___________________________________________________
personas kods: _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _  
deklarētā dzīvesvieta un kontakttālrunis:_______________________________ 
Saņemu/ nesaņemu (atbilstošo pasvītrot) pabalstu Nodarbinātības valsts aģentūras Aizkraukles filiālē par asistenta izmantošanu Eiropas Savienības finansētā projekta 
ietvaros.
Institūcija (dienas centrs, izglītības iestāde, u.c.) nodrošina/ nenodrošina (atbilstošo pasvītrot) manu nokļūšanu pakalpojuma saņemšanas vietā.
Pakalpojuma saņemšanai būs/ nebūs (atbilstošo pasvītrot) nepieciešams izmantot sabiedrisko transportu, personisko transportu (atbilstošo pasvītrot).
Sociālais dienests, izskatot iesniegumu, iegūst informāciju par asistenta pakalpojuma pieprasītāju/saņēmēju no datu bāzēm, iesaistītajām institūcijām.
piekrītu
nepiekrītu  
Parakstot šo iesniegumu, apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa.
Iesnieguma sastādīšanas datums un vieta _______________________________________ 
Iesnieguma iesniedzēja / iesniedzēja pārstāvja paraksts________________________________
Iesniegumam pievienoju:
□ likumiskā pārstāvja pārstāvniecību tiesības apliecinošs dokuments;
□ VDEĀK atzinums par asistenta pakalpojuma nepieciešamību;
□ dienas centra vai cita rehabilitācijas pakalpojuma sniedzēja  apliecinājums;
□ izglītības iestādes apliecinājums;
□ darba devēja apliecinājums
□ dzimšanas apliecība;
□ Bāriņtiesas lēmums;
□ izziņa no institūcijas par transporta nodrošinājumu;
□ Pilnvara par ______________________________________________________;
cits__________________________________________________;
cits__________________________________________________
_______________   _______________________________
(Datums)    (Paraksts)   (Paraksta atšifrējums)
  
2. pielikums Kokneses novada domes 24.04.2013. sēdes lēmumam Nr. 9.1
Kritēriji asistenta pakalpojuma apjoma noteikšanai
Asistenta pakalpojuma apjomu nosaka, ņemot vērā šādus kritērijus:

Nr.p.k. Pasākums Nepieciešamais laiks stundās 
(kopā nepārsniedzot 40 stundu nedēļā)

1. Strādā algotu darbu Atbilstoši laikam, kas nepieciešams, lai nokļūtu uz darbu un atpakaļ, bet ne vai-
rāk par 15 stundām nedēļā

2. Apgūst izglītību vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai augstāko 
izglītību

Atbilstoši laikam, kas nepieciešams, lai nokļūtu uz izglītības iestādi un atpakaļ, 
bet ne vairāk par 10 stundām nedēļā (pakalpojumu piešķir tikai mācību gada 
laikā vai sesijas laikā, ja persona apgūst izglītības programmu neklātienē)

3. Apgūst augstāko izglītību (attiecas tikai uz personām ar I grupas redzes 
invaliditāti un bērniem ar invaliditāti, kuriem atzinums par īpašas kopšanas 
nepieciešamību izsniegts sakarā ar redzes traucējumiem)

Atbilstoši laikam, kas nepieciešams, lai nokļūtu uz izglītības iestādi un atpakaļ 
un palīdzētu apgūt izglītības programmu, bet kopumā ne vairāk par 40 stundām 
nedēļā (pakalpojumu piešķir tikai mācību gada laikā vai sesijas laikā, ja persona 
mācās neklātienē)

4. Regulāri apmeklē dienas aprūpes centru, dienas centru vai citu sociālās 
rehabilitācijas institūciju

Atbilstoši laikam, kas nepieciešams, lai nokļūtu uz dienas centru un atpakaļ, bet 
ne vairāk par 10 stundām nedēļā

5. Regulāri (ne retāk kā divas reizes nedēļā) iesaistās dažādos sociālajos pa-
sākumos (piemēram, aktīvs darbs biedrībā vai nodibinājumā, aktīva nodar-
bošanās ar sportu, aktīva piedalīšanās pašdarbības kolektīvos, ārpusskolas 
pasākumi bērniem)

1. Atbilstoši laikam, kas nepieciešams, lai nokļūtu uz pasākuma vietu no mājām, 
darba vietas, izglītības iestādes un uz mājām, bet ne vairāk par 10 stundām nedēļā. 
2. Atbalsts pasākumu nodrošināšanai – faktiskais laiks, bet ne vairāk par 10 stun-
dām nedēļā

6. Regulāri (ne retāk kā reizi nedēļā) saņem ārstniecības pakalpojumus (atbilsto-
ši ārstu nosūtījumiem uz ārstniecības iestādēm), kā arī apmeklē ģimenes ārstu

Atbilstoši laikam, kas nepieciešams, lai nokļūtu uz ārstniecības iestādi un atpakaļ 
un saņemtu pakalpojumu, bet ne vairāk par 20 stundām nedēļā

7. Neregulāri iesaistās dažādos pasākumos, saņem pakalpojumus (iepirkšanās, 
brīvā laika pavadīšana, piedalīšanās pašdarbības kolektīvos, teātru, koncer-
tu, sporta spēļu, citu pasākumu un sabiedrisku vietu apmeklējums)

Izvērtē, ņemot vērā attālumu no mājām un pasākuma ilgumu, bet ne vairāk par 
10 stundām nedēļā

8. Vienreizēji pasākumi (ārsta, sociālā dienesta, dažādu institūciju apmeklē-
jums, iepirkšanās)

Izvērtē, ņemot vērā attālumu no mājām, pārvietošanās un izmantojamā tehniskā 
palīglīdzekļa veidu un nepieciešamo laiku pakalpojuma saņemšanai
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1. pielikums
Kokneses novada domes

2013. gada 24. aprīļa lēmumam Nr. 11
CEĻU  KLASES  2013. gada vasaras periodā
KOKNESES NOVADA CEĻIEM  Kokneses pagastā

Nr.
p.k.

Ceļa nosaukums Ceļa garums
/km/

Seguma veids Ceļa 
klase

1. Kaplava-Gailīši 3.58 grants D
2. Lipši-Lazdas 3.05 grunts uzlabots D
3. Vecā šoseja-Kaplava 2.58 grants D
4. Līdums Auliciems 1.10 grants D
5. Bidēgi-Auliciems 4.74 grunts uzlabots D
6. Rožlejas-Dolieši 0.49 grunts D
7. Bilstiņi-Atradze 2.78 grants C
8. Mētras-Heltes 0.51 grants D
9. Ķerkavas-Salas 0.77 melnais segums D
10. Ratnicēni-Austrumi 3.00 grunts D
11. Bitenieki-Circeņi 0.62 grunts D
12. Ratnicēni -Ragāļi 3.62 grunts D
13. Vītoliņi-Estrāde 0.73 melnais segums C
14. Gaiļi-Atradze 2.27 grants B
15. Reiņi-Noras 0.95 grunts D
16. Spruļi-Birznieki-Pauliņi 5.63 grunts D
17. Bormaņi-Upeslīči 4.71 grants D
18. Mazvecsviļi-Aizelkšņi 2.56 grunts D
19. Vecā šoseja-Kalnavoti 2.26 melnais/grunts 

uzl.
D

20. Ziediņi-Sala 1.30 grunts uzl. D
21. Alēni-Ieviņas 0.52 grunts D
22. Spīdolas-Ūsiņi 4.29 grunts D
23. Karjers-Urgas-Grotēni 3.01 grunts D

Kopā: 55.07     
Sagatavoja Komunālās nodaļas T. Baltmane

2. pielikums
Kokneses novada domes

2013. gada 24. aprīļa lēmumam Nr. 11
CEĻU   KLASES  2013. gada vasaras periodā
KOKNESES NOVADA CEĻIEM  Iršu  pagastā

Autoceļa nosaukums Posma garums, km Uzturēšanas 
klase

1. Meņģele - Zirnīši 0,89 D

2. Meņģele - Liepkalne 1,27 D
3. Krustojums - Magones 1,08 D
4. Slapsiles - Vilkāres 3,57 C
5. Jirjeni - Melderi 4,68 C
6. Aizas - Krastmaļi 0,45 D
7. Laidas - Sauleskalni 0,74 D
8. Pērles - Blāzmas 0,23 D
9. Pērles - Mežāres 2,75 C

10. Upesgrīvas - Dzelmes 1,96 D
11. Dūjas - Niedrītes 1,72 C
12. Ilgneši - Mežvidi 0,65 D
13. Kapi - Aizupes 0,50 D
14. Robiņi - Aijas 0,19 D
15. Ūdenskrātuve - 

Jaunrobiņi
0,56 C

16. Jaunrobiņi – Vietalvas 
ceļš

0,28 C

Iršu pagasta ceļu – servitūtu saraksts 

Autoceļa nosaukums Posma garums, 
km

Uzturēšanas 
klase

26. Mētras - Krustupji 0,32 C

27. Dzidras - Melderi 0,22 C
28. Aizas - Krastmaļi 0,37 D
29. Namiķi - Gobas 1,19 D
30. Vilkāres - Pamati 1,42 C
31. Pamati - Gravas 0,32 C
32. Surmīši - Pērles 0,70 C
33. Dzeguzes  - Pārupes -

Tropiņi
1,34 D

34. Krustojums - Meņģele 1,00 D
35. Palejas - Lielkalni 1,33 C
36. Lielkalni - Pērles 0,71 D
37. Lielkalni - Silkalni - Pērles 1,39 C
38. Ceplīši - Ķirši 0,29 C

Laidas - Saulītes 0,75 D
49. Kapi - Ieviņas - Ābelītes 1,10 D
40. Ielejas - Indrāni 0,13 D
41. Druviņas - Kurtuve 0,07 C
42. Ūdenskrātuve – Vietalvas c. 0,13 C
43. Upesgrīvas - Kalnupes 0,78 D
44. Upesgrīvas - Dambīši 1,70 D
45. Auzāni - Dambīši 0,51 D
46. Vaivieši - Kārkliņi 1,37 D
47. Upeslīči - Dzelmju ceļš 0,30 D
48. Līgotnes - Pumpuri 0,86 C
49. Sumbri - Zemitāni 2,65 C
50. Sapnīši - Gaidēni 0,17 D
51. Sapnīši - Zemgaļi 0,32 D
52. Spuldzenieki - Vālodzes 0,54 C

53. Spuldzenieki - Ķieģeļnie 1,13 D
54. Dzirnavas - Ezerkalni 0,25 D
55. Laimdotas - Dālderi-kapi 0.63 C
56. Granīti - Saulstari 0,21 D

                                                             
                                                              24,20

Kopā C klases uzturēšanas autoceļi 10.87 km.
Kopā D klases uzturēšanas autoceļi 13.33 km.

Sagatavoja:  Ikdienas autoceļu uzturēšanas speciālists  
G. Skrupska

17. Irši - Mētras 0,10 C
18. Mētras - Krustupji 0,81 C
19. Centrs - Doktorāts 0,41 C
20. Akācijas - Attīrīšanas 

iekārtas
0,26 C

21. Sarmas - Granīti 0,12 C
22. Saulstari - Bočs 0,20 D
23. Laimdotas - Dālderi 0,11 C
24. Bluķi - Rāceņi 0,11 D
25. Aizupes - Sausnēji 1,50 D

25,14

Kopā C klases uzturēšanas autoceļi 15,37 km.
Kopā D klases uzturēšanas autoceļi  9,77km.
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3. pielikums
Kokneses novada domes

2013. gada 24. aprīļa lēmumam Nr. 11

CEĻU   KLASES  2013. gada vasaras periodā
KOKNESES NOVADA CEĻIEM  Bebru pagastā

Ceļa 
Nr.

Autoceļa nosaukums
Posma garums 

km
Uzturēša-
nas  klase

1 2 3 4

Ozoli - Lobe 8,81 D

Lobes ezers - tilts 0,9 D

Jaunkalnieši - Lanti 3,00 D

Lobes ceļš - Jauneles - Ozoli 0,35 D

Lobes ceļš - Bāliņi 1,00 D

Lobes ceļš - Dubļaines 0,50 D

Kalnāji - Rudiņi 0,47 D

Ošāji - Aļēni 0,78 D

Ošāji - Aliņas 0,51 D

Gregersons- purvs 0,68 D

Bebrupes tilts - Purmaļi 1,66 D

Cenši - Grīvas 1,09 D

Cenšu izgāztuve - Sūnas 0,43 D

Rudzīši - Jaundzērvēni 1,09 D

Senči – Siliņi – Sūnas 0,90 D

Senči - Dzērvēni 0,26 D

Ozolu ceļš - Vītoli 0,40 D

Zutēnu kapi- Lidlauks 0,59 D

Zutēnu kapi - Virši 0,58 D

Rožkalni - Birzes 0,56 C

Skaras - Madaras 0,23 C

Mežaparks - Pīlādži 0,94 C

Mežaparks - Kaktiņi - 
Dzērvītes

0,47 D

Ataugas - Lācīši   (m.s.) 0,11 D

Lācīši - Romas katoļu 
baznīca

0,15
D

Pilskalni - Dārzniecība – 
Ausekļi (m.s.)

0,52 D

Bebri - Stalidzēni - Spārniņi 3,15 D

Gāzenieki - gāzes stacija 0,34 D

Spārniņi - Kasparīši - Plepi 
- Mirtes

2,39 D

Plepu ferma - Plepi - Margas 0,42 D

Jaunceltnes - Šļakāni 0,39 D

Ausmas - Kalnamitri 0,73 D

Ausmas - Cūkkalni 1,25 D

Lauciņi - Vidusmitri 1,52 D

Jaunbebru parks - Audēji 0,25 D

Pērses tilts - Āpšukalns 2,02 D

Grābiņas - Bērziņi 0,49 D

Blankas - Zemgaļi 2,12 D

Blankas - Sviķi 0,43 D

Vilkāres - Beņķi - Ausmas 5,19 D

Blanku ceļš - Purva Siljāņi 0,55 D

Blankas - Mucenieki 0,28 D

Mehāniskās darbnīcas - 
Stalidzēni

0,98 D

Gaidupes - Priežukalns 1,04 D

Ceļš –Zālītes (m.s.) 0,05 D

Ceļš - uz bērnudārzu/gar 
Ziediem/(m.s.)

0,15
D

Pagastmāja - Kalnieši 0,46 D

Domēni - Vēži 1,54 D

Koknese - Ērgļi ceļš - 
Vīndedzes

0,50
D

1 2 3 4

Tupiešēni - Kroglejas 3,32 D

Meņģeles ceļš - Vijas 0,50 D

Riemeri - Vijas 0,65 D

Riemeri - Bebriņi 1,51 D

Irbītes - Audzēres 0,48 C

Ceļš - gar Avotiem uz 
bērnudārzu (m.s.)

0,19
D

Brencēni - Stalidzēni 1,51 D

Saulaines - Pasiles - 
Mežaparks

1,87 D

Saulaines - Lejasbrencēni 0,46 D

                              Kopā:
t. sk. ar melno segumu

63,71
1,59

Sagatavoja J. Bārs  26411238  
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1. Jānis Dzenis
2. Gita Rūtiņa
3. Gaļina Kraukle
4. Velga Feldmane
5. Jānis Liepiņš
6. Artūrs Plūme
7. Maruta Lāce-Stalidzāne
8. Rita Gabaliņa
9. Inga Ķieģele
10. Uldis Riekstiņš
11. Jānis Balodis
12. Ziedonis Vilde
13. Imants Ungurs
14. Druvis Andriksons
15. Jānis Brants
16. Valdis Linkums
17. Ritvars Utāns
18. Ilze Garkakle

Priekšvēlēšanu programma
Partijas Vienotība
Kokneses novada domes vēlēšanu
PROGRAMMA
Vienotība ir kuplākā un saliedētākā 

Latvijas partija. Roku rokā ar Ministru 
prezidentu, Saeimas priekšsēdētāju, mi-
nistriem, EP un Saeimas deputātiem strādā 
mūsu cilvēki lielākajā daļā Latvijas pašval-
dību. Visi kopā mēs panāksim šeit minēto:

Nākotnes redzējums
Koknese - līdzsvaroti attīstīts, konku-

rētspējīgs, labi pārvaldīts novads, ar bagā-
tām izglītības, sporta, kultūras un uzņēmēj-
darbības tradīcijām, interesants tūrisma ga-
lamērķis. Mūsu prioritāte - novada cilvēks 
un viņa vajadzības.

Mēs piedāvājam Koknesē pārmaiņas, 
kas veicina novada straujāku attīstību, 
jaunas iespējas uzņēmējiem un darba ņē-
mējiem, sakārtotu vidi, kas ir piemērota 
visiem.

Novada pārvalde, budžets un finanses
Veidosim modernu un efektīvu pār-

valdi, nodrošinot darba un pieņemto lē-
mumu kvalitāti. Ieviesīsim labas pārval-
dības principu - pašvaldība kalpo saviem 
iedzīvotājiem.

Novada budžets būs sabalansēts un 
pakārtots novada ilgtermiņa attīstībai. Tā 
prioritātes būs novada infrastruktūras un 
vides sakārtošana, izglītība, sociālo jautā-
jumu risināšana, sporta un kultūras pasā-

kumu un tradīciju iedibināšana un saglabā-
šana, atbalsts tūrisma attīstībai.

Budžeta izlietojums būs atklāts, infor-
mācija par to būs pieejama katram iedzī-
votājam.

Tuvākie darbi :
• nekavējoties ieviesīsim pienākumu 

atbildīgajām amatpersonām regulāri un 
saprotami atskaitīties iedzīvotājiem par 
līdzekļu izlietojumu un pašvaldības insti-
tūciju darbības izvērtējumu;

• novada mājas lapā plašāk tiks sniegta 
informācija par novada administrācijas, tās 
struktūrvienību un iestāžu darbu;

• nekavējoties novērsīsim interešu 
konfliktu situācijas un riskus novada pār-
valdē;

• ieviesīsim pašvaldībā darbinieku vēr-
tēšanas sistēmu, profesionalizēsim kadru 
atlasi.

Ekonomiskā attīstība
Organizēsim novada attīstības doku-

mentu ieviešanu.
Atbalstīsim visu novada attīstības cen-

tru (Kokneses, Bebru, Iršu, Bormaņu) līdz-
svarotu izaugsmi.

Atbalstīsim sabiedriskā transporta pie-
ejamības saglabāšanu novadā.

Palielināsim pašvaldības atbalstu tūris-
ma attīstībai.

Ieviesīsim uzņēmējdarbības atbalsta 
pasākumus.

Tuvākie darbi:
• precizēsim investīciju vajadzības un 

projektu ieceres novadā, lai tās būtu līdz-
svaroti noteiktas visos novada attīstības 
centros;

• ierosināsim pārskatīt ceļa Bebri - Tu-
piešēni - Irši kategoriju, lai veicinātu tā āt-
rāku noasfaltēšanu;

• izstrādāsim novada tūrisma attīstības 
stratēģiju, nosakot prioritārās vajadzības, 
izvērtējot finanšu piesaistes iespējas;

• analizēsim bezdarba un iedzīvotāju 
emigrācijas cēloņus novadā, izstrādāsim 
programmu šo cēloņu mazināšanai;

• regulāri veiksim aptaujas iedzīvotāju 
apmierinātības rādītāja noteikšanai dažā-
dos jautājumos.

Izglītība, kultūra un sports
Celsim novada izglītības iestāžu kon-

kurētspēju.

Veicināsim vidējās izglītības kvalitātes 
paaugstināšanu Kokneses vidusskolā.

Atbalstīsim profesionālās izglītības at-
tīstību Vecbebru amatu internātvidusskolā.

Saglabāsim bērnudārzu/ pirmsskolas 
izglītības, pamatskolas izglītības pieejamī-
bu visos novada pagastu centros.

Saglabāsim un attīstīsim kultūras tra-
dīcijas novadā, ieviesīsim balvas par no-
vada iedzīvotāju sasniegumiem kultūrā un 
mākslā.

Saglabāsim un attīstīsim sporta tradīci-
jas novadā, veicināsim novada sporta būv-
ju efektīvāku izmantošanu.

Tuvākie darbi:
• Izstrādāsim novada izglītība, kultūras 

un sporta attīstības programmu;
• izvērtēsim profesionālās izglītības 

programmu atbilstību darba tirgus vajadzī-
bām Vecbebru amatu internātvidusskolā;

• izstrādāsim detalizētu finanšu un 
investīciju programmu novada izglītības 
iestādēm, lai uzlabotu to vidi un atbilstību 
prasībām;

• ierosināsim piemaksu palielināšanu 
novada pirmsskolas izglītības iestāžu dar-
biniekiem no pašvaldības budžeta;

• izveidosim ārpustelpu sporta un aktī-
vās atpūtas vietas, peldvietas.

Sociālā palīdzība un veselības aprūpe
Atbalstīsim veselīgu dzīvesveidu, no-

drošināsim veselības veicināšanas pakal-
pojumu un pasākumu pieejamību novadā.

Veicināsim kvalitatīvas, efektīvas ve-
selības aprūpes, kā arī sociālo pakalpoju-
mu pieejamību novadā.

Tuvākie darbi:
• izvērtēsim iespējas piesaistīt veselī-

bas veicināšanas pakalpojumus kā ārpakal-
pojumus;

• sagatavosim priekšlikumus, lai soci-
ālo pabalstu sistēma novadā būtu elastīgā-
ka, daudzveidīgāka.

Sabiedriskā kārtība un drošība
Turpināsim sadarbību ar Valsts policiju.
Atbalstīsim pašvaldības policiju.
Atbalstīsim jaunsargus un zemessardzi.
Tuvākie darbi:
• popularizēsim jaunsardzi;
• atbalstīsim jaunsargu un zemessargu 

nometņu un apmācību rīkošanu novada te-
ritorijā.

2013. gada 1. jūnija Kokneses novada domes vēlēšanām reģistrētie 
deputātu kandidātu saraksti un priekšvēlēšanu programmas

Partija „VIENOTĪBA”,
„Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”
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1. Dainis Vingris
2. Māris Reinbergs
3. Pēteris Keišs
4. Henriks Ločmelis
5. Jānis Miezītis
6. Edgars Mikāls
7. Līva Skābarniece
8. Antra Vasiļevska
9. Edgars Ancelāns
10. Raina Līcīte
11. Mudīte Auliņa
12. Valdis Biķernieks
13. Alla Švečikova
14. Ivars Māliņš
15. Nauris Korklišs
16. Lidija Degtjareva
17. Inta Balode
18. Iveta Hveckoviča

Priekšvēlēšanu programma
1. Realizēsim Kokneses novada attīstī-

bas programmu.
2. Lai pašvaldības sniegtie pakalpoju-

mi būtu pietuvināti iedzīvotājiem, saglabā-
sim pakalpojumu centrus Bebros un Iršos.

3. Saglabāsim kultūrvēsturisko manto-
jumu, sadzīves un kultūras tradīcijas Kok-
neses novadā.

4. Atbalstīsim Iršu un Bebru teritorijas 
finansiālo patstāvību.

5. Atbalstīsim un sadarbosimies ar sa-
biedriskajām organizācijām.

Sociālā palīdzība
1. Vientuļiem pensionāriem, daudzbēr-

nu ģimenēm, trūcīgiem un maznodrošinā-
tiem iedzīvotājiem no pašvaldības budžeta 
līdzekļiem saskaņā ar sociālā dienesta sais-
tošajiem noteikumiem:

1. piešķirsim pabalstus kurināmā un 
medikamentu iegādei;

2. daļēji segsim maksu par apkuri 
daudzdzīvokļu mājās;

3. bērniem no maznodrošinātām ģime-
nēm apmaksāsism pusdienas izglītības ies-
tādēs; apmaksāsim pusdienas līdz 6. klasei, 
sākot ar 2014. gadu;

4. nodrošināsim aprūpi mājās vientu-
ļiem pensionāriem un invalīdiem.

2. Apmaksāsim transporta izdevumus 
bērnu nokļūšanai skolā.

3. Izveidosim sociālos dzīvokļus, pie-
šķirsim tajos īres tiesības maznodrošinā-
tām un trūcīgām personām.

4. Budžeta iespēju robežās apmaksā-
sim kultūras pasākumus pensionāriem: 
Ziemassvētku pasākumu, ekskursijas, teāt-
ra apmeklējumu.

5. Atbalstīsim novada represētos.
6. Realizēsim siltināšanas un renovā-

cijas projektus krīzes centrā “Dzeguzīte”.
Veselības aprūpe
1. Nodrošināsim ar darba telpām medi-

cīnas darbiniekus Kokneses novadā.
2. Radīsim iespējas veselīgam dzīves-

veidam, īpaši bērniem un jauniešiem.
3. Atbalstīsim Černobiļas avārijas seku 

likvidatorus.
Izglītība
1. Saglabājot pašreizējo skolu un 

pirmsskolas izglītības iestāžu tīklu, nodro-
šināsim pirmsskolas, pamata, vispārējās 
vidējās un profesionālās izglītības iespējas 
novadā.

2. Veiksim mācību iestāžu siltināša-
nas un renovācijas projektus visās novada 
skolās.

3. Veicināsim mācību procesa kvalitā-
tes uzlabošanu mācību iestādēs, finansiāli 
atbalstot pedagogu tālākizglītību un nodro-
šinot mūsdienīgu materiāli tehnisko bāzi.

4. Atbalstīsim mūzikas un sporta skolu 
un mākslas studijas darbu.

Kultūra un sports
1. Atbalstīsim:
1. kultūras, sporta aktivitātes atbilstoši 

iedzīvotāju pieprasījumam, tautas sportu, 
sporta klubu veidošanu;

2. pašdarbības kolektīvu darbu un inte-
rešu izglītības aktivitātes dažādās vecuma 
grupās;

3. tradicionālo reliģisko konfesiju 
darbu.

2. Novada izglītības iestāžu audzēk-
ņiem nodrošināsim bezmaksas sporta in-
frastruktūras izmantošanu sporta stundu 
un treniņnodarbību laikā.

3. Turpināsim kultūras un sporta būvju 
labiekārtošanu.

4. Atbalstīsim sadarbību ar Vitingenu 
un Hansas savienības pilsētu aktivitātes.

Uzņēmējdarbība
1. Sadarbosimies un atbalstīsim vietējo 

uzņēmēju un lauksaimnieku darbību.
2. Sekmēsim Latvijas un ārvalstu in-

vestīciju piesaistīšanu, jaunu darbavietu 
radīšanu.

3. Veicināsim tūrisma attīstību un at-
balstīsim Kokneses novada tūrisma centra 
darbību.

4. Atbalstīsim lauksaimniecības kon-
sultantu darbību.

5. Veidosim uzņēmējdarbībai pievilcī-
gu infrastruktūru.

Komunālā saimniecība
1. Piedalīsimies katlu māju renovācijas 

projektos Koknesē un Iršos.
2. Samazināsim maksājumus par atkri-

tumiem, organizējot to šķirošanu.
3. Turpināsim darbu pie komunālo pa-

kalpojumu kvalitātes uzlabošanas.
4. Uzlabosim ceļu un ielu tīklu novadā.
5. Uzturēsim kārtībā esošās kapsētas 

un labiekārtosim tās.
6. Centīsimies panākt, lai tiek noasfal-

tēts ceļa posms Koknese-Bebri-Irši.
7. Atbalstīsim daudzdzīvokļu māju sil-

tināšanas projektus.
Labiekārtošana un vides aizsardzība
1. Iekārtosim bērnu rotaļu laukumus.
2. Rosināsim iedzīvotājus un uzņēmē-

jus sakopt savus īpašumus un atbalstīsim 
teritoriju sakārtošanu un labiekārtošanu.

3. Sekmēsim vides aizsardzības prasī-
bu ievērošanu.

4. Turpināsim dabas taku labiekārto-
šanu.

5. Turpināsim atbalstīt “Likteņdārza” 
ierīkošanu uz Kokneses salas.

6. Izveidosim sabiedriskās tualetes.
7. Turpināsim sadarbību ar medību ko-

ordinācijas padomi.
Sabiedriskās kārtības uzturēšana
1. Sabiedriskās kārtības uzturēšanā sa-

darbosimies ar valsts policiju un nodroši-
nāsim valsts policistus ar darba telpām.

2. Atbalstīsim pašvaldības policijas 
darbu novadā.

3. Veicināsim profilaktisko darbu sa-
biedriskās kārtības nodrošināšanā, uzstā-
dot videonovērošanas sistēmas.

Finanses
1. Racionāli un efektīvi izmantosim 

pašvaldības budžeta līdzekļus.
2. Pakalpojumu centru un to iestāžu 

uzturēšanai iedalīsim nepieciešamo finan-
sējumu.

3. Novada attīstībai piesaistīsim valsts 
investīcijas, ES fondu līdzekļus un citus fi-
nansēšanas avotus.

„Reformu partija”
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1. Dagmāra Isajeva
2. Ints Miķelsons
3. Līga Kraukle
4. Inese Svence
5. Elita Feodorova
6. Dace Ūdre
7. Lidija Kraukle
8. Artūrs Kokins
9. Ingrīda Groza
10. Jānis Magons
11. Daina Logina
12. Anna Vingrovska
13. Sandra Riekstiņa
14. Guntis Atrasts
15. Jolanta Rotkāja

Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija
Priekšvēlēšanu programma
Sociāldemokrātiskās pamatvērtības.
Brīvība - katra Kokneses novada iedzī-

votāja un darba kolektīva brīva pašnoteik-
šanās, izvēle veidot savu un novada dzīvi, 
paust savas domas un viedokli.

Taisnīgums - Kokneses novada attīs-
tības plānošanā un iedzīvotāju labklājības 
nodrošināšanā. Solidaritāte - Kokneses no-
vada iedzīvotāju interešu aizstāvēšana un 
atbalsts.

Atbildība - par ikviena lēmuma pie-
ņemšanu un izpildi.

Darbības virzieni.
1. Realizēsim Kokneses novada attīstī-

bas plānu, kas veicinās Iršu, Bebru, Bor-
maņu un Kokneses vienlīdzīgu attīstību.

2. Turpināsim piesaistīt struktūrfon-
du līdzekļus novada attīstībai, akcentējot 
saimnieciskās darbības ekonomisko pama-
totību un nepieciešamību.

3. Atbalstīsim zemniecības, amatnie-
cības un uzņēmējdarbības aktivitātes un 
projektus, kas veicinās nodarbinātības pie-
augumu.

4. Pieprasīsim caurskatāmāku un pie-
ejamāku novada budžeta izlietojumu.

5. Veicināsim novada kultūrvēsturiskā 
mantojuma un tradīciju saglabāšanu Iršos, 
Bebros, Bormaņos un Koknesē.

6. Atbalstīsim Kokneses tūrisma infor-
mācijas centra aktivitātes novada atpazīs-
tamībai.

7. Atbalstīsim māju renovāciju un sil-
tināšanas projektus, iekšējo komunikācijas 
tīklu remontdarbus.

8. Sekmēsim novada ceļu un ielu sa-
kārtošanu, bērnu rotaļu laukumu izveido-
šanu un labiekārtošanu.

9. Atbalstīsim ikvienas Kokneses no-
vada izglītības iestādes pastāvēšanu, uztu-
rēšanu un materiāli tehniskās bāzes piln-
veidi.

10. Atbalstīsim aktivitātes, kas sekmēs 
saturīga brīvā laika un veselīga dzīves vei-
da popularizēšanu.

11. Realizēsim pedagogu tālākizglītī-
bas programmas.

12. Finansiāli atbalstīsim novada so-
ciāli maznodrošinātās un trūcīgās perso-
nas.

13. Aktualizēsim jautājumu par 
bezmaksas ēdināšanas nodrošināšanu 
pirmsskolas un sākumskolas skolē-
niem.

14. Apmaksāsim kultūras un atpūtas 
pasākumus pensionāriem, budžeta iespēju 
robežās.

15. Atbalstīsim invalīdu integrāciju sa-
biedrībā.
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1. Māris Liopa
2. Guntars Rudmiezis
3. Jānis Bērziņš
4. Agita Eglīte
5. Gints Freibergs
6. Jānis Krūmiņš
7. Jānis Mārtinsons
8. Ilona Miglāne
9. Gunta Strazdiņa
10. Lauris Miķelsons
11. Gunita Volkmane
12. Harijs Buholcs

Priekšvēlēšanu programma
Latvijas valsts uzplaukuma pamats ir 

patriotiski, izglītoti un sakārtoti novadi. 
Mūsu mērķis ir skaidrs – rūpes par sava 
novada iedzīvotājiem, izveidojot Kokne-
ses novadu par vienu no skaistākajām Lat-
vijas vietām.

Pašvaldības pārvalde un budžets
• aktīvi aizstāvēsim novada intereses 

ministrijās un Saeimā;
• veidosim līdzsvarotu finanšu resursu 

sadali katram pagastam;
• organizēsim pašvaldības iestāžu un 

struktūrvienību auditu;
• izstrādāsim vienotu pašvaldības dar-

binieku darba samaksas sistēmu un darbi-
nieku atestāciju; – veiksim efektīvu izde-
vumu kontroli;

• noteiksim skaidras prioritātes naudas 
līdzekļu izmantošanai – attīstībai, sociāla-
jai nodrošinātībai un izglītībai;

• ieviesīsim „Vienas pieturas aģentū-
ras” iedzīvotāju apkalpošanas principu

Uzņēmējdarbība un nodarbinātība
• balstoties uz publiskās un privātās 

partnerības principu nodrošināsim No-
vadā sabiedrības vajadzības būvdarbu 
veikšanā;

• industriālās zonas attīstība Novada 
centrā - ražotnes un rūpniecības objektu 
veidošana;

• stiprināsim sadarbību ar kaimiņu no-
vadiem uzņēmējdarbības attīstībai;

• izveidosim Novada uzņēmējdarbības 
atbalsta centru;

• veicināsim mazās un vidējās uzņē-
mējdarbības attīstību, darba vietu radīša-
nu, atbalstīsim Novada zemnieku saimnie-
cības;

• attīstīsim vietējo uzņēmēju un nova-
da savstarpējo sadarbību;

• piemērosim nekustamā īpašuma no-
dokļu atlaides jaunajiem uzņēmējiem par 
darbavietu izveidošanu;

• veicināsim tūrisma attīstību un popu-
larizēsim Kokneses Novadu;

• sniegsim atbalstu novada uzņēmē-
jiem projektu sagatavošanā;

• iesaistīsim Kokneses Novadu tādās 
nevalstiskajās sabiedriskajās organizāci-
jās, kas palīdzēs Novada attīstībai un lī-
dzekļu piesaistei

Infrastruktūra, transports un vide
• izvērtēsim visu sagatavošanas stadijā 

esošo pašvaldības projektu lietderību no-
vadam;

• piesaistīsim finansējumu Novada 
centra un pagastu centru mazo ielu atjau-
nošanai un izstrādāsim ceļu sakārtošanas 
plānu;

• aktīvi atbalstīsim līdzekļu ieguldīša-
nu daudzdzīvokļu māju siltināšanu, ap tām 
esošo pagalmu labiekārtošanu;

• veicināsim neapsaimniekoto īpašumu 
sakārtošanas risinājumus

• panāksim, lai tiktu noasfaltēts ceļš 
Bebri – Irši

• sakārtosim Kokneses „veco centru” 
pie stacijas, ierīkosim tur cilvēka cieņai at-
bilstošu autobusu pieturu;

• veicināsim ielu un laukumu apgais-
mojuma sakārtošanu Novadā;

• nodrošināsim pirmskolas vecuma 
bērniem transportu Vecbebros un Iršos;

• aktīvi organizēsim vides sakopšanas 
pasākumus, atjaunosim konkursu „Skais-
tākie īpašumi Novada centrā un pagas-
tos”;

• organizēsim bērnu atpūtas laukumu 
iekārtošanu, kvalitatīvu atpūtas vietu ierī-
košanu un velosipēdistu celiņu izveidoša-
nu gar galvenajiem autoceļiem.

Sociālā palīdzība un drošība
• Palielināsim finansējumu mājas ap-

rūpei;
• atbalstīsim pastāvīgu un pagaidu 

mājas aprūpi tām personām, kas objektīvu 
apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt;

• piesaistot privāto kapitālu, atbalstī-
sim sociālo māju celtniecību Novadā;

• sniegsim visplašāko atbalstu politiski 

represētajām personām un nacionālās pre-
tošanās kustības dalībniekiem;

• rūpēsimies par pensijas vecuma No-
vada iedzīvotāju iesaistīšanu sabiedriskajā 
dzīvē;

• nodrošināsim vasaras nometnes bēr-
niem un jauniešiem;

• palielināsim pašvaldības policistu 
skaitu, nodrošinot patruļdienesta attīstību;

• atbalstīsim video novērošanas ierīko-
šanu Novada un pagasta centros.

Ģimene
• veicināsim patriotisku un atbildīgu 

audžuģimeņu veidošanos;
• vienreizējais pabalsts jaundzimošo 

vecākiem - 100 lati par pirmo bērnu, 150 
lati par otro bērnu, 200 lati par katru nā-
kamo bērnu.

Izglītība, kultūra un sports
• aktīvi atbalstīsim un veicināsim pat-

riotisko audzināšanu Kokneses novada 
skolās;

• nodrošināsim kvalitatīvas un konku-
rētspējīgas izglītības atbalstu Kokneses vi-
dusskolā un citās Novada skolās, veiksim 
nepieciešamos remontus Kokneses vidus-
skolā un pirmskolas vecuma iestādē Kok-
nesē un pagastu centros;

• finansiāli atbalstīsim tautas deju ko-
lektīvus, korus, novadpētniecības projek-
tus un nacionālpatriotisko organizāciju 
darbību Novadā;

• veicināsim apmaksātu darba vietu ra-
dīšanu jauniešiem vasarā;

• atjaunosim Kokneses estrādi;
• izveidosim Koknesē mākslas skolu;
• piedalīsimies Likteņdārza tālākā iz-

veidošanā;
• atbalstīsim Novada sportistu un spor-

ta veterānu piedalīšanos valsts un starptau-
tiskā līmeņa sacensībās;

• aktīvii atbalstīsim Novada nevalstis-
kās organizācijas un uzņēmējus Latvijas 
un starptautiskā mēroga sacensību rīkoša-
nā Kokneses novadā;

• organizēsim kultūras un izklaides pa-
sākumus gan Koknesē gan Novada pagastu 
centros, piedāvājot iedzīvotājiem kvalitatī-
vas atpūtas iespējas.

Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” –
„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
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Kokneses novada domes Sociālais 
dienests atkārtoti informē, ka no 2013.
gada 1.janvāra cilvēkiem ar I un II inva-
liditātes grupu un bērniem ar invaliditāti 
no 5 līdz 18 gadu vecumam pašvaldībā 
ir tiesības pieteikties asistenta pakalpo-
juma saņemšanai. Tas paredzēts, lai at-
vieglotu cilvēku ar invaliditāti pārvieto-
šanos ārpus mājokļa un nokļūšanu vietā, 
kur cilvēks strādā, mācās, saņem pakal-
pojumu vai veic sabiedriskās aktivitātes.

Šo pakalpojumu var saņemt:
• pieaugušie cilvēki ar I vai II inva-

liditātes grupu, pamatojoties uz Veselī-
bas un darbspēju ārstu valsts komisijas 
(VDEĀVK) atzinumu par asistenta pa-
kalpojuma nepieciešamību,

• un bērni no 5 līdz 18 gadu vecu-
mam ar invaliditāti, pamatojoties uz 
VDEĀVK atzinumu par īpašas kopšanas 
nepieciešamību sakarā ar smagiem funk-
cionāliem traucējumiem.

Pakalpojuma saņemšanai personai 
vai viņas likumiskajam pārstāvim, ņe-
mot līdzi personu apliecinošus doku-
mentus, jāvēršas tās pašvaldības sociā-
lajā dienestā, kuras teritorijā reģistrēta 
personas dzīves vieta, un jāiesniedz šādi 
dokumenti:

• iesniegums ar lūgumu piešķirt 
asistenta pakalpojumu (iesniegumā no-
rāda vēlamo asistenta pakalpojuma sa-
ņemšanas apjomu, vēlamā asistenta pa-
kalpojuma sniedzēja vārdu un uzvārdu, 
informāciju par to, vai persona saņem 
asistenta pakalpojumu vai pabalstu par 
asistenta izmantošanu Eiropas Savienī-
bas finansēto projektu ietvaros);

• likumiskā pārstāvja pārstāvības 
tiesības apliecinošs dokuments (kopi-
ja), ja asistenta pakalpojumu pieprasa 
personas likumiskais pārstāvis;

• VDEĀVK atzinums;
• Institūcijas apliecinājums par 

personas dalību pasākumos, kuru ap-
meklējumam nepieciešams asistents 
(minēto apliecinājumu izsniegusi attie-
cīgā institūcija, kura organizē attiecīgos 
pasākumus ārpus mājokļa, piemēram, 
aktīvs darbs biedrībā vai nodibinājumā, 
aktīva nodarbošanās ar sportu, aktīva 

piedalīšanās pašdarbības kolektīvos, ār-
pusskolas pasākumi bērniem);

• Darba devēja apliecinājums, ka 
persona ir darba ņēmējs pie attiecīgā 
darba devēja;

• Izglītības iestādes apliecinājums, 
ka persona apgūst attiecīgu izglītības 
programmu konkrētajā mācību iestādē;

• Dienas aprūpes centra vai cita 
rehabilitācijas pakalpojuma sniedzēja 
apliecinājums, ja persona apmeklē at-
tiecīgās iestādes.

Sociālais dienests:
• Reģistrē iesniegtos dokumentus;
• Pārbauda sniegtās informācijas 

patiesumu, pieprasa papildu informāciju 
no citām institūcijām, izvērtē personas 
iesaisti pasākumos atbilstoši 18.12.2012. 
MK noteikumu Nr. 942 „Kārtība, kādā 
piešķir un finansē asistenta pakalpojumu 
pašvaldībā” 1.pielikumā minētajiem kri-
tērijiem;

• Mēneša laikā pieņem lēmumu par 
asistenta pakalpojuma piešķiršanu, no-
sakot asistenta pakalpojuma apjomu un 
ilgumu, vai par atteikumu piešķirt asis-
tenta pakalpojumu, ja persona neatbilst 
asistenta pakalpojuma saņemšanas nosa-
cījumiem;

• 10 dienu laikā pēc lēmuma pieņem-
šanas par to informē asistenta pakalpo-
juma pieprasītāju;

• Slēdz līgumu ar asistenta pakalpo-
juma pieprasītāju un asistenta pakalpoju-
ma sniedzēju;

• Kontrolē konkrētās personas iz-
mantotā pakalpojuma apjomu.

Asistenta pakalpojuma pieprasītā-
jam ir pienākums triju darbdienu lai-
kā informēt sociālo dienestu par:

• Personas dzīvesvietas maiņu;
• Personas ievietošanu stacionārā 

ārstniecības iestādē, ilgstošas sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas insti-
tūcijā vai ieslodzījuma vietā;

• Izmaiņām personas dalībā pasāku-
mos vai citiem apstākļiem, kas varētu 
būt par pamatu izmaiņām asistenta pa-
kalpojuma apjomā vai asistenta maiņai.

Asistenta pakalpojuma sniegšana 
tiek pārtraukta uz laiku, kamēr asis-

tenta pakalpojuma saņēmējs atrodas 
stacionārā ārstniecības iestādē, ilgsto-
šas sociālās aprūpes un sociālās reha-
bilitācijas institūcijā vai ieslodzījuma 
vietā.

Asistenta pakalpojuma sniegšana 
tiek izbeigta:

• ja persona ir mainījusi dzīvesvietu;
• ja persona iesniedz sociālajā die-

nestā iesniegumu par atteikšanos no 
asistenta pakalpojuma;

• ja ir beidzies VDEĀVK atzinuma 
derīguma termiņš;

• ja sociālais dienests vai Labklā-
jības ministrija konstatē, ka persona 
neatbilst kritērijiem, kuri nosaka asis-
tenta pakalpojuma saņemšanas nepie-
ciešamību.

Asistenta pakalpojumu ir tiesīga 
sniegt fiziska persona, kurai ir pieredze 
cilvēku ar invaliditāti aprūpē, vai kurai 
ir izglītība pedagoģijas, veselības, psiho-
loģijas vai sociālā darba jomā. Asistenta 
pakalpojuma pieprasītājs iesniegumā var 
norādīt vēlamo asistenta pakalpojuma 
sniedzēju.

Sociālais dienests var noteikt snie-
dzamā asistenta pakalpojuma apjomu 
līdz 40 h nedēļā atkarībā no cilvēka 
sociālajām aktivitātēm. To dara, izvēr-
tējot katra klienta vajadzības un vēl-
mes. Sociālais dienests slēdz līgumu 
ar personu ar invaliditāti un asistenta 
pakalpojuma sniedzēju, līgumā nosa-
kot asistenta pakalpojuma apjomu, tā 
sniegšanas ilgumu un kārtību, atbildī-
bu pakalpojuma sniedzējam, personai 
ar invaliditāti un pašvaldībai, norēķinu 
kārtību un citus būtiskus jautājumus, 
kuri saistīti ar asistenta pakalpojuma 
sniegšanu.

Plānots, ka cilvēki ar I grupas redzes 
invaliditāti, kas jau šobrīd saņem pabal-
stu par asistenta izmantošanu 10 stundas 
nedēļā, asistenta pakalpojumu pašvaldī-
bā varēs izmantot tikai tad, ja šis pakal-
pojums viņiem būs nepieciešams vairāk 
par 10 stundām nedēļā. 

Baiba Tālmane,
Kokneses novada domes Sociālā 

dienesta vadītāja

Asistenta pakalpojums cilvēkiem ar
I un II grupas invaliditāti un bērniem ar invaliditāti
no 5 līdz 18 gadu vecumam
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Dziesmu un deju svētku tradīcija Latvi-
jā ir nepārtraukts radošā darba process, kurā 
sadarbojas tautas mākslas kolektīvi, profe-
sionālie mākslinieki un tradicionālās kultūras 
lietpratēji.

Šo svētku laikā katrs Latvijas novads, 
katrs tautas  mākslas žanrs demonstrē savus 
sasniegumus, dodot iespēju mūsu iedzīvo-
tājiem un viesiem iepazīt un baudīt Latvijas 
kultūras daudzveidīgās izpausmes.

Lai piedalītos XXV Vispārējos latviešu 
Dziesmu un XV Deju svētkos šovasar Rīgā, 
aktīvi un radoši strādājuši arī Kokneses no-
vada pašdarbības kolektīvi. Gandrīz visiem 
skates jau beigušās un zinām, ka no Kokne-
ses novada uz Rīgu dosies 10 kolektīvi – kop-
skaitā 221 dalībnieks.

Piedaloties atlases skatēs, mūsu kolektīvi 
uzrādījuši ļoti augstvērtīgus sasniegumus.

Deju kolektīvi:
Kokneses jauniešu deju kolektīvs 
Vad. Kornēlija Reisnere – 50.00. punkti – 

AUGSTĀKĀ pakāpe.
VPDK LIEPAVOTS 
Vad. Inta Balode – 51.4 punkti – I pakāpe
VPDK IRŠI           
Vad. Inta Balode – 49.8 punkti – II pa-

kāpe
Jauniešu deju kolektīvs KĀRE 
Vad. Sarmīte Plume – 44,2 punkti – II 

pakāpe

Kori:
Sieviešu koris ANIMA 
Vad. Aija Liepiņa, koncertmeistare Ilona 

Makareni – 42,67 punkti – I pakāpe

Senioru koris LABĀKIE GADI 
Vad. Silvija Cīrule – 41,89 punkti – I pa-

kāpe.

KOKNESES PŪTĒJU ORĶESTRIS   
Vad. Ziedonis Puķītis – 42,93 punkti – II 

vieta savā grupā

Pēc 2012. gada skašu rezultātiem, svēt-
kos piedalīsies arī Folkloras kopa URGAS – 
vad. Inguna Žogota un 3. jūnijā savu izrādi 
„Metāla Ziedi” Dailes teātra kamerzālē rādīs 
arī Kokneses amatieru teātris.

25. maijā skatē piedalīsies arī spēlmaņu 
kopa SKUTELNIEKI, vad. Uldis Bērziņš, 
bet jau tagad varam būt pārliecināti, ka 5. jū-
lijā Vērmanes dārzā skanēs arī viņu spēlētās 
melodijas.

Īpaši lielu paldies vēlos teikt kolektīvu 
vadītājiem  un ikvienam pašdarbniekam  
par ieguldīto darbu un  laiku, kā arī viņu 
ģimenēm par atbalstu, gatavojoties svēt-
kiem.

Paldies arī Kokneses novada domei par 
materiālo un morālo atbalstu.

2013. gada svētku atslēgas vārds ir „Līgo 
– lai top!”

Lai top šie svētki! Koknesiešus mēs 
gaidīsim pie kultūras nama 30. jūnijā plkst. 
13.00. Dziesmu svētku atklāšanas pasākumā 
un svētku karoga pacelšanas brīdī, kad sau-
le virs Kokneses būs pašā zenītā, jo svētkus 
vienojošie vārdi ir  – GAISMA LĪGO LAT-
VIJĀ!

Inguna Strazdiņa,
Kokneses kultūras nama direktore

Iršu pagasta bibliotēka 
uzvar konkursā „Izzini 
Latvijas monētās iekaltās  
kultūrzīmes”

No šī gada 15. marta līdz 7. aprīlim visu 
Latvijas publisko bibliotēku apmeklētāji tika 
aicināti iesaistīties virtuālajā spēlē – konkur-
sā „Izzini Latvijas monētās iekaltās kultūrzī-
mes”. Konkurss norisinājās interneta vietnē 
letonika.lv. Iršu pagasta bibliotēkas lietotāji 
jau no pirmajām konkursa dienām ar lielu 
interesi piedalījās spēlē, meklēja atbildes un 
aktīvi ceļoja monētu vēsturē. Nu ir zināmi 
konkursa rezultāti un Iršu pagasta bibliotēka 
pārliecinoši – spraigā cīņā ir ieguvusi pirmo 
vietu visas Latvijas mērogā. Saskaņā ar no-
likumu, galvenās balvas – 20 latu monētu 
„Sudraba lasis” saņems pa vienai aktīvākajai 
bibliotēkai no katra Latvijas reģiona. Tās ir 
: Iršu pagasta bibliotēka Vidzemē, Rendes 
bibliotēka Kurzemē, Skaistkalnes pagasta 
bibliotēka Zemgalē, Stabulnieku bibliotēka 
Latgalē un Baložu pilsētas bibliotēka Pierīgā.

Ļoti drīz balva – 20 latu monēta „Sud-
raba lasis” nokļūs bibliotēkā un tad to varēs 
apskatīt bibliotēkas apmeklētāji. Savukārt 
spēles dalībniekiem jāpadomā par idejām - 
kā ar balvu rīkosimies tālāk.

Sirsnīgs paldies visiem – gan lielajiem, 
gan mazajiem bibliotēkas atbalstītājiem, kuri 
piedalījās konkursā un iesaistīja tajā savus 
draugus un ģimenes! Paldies par zinātkāri, 
azartiskumu, pacietību un ieguldīto laiku!

Dace Grele,
Iršu pagasta bibliotēkas vadītāja

Kopš 1997. gada Latvijā tiek atzīmēta 
Bibliotēku nedēļa. Šogad tā notika no 22. līdz 
28. aprīlim. Bibliotēku nedēļas vadmotīvs – 
Mantojuma sardzē.

Iršu pagasta bibliotēkā nedēļas ietvaros 
notika dažādas aktivitātes. Apmeklētāji tika 
iepriecināti ar jaunu sienas dekoru – izgata-
votu no norakstītām grāmatu lapām. Dekora 
elementus sagatavoja  Pērses pamatskolas 
absolvente, Ogres amatniecības vidusskolas 
audzēkne  Līva Ālīte.

Radošajā darbnīcā tapa jauki, pavasa-
rīgi apsveikumi. Tos saņēma bibliotēkas 
sadarbības partneri un atbalstītāji. Sirsnīgs 
paldies viņiem par sapratni un ieinteresē-
tību!

Par bibliotēkas vēsturi un tās attīstību va-
rēja  uzzināt  izstādē „ Iršu  bibliotēka laiku 
lokos.” Interesenti pēc sirds patikas varēja 
apskatīt albumus, izšķirstīt atskaites un iepa-
zīties ar bibliotēkas galvenajiem rādītājiem 
un sasniegumiem 10 gadu garumā.

Pērses pamatskolas pirmsskolas grupi-
ņas bērni bibliotēkā iepazinās ar roku lellēm 
un kopā ar tām  izdzīvoja pasaku „Trīs si-
vēntiņi”.

Bibliotēku nedēļas pasākumi Iršos noslē-
dzās ar rakstnieces Lindas Šmites viesošanos 
grāmatu krātuvē. Linda Šmite pasākuma ap-
meklētājiem prezentēja savu – nu jau 6. grā-
matiņu „Karotājkarotes”. Daiļdarbs  lasītāju 
rokās nonāca nupat, martā, un to var  lasīt visi 
– bērni, tīņi un pieaugušie. 

Tikšanās reizē Linda atklāj, ka rakstīt 
viņai paticis jau no pamatskolas laikiem un 
pirmais viņas rakstiņš ir publicēts 1981. gadā 
bērnu žurnālā „Zīlīte”. 

Grāmatu autore aktīvi piedalās kon-
kursos. Viņai ir izveidojusies laba sadar-
bība ar izdevniecību „Lauku Avīze” un 
sērijā „Lata romāns” jau ir iznākušas 4 
grāmatas. Lindas Šmites daiļdarbus rak-
sturo savdabīga valoda. Lindai patīk mek-
lēt, lietot senvārdus, ievīt tos teikumos un 

vienlaicīgi lasītājam atklāt gan daiļdarba 
sižetu, gan  latviešu valodas bagātību un 
skanīgumu. Autores grāmatas nevar lasīt 
steigā, ir noteikti vajadzīgi pārdomu brīži, 
jo Linda raksta par cilvēciskām vērtībām, 
kuru dažkārt pietrūkst visiem – gan bēr-
niem, gan pieaugušajiem.

Lindai Šmitei, tāpat kā mums visiem, 
ir 24 stundas diennaktī. Uz jautājumu, pa 
kuru laiku viņa raksta, autore smejot atbild 
ar parunas vārdiem: „Rīta stundai zelts 
mutē!”  

Grāmatas ceļš pie lasītāja nav viegls. 
Pašam autoram ir jāieliek pamatīgs darbs, 
kamēr savāc materiālus par izvēlēto tēmu. 
Linda atklāj, ka viņa domās auklē  sižetu nā-
košajai grāmatai, kas būs par tēlnieku Volde-
māru Jākobsonu. Iršu lasītāji vēl Lindai labu 
domu lidojumu, lielu izdošanos un daiļdarba 
ātrāku nonākšanu lasītāju rokās!

Dace Grele,
Iršu pagasta bibliotēkas vadītāja 

GAISMA LĪGO LATVIJĀ!

Bibliotēku nedēļa Iršos



15   Nr. 41 (318) 2013. gada 10. maijs    KOKNESES NOVADA VĒSTIS

19. aprīlī visi ceļi Koknesē veda sumināt 
gaviļnieci – Kokneses pagasta bibliotēku di-
žajā 90 gadu jubilejā.  Savus pirmos lasītājus 
tā sagaidīja 1923. gada 18. aprīlī Kokneses 
kultūras biedrības namā. Laika ritējumā no 
grāmatu krātuves Kokneses pagasta bibliotēka 
kļuvusi par modernizētu kultūras un izglītības 
centru, mūžizglītības veicinātāju. Ikviens lasī-
tājs, pārkāpjot bibliotēkas slieksni, jūtas gai-
dīts un īpašs. „Bibliotēka mums ir kā gaismas 
saliņa, kurā arvien gribas pakavēties”, svētku 
dienā atzina tās pastāvīgie lasītāji. Ziedi un 
sirsnīgi vēlējumi  bija vislabākais pateicības 
apliecinājums bibliotēkas kolektīvam –  bēr-
nu bibliotēkas un pagasta bibliotēkas vadītājai 
Intai Poišai, bibliotekārēm Ingrīdai Višķerei, 
Olgai Orliņai un Antrai Vasiļevskai. Inta Poiša 
smaidot sacīja: „Mēs kopā esam komanda!” 
Daudzveidīgie pasākumi bērniem un pieau-
gušajiem bibliotēkas apmeklētājiem, māka 
aizraut un iesaistīt sabiedriskās aktivitātēs, 
vietējo mākslinieku un jauno talantu izpausme 
bibliotēkas rīkotajās izstādēs – stāsta pats par 
sevi – te katra diena aizrit kā jauna, tikko pār-
šķirta grāmatas lappuse!

Bibliotēkas pasākumos itin bieži skan In-
grīdas Višķeres meitas Asnates flautas spēle. 
Arī šajā reizē Asnate ar muzikālu skaņdarbu 
„Meditācija” atklāja jubilejas svinības, bet 
kopā ar Agnesi Dzirkali dziedātās dziesmas 
vēstīja  - klāt pavasaris un ziedu laiks!

Bibliotēkas vadītāja Inta Poiša svētku 
brīdī aicināja atcerēties bibliotēkas izaugsmi 
garajos darbības gados. 1923. gada 18. aprī-
lī Kokneses kultūras biedrības pilnvarotais 
parakstīja Kultūras fonda bibliotēku notei-
kumus un saņēma 493 grāmatas bibliotē-
kas dibināšanai. Šobrīd bibliotēkas krājumā 
ir 7370 vienības. 2000. gadā no Kokneses 
kultūras nama telpām bibliotēka pārcēlās uz 
jauno mājvietu 1905. gada ielā. Atzinīgus 
vārdus Inta Poiša veltīja savām kolēģēm. 

Ingrīda Višķere bibliotekāres darbā pavadī-
jusi 25 gadus. Olga Orliņa, klasesbiedrenes 
un draudzenes Ingrīdas iedrošināta, te sākusi 
strādāt pirms 20 gadiem. Antrai Vasiļevskai 
nekad netrūkst radošu ideju kā pārsteigt jau-
nākos lasītājus. Inta Poiša  bibliotēku par sa-
vām otrajām mājām sauc jau 28. gadu. 

Kokneses novada domes priekšsēdētājs 
Dainis Vingris bibliotēkas darbiniecēm par ra-
došu un profesionālu darbu, un sagaidot biblio-
tēkas 90. gadskārtu, pasniedza Kokneses nova-
da domes Atzinības rakstus. Viešņas no Aizkr-
aukles pilsētas bibliotēkas novēlēja: „Lai jums 
daudz lasītāju un jaunu ideju!”  Bet kolēģes no 
Iršu un Ratnicēnu bibliotēkām savām amata 
māsām piešķīra jubilejas sertifikātu. Svētkos 
radošo kolektīvu sveica vistuvākie kaimiņi – 
novada sociālais dienests un arī visjaunākie 
kaimiņi: PII „Gundega”, kuri priecājas, ka tieši 
šajā svētku laikā bibliotēkā atklāta „Gundegas” 
audzēkņu  radošo darbiņu izstāde. Par veik-
smīgu sadarbību pateicās un dzimšanas dienā 
sveica Kokneses tūrisma centra un Kokneses 
kultūras nama darbinieces, bet Olgas Kļaviņas 
dāvināto dzejoli bibliotēkai nolasīja bibliotekā-
ru pirmā „ēna” Dana Grunda.  Bibliotēkas lasī-
tāji noteikti ir ievērojuši, ka mājīgajās bibliotē-
kas telpās notikušas daudzas mākslinieka Alda 
Dobenberga un viņa audzēkņu izstādes. Vairāki 
darbi no tām kļuvuši par dāvinājumiem biblio-
tēkai.  Šajā svētku reizē Aldis Dobenbergs jubi-
lārei – bibliotēkai uzdāvināju 2009. gadā tapušu 
eļļas gleznu, kurā zaļojošā parkā redzams vien-
tuļš koka soliņš, kuru viņš pamanījis Vitingenā, 
Rībenas parkā. Šis soliņš tā vien vedina  pabūt 
vienatnē un ļauties pārdomām. Mākslinieks 
gleznai devis nosaukumu „Mirkli apstāties…” 
Dāvinot gleznu, tās autors novēlēja: „Mūsdienu 
cilvēks ir nemitīgā skrējienā, bet bibliotēka ir 
vieta, kur apstāties, ieklausīties savā sirdī, pie-
pildīt mirkli… Viss skaistais un mums vajadzī-
gais ir tepat līdzās.”

Kokneses pagasta bibliotēkai 90 gadu jubileja
Cienājoties ar jubilejas kliņģeri, klāteso-

šie iepazinās ar izstādi – vēstījumu par Kok-
neses pagasta bibliotēku laiku lokos.

Dāvana svētkos – tikšanās ar aktrisi 
Olgu Dreģi

Pati skaistākā bibliotēkas dāvana saviem 
lasītājiem bija tikšanās ar tautā mīlēto Dailes 
teātra aktrisi Olgu Dreģi. Vēl pirms pasāku-
ma, aktrise sirsnīgi sasveicinājās un aprunā-
jās ar klātesošajiem. Viņa smejot pastāstīja, 
ka viena no draudzenēm, uzzinot par viņas 
braucienu uz Koknesi, teikusi, vai tas ir prātī-
gi, plūdu laikā doties ceļā?! Olga Dreģe lab-
prāt tiekas ar saviem talanta cienītājiem un 
lauku ļaudis ir tie, no kuriem šādās tikšanās 
reizēs viņa rod iedvesmu, atzina māksliniece.

Olgai Dreģei šis ir īpašs gads, ar ganda-
rījuma un prieka mirkļiem, ar jaunām lomām 
teātrī un arī ar sāpīgiem zaudējumiem. 1. 
martā aktrise svinēja savu 75. dzimšanas die-
nu un tieši šajā dienā notika Irēnas Lagzdiņas 
grāmatas „Izslāpums. Olga Dreģe” atvērša-
nas svētki Latvijas grāmatu izstādē. Irēnu 
Lagzdiņu un Olgu Dreģi 1959. gadā uzņēma 
Dailes teātra studijā. Vienīgi mīlestībai uz 
teātri katrai vērsās savi mērogi. Olga Dreģe 
kļuva par aktrisi, bet Irēna Lagzdiņa par te-
ātra zinātnieci, viņas abas saista cieša drau-
dzība. „Neviens labāk nevarētu atklāt manu 
būtību”, par grāmatas autori sacīja grāma-
tas varone. Kā ar sulīgiem mākslinieka otas 
triepieniem Olga Dreģe mums uzbūra to, ko 
lasot ieraudzīsim grāmatas lappusēs - viņas 
lepnumu par savu stipro un darbīgo dzimtu, 
par atdoto dzīvi savam vienīgajam Dailes 
teātrim, par mīlestību uz savu zemi un tuva-
jiem cilvēkiem. Lūk, dažas atziņas no daudz-
krāsainās Olgas Dreģes optimisma paletes: 
„Vajag priecāties par katru dzīves brīdi, tad 
dvēsele iemācās ticēt brīnumam. Nepadoties 
vecumam! Vecumam nav ierobežojumu! Es 
varu kopā ar sešgadīgo mazdēlu kāpelēt pa 
līstekām, varu būt nepārtrauktā kustībā un 
nepagurt. Ļoti daudz staigāju kājām, medika-
mentus neesmu lietojusi piecus gadus. Savā 
vienistabas dzīvoklītī esmu laimīga, tajā pie-
tiek vietas gan manām puķēm, gan draugiem. 
Esmu ticīgs cilvēks un zinu – caur sāpēm mēs 
šķīstamies. Piedot – tas ir mūža darbs. Piekrī-
tu Ēvalda Valtera teiktajam: likteni nevajag 
spārdīt, liktenim vajag ļauties. Esmu sapratu-
si, ka slavai nav nozīmes, tikai cilvēciskajām 
attiecībām. Vienmēr būšu pateicīga saviem 
skatītājiem. Kritika sen ir aiz muguras, paliek 
skatītāju uzticība.” Šī ir aktrises 51. sezona 
Dailes teātrī. Februārī pirmizrādi piedzīvoja 
Džeroma Kiltija luga „Mīļais melis”, kurā 
ar siltu dzīvīguma dzirkstelīti un sievišķīgu 
gudrību slavenās aktrises Stellas Kempbe-
las lomā iejutusies Olga Dreģe. Jau ilgu lai-
ku viņa kopā ar saviem kursa biedriem Juri 
Strengu, Āri Rozentālu, Leonu Krivānu un 
gadu ziņā vēl dižākajiem: Gunāru Placēnu un 
režisori Ventu Vecumnieci, ar izrādi „Pirmā 
grēka līcis” dodas ciemos uz Latvijas malu 
malām, jo šo Ērika Hānberga darbu skatītāji 
ir ļoti iemīļojuši. Tikšanās reizē aktrise ļāva 
mums ielūkoties dažos izrādes fragmentos, 
bet runāto dzeju un dziedātās dziesmas vie-
noja viņas dzīves vadmotīvs: „Lai mīlestība 
ir kamertonis visai mūsu dzīvei!”

Kokneses Novada Vēstis

Pati skaistākā Kokneses bibliotēkas dāvana 90. jubilejā no bibliotēkas darbiniecēm saviem 
lasītājiem bija tikšanās ar tautā mīlēto Dailes teātra aktrisi Olgu Dreģi.

No kreisās: Antra Vasiļevska, Olga Orliņa, Olga Dreģe, Ingrīda Višķere un Inta Poiša. 
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Aprīļa viducī jau otro gadu ziņģētāji un 
stāstnieki no Latgales, Kurzemes, Vidzemes, 
Zemgales un Sēlijas, folkloras kopas „Urgas”  
aicināti, satikās „Kokneses ziņģē”. „Ziņģe 
ir īpašs žanrs, ne tik sens kā tautasdziesma, 
tas nav arī šlāgeris, bet tā ir melodija, kas 
aizkustina sirdi”, tā ziņģi raksturoja  viens 
no pasākuma dalībniekiem – „Hāgenskalna 
muzikantu” pārstāvis Ilmārs Pumpurs. Ska-
tītāju – ziņģes mīļotāju Kokneses kultūras 
namā bija tik daudz, ka ne ābolam nokrist. 
Tas apliecināja – bez ziņģes mums neiztikt, 
tā ir mūžam jauna un dzīvo laikam līdzi. 
Katrs priekšnesums bija kā izstāstīts dzīves 

stāsts, kuram skatītājs dzīvoja līdzi. Grūti 
izcelt kādu atsevišķi, jo katram dziedošajam 
kolektīvam bija savs īpašais skanējums. Ap-
sveicami, ka daudzi ziņģētāji bija meklējuši 
un godā cēluši savas puses ziņģes. Ziņģe – tā 
ir burvīga pārtapšana par to, kas mēs neesam, 
bet varbūt vēlētos būt. Inguna Žogota, fol-
kloras kopas „Urgas” vadītāja un „Kokneses 
ziņģes” iniciatore ar gandarījumu atzīst, ka 
pasākums izdevās kā iecerēts: „Iepriekšē-
jos gadus mēs ziņģēt braucām uz Viļāniem.  
Manī nemitīgi gruzdēja vēlēšanās, lai arī pie 
mums ziņģe „ietu tautās”.  Ja  pirmajā „Kok-
neses ziņģē” piedalījās 6 kolektīvi, tad šoreiz 

Paldies visiem talciniekiem Kokneses 
novadā, kuri gan Lielās talkas dienā 27. ap-
rīlī, spītējot nelabvēlīgajam laikam, gan citās 
talkošanas dienās ir čakli strādājuši, lai pēc 
spirgtā pavasara lietus, zeme uzplauktu prie-
cīgā zaļumā.

Vāra Lielās talkas zupu
Lielajā talkā Bebru pagastā katoļu drau-

dzes locekļi un citi talkot gribētāji rosījās pie 
Vecbebru katoļu baznīcas. Viņi saposa diev-
nama apkārtni, parkam piegulošo teritoriju 
un taciņas.

Vecajos Zutēnu kapos, kapu pārziņa Jāņa 
Soloveikas vadībā, lietus nenogurdināmie 
talcinieki, nogrāba lapas un savāca kritalas 
bez piederīgajiem palikušajās kapuvietās. 
Paldies talciniecei Rasmai Lustei un Jānim 
Soloveikam par sarūpēto cienastu nosaluša-
jiem talciniekiem!

Vislielākais darbs tika paveikts uguns-

grēkā cietušajā mājā „Ābeles” gruvešu 
novākšanā. Lielās talkas koordinators 
Juris Bārs ar gandarījumu atzīst, ka 30 
talcinieku vidū bija ne tikai pagasta pār-
valdes darbinieki un komunālās nodaļas 
strādnieki, bet arī citi pagasta iedzīvotāji. 
Cītīgi strādājot, talcinieki piepildīja divus 
lielus būvgružu konteinerus. Talkā iztīrīts 
mājas otrais stāvs un sakārtota „Ābeļu” 
apkārtne.

Kamēr talcinieki talkoja, pie katoļu baz-
nīcas uz ugunskura vārījās Lielās talkas zupa. 
Pēc kārtīga darba gardais virums sasildīja lie-
lus un mazus talciniekus.

Lielās talkas nedēļā savu mācību iestāžu 
teritorijas sakopa Bebru internātvidusskolas 
skolēni, Vecbebru Profesionālās vidussko-
las audzēkņi un skolotāji. Bebru pamatsko-
las klašu kolektīvi tīrīja ceļmalas un talkoja 
Mežaparka estrādē.

„Kokneses ziņģei” ir nākotne

Uzstājas paši pasākuma rīkotāji – folkloras kopa „Urgas”.

Koknesē vienuviet pulcējās  22 kolektīvi. 
Sākumā uztraucos, kā mēs tiksim galā, bet 
manas nepārspējamās, ar izdomu apveltītās 
„Urgas” dalībnieces var paveikt visu! Paldies 
viņām  par atbalstu!” Kopā ar „Urgām” cie-
miņus uzņēma spēlmaņu kopa „Skutelnieki”. 
Vistuvākie ziņģētāji bija „Bitītes” no Beb-
riem, Pļaviņu novada kultūras centra folklo-
ras kopa „Āre”, Seces pagasta folkloras kopa 
„Lauce” un Aizkraukles novada kultūras 
nama folkloras kopa „Karikstes” , individu-
āli piedalījās koknesietes Austra Markava un 
Ināra Mačuļska. Vistālākie  - no Latgales un 
Ventspils. Bez ziņģēm skatītāji priecājās arī 
par stāstnieku uzstāšanos, bet jācer, ka viņu 
pulks augs lielumā. Koncerta noslēgumā visi 
kolektīvi saņēma jaukas pateicības balvas, 
bet vislielāko pārsteigumu sagādāja „Urgu” 
dāvinātais katra kolektīva foto glītā rāmītī no 
savas uzstāšanās brīža. Folkloras kopa „Ur-
gas” pateicas par atbalstu pasākuma organi-
zēšanā: Kokneses novada domei, Kokneses 
kultūras namam, AS „Virši-A”, Svedbankai,  
Maximai Koknesē, „Kokneses miesniekam”, 
Dainai Liepiņai, Inesei Kāpiņai,  Silvijai 
Strodei, Jānim Pauram, Imantam Bušam.

„Kokneses ziņģei” jābūt! Līdz nākamajai 
tikšanās reizei nākamgad, 12. aprīlī, cits ci-
tam novēlēja ziņģētāji!

Kokneses Novada Vēstis

Paldies Lielās talkas talciniekiem!
Iršos talko lieli un mazi
Jau pirms Lielās talkas dienas Pērses pa-

matskolas skolēni un skolotāji paveica lielu 
darbu, piepildot 180 maisus ar ceļa malās sa-
vāktajiem atkritumiem. 27. aprīlī Iršu pagasta 
pārvaldes darbinieki un pārējie pagasta iedzī-
votāji, spītējot lietum, sakopa Iršu kapsētas 
teritoriju. Pateicoties Lielajai talkai, saposts 
arī vietējo iedzīvotāju iemīļotais Bulandu 
pilskalns. Jānis Tuka, atbildīgais par talko-
šanu Iršu pagastā, atzinīgi novērtē talcinieku 
paveikto, jo kopīgi strādājot var izdarīt daudz!

Sakopj Kokneses teritoriju
Kokneses pagastā sakpošanas darbi no-

tika gan Daugavas krastā no estrādes līdz 
luterāņu baznīcai, parkā, pilsdrupās, gan 
daudzdzīvokļu māju apkārtnē un Vērenes 
ielā. Tāpat Lielās talkas un projekta atbalstī-
tāji strādāja Likteņdārzā.

Parka un estrādes teritorijā tika lasīti 
atkritumi un nolūzušie zari, grābtas lapas, 
stādīti kociņi, Daugavas krastā izzāģēti krū-
mi un novākti atlikušie gruveši, kas palikuši 
pēc vecā bērnudārza ēkas nojaukšanas. Lie-
lās talkas sarkanie maisi un traktora piekabes 
pildījās ar atkritumiem. Padarītais darbs tal-
kotājiem sniedza gandarījumu, ka skaistāka 
ir kļuvusi ainava gan skatoties uz Likteņdār-
za pusi, gan iebraucot estrādes teritorijā. Pēc 
paveiktajiem darbiem visi pasākuma atbals-
tītāji tika aicināti uz talkas noslēgumu pie 
ugunskura. Liels paldies visiem talkotājiem 
- I. Gaiša Kokneses vidusskolas skolēniem 
un pedagogiem, Kokneses novada domes  un 
iestāžu darbiniekiem, kā arī Kokneses no-
vada domes Komunālajai nodaļai par talkas 
organizēšanu.

Kokneses Novada Vēstis

Lielās talkas nedēļā arī izglītības iestādes sakopa savas teritorijas.
Bebru pamatskolas klašu kolektīvi tīrīja ceļmalas un talkoja Mežaparka estrādē.
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28. aprīlī Lielajā ģildē notika Likteņ-
dārzam veltīts labdarības pasākums. Tajā 
savu uzstāšanos projekta tapšanai veltīja 
izcilais vijolnieks Gidons Krēmers un ka-
merorķestris „Kremerata Baltica”. Pēc 
koncerta notika izsole. Pasākuma laikā 
no biļešu tirdzniecības, izsoles un ziedoju-
miem uz vietas tika saziedoti 22 360 latu. 
Pasākumu finansiāli atbalstīja AS „Latvi-
jas valsts meži”, SIA „Fazer Latvija” un 
Valsts kultūrkapitāla fonds.

Koncerts tika atklāts ar „Kremerata Balti-
ca” atskaņoto Pētera Vaska „Epifāniju”. Kon-
certā bija klāt un savu atzinību mūziķiem vel-
tīja arī komponists Pēteris Vasks. Turpinājumā 

vienotā ciklā izskanēja „Gidona saulskaņas” 
(GidonSunSounds) – skaņdarbi par vasaras 
tēmu, kas veltīti Gidonam Krēmeram un ka-
merorķestrim „Kremerata Baltica”, - Leonīda 
Desjatņikova, Dobrinkas Tabakovas, Georga 
Pelēča, Pētera Čaikovska – Aleksandra Raska-
tova un Astora Pjacollas mūzika. Ar minēto 
koncertu mūziķi atklāja ciklu „Rīdzinieki”, 
kuru kremeratieši veltīs Rīgai – 2014. gada 
Eiropas Kultūras galvaspilsētai. 

Koncertu vadīja un ieskatu Likteņdārza 
tapšanā deva muzikoloģe Dagnija Grīnfelde 
un Latvijas Televīzijas žurnālists Jānis Geste.

Pasākuma otrajā daļā tradicionāli notika 
izsole. Visi izsoles darbi no 22. aprīļa bija ap-

Izlaidumi  Kokneses novada teritorijā atrodošajās skolās  
2012./2013. mācību gadā

Skola Datums Laiks Vieta
Pirmsskolas izglītības iestāde 
„Gundega” 

31.05. 16.00 Kokneses kultūras 
nams

Pirmsskolas izglītības iestāde 
„Bitīte”

31. 05. 16.00 PII „Bitīte” zāle

Kokneses mūzikas skola 24.05. 17.00 Skolas zāle
Ilmāra Gaiša Kokneses 
vidusskola
9. klases

12. klases

14.06.

21.06.

18.00

18.00

Kokneses sporta 
centra halle

Kokneses sporta 
centra halle

Bebru pamatskola 15.06. 18.00 Skolas sporta zāle
Bebru internātvidusskola 13.06. 13.00 Skolas zāle
Pērses pamatskola 13.06. 20.00 Skolas zāle
Kokneses speciālā 
internātpamatskola-attīstības 
centrs
9. klases

Arodklase

Tiks precizēts

Tiks precizēts

Tiks precizēts
Tiks precizēts

Skolas zāle 

Skolas zāle
Vecbebru Profesionālā 
vidusskola

28.06.2013. 14.00 Skolas zāle

izglītība

Likteņdārzam veltītajā labdarības pasākumā – Gidona Krēmera un
„Kremerata Baltica” koncertā un izsolē – saziedoti 22 360 latu

skatāmi Lielajā ģildē, kā arī drukātā un elektro-
niskā katalogā http://izsole.liktendarzs.lv/. Iz-
soles pircējiem pavisam tika piedāvāti 76 darbi 
– izcilu cilvēku rokraksti, dokumenti, monētas, 
fotogrāfijas, grafikas, gleznas un dizaina priekš-
meti, plakāti, porcelāns, rotas un tēlniecības 
darbi. No tiem izsoles laikā tika pārdoti 64% 
jeb 49 darbi. No izsolītajiem darbiem 31 bija 
Likteņdārza atbalstītāju dāvinājums, un visa 
izsolē saņemtā summa no to pārdošanas ir dā-
vinātāju ziedojums dārza tapšanai. Mākslinieki, 
kas deva izsolei savus darbus, ziedo Likteņdār-
zam pusi no darba sākuma cenas. 

Visi labdarības pasākumā iegūtie līdzekļi 
tiks ieguldīti Likteņdārza amfiteātra būvnie-
cības turpināšanā. Likteņdārza īstenotājs – 
„Kokneses fonds” – šādu pasākumu rīkoja 
trešo gadu, un projekta īstenotāji plāno turpi-
nāt šo tradīciju vismaz līdz 2018. gadam, kad 
Likteņdārzam ir jātop gatavam kā dāvanai 
Latvijas 100. dzimšanas dienā.    

Ikviens tiek aicināts piedalīties Likteņ-
dārza īstenošanā, gan iestādot koku, atvedot 
laukakmeni amfiteātrim, ziedojot bruģakme-
ni ar savu vārdu Likteņdārza draugu alejā - 
www.draugiem.lv/liktendarzs, piedaloties 
talkās, gan arī piezvanot pa ziedojumu tālruni 
9000 6380 (maksa par vienu zvanu 1 lats). 

Tuvāka informācija par Likteņdārzu – 
www.liktendarzs.lv.

Valda Auziņa, 
„Kokneses fonda” valdes priekšsēdētāja

Foto: G. Krēmers un Kremerata
Baltica_28.04.2013_2

Uzstāšanos projekta tapšanai veltīja izcilais vijolnieks Gidons Krēmers un
kamerorķestris „Kremerata Baltica”. Jāņa Brenča foto.

Bebru internātvidusskolas skolotā-
jas Daiga Andersone un Iveta Bērziņa, 
kā arī Kokneses kultūras nama direktore 
Inguna Strazdiņa un  jaunieši – Ieva Lus-
te, Kristaps Grīva, Arvīds Ozoliņš, Aldis 
Vikšers, Andris Pavlovičs, Laila Akula, 
Kristīne Romāne, Liene Branta, Mada-
ra Polovinska, Viesturs Magons un viņa 
mamma Spodra Magone – 23. un 24. aprīlī 
Jelgavā piedalījās konferencē – festivālā 
„Pārrobežu sadarbība – sociālo pakalpo-
jumu attīstībai Zemgalē un Ziemeļlietuvā 
jauniešiem ar garīgiem un fiziskiem trau-
cējumiem”.

Šī projekta mērķis ir attīstīt sociālo 
pakalpojumu klāstu un kvalitāti ģimenēm, 
kurās ir bērni un jaunieši ar garīgās un fi-
ziskās attīstības traucējumiem.

Pirmajā dienā konferencē tika apspriesti 
risinājumi dažādām ar jomu saistītām nepil-
nībām. Ar iegūto pieredzi, idejām par darba 
metodēm un mērķauditorijas vajadzībām, kā 

Piedalīšanās 
konferencē-
festivālā Jelgavā

turpinājums 18. lpp. 
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turpinājums 19. lpp. 

Jau desmito gadu Ilmāra Gaiša Kokne-
ses vidusskolas pedagogi un audzēkņi pie-
dalās Comenius starptautiskajos projek-
tos. Tādēļ gribam atskatīties uz paveikto 
un parādīt, ko šādi projekti dod skolēniem.

Tā kā projekts ir starptautisks, tā kon-
ferences notiek pēc kārtas visās dalībval-
stīs, un vairākkārt tikšanās norisinājušās 
arī Koknesē. Arī šogad aprīļa vidū pie 
mums notika Comenius starptautiskā pro-
jekta konference. Šis 2 gadus ilgais pro-
jekts „ARTE” jeb „Art Rocks Troughout 
Europe” veltīts mākslai, un, gatavojoties 
katrai tikšanās reizei, skolēni vairāk iepa-
zīst divas dažādas mākslas jomas, atklājot 
saistību starp tām. Tā arī šoreiz izvēlējā-
mies šķietami tik atšķirīgas jomas kā por-
tretu glezniecība, ko varētu raksturot kā 
individuālu, intīmu un statisku mākslu, un 
teātri, kas savukārt ir kolektīva, dinamiska 
un arī gaistoša māksla, taču abas vieno tas, 
ka tiek atklātas cilvēku emocijas. Turklāt 
kā vienā, tā otrā mākslas jomā nozīme ir 
dažādiem skatītājam redzamiem priekš-
metiem, tai skaitā aksesuāriem, kas palīdz 
atveidot situāciju, noskaņu, laikmetu.

Tādēļ mājas darbā jaunieši pētīja savu 
valstu gleznotāju veikumu, veidoja par 
to prezentācijas, iepazina dažādus teātra 
veidus (ēnu teātri, kustību teātri, mūzik-
lu, leļļu teātri, pantomīmu, 2 dramatiskā 
teātra žanrus – traģēdiju un komēdiju). 
Konferences sākumā visi sadalījās grupās 
atbilstīgi izvēlētajam teātra veidam, izlo-
zēja aksesuāru (tās bija dažādas cepures) 
un dažu dienu laikā, izmantojot visus 7 
minētos teātra veidus, sagatavoja saistošu 

uzvedumu, kam paši bija gan dramaturgi, 
gan kostīmu mākslinieki, gan horeogrāfi 
un režisori. Noslēguma vakarā šī izrāde 
priecēja vecākus, skolotājus, skolasbied-
rus un citus interesentus.

Protams, tas nebija viss, ko skolēni 
piedzīvoja un izdarīja projekta laikā. Bet 
par to sīkāk stāsta paši dalībnieki.

Gatavošanās
Projekta „Comenius ARTE” vizīte 

Latvijā, protams, bija ļoti gaidīts noti-
kums. Kā jau pirms katra liela pasākuma, 
arī pirms projekta vizītes Koknesē notika 
pamatīga un cītīga gatavošanās, lai viss 
izdotos tā, kā iecerēts!

Lai gan lielais notikums bija gaidāms 
tikai aprīlī, pirmie nopietnie sagatavoša-
nās darbi notika jau decembrī, kad sākām 
meklēt skolēnus, kuri uzņems projekta 
dalībniekus no ārzemēm. Lielu atsaucību 
šajā ziņā izrādīja arī skolēni, kuri līdz šim 
nepiedalījās projektā. Ap šo laiku sāka arī 
veidoties vizītes programmas uzmetums. 
Decembrī bija atlikuši gandrīz 5 mēneši 
līdz gaidāmajai vizītei, tāpēc tas viss šķita 
tik tāls un īsta uztraukuma vēl nebija.

Tā jau bija pienākušas februāra beigas, 
kad pirmajā plānā bija vizīte Itālijā. Tad 
tika arī pilnīgi precizēts, kādu mājas darbu 
uzdosim un kā mūsu latviešu meitenes to 
prezentēs Itālijā. Godīgi sakot, arī tad ap-
rīlis likās vēl tālu.

Un tad jau klāt bija marts. Notika pa-
matīgas sapulces, kurās sadalījām uzde-
vumus, izvēlējāmies darba grupu vadītā-
jus un daudz ko citu. Lāsma sāka veidot 

darbu plānu, un, pat īsti to neizlasot, tas 
likās milzīgs. Arī es pats tiku pie dažiem 
veicamajiem darbiem, un tad jau klāt bija 
patīkamais uztraukums.

Aprīlim sākoties, man likās mazliet 
neticami, ka viss jau ir tik tuvu – vairs tikai 
2 nedēļas. Beidzot uzzinājām (ārzemnie-
ki atsūtīja ziņas par savām grupām), kuru 
skolēnu katrs uzņemsim. Kad sazinājos ar 
savu viesi, viņš pateica, ka īsti nav drošs, 
vai varēs ierasties. Beigu beigās sanāca tā, 
ka viņš patiešām nevarēja ierasties, bet es 
tomēr uzņēmu citu skolēnu no Vācijas. Pa-
ralēli sarakstei ar manu viesi pievērsos arī 
saviem uzdevumiem, jo visu biju atstājis 
uz pēdējo brīdi. Mans galvenais uzdevums 
bija sagatavot karaokes vakaru. Meklē-
jot un kārtojot dziesmas, mani visu laiku 
nepameta doma: „Ko darīt, ja neviens ne-
dziedās?” 

8. aprīlis, atlikusi nedēļa līdz lielajam 
notikumam. Ziema lēnām sāka atkāpties, 
un mēs sapratām, ka nākamajā nedēļā dubļu 
būs daudz. Šajā nedēļā arī sākām aktīvi iz-
mēģināt mazo atklāšanas izrādi, kuru mēs, 
vienpadsmitklasnieki, jau bijām spēlējuši 
Ziemassvētkos, taču atklāšanai, protams, 
mums to nācās pārtulkot angļu valodā. Ne-
dēļas otrajā pusē noformējām dažas sienas 
skolā – izveidojām „Comenius sienas”, kur 
salīmējām plakātus no dažādām vizītēm uz 
ārzemēm. Protams, notika vēl pēdējā sapul-
ce, kad salikām visus punktus uz „i”. Brīv-
dienās vēl paskatījos dažus video par un ap 
ēnu teātri, jo biju viens no septiņiem darba 
grupu vadītājiem un mūsu grupai bija jābūt 
lietas kursā par šo teātra veidu.

Projekts „ARTE” Koknesē

Projekta dalībnieki no Kokneses novada.
arī pētījumiem dalījās šī projekta Latvijas un 
Lietuvas partneri. Savus priekšnesumus rā-
dīja: jauniešu grupa no Kretingas Dienas ak-
tivitāšu centra – alternatīvā deja „Baltais un 

melnais”, Rundāles novada jaunieši – radošā 
prezentācija „Afrikāņu deja”, Klaipēdas Die-
nas centra jauniešu grupa un skolotājs – rado-
šā prezentācija „Krāsu orķestra skaņdarbs”.

Otrajā dienā uzstājās bērni un jaunieši ar 
garīgiem un fiziskiem traucējumiem no Run-
dāles, Dobeles, Jelgavas, Jēkabpils un Kokne-
ses apkārtnes, kā arī Kretingas un Klaipēdas.

Katru priekšnesumu vērtēja žūrija, paši da-
lībnieki un skatītāji. Rezultātā grupas saņēma 
nominācijas un balviņas, kā arī svētku kliņģeri.

• Kretinga – „Ceļojums četrās stihijās” – 
viskrāsainākais priekšnesums.

• Rundāle – „Par kaprīzo princesi” – vis-
eksotiskākais priekšnesums.

• Dobele – „Zvēri un abru taisītājs” – vi-
saizraujošākais priekšnesums.

• Jelgava – „Muzikāls  pavasara svei-
ciens” – vispavasarīgākais priekšnesums.

• Koknese – „Mēs izdziedam sauli” - vis-
kustīgākais priekšnesums.

• Jēkabpils – „Ceļojums uz Cerību salu” 
– vissaulainākais priekšnesums.

• Klaipēda – „Trollīši Mumini” – visrota-
ļīgākais, „Krāsu skaņu orķestris” – visskanī-
gākais priekšnesums.

Pēc pasākuma jaunieši rakstiski dalījās 
savās pārdomās, kurās atklāja, ka kopā pava-
dītais laiks bijis kā brīnišķīgs piedzīvojums 
un jauna pieredze. 

Daiga Andersone,
Bebru internātvidusskolas skolotāja
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turpinājums 20. lpp. 

turpinājums no 18. lpp. 

Klāt jau bija 15. aprīlis. It kā jau zi-
nājām, ka ārzemju viesi ieradušies Rīgā, 
tomēr vēl tas šķita neticami: „Viņi jau rīt 
būs Koknesē?”. Pirmdien – vēl pēdējie sa-
gatavošanas darbi, vēl pēdējie mēģinājumi 
atklāšanas izrādei, un tad jau klāt otrdie-
nas rīts – sākās projekta nedēļa!

(Kristaps Paļskis, 11. klase)

Otrdiena, 16. aprīlis
Otrdiena bija tā diena, kad visa pro-

jekta tikšanās sākās. 10 cilvēki no mūsu 
skolas bija pieteikušies braukt uz Rīgu, 
sagaidīt ciemiņus un pavadīt tur dienu ar 
viņiem, arī es biju tai skaitā. Mēs izbrau-
cām 9.30 un apmēram pēc divām stundām 
bijām galā, devāmies uz Vecrīgu, Doma 
laukumu, jo tur bija norunāta tikšanās vi-
siem. Mēs,latvieši, ieradāmies pirmie, to-
mēr jau pēc pāris minūtēm atnāca pirmie 
viesi – spāņi, tad jau vācieši, itāļi un nīder-
landieši. Kad visi beidzot bija ieradušies, 
sasveicinājāmies, un sajūtas, kas pārņēma 
tajā brīdī, bija dažādas – gan prieks un sa-
jūsma, gan arī satraukums un neziņa. 

Pēc satikšanās sākās otrā daļa – eks-
kursija. Pirmais objekts – Nacionālais te-
ātris.Tur mums bija dota iespēja apskatīt, 
kā norit darbība aiz skatuves, un tas pa-
tiešām bija interesanti: redzējām gan, kā 
veido dekorācijas un tērpus, gan arī visu 
tehniku, kas saistīta ar skatuvi. Vēl gide 
mums mazliet pastāstīja par Nacionālā te-
ātra vēsturi, saņēmām kartītes ar papildus 
informāciju par teātri. 

Bijām jau diezgan noguruši, tādēļ de-
vāmies paēst Rīgas Valsts tehnikuma ēdnī-
cā. Sarunas pie galda bija ļoti aizrautīgas, 
jo viesi izrādīja lielu interesi gan par ēdie-
niem, gan arī par ēdienu nosaukumiem. 
Jāatzīst, ka bija lieli centieni izrunāt dau-
dzus latviešu vārdus un rezultāti nebija ne-
maz tik slikti. Laiks mūs lutināja, tādēļ pēc 
maltītes ieturēšanas devāmies uz tuvāko 
parku, piesēdām un pagozējāmies saulītē. 

Nākamais plānā bija jauniešu teātra 
studijas „Vinnijs” izrāde „Pērs Gints”, 
tādēļ gājām uz Mazo Ģildi. Izrāde bija 
latviešu valodā, šī ziņa mūsu viesiem ne-
bija pārāk iepriecinoša, tomēr visu izrādes 
laiku zālē bija pilnīgs klusums, varētu 
domāt,ka kaut kas no šīs izrādes mūsu 
viesus tomēr aizrāva. Pēc izrādes mūsu 
ciemiņiem viss saturs tika izstāstīts angļu 
valodā. Bija arī iespēja parunāties ar aktie-
riem, kuri bija salīdzinoši jauni, apmēram 
vidusskolēnu vecumā. Daži no viņiem ar 
teātri aizraujas tikai vienu gadu, daži 5, bet 
citi pat 10 gadus! 

Mūsu ekskursija Rīgā bija jau gandrīz 
beigusies, viesiem bija laiks doties uz sa-

vām viesnīcām pēc mantām, mēs gājām lī-
dzi un palīdzējām, mūsu ārzemju viesi ļoti 
ātri paņēma visu vajadzīgo, un mēs visi 
varējām doties uz autobusu. 

Ap sešiem vakarā mēs uzsākām ceļu 
uz Koknesi, gan ar apstāšanos „Lido”, kur 
atkal ieturējām burvīgu maltīti, parunājām 
un iegādājāmies suvenīrus mūsu viesiem. 
Paredzētā stunda paskrēja vēja spārniem, 
un mēs devāmies uz Koknesi. 

Jau izkāpjot no autobusa, mūs sagai-
dīja pārsteigums: trīs projekta dalībnieki, 
tērpušies ļoti interesantos tērpos,ar lāpām 
rokās, pavadīja mūs uz Blaumaņa pagal-
mu, kur notika projekta konferences at-
klāšana. Gan viesi, gan mēs paši vērojām 
mūsu jauniešu iestudētu lugu angļu valo-
dā. Izrāde neatstāja vienaldzīgu nevienu, 
smaidi mijās ar smiekliem visu uzveduma 
laiku.

Tad sekoja teatralizēta svinīga zvēresta 
nodošana, kurā visi dalībnieki solījās būt 
radoši, atbalstīt cits citu, kārtīgi sagatavot 
savas lomas un neaizmirst tekstu. 

Pēc tam palīdzējām mūsu viesiem 
paņemt mantas un devāmies mājās, kur, 
protams, iepazīstinājām viesus ar savām 
ģimenēm. Pirmā diena bija aizvadīta.

(Santa Bogdane, 9. klase)

  Trešdiena, 17. aprīlis
Bija sākusies pirmā nopietnā projekta 

darba diena. 
No paša rīta bija ievadpasākums, kuru 

atklāja mūsu meitenes Līva Lazdiņa, Nora 
Krēgere un Andra Āboliņa. Kad bija bei-
dzies latviešu priekšnesums, vērojām vie-
su prezentācijas un viņu paveiktos mājas-
darbus, kuros ciemiņi „atdzīvināja” kādu 
viņu valsts gleznotāja portretu nelielā, bet 
asprātīgā teātra uzvedumā, turklāt tika 
izmantoti dažādi teātra veidi. Pēc tam sa-
dalījāmies darba grupās, kuras nemainījās 
visu nedēļu, kā arī saņēmām precīzu uz-
devumu, kas tad īsti mums ir jāizdara šīs 
nedēļas laikā. 

Pēc iepazīšanās pasākuma viesi 8 
mazās grupiņās (lai varētu pilnvērtīgi iz-
baudīt stundas norisi) devās uz dažādām 
klasēm. Apmeklējot mācību stundas, vie-
si labāk varēja iepazīt mūsu skolu, sko-
lēnus, skolotājas un telpas, kurās mācā-
mies. 

Vēlāk, pēc uzkodām, mums visiem 
kopā bija pirmā nodarbība – kustību no-
darbība. Par to mums ir jāpateicas mūsu 
skolas absolventei un kādreizējai starptau-
tiskā projekta dalībniecei Baibai Miķelso-
nei, kas šo nodarbību vadīja. Tā bija ļoti 
interesanta, tās laikā mēs labāk iepazinām 
viens otru, kas noteikti ir viens no projekta 

mērķiem. Nodarbība arī palīdzēja sekmīgi 
kopā darboties grupās. 

Pēc kārtīgas izkustēšanās mēs visi gā-
jām pusdienot uz skolas ēdnīcu, viesi bija 
apmierināti ar mūsu piedāvātajām pusdie-
nām. Un tad jau mūs gaidīja aktiermākslas 
nodarbība. Par šo interesanto nodarbību 
mums jāsaka paldies improvizācijas teāt-
ra aktierim un pantomīmas dalībniekam 
Uģim Točam, kas pie mums bija atbrau-
cis no Rīgas. Jāpiezīmē, ka visa projekta 
darba valoda ir angļu valoda, un arī abas 
kopīgās nodarbības pasniedzēji vadīja an-
gliski.

Izdancojušies, izkustējušies un izmē-
ģinājuši aktiermākslas trikus, mēs beidzot 
varējām pievērsties mūsu darbam grupās. 
Visas darba grupas bija saistītas ar teātri, 
kustībām. Mums bija mīmu, deju, mū-
zikla, komēdijas, traģēdijas, ēnu un leļļu 
teātra grupas. Tā mēs darbojāmies grupās, 
domādami priekšnesumus gala izrādei 
piektdienas vakarā. 

Jau dienai ejot uz otru pusi, mūs sagai-
dīja orientēšanās pa Koknesi: mums va-
jadzēja nofotografēties dažādos objektos, 
piemēram, Blaumaņa pagalmā, pilsdru-
pās, pie veikala „Maxima” utt. Tas bija ļoti 
interesanti, jo tādā veidā mēs parādījām 
Koknesi mūsu viesiem. Mazliet atpūtušies 
no dienā piedzīvotā, vakarā mēs devāmies 
uz Sporta centru izdziedāties. Mums bija 
karaokes vakars, kas visiem ļoti patika! 
Tā arī pirmā kārtīgā darba diena mums 
beidzās kā nu kuram, jo, protams, šādās 
tikšanās reizēs neiztikt bez ballītēm; arī 
trešdienas vakarā mēs varējām izdomāt - 
atpūsties mājās vai arī kādā draugu kom-
pānijā. Tā arī trešdiena kopumā tika pava-
dīta, iepazīstot citam citu! 

(Tija Spilberga, 11. klase)

Ceturtdiena, 18. aprīlis
Ceturtdienas rītā mums skolā bija jā-

būt jau 8.00, un daudziem tas likās ļoti 
agri, it īpaši pēc trešdienas vakara izklai-
dēm. No 8.00 līdz 11.00 norisinājās grupu 
darbs – visas grupas pēc saviem ieskatiem 
pilnveidoja savus uzvedumus un rūpējās, 
lai tām būtu viss, kas nepieciešams piekt-
dienas gala noslēguma pasākumam.

Kad šis darbs bija pabeigts, mēs visi 
ar autobusu devāmies uz Skrīveriem, kur 
bija divas ļoti interesantas, garšīgas un 
Latvijai tradicionālas apskates vietas. 
Visi sadalījās 2 grupās, un katra grupa 
devās uz savu vietu, pirmā uz Skrīveru 
„Gotiņu” ražotni un otrā uz Skrīveru 
„mājas saldējuma” veikaliņu un ražotni. 
Pēc tam grupas mainījās un apmeklēja 
otru objektu.
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Skrīveru saldumu ražotnē mums stās-
tīja par konfekšu „Gotiņa” vēsturi un to ra-
žošanas procesu, kā arī mums bija iespēja 
pašiem savām rokām ietīt 8 „Gotiņas” un 
saprast, cik prasmīgas ir tinējas, kurām tas 
ir ikdienas darbs. Un mums, protams, bija 
speciāli tērpi.

Taču otra grupa tajā laikā apmeklēja 
Skrīveru mājas saldējuma gatavošanas 
vietu, kur sīki tika izklāstīts par šī saldēju-
ma labākajām īpašībām un tā ekskluzivitā-
ti, pēc tam mums bija iespēja nogaršot ne-
redzētus un interesantus sāļos saldējuma 
salātus, kuri sastāvēja no Latvijā audzētām 
un iegūtām izejvielām. 

Iespējams, to specifiskās un neparastās 
garšas dēļ daudziem skolēniem šādi salāti 
īsti negāja pie sirds (skolotājiem gan gar-
šoja), tādēļ nobeigumā mums pasniedza 
ierastāku saldējumu, kurš patika teju vi-
siem.

Pēc tam mēs devāmies atpakaļ uz 
Koknesi, kur „Mazajā kāpā” izgatavojām 
ādas atslēgu piekariņus, un šī darbošanās 
visiem likās ļoti interesanta un aizraujoša. 
Tad ar suvenīriem un pieredzi par Latvi-
jas ēdieniem devāmies mājās, kur katram 
bija brīvais laiks, kuru pavadīt pēc saviem 
ieskatiem - vai nu izklaidējoties, vai ēdot 
vakariņas, vai vienkārši atpūšoties nāka-
majai darbīgajai dienai.

(Ilmārs Kalniņš, 9. klase)

Piektdiena, 19. aprīlis
Piektdienas rītā viesi, kā arī to uzņē-

mēji, uzņēmuši pozitīvu enerģiju bagātī-
gās brokastīs, devās uz skolu. 

Skolā, satikuši savus grupas biedrus, 
visi devās uz katrai grupai ierādīto klasi, 
lai turpinātu un līdz galam pabeigtu iestu-
dējumus, kas paredzēti noslēguma pasā-

kumam. Pēc ilga, smaga darba, pielabojot 
pēdējos sīkumus, visi devās uz skolas ēd-
nīcu, kur tos sagaidīja siltas pusdienas, lai 
būtu enerģija turpmākajai dienai. 

Pēc pusdienām visas grupas devās at-
pakaļ uz aktu zāli, kur norisinājās ģene-
rālmēģinājums, turklāt bija izdomāts tā, 
lai kopīgais uzvedums būtu pārsteigums 
gandrīz visiem projekta dalībniekiem, 
jo katra grupa dzirdēja tikai dažas frāzes 
pirms savas ainas, bet neredzēja citu grupu 
veikumu.

Pēc ģenerālmēģinājuma viesiem un to 
uzņēmējiem bija dažas stundas brīvā laika, 
kuras katrs varēja pavadīt, kā vien vēlējās. 
Liela daļa mūsējo un viesu satikās Liep-
kalnos vai Pļaviņās. Lielie ledusgabali un 
plūdi ciemiņus ne pa jokam pārsteidza. 

Pēc šīs atpūtas klāt jau bija noslēguma 
pasākums, kur visiem projekta dalībnie-
kiem vajadzēja rādīt, ko bija izdarījuši pa 
nedaudzajām dienām, kuras pavadīja, strā-
dājot savās izvēlētajās darba grupās; katra 
grupa izmantoja citu teātra veidu. Projekta 
atklāšanas pasākumā katra grupa izlozēja 
noteiktas profesijas cepuri. Nedēļas uz-
devums katrai grupai bija izveidot desmit 
minūšu garu uzvedumu, kurā noteikti jāiz-
manto izlozētā cepure.  

Pēc uzveduma visi projekta dalībnieki 
bija laipni gaidīti Kokneses sporta centra 
kafejnīcā, lai uzkrātu spēkus ballei. Pēc 
mielasta uz aktu zāli viesus pavadīja Kok-
neses sporta deju grupa greznos tērpos. 
Viņi dejoja polonēzi un valsi, kurās iesais-
tīja arī viesus.

Balle sākās ar latviešu tautas dejām un 
rotaļām skolotāju Ingunas Žogotas un Da-
ces Dobrikas vadībā. Izrādījās, ka ārzem-
nieki gan grib, gan gluži labi prot lēkt lat-
viskos dančus. Pēc kārtīgas izdancošanās 
uz skatuves kāpa grupa „Nepilns litrs”, 
kura turpināja izklaidēt projekta dalībnie-
kus ar dažāda žanra mūziku. Pēc jauki pa-
vadītas dienas viesi devās gan uz ballītēm, 
lai vēl pēdējo vakaru pavadītu visi kopā, 
gan uz mājām, lai atpūstos un gatavotos 
atpakaļceļam uz mājām.

(Edgars Glāznieks, 9. klase)

Kādus ieguvumus sniedz piedalīša-
nās projektā? 

Šādu jautājumu uzdevām 12. klases 
meitenēm, kas projektā darbojās jau trešo 
gadu. Lūk, viņu atbildes.

Lāsma Ungere: 
Comenius projekta konferenču laikā 

noteikti ir iespēja 
• paplašināt savas angļu valodas zinā-

šanas un iemācīties izteikties tā, lai sapras-
tu cilvēki ar dažādu angļu valodas zināša-

nu līmeni;
• ieskatīties šāda veida projektu tapša-

nā un piedalīties pasākumu organizēšanā;
• apskatīt citas zemes, valstis, iepazīt 

citu tautu mentalitāti, kultūru un dzīves-
veidu;

• mākslinieciski un radoši izpaus-
ties, jo šoreiz projektu tēmas saistītas ar 
mākslu.

Madara Ungere:
Projekta norises laikā esmu ieguvusi 

jaunus draugus ārpus Latvijas, vēl jopro-
jām uzturu kontaktus ar dažiem cilvēkiem, 
ar kuriem esmu iepazinusies projekta se-
mināros. Lai arī tās pāris dienas, ko pava-
dām kopā, šķiet neilgs laiks, taču, satiekot 
īstos cilvēkus, tas nav šķērslis. Turklāt 
piedalīšanās projektā dod iespēju tuvāk 
iepazīties arī ar saviem skolasbiedriem, 
kurus citā laikā un vietā nekad nebūtu tā 
iepazinusi. Tāpat tā ir unikāla iespēja piln-
veidot savas valodu zināšanas prasmes 
un iemācīties nebaidīties runāt ar sve-
šiem cilvēkiem, svešā valodā, tātad tiek 
attīstītas arī komunikācijas prasmes. Un, 
nenoliedzami, tā ir arī iespēja viesoties 
kādā no sadarbības skolām, dzīvot vies-
ģimenē un apmeklēt svešas zemes – tas ir 
tik aizraujoši! 

Man ir milzīgs gandarījums par pa-
veikto darbu projekta laikā, tā ir pieredze 
dažādās jomās un lieliskas atmiņas, tā ir 
mana bagāža turpmākajai dzīvei, kas būs 
noderīga un iedvesmos turpināt darboties 
līdzīgos projektos.

Anna Bērziņa:
• Projekts dod lielisku iespēju iepazīt 

citu valstu kultūras, cik vien iespējams, 
tuvu, jo dzīvošana viesģimenēs ļauj pa 
īstam „izgaršot” konkrētās valsts kultūru.

• Šī projekta ietvaros sapratu, ka sazi-
nāties citā valodā man nav šķērslis, turklāt 
arī zīmju valoda ir ideāls internacionāls 
sazināšanās veids.

• Projekta laikā esmu uzlabojusi savas 
komunikācijas spējas un iemācījusies rast 
kompromisu gandrīz ikvienā dzīves situ-
ācijā.

• Esmu iepazinusi daudz interesantu 
cilvēku, un tas, manuprāt, ir vislielākais 
ieguvums. Pat tad, ja es viņus vairs nekad 
neredzēšu (tas, protams, būtu skumji, bet 
būšu reāla), viņi ir palīdzējuši man būt par 
tādu cilvēku, kāda esmu tagad.

• Šis projekts man ir iemācījis darīt. 
Darīt visu un vēl vairāk, lai sasniegtu savu 
mērķi.

Kitija Krilova:
Manuprāt, iesaistoties COMENIUS 

projektā, lielākie mani ieguvumi – an-
gļu valodas zināšanu izmantošana un 
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paplašināšana, jaunu draugu iegūšana, 
citas valsts kultūras iepazīšana. Protams, 
iesaistoties šajā projektā, esmu labāk ie-
pazinusi arī cilvēkus sev apkārt un pat sa-
draudzējusies ar tiem, kuri man likās „ne-
aizsniedzami”. Esmu arī pati sevi labāk 
iepazinusi, tagad apzinos, ka es arī kaut ko 
varu un man sanāk! Pa šiem trim gadiem, 
kurus piedalos projekta darbā, esmu iegu-
vusi atziņu sev, ka nekad nedrīkst iespēju 
laist garām, vienmēr jācenšas to izmantot. 
Ja arī kādi šķēršļi ir, tad vismaz jāmēģina. 
Es mēģināju, nebaidījos - re kā, pabiju gan 
Vācijā, gan Holandē, gan Itālijā un divas 
reizes pat uzņēmu viesus savās mājās! 
Esmu guvusi neatsveramu pieredzi it visā 
un iesaku arī citiem piedalīties! 

Līva Lazdiņa:
Nu jau gandrīz absolvējot vidusskolu, 

es diezgan droši varu teikt, ka Comenius 
projekts ir bijusi viena no lieliskākajām 
iespējām, kas man tika dota un ko es veik-
smīgi arī izmantoju. Jau sākot ar 11. klasi, 
biju pilntiesīga projekta dalībniece, esmu 
tagad gan paspējusi būt divās ārvalstu sko-
lās (Itālijā un Ungārijā), gan palīdzējusi 
tapt starptautiskā projekta nedēļai Kok-
nesē. Protams, projekts manā dzīvē nav 
bijis divus gadus ilgs smags darbs, drīzāk 
tā bija periodiska, bet mazliet stresaina 
gatavošanās atsevišķiem mazākiem pasā-
kumiem. Tomēr viss laiks, ko pavadīju ar 
projekta idejām galvā un biedriem apkārt, 
ir devušas man ne mazumu atziņu. 

Es reizi no reizes pārliecinājos par to, 
cik man vēl daudz ir jāmācās un jāstrādā 
pie angļu valodas zināšanām, bet tikpat 
svarīga ir atziņa, ka, lai arī cik (ne)pamatī-
gas ir manas zināšanas, tomēr, komunicē-
jot un strādājot kopā ar citiem jauniešiem 
no Itālijas, Vācijas vai Ungārijas, es esmu 
spējīga paskaidrot savas idejas un kopā 
ar citiem tās arī realizēt. Abās reizēs, kad 
bija projekta tikšanās ārzemēs, es apzi-
nājos savas (nemaz ne tik mazās) spējas 
un raksturu, un tas ārkārtīgi nāca par labu 
manai pašapziņai. Tāpēc tagad, kad drīz 
jau jāšķērso augstskolas ieejas durvis, ir 
patīkami apzināties, ka nebīšos pieteikties 
un izmēģināt spēkus līdzīgiem starptautis-
kiem projektiem, kā, piemēram, Erasmus. 
Comenius ir bijusi lieliska iespēja aptvert, 
ka ceļošana, ja tai pienācīgi sagatavojas, 
nav nemaz tik sarežģīta un ka no jebkuras 
bezizejas situācijas ir izeja. Cilvēki (pro-
tams, ja tu pats tāds esi) visur ir atsaucīgi 
un laipni.

Un, lai arī es esmu diezgan skeptiska 
par iespējām kaut vai tikai vēl vienu reizi 
mūžā sastapt kādu no iepazītajiem ārvalstu 
skolēniem, tomēr ir nedaudz patīkama sa-

jūta, ka, piemēram, kādreiz aizbraucot uz 
Itāliju, būs vesela ģimene, kas priecāsies 
par atkalredzēšanos!

Krista Asmusa:
Šie 3 gadi projektā ir devuši daudz. 

Tostarp arī apziņu, ka es spēju daudz vai-
rāk, nekā sākumā varētu likties. Man patīk 
pašai just progresu pašizaugsmē, ko var 
panākt, ja no sirds iesaistās šajā projektā. 
Tā ir lieliska iespēja atklāt sevī kaut ko pa-
visam jaunu. 

Projekts liek saprast arī to, ko nozīmē 
pienākuma sajūta, kas ikdienā lielā mērā 
ir izvēles lieta. Taču, ja esi iesaistījies pro-
jektā, tu zini, ka no tā, ko dari tieši tu, ir 
atkarīgi arī citi cilvēki, līdz ar to tu nevari 
slinkot un tu zini, ka tev lietas ir jāpadara 
līdz galam un jāpadara labi. 

Vēl viens pluss ir tas, ka darbs projek-
tā palīdz nojaukt to it kā esošo barjeru, ko 
daudzi sev ir uzcēluši, uzskatot, ka nespēj 
komunicēt angļu valodā vai arī vispār 
nemāk komunicēt ar svešiem cilvēkiem. 
Projekts liek saprast, ka viss ir atkarīgs no 
tevis – ja gribēsi iepazīties un iesaistīties, 
tevi visi atbalstīs, neskatoties uz to, kādā 
valodā runā. 

Piedaloties projektā, tu nekad nevari 
palikt zaudētājos, no tā var tikai iegūt. Pro-
tams, nav noslēpums, ka darbs projektā ir 
vienreizēja iespēja paviesoties dažādās ci-
tās valstīs, kaut vai tikai uz to nedēļu, bet 
tas ir to vērts, nenoliedzami. 

Tomēr atziņa, ko guvu pēdējā Come-
nius tikšanās reizē, ir tā, ka projektam ir 
nepieciešami jauni cilvēki ar savām ide-
jām, jo mēs, divpadsmitie, jau jūtoties kā 
projekta veterāni, esam, manuprāt, izau-
guši no tā visa, arī idejas jau vairs kat-
ru reizi nav tās svaigākās… Tieši tāpēc 
mums ir vajadzīgi jauni un aktīvi skolēni, 
ko varētu atstāt savā vietā pildīt šos pie-
nākumus un aizstāvēt Latvijas un Kok-
neses vārdu atkal un atkal šajās projekta 
tikšanās konferencēs.

Daži jautājumi skolotājiem par pro-
jektu

Kādi ir ārzemju skolēni salīdzināju-
mā ar mūsu skolēniem?

Sk. I.Asarīte: Ārzemju skolnieki ir 
ļoti smaidīgi, atvērti. Domāju, ka daudzās 
situācijās arī brīvāki, tomēr mana pārlie-
cība, ka mūsu skolēniem ir daudz lielāka 
atbildības sajūta un vēlme visu izdarīt 
maksimāli kvalitatīvi.

Sk. L.Āre: Mūsu skolēni ir ātrāki, 
fleksiblāki, radošāki. Arī drošāki, ar lie-
lāku atbildības sajūtu pret darāmo. Vēlas 
sasniegt vairāk, redz mērķi, kādēļ to dara. 

Kāds iespaids rodas par šo Comenius 

projektu, skatoties no malas?
Sk. L. Āre: Biju iesaistīta viesu uz-

ņemšanā ģimenē. Esmu ļoti apmierināta, 
jo visai ģimenei tā ir lieliska pieredze. Arī 
noslēguma pasākums radīja patīkamu ie-
skatu par īsā laika posmā radītiem teātra 
priekšnesumiem. Iespaids pozitīvs – jo arī 
mājiniekiem tas liek sasparoties, lai parā-
dītu sevi. Bet galvenais – veidot sapratni 
starp dažādu valstu jauniešiem.

Vai, pēc jūsu domām, ir vērts piedalī-
ties šādos projektos?

Sk. I.Asarīte: Pēc manām domām, 
tā ir lieliska iespēja, kas būtu jāizmanto 
katram skolēnam. Dalība šādos projektos 
attīsta ne tikai valodu zināšanas un komu-
nikācijas prasmes, bet ļauj uz sevi paska-
tīties no malas un novērtēt visu labo, kas 
ir pašiem. 

Sk. L.Āre: Noteikti! Tādu pieredzi ne 
skolēniem, ne pedagogiem nav iespējams 
iegūt nekur citur...

Ko par projektu „ARTE” saka sko-
lēni, kuri tikai aprīlī iesaistījās tā nori-
sēs?

Tātad, īsti pat varbūt negribot, iesaistī-
jos šai projektā pēc klasesbiedrenes lūgu-
ma. Pirmais priekšstats bija tāds, ka tā būs 
jauka nedēļa un pēc tam viss ieies vecajās 
sliedēs, taču izrādījās nedaudz citādāk. 

Neieslīgšu sīkumos par to, ko mēs 
darījām un kāda bija dienaskārtība, bet 
stāstīšu vairāk par izjūtām. Man nebija ne 
jausmas, ka pa nieka 4 dienām es varētu 
tā pierast pie viesiem un viņu esamību 
šeit sākt uzskatīt par pašsaprotamu, jo 
tiešām – strādājot grupās, pavadot cie-
miņus uz mācību stundu vai vakaros uz 
ballīti, mēs patiešām kļuvām par labiem 
draugiem.

Tas nebūt nebija tikai izklaidējošs pa-
sākums, tas bija arī izglītojošs, jo pēc tam, 
kad 4 dienas runāts tikai angliski, es pat 
sāku domāt angliski. Žēl, ka eksāmens bija 
pirms šīs projekta konferences. 

Un tad diemžēl bija klāt piektdiena – 
pēdējā diena. Viss bija skaisti, noslīpēju 
savu priekšnesumu, parādījām ārzemnie-
kiem applūdušās Pļaviņas (tas viņiem bija 
kaut kas unikāls), pienāca noslēguma izrā-
de un jau nemanot rīts. Viņi aizbrauca, un 
pēkšņi arī mani pārņēma sajūta, ka kaut kā 
trūkst. Zinu, ka banāli, bet tā ir.

(Andis Ivanāns)
Šī projekta tikšanās reize man bija pir-

mā un arī pēdējā, un tagad, kad esmu to 
piedzīvojis, es nožēloju, ka nesāku darbo-
ties projektā jau no paša sākuma. Tagad, ja 
man būtu iespēja, es neatteiktos un pieda-
lītos visā projektā. 
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Viss, kas notika projekta nedēļas laikā, 
bija vienreizēji, visi sagatavošanās darbi 
un viss pārējais.

(Elvis Tālmanis)

Kopumā šis projekts bija ļoti labs, un 
ir skumji, ka tikai pēdējā šīs skolas gadā 
izdomāju tajā iesaistīties – kaut arī tikai 
mazliet. Tomēr tas bija patīkami. Ceru, 
ka arī ārzemju viesiem patika šī nedēļa un 
kādreiz viņi atbrauks uz Latviju tikai tā-
dēļ, ka vēlēsies mūs satikt. Vai arī mums 
jābrauc ciemos pie viņiem. 

(Krišjānis Kārkliņš)

Šīs nedēļas laikā ļoti jautri pavadīju 
laiku, iepazinu jaunus cilvēkus un iegu-
vu daudz dažāda veida jaunas pieredzes. 
Man bija patiess prieks runāt angliski ar 
cittautiešiem, tādējādi attīstot savas pras-
mes, bet jo sevišķi es izbaudīju strādāšanu 
internacionālajās grupās. Visi mani grupas 
biedri bija gan atraktīvi, gan saprotoši – 
vienkārši lieliski, un arī mūsu darba augļi 
bija patīkami.

(Kristaps Bērziņš)

Man likās ļoti interesanti, jo tiešām tik 
īsā laikā viss tika izdarīts un sagatavots. 
Bija prieks skatīties uz saviem draugiem, 
kas tur piedalījās. Skatoties to visu no ma-
las, nožēloju, ka pats nepiedalos projektā 
un nevienu ārzemnieku neuzņemu. Domā-
ju, ka neviens no tiem, kas bija iesaistīju-
šies projektā, to nenožēlo. Viesi aizbrau-
ca sestdienas rītā, bet pirmdien skolā visi 
dalībnieki par projektu runāja un bija ļoti 
priecīgi.

(Ivo Kokins)

Pateicība
Laiks skrien vēja spārniem, katra 

diena nes ko jaunu, un parasti nesa-
nāk daudz kavēties atmiņās par to, kas 
bijis. Bet ir tādi brīži un dienas, par 
ko gribas domāt un ko gribas atcerē-
ties atkal un atkal– tāpēc, ka atmiņas 
ir siltas, gaišas un pacilājošas. To var 
sacīt arī par aprīļa vidus nedēļu Ilmāra 
Gaiša Kokneses vidusskolā, kad noti-
ka COMENIUS projekta „ARTE” jeb 
„Māksla rullē pa visu Eiropu” konfe-
rence. Piecas dienas bija skaistas, no-
tikumiem un emocijām bagātas, un to 
kulminācija bija starptautiskais teātra 
uzvedums.

Pateicamies Kokneses novada domei 
un personīgi Dainim Vingrim!

Paldies Ingunai Strazdiņai par idejām 
un tērpiem!

Pateicamies Henrikam Ločmelim un 

„Latvijas Mežiem” par Blaumaņa pagal-
ma iekārtošanu! 

Paldies par viesmīlību Rutai un Vikto-
ram Ņuhtiļiniem! 

Sirsnīgi pateicamies Druvim Andrik-
sonam, jo bez viņa darba, ieinteresētības 
un profesionalitātes uzvedumu muzikālā 
puse nebūtu bijusi līmenī!

Paldies skolotājām Initai Asarītei, 
Anitai Caukai, Ludmilai Čudarānei, 
Ņinai Kivleniecei, Sandrai Māliņai, In-
gūnai Ozoliņai, Gundegai Ungerei un 
Inesei Vancānei par augstā profesionālā 
līmenī novadītajām atklātajām mācību 
stundām!

Sirsnīgs paldies Sandrai Māliņai par 
to, ka viņa mūs atbalstīja no sākuma līdz 
galam, par to, ka tik daudz ko palīdzēja un 
vienmēr bija klāt!

Paldies Ivaram Māliņam par brīvprātī-
go dežūru karaokes pasākumā!

Pateicamies Lolitai Kalniņai un Elvīrai 
Brokai, ka vienmēr bija un darbojās vaja-
dzīgā tehnika!

Paldies Agitai Mežielai par leļļu teātra 
grupas vadīšanu! 

Paldies Laimai Antonēvičai par tēr-
piem!

Pateicamies Dacei Biķerniecei par 
noslēguma pasākuma programmas māks-
liniecisko noformējumu!

Paldies par atsaucību un praktisko jau-
tājumu risināšanu Guntai Kalniņai un Ive-
tai Baikovai!

Paldies Dacei Skopānei par lielo ie-
guldījumu atklāšanas pasākuma organi-
zēšanā!

Sirsnīgi pateicamies Inesei Vancānei 
par atsaucību, izdarību, stiprajiem ner-
viem un ieguldīto laiku!

Pateicamies Ingunai Žogotai un Dacei 
Dobrikai par to, ka ar latviskajiem dan-
čiem viņas palīdzēja radīt brīnumjauku 
noskaņu noslēguma ballē!

Paldies skolas saimniekam Andrejam 
Pastaram un elektriķim Dzintaram Miglā-
nam par atsaucību!

Paldies par atbalstu visam skolas ko-
lektīvam! Ne jau velti ārzemju skolotāji 
teica, ka mūsu skolā ir tāda gaisotne kā 
lielā, draudzīgā ģimenē.

Paldies kādreizējai COMENIUS pro-
jekta dalībniecei Baibai Miķelsonei, kura 
arī tagad, kad skola pabeigta, tomēr ir 
īsti projekta fane! Viņa gados jaunāka-
jiem domubiedriem aizraujoši novadīja 
kustību nodarbību, kas palīdzēja gan sa-
draudzēties, gan radīt horeogrāfijas teātra 
uzvedumam. 

Paldies mūsu skolas absolventei māks-
liniecei Gitai Tenisai, kura ar savu radošo 

garu un brīnišķīgām idejām palīdzēja vi-
siem projekta dalībniekiem izveidot fan-
tastiskas maskas!

Paldies Ritai un Gunāram Bērziņiem 
par garšīgo konditoreju!

Pateicamies Baibai Driksniņai un visam 
skolas ēdnīcas kolektīvam par ēdināšanu!

Pateicamies Gundegai Klaucānei un 
visam halles kafejnīcas kolektīvam par 
vakariņām noslēguma pasākumā!

Paldies Arvīdam Vītolam un Kokneses 
sporta centra kolektīvam par izpratni un 
atsaucību!

Paldies Annai Čīmai un kafejnīcai 
„Rūdolfs” par atsaucību un jaukajām va-
kariņām!

Paldies Inesei Kāpiņai un visam „Ma-
zās kāpas” kolektīvam par interesanto ra-
došo darbnīcu!

Paldies Leopoldam Klišānam un vies-
nīcai „Orinoko” par viesmīlību! 

Par ieguldīto laiku, spēku, enerģiju, 
materiālajiem līdzekļiem – par visu, ko 
ziedojāt, lai ne tikai dotu naktsmītni, bet 
arī sagādātu māju sajūtu ārvalstu skolē-
niem, gribam no sirds pateikties viesu 
uzņēmējiem: Laumai un Aldim Ārēm, 
Intai un Andrim Baložiem, Solvitai un 
Uldim Bērziņiem, Olgai un Jānim Bēr-
ziņiem, Žannai Bogdānei un Jurijam 
Gicukam, Vinetai un Oļegam Butiniem, 
Ausmai un Andim Dandēniem, Elīnai 
Ivanānei, Austrai Jakušonokai, Ingunai 
un Aigaram Kalniņiem, Antrai un Jānim 
Lazdiņiem, Maritai un Robertam Lācī-
šiem, Ilutai un Uldim Matušonokiem, 
Guntai un Nikolajam Medkoviem, Dai-
nai Muktupāvelai, Marikai Pakalnei un 
Raivim Bitem, Sandrai Paļskai, Aigai 
Sārtai, Aigai un Tālim Spilbergiem, Da-
cei Strazdai, Baibai un Spodrim Tālma-
ņiem, Gundegai un Ērikam Ungeriem, 
Zinai un Aināram Utāniem, Ilzei un Oto 
Vilcāniem. 

Paldies, ka šajos ekonomiskajos aps-
tākļos, kad bieži vien no svara ir katrs lats, 
jūs tomēr atradāt iespēju vairākas dienas 
uzturēt vienu un pat divus ciemiņus, zinot, 
ka vienīgais atlīdzinājums būs jūsu bērnu 
prieks un gandarījums.

Mūsu projekts vēl turpināsies, vēl sko-
lēnu un skolotāju delegācijas brauks gan 
uz Spāniju, gan Nīderlandi un Somiju, vēl 
būs jāveic pamatīgs, nopietns darbs. Bet to 
nebūs grūti darīt, jo spēcina lepnums par 
Koknesi, par tās ļaudīm, par mūsu skolu 
un tās audzēkņiem. 

Ar pateicību 
projekta vadītājas Inguna Kalniņa

un Līvija Reinberga,
skolas direktors Māris Reinbergs

turpinājums no 21. lpp. 
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Tās bija vairāk nekā trīs krāsainas un 
dzīvespriecīgas stundas, kurās jaunieši dzie-
dāja, dejoja, muzicēja, teātri spēlēja, katrs 
savu vēstījumu iekļaujot kopīgā uzvedumā. 
Katrs sevi izrādīja un uz citiem paskatījās. 
Savdabību un atšķirību no ikdienas koncer-
tiem piedeva programmas sakārtojums vie-
notā, teatralizētā uzvedumā. Un tik daudz no 
Blaumaņa vienuviet – kā labā mācību stundā.

Tā īsi varu raksturot neseno koncertu – 
skati, kurā piedalījās Vecbebru profesionālās 
vidusskolas deju kolektīvs „Kāre”.  Mācību 
iestādes pašdarbniekiem tas bija vissvarīgā-
kais atskaites punkts – 24.aprīlī Ogres kultū-
ras namā notika Zemgales novada un Rīgas 

profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu 
radošais pasākums „Vārdi un darbi, kas vie-
no...” Tam bija izraudzītas divas saturiskās 
līnijas – mīlestība un Rūdolfs Blaumanis. 
Atšķirīga no citām skatēm bija šī pasākuma 
sagatavošana: katrs kolektīvs iesūtīja savu 
tēmai atbilstošo repertuāru, darba grupa at-
lasīja atbilstošāko, salika vienotā koncert-
programmā, to cauraužot  ar vairāku skolu 
dramatisko pulciņu  uzvestajiem fragmen-
tiem no Blaumaņa lugām. Tieši te – jauniešu 
izspēlētajās seno laiku ainās – bija tik daudz 
mūsdienīgā, ieintriģējošā, kas lika uz obli-
gāto  skolas lasāmvielu  paraudzīties  kā uz 
prasmīgu mācību stundu – Blaumani gluži 

Daba beidzot modusies no dziļā ziema 
miega. Gan bērniem, gan pieaugušajiem 
prāts kļuvis rosīgāks un līksmāks. Arī Kok-
neses internātpamatskolā – attīstības centrā 
manāma rosība – metodiskās komisijas ,,Cil-
vēks un sabiedrība” skolotāji S. Riekstiņa, E. 
Ivanāne, D. Ūdre, D. Logina, I. Miķelsons, 
I. Hermanis un G. Grieķere mācību priekš-
metu mēneša ietvaros noorganizēja radošas, 
jautras un izglītojošas aktivitātes skolēniem.  

Kokapstrādes darbnīcā mājturības un teh-
noloģiju skolotāji Ivars Hermanis un Ints Mi-
ķelsons mācīja kā izgatavot atslēgu piekariņus 
no organiskā stikla. Skolēni ar lielu aizrautību 
un rūpību izzāģēja neierastajā materiālā vecā 
šrifta burtus. Kad atslēgu piekariņš bija gatavs, 
skolēniem prieks par skaisto rezultātu.

Topošie pavāri, apgūstot profesiju ,,Pavā-
ra palīgs” apstiprina, ka liela nozīme ir cilvē-
ka maņām – redzei, taustei, garšai, ožai. Pro-
tams tās nepieciešamas arī ikdienā. Aktivitātē 
,,Maņu eksperts ” skolotājas Elīnas Ivanānes 
sagatavotajās taustes, garšas un smaržas la-
boratorijās visiem skolēniem tika dota ie-
spēja pamēģināt kā darbojas šie receptori ar 
aizsietām acīm. Izrādījās, ka tas nemaz nav 
vienkārši! Pēc nopietna darba skolēniem tika 

dota iespēja izkustēties ,,Jautrajās viesmīļa 
un pavāra stafetēs” un sacensību atmosfērā 
pierādīt savu veiklību, precizitāti. Par aktivi-
tāti skolēni saņēma gardas balvas.

Metodiskās komisijas aktivitāšu mēnesis 
noslēdzās ar skaistu, amatniekiem veltītu pa-
sākumu Jaunais amatnieks 2013. Pasākums 
gadu gaitā kļuvis par skolas tradīciju. Tā mēr-
ķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādām amatu 
prasmēm un rosināt izvēlēties sev piemērotā-
ko profesiju turpmākajai dzīvei. Skolas zālē 
skolēni izkārtoja mājturības un tehnoloģiju 
stundās pagatavoto darbu izstādi un pasāku-
ma ietvaros darbojas skolotāju organizēta-
jās darbnīciņās: darbnīciņā ,,Laimes Poga” 
skolotāju Inta Miķelsona un Ivara Hermaņa 
vadībā skolēniem bija iespēja izgatavot savu 
Laimes pogu, darba procesā apgūstot pras-
mes apstrādāt koku, izmantojot kokapstrādes 
instrumentus un marmorkrāsas; darbnīciņā 
,,Veiklie pirkstiņi” skolotāja Gunta Grieķere 
iemācīja jaunāko klašu skolēniem izgatavot 
interesantas somiņas kā dāvanas savām mā-
miņām; darbnīciņā ,,Ziepju pagatavošana” 
skolotājas Sandras Riekstiņas vadībā sko-
lēni gatavoja ziepes no kristāldzidrās ziepju 
bāzes. Apgūstot ziepju tehnoloģisko procesu 

soli pa solim, skolēni iemācījās pagatavot 
smaržīgas dažādu formu un krāsu ziepītes; 
darbnīciņā ,,Kam čaklas rokas, tam darbi so-
kas” skolotājas Daces Ūdres vadībā skolēni 
apguva prasmes kombinēt dažādus materiā-
lus – filcu, pērlītes, knaģīšus, lai pagatavotu 
interesantas dekoratīvas ziedu piespraudes.

Pasākums guva lielu atsaucību. Skolēni 
ar interesi iesaistījās darba procesā, gatavo-
ja dāvanas saviem mīļajiem un priecājās par 
pasākuma viesiem – Pavasara sievu un Rūķi, 
kurš prot pagatavot īpašus,  gardus un vese-
līgus saldumus. Īstu amatnieku noslēpums ir 
prasme kvalitatīvi paveikt darbu ar mīlestību 
un labi atpūsties draugu pulkā. Pasākuma 
noslēgumā pēc labi padarīta darba Rūķis un 
Pavasara sieva jaunos amatniekus iesaistīja 
jautrās rotaļās un ekstravagantās dejās.

Lielu paldies sakām Kokneses kultūras 
nama teātra studijas režisorei Ingunai Straz-
diņai un individuālā uzņēmuma ,,Rūķu naš-
ķis” īpašniecei Līgai Rūķei par atraktivitāti, 
radošumu un atbalstu pasākuma tapšanā, 
Skolas – centra direktorei Dagmārai Isajevai 
par sniegto atbalstu!

Daina Logina,
MK ,,Cilvēks un sabiedrība” vadītāja

Vārdi un darbi, kas vieno...
vai ar „karoti ielēja” godpilnā devā. Vai jel-
kad ir redzētas „Skroderdienas Silmačos” ar 
vienu Kārlēnu un astoņām Ieviņām?!  Bet te 
bija! Un visām astoņām Rīgas Amatniecības 
vidusskolas meitenēm režisore asprātīgi bija 
atradusi vietu un lomu.  Tātad neviena no 
dramatiskā pulciņa meitenēm  mācību gadu 
nebija pavadījusi velti – tika uz lielās Ogres 
skatuves un parādīja sevi simtiem skatītāju.

No „Kāres” repertuāra bija izraudzītas 
divas dejas – dzimtās zemes mīlestības ap-
liecinājums Ginta Baumaņa veidotajā dejā 
„Trejdeviņi tēvu zemē” un jauniešu smalko 
attiecību stīga liriskajā Taigas Ludboržas 
dejā  „Ai, zaļā(i)  birztaliņa”.  Mēģinājumu 
grafiks bija ļoti saspringts, katrs kolektīvs sa-
vus priekšnesumus varēja izmēģināt tikai rei-
zi, bet Ogres kultūras nama skatuve tik plaša. 
Izdevās labi. Gandarījums, ka daudzo deju 
kolektīvu vidū „Kāre” saņēma īpašu žūrijas 
atzinību –  diplomu ”par stalto puišu un lun-
kano meitu izrādīšanās  lusti” (kā redzams, 
atzinība izteikta blaumaniskā garā). Pateicību 
no Valsts Izglītības satura centra saņēma gan 
Vecbebru profesionālā vidusskola, gan direk-
tora vietniece audzināšanas darbā un praktis-
kajā apmācībā  Ināra Bakmane.

Līdzīgi koncerti – skates „Vārdi un darbi, 
kas vieno...”  notika arī citos novados. Kopu-
mā tajos  piedalījās ap 1600 jauniešu no pro-
fesionālo izglītības iestāžu 160 kolektīviem.

Vecbebru „Kārei” priekšā vēl savas sko-
las jubilejas salidojums, īpašais brauciens 
ar Dziesmusvētku vilcienu Rīga – Gulbene 
– Stāmeriena un visgaidītākais notikums – 
Dziesmu un deju svētki.

Sarmīte Plūme,
Vecbebru profesionālās vidusskolas 

deju kolektīva „Kāre” vadītāja

Vecbebru Profesionālās vidusskolas deju kolektīvs „Kāre” Zemgales novada un Rīgas 
profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu radošajā pasākumā

„Vārdi un darbi, kas vieno...”.

Jaunie amatnieki 2013
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PII „Gundega”  paziņojums
Sākot ar 2013. gada 2. maiju, lū-

dzam pieteikt 2008. gadā dzimušos 
bērnus (kuri neapmeklē PII) Kokneses 
novada pirmsskolas izglītības iestādes 
„Gundega” piecgadīgo un sešgadīgo bēr-
nu obligātās apmācības grupās 2013./14. 
mācību gadam.

Iesniegumus pieņem katru darba die-
nu no plkst. 9.00 – 16.00

Kokneses novada pirmsskolas izglītī-
bas iestādē „Gundega”,

Koknesē, Lāčplēša ielā 7.
Tālrunis uzziņām: 65161685, mob. 

26363672

Sapulce PII „Gundega”
Š. g. 21. maijā plkst. 17.00  PII „Gunde-

ga” mazajā  zālē sapulce 2011. – 2012.
gadā dzimušo bērnu vecākiem, kuri vēl 

neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi.

Darba kārtībā:
1. Uzņemšanas, atskaitīšanas un vietas 

saglabāšanas kārtība.
(PII „Gundega” vadītāja R.Gabaliņa)
2. Dienas organizācija.
(PII „Gundega” vadītāja R.Gabaliņa, va-

dītājas vietniece izglītības jomā I. Požarska)
3.  Adaptācijas periods.   (pirmsskolas iz-

glītības pedagogs  L. Sauša )
4.Ēdināšana un medicīniskā aprūpe.  

(medmāsa I. Krēgere).

* * *

Plānojot darbu vasaras periodam, infor-
mējam, ka PII „Gundega” būs slēgta no 25. 
jūnija līdz 2. augustam! 

Bērnus uzņemsim sākot ar 5. augustu, bet  
pieteikt varēs  no 1. augusta.

Atnākot no vasaras atvaļinājuma, bēr-
niem ir nepieciešama ārsta zīme, jābūt no-
maksātiem parādiem par ēdināšanu pagājuša-
jā mācību gadā un jāveic priekšapmaksa par 
jauno mācību gadu!

Lai saulaina un izdevusies mums šī 
vasara!

Pirmsskolas izglītības iestādes
„Gundega” vadītāja R. Gabaliņa

Sniegpulksteņu zvani 
Iezvana sirdī pavasari. 
Un gluži kā Čaikovskis ziedu valsi 
Arī putni debesīs 
Čivina pavasarīgu melodiju – 
Gaišu kā uzlecošs saules stars, 
Skanīgu kā vijoles trauslais lociņš.
Gluži kā sniegpulksteņu zvani novada 

PII un Kokneses mūzikas skolas audzēkņi 
un pedagogi  ar skanīgu muzicēšanu  katrā 
koncerta apmeklētāja sirdī ieskandināja pa-
vasari. 

Koncertā piedalījās  PII „Bitīte” un Bebru 
internātvidusskolas audzēkņi – skolotāja Vel-
ga Feldmane; Pērses pamatskolas pirmsskolas 

grupa – skolotāja Sandra Paļčevska; PII „Gun-
dega” dziedātāji un dejotāji – skolotājas – Aija 
Liepiņa, Marija Vilde, Agrita Zālīte; Kokneses 
Mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi: Lelde 
Kamzole Gagaine, Ilona Makareni, Jānis At-
slēga, Gundega Ermiča, Alla Puķīte, Aija Lie-
piņa, Ziedonis Puķītis, Iveta Bērziņa.

Koncertu vadīja Mūzikas skolas audzēk-
ņi Ingus Pugačovs un Reinis Nungurs.

Novada domes priekšsēdētājs D. Vingris 
un izglītības speciāliste L. Āre, katram kon-
certa dalībniekam pateicās par ieguldīto dar-
bu un jauko koncertu.

Kokneses novada pirmsskolas skolotāju 
metodiskās apvienības vadītāja I. Požarska

Koncerts „Sniegpulksteņu laikā”

23. aprīlī Kokneses kultūras namā notika 
Kokneses novada izglītības iestāžu deju ko-
lektīvu skate-koncerts. Skatē piedalījās dejo-
tāji no I. Gaiša Kokneses vidusskolas, Bebru 
internātvidusskolas un Vecbebru Profesionālās 
vidusskolas. Kolektīvu sniegumu vērtēja žūrija. 
Paziņojot rezultātus, žūrijas komisijas locekle 
Gunita Krievāne atzina, ka kolektīvi skatei bija 
cītīgi gatavojušies un visi kolektīvi novērtēti ar 
I pakāpes diplomu, kas ir ļoti augsts novērtē-
jums. „Šodien, skatoties koncertu, man patiesi 
bija svētku sajūta,” teica Gunita Krievāne.

Gandarījums par koncertā rādīto bija arī 

pašiem mazajiem un lielajiem dejotājiem. 
Liels paldies par ieguldīto darbu kolektīvu 
sagatavošanā sakāms kolektīvu vadītājām - 
Kornēlijai Reisnerei, Laimai Antonevičai, 
Intai Balodei un Sarmītei Plūmei. Pateicību 
vadītājām izteica arī Kokneses novada do-
mes izglītības darba speciāliste Lauma Āre 
un priekšsēdētājs Dainis Vingris.

Bērnu prieks un smaidi iedvesmo visvai-
rāk. Tie šajā koncertā bija redzami ikkatrā 
priekšnesumā. Paldies visiem, kuri palīdzēja 
radīt skaisto svētku sajūtu!

Kokneses Novada Vēstis

Izglītības iestāžu deju kolektīvu 
skate-koncerts

Dejo I. Gaiša Kokneses vidusskolas deju kolektīvs (vadītāja Kornēlija Reisnere).
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Vecbebru biškopības skolas pirmais 
pārzinis Pauls Grīnups

No 1995. gada mācību iestādi vada
Jānis Bakmanis

Mums ir milzums daudz atmiņu ugunskuru, kuru gaismā sildīties

Pavisam drīz, 18. maijā, kad bites dūks 
plaukstošos ābeļziedos, Vecbebru Profesio-
nālās vidusskolas saime ciemos gaidīs sa-
vējos – absolventus un bijušos darbiniekus, 
visus, kuriem Vecbebru un šīs skolas vārds ir 
neaizmirstams. „Mums ir milzum daudz at-
miņu ugunskuru, kuru gaismā sildīties”, teic 
Vecbebru Profesionālās vidusskolas latviešu 
valodas skolotāja Anita Svoka, kura gadu 
gaitā ir rūpīgi vākusi un apkopojusi liecības, 
kas vēsta par mācību iestādes vēsturi,  sasnie-
gumiem un daudzveidīgajām pārmaiņām 91 
gada garumā. Arī šobrīd mācību iestāde stāv 
uz pārmaiņu sliekšņa. 

Vietu izceļ cilvēki
Ikvienu vietu īpašu un vienreizēju dara 

cilvēki ar savu nesavtīgo darbu. Vecbebru 
skola īpaši lepojas ar saviem direktoriem 
un skolotājiem,  gan tiem, kuri šeit strādāja 
pirms daudziem gadu desmitiem, gan tiem, 
kuri šodien māca, organizē un vada.  No 
1966. gada līdz 1972. gadam Vecbebru biš-
kopības tehnikumu ar mācību saimniecību 
prasmīgi vadīja direktors Andrejs Mizis. Lai-

ku no 1978. gada līdz 1995. gadam    vienmēr 
ar cieņu atcerēsimies kā direktora Viļņa Plū-
mes ieguldījumu mācību iestādes izaugsmē. 
Anita Svoka stāsta: „80.gados mēs bijām pats 
jaunākais speciālistu kolektīvs lauksaimnie-
cības tehnikumu vidū. Vilnis Plūme ņēma 
darbā gados jaunus, skolas solā iepazītus cil-
vēkus. „Plūmes skola”- tas ir kolektīvā radies 
frazeoloģisms. Pateicoties viņam, vecāka-
jiem kolēģiem, mums jaunajiem, bija iespēju 
augt un pilnveidoties: pabeigt augstskolas, 
strādāt, mācīties maģistratūrās, doties ārzem-
ju pieredzēs utt. Tā bija ne tikai morāla, bet 
arī materiāla palīdzība. Daļēji kompensējot 
mācību maksu, 90.gados daudziem no mums 
palīdzēja iegūt pedagoģisko izglītību. Pozitī-
vi, ka mūsu kolektīva sastāvs ir palicis gan-
drīz nemainīgs, bet tagad sevi varam dēvēt 
par kolektīvu brieduma gados. Pašlaik no 24 
pedagogu darbiniekiem 9 ir Vecbebru absol-
venti: Regīna Sniedze, Zinaīda Bāra, Anita 
Svoka, Nadežda Krēsliņa, Marina Riekstiņa, 
Vineta Grinšpone, Ieva Filipsone, Ēriks Moz-
ga un Kārlis Skujiņš.”  

Jau 18 gadus mācību iestādi vada direk-
tors Jānis Bakmanis. Viņam veiksmīgi izde-
vies izvest skolu cauri deviņdesmito gadu 
politiskajām un ekonomiskajām pārmaiņām, 
saglabāt mācību tradīcijas un renovēt ēkas. 
Skolas saimnieciskās dzīves sakārtošanā liela 
nozīme ir 2007.gadā uzceltajai lokālās gāzes 
katlu mājai.

Aktualizētas un izveidotas vairākas jau-
nas mācību programmas, piemēram, mēs 
bijām viena no 3 profesionālajām vidussko-
lām, kas pirms 13 gadiem sāka Latvijā mācīt 
datorsistēmu tehniķus. 187 absolventi ieguva 
šādu kvalifikāciju. 

Izglītības programma „Biškopība” ir 
akreditēta e-apmācībai un 2012.gada 17 ab-
solventi ir pirmie Latvijā, kuri tālmācībā 
ieguvuši profesionālo izglītību. Šogad šajā 
programmā jau mācās 31 izglītojamais. 

 Šajos gados kolektīvs nav zaudējis savu 
saliedētību. Ikdienas nesaskaņas aizmirstas 
kopīgi svinētajās jubilejās, rudens un vasaras 
ekskursijās, kad Latvija iepazīta no Baltijas 
jūras, cauri zaļajai Zemgalei līdz Dagdai. Ko-
lektīvs neaizmirst savus izcilos, mūžībā pa-
vadītos kolēģus. Ar sirsnību un pateicību tika 
rīkoti skolotāju Vilmas Kamolas un Annas 
Bīnes simtgades atceres pasākumi.

Mācību iestādes sasniegumi pēdējos 
sešos gados

Vecbebru Profesionālā vidusskola le-
pojas ar paveikto aizvadītajos gados. 2008.
gada augustā pabeigti skolas sagatavotie un 
realizētie 7 ESF projekti par kopējo summu 
LS389359,69. 2007./2008. mācību gadā no-
vērtēta ar 2. vietu  republikā kā  „Sportiskākā 
profesionālā mācību iestāde” (M. Vecum-
nieks). 2009. gadā mācību iestādi ar īsteno-

jamām izglītības programmām akreditēja 
uz 6 gadiem. (J. Bakmanis, M. Pranča). No 
2009./2010. mācību gada Leonardo da Vin-
ci projektā ik gadu skolas audzēkņi piedalās 
mācību  praksēs Vācijā, Itālijā un Somijā. (I. 
Bakmane). 2009./2010. gadā paveikta stadio-
na rekonstrukcija. 2010./2011. mācību gadā 
veiksmīgi noritēja KPFI projekta - Dienesta 
viesnīcas renovācija īstenošana, par kopējo 
summu Ls226413,00. Šajā mācību gadā arī 
īstenots Centrālā Baltijas jūras reģiona IN-
TERREG IV A pārrobežu sadarbības projekts 
„Baltic Training Programme” -  pieredzes ap-
maiņas programma Zviedrijā. (I. Bakmane). 
2011./2012. mācību gadā akreditēta un uz-
sāktas īstenot Izglītības programmas „Resto-
rānu pakalpojumi”, tālākizglītības program-
mas „Biškopība”. Pabeigta mācību iestādes 
renovācija un mācību aprīkojuma pilnveido-
šana, par kopējo summu Ls 557307,00.

Valsts Vecbebru lauksaimniecības teh-
nikuma audzēkņi piedalījušies konkursa 
„Zemes meita, Zemes dēls” finālos

90. gados profesionālās izglītības iestāžu 
audzēkņi savas prasmes apliecināja konkursā 
„Zemes meita, Zemes dēls”.  Zemes meitas 
titulu ieguvušas skolas audzēknes Ilona Bau-
mane (1992.), Emerita Teivāne (1995.), Līga 
Čepule (2000.), bet Zemes dēla tituls par sko-
lā pavadītiem gadiem atgādinās Ģirtam Skrī-
velim (1994.) un Dainim Pilienam (1996.) 
Jauniešu sagatavošanā konkursam vislielāko 
darbu ieguldīja skolotājas Mudīte Auliņa un 
Aldona Britāne un visu priekšmetu skolotāji. 
Pašreiz savas zināšanas un spējas audzēkņi 
pierāda „Amatnieku svētkos”. 2008./2009. 
gadā „Amatnieku svētkos” iegūta 1. vieta re-
publikā (I. Bakmane).

Skolas lepnums – deju kolektīvs „Kāre”
„Kāri” izveidoja 1976. gada rudenī kā 

Vecbebru lauksaimniecības tehnikuma au-
dzēkņu deju kolektīvu, un visu šo laiku ar 
viņiem kopā ir vadītāja Sarmīte Plūme. 

Ilgus gadus šī bija vienīgā skola Latvijā, 
kurā varēja apgūt biškopja amatu, tādēļ arī 
nosaukumā izvēlēts „Kāres” vārds. Dejotāji 
teic: kāre jau nav tikai medus sanesums stro-
pā, kāre mums ir arī uz dančiem. 

Kopš 1977. gada „Kāre” ir piedalījusies 
visos Latvijas Deju svētkos: gan Vispārējos 
latviešu Dziesmu un deju svētkos, gan skolu 
jaunatnes Dziesmu un deju svētkos. Bez ne-
skaitāmiem pašmāju koncertiem bijuši arī ce-
ļojumi uz Igauniju, Lietuvu, Krieviju, Gruzi-
ju, Somiju, Slovākiju un Ungāriju, Zviedriju. 
Arī šovasar „Kāre” ar savu cēlo dejas soli būs 
XXV Vispārējo Dziesmu un XV Deju svētku 
dalībnieku pulkā.

Ar mērķtiecību izcīnītas uzvaras 
Skolas vestibilā skaistos stikla skapjos 

greznojas vairāki desmiti lielāki un mazāki 
kausi, tie visi ir izcīnīti dažādu sporta veidu

turpinājums 26. lpp. 
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sacensībās, piemēram, Vidzemes reģiona 
jaunietēm AMI Sporta kluba sporta spēlēs 
par kopvērtējumā iegūto 1. vietu.  11 kau-
si atvesti no „Latvijas Avīzes” rīkotajiem 
krosiem. Latvijas 1. skolēnu čempionātā 
meiteņu komanda volejbolā izcīnīja 1. vie-
tu, zēni 2 reizes 3. vietu. Arī basketbolā 
meitenes reiz ir bijušas pirmās republikā. 
Piecus gadus Vecbebru Profesionālās vi-
dusskolas meitenes Vidzemes novada AMI 
Sporta kluba spēlēs bijušas labākās, bet 
2006. gadā arī zēni. Uzskaitījums varētu 
turpināties garum garais, bet individuāli 
skolotāji vēlas atzīmēt Ilzi un Guntu An-
dersones, Maiju un Baibu Bunnes, Liju Ka-
zinsku, Dāvi Vileru un Aigaru Auzenbergu. 
Šie spožie priekšmeti nespēj runāt, bet, lai 
tos iegūtu, sporta skolotāji J. Čerņauska un 
M. Vecumnieks ir gadiem ilgi strādājuši ar 
mūsu jauniešiem, lai viņu spēks un enerģi-
ja, pozitīvi izmantots, iegūtu šīs atzinības, 
augstos novērtējumus.

Priecē absolventu sasniegumi
„Skolotāja lielākā alga ir viņa skolēnu 

panākumi gan skolas mācībās, gan dzīves 
nopietnajos pārbaudījumos. Prieks par spožo 
zvaigžņu panākumiem (ko visi jau gaidījuši), 
divkāršs prieks par skolā īpaši nepamanīto 
audzēkņu veiksmi, gandarījums, ka dzīves 
līkločos nav apmaldījušies skolas gadu grūt-
dieņi”, atzīst skolotāja Anita Svoka. 

Vecbebru Profesionālā vidusskola 
2013. gada februārī piedalījās Labklājības 
ministrijas Nodarbinātības valsts aģen-
tūras izsludinātajā Eiropas sociālā fonda 
projekta „Kompleksi atbalsta pasākumi” 
Nr.1DP/1.4.1.1.1./09/IPIA/NVA/001 aktivi-
tātes „Darbnīcas jauniešiem” iepirkumā un 
uzvarēja.

Projekta mērķis ir dot iespēju jaunie-
šiem izglītības iestādē iepazīt trīs profe-
sionālās jomas un katrā jomā darboties trīs 
nedēļas, lai iepazītos ar to specifiku un gūtu 
pirmo pieredzi, kas jaunietim ļautu izvē-
lēties izglītības un profesionālās darbības 
jomu.

Projekta mērķa grupu veido jaunieši 
vecumā no 15 līdz 24 gadiem, kuri atbilst 
vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

• nav ieguvuši profesionālo izglītību,
• nav bijuši iepriekš nodarbināti.

Eiropas sociālā fonda projekta ietvaros 
jauniešu iesaiste Pasākumā ilgst deviņas ne-
dēļas jeb 45 darba dienas, kurā:

• jaunieti iepazīstina ar izvēlētajai profe-
sionālajai jomai nepieciešamajām teorētiska-
jām un praktiskajām pamatzināšanām;

• jaunieti praktiski ievirza jaunieša izvē-
lētajā profesionālajā jomā;

• jaunieti izmitina dienesta viesnīcā (at-
bilstoši nepieciešamībai, proporcionāli mē-
nesī nodrošinātām viena jaunieša iesaistes 
dienām Pasākumā)

• jaunietim nodrošina stipendiju 40 latu 
apmērā proporcionāli iesaistes Pasākumā īs-
tenošanas dienām (jaunietim ar invaliditāti – 
60 latu apmērā).

Pasākuma plānā iekļautas sekojošas pro-
fesionālās jomas:

• Ēdināšanas pakalpojumi
• Datorsistēmas

• Biškopība
Pasākumu īsteno valsts valodā.
Pēc Pasākuma beigām jaunietis saņem 

Apliecinājumu par dalību Pasākumā, kurā 
ir norādītas iepazītās profesionālās izglītības 
programmas.

Pasākuma īstenošanas izmaksas nepār-
sniedz 400 latus par viena jaunieša iesaisti 
Pasākumā 9 nedēļu ilgumā.

Finansēšanas avots Eiropas Sociālais 
fonds.

Pasākuma norises laiks – no līguma no-
slēgšanas brīža līdz 2014.gada 31.decem-
brim.

Projekta kontaktpersona Vecbebru Profe-
sionālajā vidusskolā direktora vietniece au-
dzināšanas darbā un praktiskajā apmācībā 
Ināra Bakmane.

turpinājums no 25. lpp. 

ESF projekta aktivitāte „Darbnīcas jauniešiem”

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

„Mūsu audzēkņu veiksmes stāsti būtu 
materiāls veselam žurnālam. Piemēram 
nosaukšu tikai pēdējā laikā plašsaziņas 
līdzekļos redzētos un dzirdētos. 2012. 
gada Sējēja balvu saņēma jaunie zem-
nieki Aiva Gobiņa un Jānis Mūrmanis. 
Nomināciju „Senču aicinājums 2011” ie-
guva zemnieks Jānis Krūmiņš. „Praktis-
kajā Latvietī” lasīju par uzņēmējām Aiju 
Vidovsku (dzim. Leikuce) Mazsalacā un 
Evitu Kotāni Preiļos, Ivetu Ilvu (dzim. 
Spalviņa) Gulbenē. 

Jauno pavāru konkursam mūsu skolas 
pārstāvei Madarai Račai pašaizliedzīgi 
palīdzēja gatavoties „Kaļķu vārtu” šefpa-

vārs Raivis Opincāns. „Garšīgos ēdienos” 
savas receptes popularizē „Ostu skatu” 
šefpavārs Nauris Galejs. „Liepkalnos” par 
tehnoloģi pēc LLU beigšanas strādā Aina 
Linde.” 

 Saikni ar savu kādreizējo mācību iestā-
di nav zaudējuši Latvijas Biškopības biedrī-
bas valdes locekļi: Armands Krauze, Māris 
Krišmanis, Jānis Vainovskis, Guntars Mel-
nis, Baiba Tikuma, Lolita Rudzīte, Juris 
Šteiselis.

Visziedošākajā gada laikā, lai  skaistas 
atmiņas atved ciemos uz Vecbebriem!

Kokneses Novada Vēstis

Salidojuma norises programma
Reģistrācija skolā – pl. 10.00 – 18.00
Dienas kārtībā:

* Viesošanās Vecbebru muižā no pl. 12.00 – 14.00
* Izstāžu apskate Informācijas centrā, tēlnieka Voldemāra Jākobsona 
   memoriālajā mājā – muzejā, Latvijas Biškopības vēstures muzeja  
   apmeklējums no pl. 13.00 – 16.00
* Svecīšu aizdegšana svētku kliņģerī pl. 17.30
* Absolventu tikšanās ar skolotājiem (klasēs un citās vietās skolā no 18.00 – 
   līdz rīta gaismai)
* Koncerts Vecbebru PV skolas zālē pl. 18.30
* Balle no pl. 21.00
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Gandrīz divus mēnešus Bebru pagasta 
skolēni gaidīja literārās jaunrades konkursa 
„Mans lepnums – Bebru pagasts” rezultātus. 
Darbs žūrijai bija laikietilpīgs, nopietns un 
ļoti atbildīgs. Skolēnu sacerējumi pa pastu 
ceļoja uz Liepāju pie konkursa atbalstītāja 
Andra Krsistona. 

26. aprīļa pēcpusdienā gaidītais notiku-
mus varēja sākties, jo skolēnu sacerējumi 
bija izvērtēti, tālais viesis ieradies, galvenās 
un veicināšanas balvas sarūpētas. Interesanti 
bija tas, ka skolotāji lasīja uzvarētāju darbus 
un visi klātesošie ieklausījās skolēnu valodas 
burvībā un domu oriģinalitātē, nezinot, kurš 
sacerējumu radījis.  Ko sajuta katra darba au-
tors, varējām lasīt viņu sejās, kurās bija izla-
sāms uztraukums, saviļņojums, gandarījums. 

Un tā, laiks atklāt veiksmīgāko darbu au-
toru vārdus un uzvārdus. Sākumskolas grupā 
1. vietu ieguva Linda Saldava, 2. vietu – In-
gars Dieriņš un 3. vietu – Ralfs Āboliņš. Šie 
bērni, rakstot ļoti izjusti un patiesi, priecājās 

par Vecbebru dabu, muzejiem, Sapņu kalniņu. 
Pamatskolu grupā 1. vieta tika piešķir-

ta Sendijas Ezerkalnes tēlainajai miniatūrai 
„Vecbebri kā bišu strops”, 2. vieta – Renā-
ra Lipenīša savdabīgajam pārspriedumam 
„Skaistākās vietas Vecbebros”, bet divas 3. 
vietas dalīja Krists Bitenbinders ar epitetiem 
bagāto aprakstu „Ziemas rīts” un Simona Vil-
mane ar sirsnīgo pārspriedumu „Mana māja”. 

Apbalvoti vēl tika ļoti daudzi autori, bet 
par mecenāta Andra Kristona favorīta darbu 
kļuva Samantas Vilmanes teika „Kā radās 
Bebrupīte”. 

Pasākumu krāšņoja skolas kora dziedātās 
Andra Kristona dziesmas. 

Skolēni ir informēti, ka arī nākošajā mācī-
bu gadā notiks patriotismu un latvisko pašapzi-
ņu veicinošais konkurss „Mans lepnums – Beb-
ru pagasts”. Par mākslas jomu vēl tiek spriests. 
Ļoti iespējams, ka laiks pievērsties tēlniecībai. 

Linda Šmite,
Bebru pamatskolaas skolotāja

Kārtīgi  izdrebinājušies nebeidzami gara-
jā ziemas dzestrumā, beidzot esam sagaidīju-
ši pavasari. Pavasari ar paliem, izdangātajiem 
zemes ceļiem, kaitinošo lietu. Ak, kā  gribas 
saules un siltuma!

Kā jau katru pavasari, skolas bērniem go-
dam jāpabeidz mācību gads, bet skolotāji, ik-
dienas darbus veikdami, jau lūkojas nākamā 
mācību gada virzienā.

Bērni, jaunieši un ikviens, kurš jūtas 
gana jauns un vēlas apgūt kāda mūzikas ins-
trumenta spēli – jūs gaida Kokneses Mūzikas 
skola, kurā varat īstenot savus sapņus!

Akordeonu dienas
Rīgā 2013

 Pēdējā aprīļa diena bija ļoti interesan-
ta un atmiņā paliekoša: Kokneses Mūzikas 
skolas akordeonu orķestris devās uz Rīgu, 
lai piedalītos Akordeonu dienu noslēguma 
pasākumā Lielajā ģildē. Šo projektu nolēma 
atbalstīt akordeona klases skolotāja Iveta 
Bērziņa, kurai raksturīgs radošs, inovatīvs 
darba stils.

Ziemas periodā skolas akordeonu or-
ķestris apguva sarežģīto apvienotā orķes-
tra repertuāru. Apbrīnojama ir skolotājas I. 
Bērziņas prasme iedvesmot, motivēt savus 
audzēkņus - no mazākā 10 - gadīgā akordeo-
nista, līdz skolu absolvējušam pianistam!

Tā kā orķestra partitūrā sava loma tika 
atvēlēta arī klavieru partijai, 3 skolas pianisti 
ar lielu prieku pievienojās šim projektam, tā 
rodot iespēju pielietot savas prasmes kolek-
tīvajā muzicēšanā. Savu artavu kopējā darbā 
pielika arī skolotāji J. Bumbišs un L. Hari-
tonova. Paldies skolotājiem par  brīvā laika 
ziedošanu kopējam mērķim!

Koncerta 1. daļā koncertēja Rīgas akor-
deonistu ansambļa „Opuss” vecākā un jaunā-
kā grupa. Programmā J. S. Bahs, F. Šuberts, 
A. Pjacolla, R. Rodžers.  No klasikas līdz 
Polku parādei –  klausītāji varēja iepazīties ar 
visām akordeona iespējām. No klusas, dzidri 
skanīgi gaisīgas skaņas līdz varenam orķes-
trālam skanējumam. 

Koncerta 2. daļa pārsteidza ar savu apjo-
mu – uz skatuves vienlaicīgi muzicēja 40 jau-
nie mūziķi: akordeonisti, pianisti, koklētāji, 
saksofonisti, pūšaminstrumentu ansamblis, 
kura sastāvā oboja, flauta, klarnete. 

Smeldzīgi un īsteni tautiski skanēja lat-
viešu tautas dziesma „Pūt,  vējiņi”, kurai sav-
dabīgu kolorītu piešķīra koklētāju ansambļa 
„Austriņa”  skanējums. 

L. Spevačeka „Radīšanu ” izpildīja ap-
vienotais Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas jauktais 
koris un jauktais koris „Accolada”.  50- balsu 
koris apvienotā akordeonistu orķestra pava-
dījumā uzbūru brīnišķu J. Batlera „Pavasara 
pavanas” ainu.

Neatlaidīgais mēģinājumu darbs vaina-
gojās ar lieliskiem,  pacilājošiem kopā mu-
zicēšanas mirkļiem. 15 Kokneses Mūzikas 
skolas audzēkņi nākotnē, apmeklējot Latvi-
jas Valsts Filharmoniju  vai vienkārši ejot tai 
garām, ar lepnumu atcerēsies šo koncertu un 
savu pienesumu tam.

Sirsnīgs paldies skolotājai I. Bērziņai un 
vēlam turpmākus radošus panākumus!

No sirds pateicamies Bebru internātvi-
dusskolas direktorei  Mudītei Auliņai par at-
balstu transporta jautājumā!

Lai sekmīgs mācību gada noslēgums vi-
sās Kokneses novada mācību iestādēs!

Silvija Cīrule,
Kokneses Mūzikas skolas direktore

Noslēdzies konkurss
„Mans lepnums – Bebru pagasts”

Sveicināti pavasarī!
Mūsu skola piedāvā mācīties solo dziedā-

šanu, kura būs par pamatu jūsu muzicēšanai
ansamblī un korī. Varat mācīties klavier-

spēli – tā ir varen interesanta nodarbe – tikt 
galā ar šo lielo instrumentu, kurš reizēm skan 
kā vesels orķestris!

Ja vēlaties ko smalkāku – spēlējiet vijoli 
vai flautu: tās dziedās kā putni!

Spoži un skanīgi skan trompete, bet kādu 
siltu un sirsnīgu skaņu var izvilināt no sak-
sofona!

24. un 27. maijā plkst. 18:00 gaidīsim 
interesentus iestājkonsultācijās,  kurās pa-
līdzēsim izvēlēties piemērotāko mūzikas ins-
trumentu.

28. maijā plkst. 18:00 iestājeksāmens.

Mācoties Mūzikas skolā, jūs iemācīsie-
ties  ne vien vairāku mūzikas instrumentu 
spēli /klavierspēli bez izvēles instrumenta 
apgūst visi skolas audzēkņi /, bet apgūsiet arī 
skatuves kultūru, iegūsiet skaistu stāju, pras-
mi uzrunāt klausītājus. 

Lielu prieku jums sagādās kolektīvā mu-
zicēšana – visdažādākie ansambļi, kori. Tas 
ir lieliski – kopā ar draugiem uzburt skaņu 
gleznu! 

Ātri paskries īsā Latvijas  vasariņa un 
mēs tiksimies rudenī, jauno mācību gadu uz-
sākot. Garo ziemu varam interesanti, radoši 
pārziemot skaistajā mūzikas pasaulē!

Uz tikšanos maija nogalē!
Jūsu Kokneses Mūzikas skola

Mācoties Mūzikas skolā, jūs iemācīsie-
ties ne vien vairāku mūzikas instrumentu 
spēli, bet apgūsiet arī skatuves kultūru, ie-
gūsiet skaistu stāju, prasmi uzrunāt klausī-
tājus. 
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sports

Viesturam Mozgam 
zelta medaļa taekvondo 
čempionātā

Bauskā 20. aprīlī Kaujas mākslas fede-
rācijas Latvijas atklātajā čempionātā Olim-
piskajā taekvondo Bebru pamatskolas 6. 
klases skolnieks Viesturs Mozga vecuma 
grupā no 10 līdz 12 gadiem, ieguva 1. vie-
tu un zelta medaļu, kā arī kausu „Par ātrāko 
cīņu” fināla cīņā nokautējot pretinieku 43. 
sekundē. Gandarīts par Viestura panāku-
miem ir arī viņa taekvondo treneris Juris 
Kozlovskis-Stalažs.

Kokneses Novada Vēstis

 27. - 28. aprīlī Jēkabpilī notika LVF jau-
natnes volejbola čempionāta finālturnīrs D2 
grupā. D2 vecuma grupā spēlē visjaunākie 
volejbolisti, kuri dzimuši 2001. - 2003. gadā. 
Finālturnīrā piedalījās sešas Latvijas spēcī-
gākās jauno volejbolistu komandas. Aizkr-
aukles novada sporta skolu pārstāvēja volej-
bolisti no Kokneses vidusskolas un Pērses 
pamatskolas. Pēc divu dienu spraigām cīņām 
komandas sarindojās šādā secībā. Pirmajā 
vietā Jēkabpils SS komanda, otrajā vietā Kul-
dīgas NSS komanda, trešajā vietā Aizkrauk-
les NSS komanda. Tālāk Daugavpils BJSS, 
Jelgavas NSC un Viļakas novada BJSS ko-
mandas.  Kokneses novada zēnu komandai 
bija jānospēlē piecas spēles, katrā spēlē četri 
seti. Viena spēle tika uzvarēta ar rezultātu 
4:0, divas spēles tika uzvarētas ar 3:1. Viena 
spēle beidzās ar  neizšķirtu rezultātu 2:2. Tika 

piedzīvots viens zaudējums pret čempioniem 
ar rezultātu 1:3. 

Komandā spēlēja Dāvis Derkačs, 
Matīss Petjukevičs, Kristers Dardzāns, 
Aldis Sproģis, Matīss Šumskis, Jurģis 
Rēķis, Raivis Viļums, Edgars Kalno-
zols, Jānis Veļiks  un Helmuts Sokolovs 
(startēja priekšsacīkstēs) no Kokneses vi-
dusskolas. No Pērses pamatskolas Raivis 
Pālēns un Andris Reinfelds. Par labāko 
spēlētāju tiesnešu vērtējumā no Kokneses 
novada zēnu komandas tika atzīts Dāvis 
Derkačs.

Novēlu jaunajiem volejbolistiem turp-
māk rūpīgi trenēties, mācīties volejbolu, star-
tēt sacensībās, lai nākošajā LVF jaunatnes 
volejbola čempionātā cīnītos jau par čempio-
nu nosaukumu!

Ivars Māliņš, volejbola treneris

Ģimenes atbalsta
dienas centrā

17.05. plkst 15.00 Dienas centrā notiks 
Ģimenes dienai veltīts pasākums.

No 7.  maija  Dienas centrā būs apska-
tāma  izstāde  „No sirsniņas azotē”, veltīta 
Māmiņu dienai.

Gatavojoties Kokneses svētkiem, Dienas 
centrs rīko svētku pasākumu „Kad bērni aug 
un puķes zied...”, kurš notiks šī gada 5. jūni-
jā plkst 16:00.

 
Ineses Prisjolkovas seminārs

Nākamais Ineses Prisjolkovas seminārs 
par SIEVIŠĶĪBU notiks ceturtdien, 23. mai-
jā plkst. 17.30 Ilmāra Gaiša Kokneses vidus-
skolā, dalības maksa Ls 10,- 

Muzikants (balss, sintezators) spēlē kā-
zās, jubilejās u.c. privātos un publiskos pa-
sākumos. Diskotēka, karaoke, apskaņošana, 
gaismas. Tel. 25985566.

1. jūnijā plkst. 11.00 IRŠOS sporta svētki 
un pludmales volejbola laukumu atklāšana.

Programmā: 
 futbols
 virves vilkšana
 pludmales volejbols
 dažādas jautras atrakcijas
Laipni gaidīti dalībnieki un skatītāji!
Kokneses bērnu bibliotēkā tikai mēnesi-

līdz 31. maijam, apskatāma Latvijas Nacio-
nālās bibliotēkas izstāde - Vīrieša skats - Vī-
rietis senajās fotogrāfijās. Šeit redzami arī 
koknesieši un pļaviņieši! Laipni aicināti 
izstādes apmeklētāji!

Sacensības virves vilkšanā un svarbumbu celšanas, raušanas vingrinājumā

Latvijas jaunatnes čempionātā volejbolā D2 vecuma grupā Kokneses novada 
volejbolistiem izcīnītas bronzas medaļas. Komandas treneris – Ivars Māliņš.

20. aprīlī Murjāņos norisinājās Latvijas 
čempionāts un vienlaicīgi Baltijas kausa iz-
cīņa junioriem un jaunatnei soļošanā. Aizkr-
aukles novada Sporta skolas audzēkņi Latvi-
jas čempionāta ietvaros izcīnīja trīs sudraba 
godalgas. 10 000 metru soļošanā juniorēm 
otrā finišēja Evita Skruļa, junioriem – Matīss 
Pastars. 5000 metru distancē jaunietēm kā 

otrā finišu sasniedza Jana Fedotovska. Latvi-
jas jaunatnes izlases sastāvā par Baltijas kau-
su cīnījās Evita Skruļa, kas 10000 metru dis-
tancē juniorēm izcīnīja trešo vietu, bet 5000 
metru distancē jaunietēm Jana Fedotovska 
finišu sasniedza sestā.

Komandu cīņā uzvarēja Lietuvas, otrajā vie-
tā – Latvijas, trešajā – Igaunijas izlases soļotāji.

Panākumi Latvijas jaunatnes 
čempionātā volejbolā

2013. gada 18. maijā Koknesē, pie Zaļā 
tirgus laukuma norisināsies Virves vilkšanas 
sacensības „Nerausti samu aiz ūsām!” un 2013.
gada atklātās „Kokneses sama” balvu izcīņas 
sacensības svarbumbu celšanā, raušanas vin-

grinājumā. Sacensības notiek Tūrisma sezonas 
atklāšanas – “Sama modināšanas svētku” ie-
tvaros. Sacensību nolikumi pieejami Kokneses 
pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv sadaļā 
Sports/Aktualitātes sporta dzīvē.

Latvijas čempionāts un Baltijas kausa izcīņa soļošanā
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Laiks ceļot!
Ievziedu laikā,  25. maijā,  aicinu Beb-

ru pagasta pensionārus doties ekskursijā uz 
Gulbeni un Balviem. Apskatīsim muzejus 
un citas kultūrvēsturiskas vietas.  Ekskursijai 
var pieteikties un samaksāt dalības maksu – 7 
latus (brokastis, pusdienas, transporta izde-
vumi)  Bebru pagasta pārvaldē pie sekretāres 
līdz 17. maijam, pārējie novada pensionāri 
varēs pieteikties pēc 17. maija, ja vēl būs brī-
vas vietas. Izbraukšana pulksten 7 no Bebru 
pagasta centra autobusu pieturas. Lai visiem 
darbīgs pavasaris un ceļot prieks! Informāci-
jai pa tālr. 65164188; 26159335

Anna Bite, Bebru pagasta pensionāru 
padomes „Mārtiņroze” priekšsēdētāja

Cienījamie Kokneses 
pensionāri!

Lūdzu izlasiet šo paziņojumu ļoti vērīgi!
Esam  priecīgi un pateicīgi novada do-

mei, kas mums šogad piešķīrusi finanses 2 
ekskursiju transporta apmaksai, ņemot 
vērā lielo vecļaužu skaitu mūsu pagastā un 
novada centrā, salīdzinot ar pārējiem diviem 
pagastiem. Pieredzējušās gides Daigas Dūni-
ņas vadībā šovasar dosimies:

1) 9. jūlijā uz Limbažiem. Brokastis 
„Raganas ķēķī” katrs izvēlas un samaksā 
pats. Tālāk seko Igates baznīcas un Igates pils 
apskate, ekskursija ar vietējo gidu pa Limba-
žiem, izcilā meistara Oļega Auzera Sudraba 
muzeja apmeklējums, brīnišķīgi smaržojošā 
lavandu lauka izbaudīšana. Pusdienas ēdī-
sim Limbažos. Ja tās pasūta kopīgas grupai, 
tad maksa katram ap 2 Ls. Izdevumi ikvie-
nam ekskursantam apm. 9 Ls (ieejas maksas 
+ gidi + pusdienas). Baznīcā ziedojums pēc 
paša vēlēšanās.

Izbraukšana plkst. 7.30 no Kokneses 
veikala „Elvi ”stāvlaukuma.

2) 7. augustā uz Rūjienu un Naukšē-
niem. Brokastis „Raganas ķēķī” pēc savas 
izvēles, par  savu naudu. Vietējā  gide iepa-
zīstinās mūs ar Latvijas vistālāko ziemeļu 
pilsētu Rūjienu, tās ļaudīm, tradīcijām un 
pilsētas īpašo suvenīru. Viesosimies pie ka-
lējmākslas meistara, kura darbus varēs arī 
iegādāties. Degustēsim  slavenā Rūjienas 
saldējuma vismaz 20 veidus.  Tālāk iepazī-
sim Naukšēnu muižas kompleksa vēsturi un 
parku, apmeklēsim neparasto „Cilvēkmuze-
ju”, kur varēsim  nobaudīt naukšēniešu kā-
rumus. Izdevumi  katram ekskursantam ap 5 
Ls (ieejas maksas + gidi + „Cilvēkmuzeja” 
apmeklējums)

Izbraukšana plkst. 7.00 no Kokneses 
veikala „Elvi ”stāvlaukuma.

3) Abi maršruti ved pa Vidzemi. Abi 
vienlīdz interesanti. Lūdzu izvēlieties mar-
šrutu un pierakstieties sociālajā dienestā  pie 
Janīnas, telefons 65161811 līdz š. g. 1. jūli-
jam.  Cerams, ka pa abiem maršrutiem (kopā 
50 + 50 vietu) vienmērīgi sadalīsies visi ce-
ļotgribētāji.

Senioru klubiņa „Pīlādzītis”aktīvs
Nākamā  tikšanās klubiņā „Pīlādzītis” 

Ģimenes atbalsta dienas centrā Vērenes ielā 1  
15. maijā plkst.12.00, kad māksliniece Elga 
Ozoliņa atklās sava talanta daudzās šķautnes.

Pateicība
Beidzot nokusis sniegs! Gribu pateikties 

visiem čaklajiem Kokneses sētniekiem, kuri 
viņiem uzticētās teritorijas uzturēja kārtī-
bā visu ieilgušo ziemu. Pat tad, kad iestājās 
vietējais „ledus laikmets” un vairākas pilsē-
tas nomaļākās ielas un pagasta lielceļi bija 
pārvērtušies glumos leduslaukos, apzinīgo 
sētnieku koptās ielas un ietves bija līdzenas, 
tīras un kaisītas. Paldies par rūpīgo darbu! 
Vēlu čaklajiem darbarūķiem veselību, izturī-
bu un darba prieku arī turpmāk.

Ilga Sīle

Pārtikas un 
veterinārā dienesta 
informācija

Pārtikas un veterinārais dienests 22. aprī-
lī uzsāka savvaļas lapsu un jenotsuņu kārtējo 
vakcināciju pret trakumsērgu. Vakcinācijai 
izmanto dzīvu novājinātu trakumsērgas vī-
rusa SAD BERN MSV Bio 10 celmu satu-
rošu vakcīnu „Lysvulpen por.a.u.v.”. Vakcī-
na šķidrā veidā ievietota folija kapsulā, kas 
iestrādāta barības apvalkā. Ēsma izskatās kā 
brūngans kubiks, nedaudz mazāks par sēr-
kociņu kastīti. Vakcīnas ar lidaparātu tiks iz-
vietotas vienmērīgi visā Latvijas Republikas 
sauszemes teritorijā, ieskaitot piepilsētas un 
neapdzīvotas pilsētu teritorijas, uz 1km 2 iz-
sviežot 20-23 vakcīnas ēsmas ar 500 metru 
atstarpi starp lidojumu joslām.

Paldies par laipnību!
Kokneses Novada Vēstīm bebrēniete 

Maigas kundze pastāstīja, kā, pateicoties 
labu cilvēku gādībai, tikusi pie uzticīga mājas 
sarga. „Vēlos pasacīt paldies par iejūtību un 
sirsnīgu attieksmi koknesietēm Agnesei un 
Zaigai Pulkstenēm. Esmu Bebru pagastā dzī-
vojoša  pensionāre. Laikrakstā „Staburags” 
izlasīju sludinājumu, ka tiek meklēts saim-
nieks ņipram kucēnam Koknesē. Pazvanot uz 
norādīto tālruņa numuru, uzzināju, ka pašrei-
zējās saimnieces  kucēnu atradušas pamestu 
un divas nedēļas devušas viņam pajumti. Vē-
lējos sunīti apskatīt. Atsaucīgās koknesietes 
man atbrauca pakaļ un aizveda uz savām mā-
jām. Suņuks man uzreiz iepatikās. Vienojā-
mies, ka mazais četrkājainais draugs turpmāk 
dzīvos pie manis un ar prieku pārveda mūs 
mājās. Paldies Agnesei un Zaigai Pulkstenēm 
par sirsnību un labestību!”

Kokneses Novada Vēstis

Pateicība
Izsakām pateicību Martai Upeniecei par 

Kokneses Tūrisma centram dāvinātajiem 
vēsturiskajiem materiāliem – Vēsturisko ap-
skatu Kokneses baznīcas 250 gadu atcerei 
(1937. g) un Kokneses pareizticīgo draudzes 
vēsturiskās ziņas (1916. g.). 

Citāts no pierakstiem: „Par mīļiem miru-
šiem nesaka – viņu vairs nav. Bet viņi bija…
un arī ir ar savu agrāko padarīto darbu pie 
mums, kas nekad nezūd un ko mēs, dzīvojo-
šie, turpinām tālāk, jo dzīve vienmēr iet uz 
priekšu un tai jāseko.”

Pateicība
Paldies par palīdzību grūtā brīdī Bebru 

pagasta pārvaldes vadītājai Ilzei Pabērzai un 
zemnieku saimniecības „Vecsiljāņi” īpašnie-
kam Jurim Sprukulim.

Ruta Hmeļņika ar ģimeni

Donoru diena
14. maijā

no pulksten 10 līdz 13
Vecbebru Profesionālās 

vidusskolas telpās.

Cilvēkus visos laikos ir vilinājis noslēpu-
mainais un neizdibināmais. Senās svētvietas 
ir apvītas mītiem un leģendām, kas rosina zi-
nātkāri un ļauj mums kaut nedaudz ielūkoties 
pagātnē. 

8. maijā Zemgales Plānošanas reģions, 
projekta “Kulta Identitāte” ietvaros, piedā-
vāja klātienē žurnālistiem un tūrisma pro-
fesionāļiem  iepazīties ar Zemgales jauniz-
veidoto tūrisma piedāvājumu – ceļojumu pa 
senajām dabas svētvietām. Ekskursijā tika 
iekļauti Meļķītāru Muldakmens, Pastmuižas 
Velnakmens, Stukmaņu Pētera akmens, kā 
arī „Raganu lidlauks ar jautrām aktivitātēm 
ar biedrības „Daugavas senielejas raganas” 
raganiņām. Visu ekskursiju vadīja gide Dai-
ga Dūniņa. 

Seno dabas svētvietu ceļveži ir pieejami 
Kokneses Tūrisma centrā. 

Apskata senās 
dabas svētvietas
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MAIJS:   Trešdienās: 15., 22., 29. 
maijā – ārsta-dziednieka, manuālā  te-
rapeita  Igora  Civako pieņemšana, ma-
sāžas. (Iepriekš pieteikties pie Dainas, t.: 
26386251)

11.05. plkst. 9.00 – SPDzA Kokneses 
filiāles I kursa: „Izzini sevi!” 17. nodarbī-
ba. Numeroloģijas pamati. Slēptā informā-
cija skaitļos par cilvēka dzīvi un veselību.
Cigum – kustību harmonija. Prakse. Astrī-
da Pentele. 

12.05. pl. 11.00 Prezentatīvs pasākums 
„Vēlies ietaupīt? Ir metode: tērēt = atgūt = 
nopelnīt”.

Vada Ilgvars Skrīvers (Liepāja) . Ieeja 
brīva.

14.05. pl.13.00  Informatīvs pasākums 
„Kā uzvarēt pavasara nogurumu”.Vada 
Anita Strazdiņa. Ieeja brīva. 

17.05. no pl. 9.00 Pieņems Akvilonas 
dziedniece Inga Pērle .Ģimenes un attiecī-
bu problēmas, dzimtas problēmu kārtoša-
na. Darbs ar sievišķajām enerģijām. Pie-
teikties pie Zitas (t. 22319558)

18.05.  Pieņems Ērgļu dziedniece  Bi-
ruta Fedotova. Palīdz  atbrīvoties no  at-
karībām. Dziedina  kaulu, locītavu, nervu 
slimības, bērniem,  noņem  rozi, nobrīnē-
jumu, skaudību. (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  Bi-
ruta  Fedotova.

23.05. pl.18.00 Firmas „Tupperware” 
informatīvs pasākums „Gatavojam ātri, 

lēti un garšīgi”. Pasākums notiks Kokne-
ses kultūras nama mazajā zālē. Ieeja bez-
maksas.

25.05. plkst. 9.00 – SPDzA Kokneses 
filiāles 1. kursa 18. nodarbība. Homeopā-
tijas pamati. Elpošanas, gremošanas orgā-
nu, nervu sistēmas darbības traucējumi, to 
atpazīšana.

JŪNIJS:   Trešdienās: 5., 12., 19., 
26. jūnijā – ārsta-dziednieka, manuālā  
terapeita  Igora  Civako pieņemšana, ma-
sāžas. (Iepriekš pieteikties pie Dainas, 
t.:26386251)

01.06. plkst. 9.00 – SPDzA Kokneses 
filiāles 1.kursa 19. nodarbība

11.06. plkst. 13.00 Informatīvs pasā-
kums „Drošības pasākumi dodoties va-
saras brīvdienās”. Vada Anita Strazdiņa. 
Ieeja brīva

15.06. plkst. 9.00 – SPDzA Kokneses 
filiāles 1.kursa 20. nodarbība

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

18.06.  Pieņems Ērgļu dziedniece  Bi-
ruta  Fedotova. (Tel. 26499913)

27.06. plkst. 18.00 Firmas „Tupperwa-
re” informatīvs pasākums „Gatavojam ātri, 
lēti un garšīgi”. Pasākums notiks Kokneses 
kultūras nama mazajā zālē. Ieeja bezmak-
sas.

 Personības attīstības centra AURA 
kolektīvs:  

Iveta Hveckoviča (t. 29193931), Zita 
Dardzāne (t. 22319558), Daina Ļūļaka (t. 
26386251)

Objekts: E22 posma P32 Viskāļi – 
Koknese 40,6 – 63,6 km rekonstrukcijas 
pabeigšana.

Būvuzņēmējs: p/a „Kokneses ceļš”.
Sākot ar 24.04.2013, būvdarbu dēļ 

uz autoceļa A6 pie Kokneses robežas 
(Daugavpils pusē, pie izbūvējamā Kok-
neses apvedceļa) ierobežota satiksmes 
kustība un uzsākti rotācijas apļa izbū-
ves darbi.

Transporta kustība tiek organizēta ar 
luksoforiem un ceļa zīmēm pārmaiņus kat-
ram kustības virzienam.

1905. gada ielas, Parka ielas krustoju-
mos ar a/c A6, lai neveidotos būves (rotā-
cijas apļa) pagaidu luksoforu darbības un 
minēto krustojumu esošo luksoforu darbī-

bas pretrunas, esošie luksofori tiek izslēgti. 
Šajos krustojumos satiksmes organizācija 
notiek pēc ceļa zīmēm.

Satiksmes dalībniekiem – lūdzu 
ņemt vērā minētos satiksmes ierobežo-
jumus un norādes, kā arī rēķināties ar 
daļējām neērtībām, ko rada būves satik-
smes organizācija.

Satiksmes ierobežojumi būves zonā, 
ja būvdarbi noritēs bez aizķeršanās, būs 
laika posmā no 24.04.2013 līdz 2013. 
gada septembrim. Gadījumā, ja būs ne-
pieciešams šo termiņu pagarināt, par to 
būvnieks informēs papildus.

STRABAG SIA kontaktpersona: 
būvdarbu vadītājs Māris Reimats, tālr. 
26516150

Vecāku un jauniešu  
ievērībai!
Uzsākti vecāku reidi 
Kokneses novada 
teritorijā

Sākoties vasaras sezonai, jaunieši bie-
žāk atrodas ārpus mājas – brīvo laiku pava-
da skeitparkā, stadionā, parka un estrādes 
teritorijā, kā arī citās jauniešiem iecienītās 
vietās. 

Lai nodrošinātu kārtību, Kokneses no-
vada teritorijā turpmāk notiks reidi, kuru 
laikā Kokneses novada domes, pašvaldības 
un valsts policijas pārstāvji, skolotāji, ve-
cāki, administratīvās komisijas un zemes-
sardzes pārstāvji veiks kontroles reidus 
novadā.

Atgādinām, ka nepilngadīgas perso-
nas ārpus dzīvesvietas drīkst uzturēties 
līdz plkst. 22.00. Tiks veiktas pārbaudes 
un īpaša uzmanība pievērsta smēķēšanai, 
alkoholisko dzērienu un apreibinošo vielu  
lietošanai. Par nepilngadīgo izdarītajiem 
pārkāpumiem vecākiem tiks piemērots ad-
ministratīvais sods.

Aicinām brīvprātīgos, kuri atbalsta šā-
das aktivitātes un vēlas veltīt laiku kārtības 
nodrošināšanai novadā, pievienoties rei-
dos. Pieteikšanās Kokneses novada domē 
pie priekšsēdētāja pa tālr. 29363381.

Kokneses Novada Vēstis

Ierobežota satiksmes kustība

Svarīga informācija ārstiem un pa-
cientiem. Rīgas Austrumu klīniskās 
Universitātes slimnīcas (Latvijas Onko-
loģijas centrs ) ārsts – urologs Sergejs 
Beketovs konsultē pacientus ar urolo-
ģiskām un onkouroloģiskām saslim-
šanām Jēkabpils poliklīnikā, Stadiona 
iela 1, vienu reizi mēnesī (piektdienā) 
no pulksten 14.00. Obligāta iepriekšē-
ja pieteikšanās pa tālruni 65237840 vai 
65237841. Rūpējieties savlaicīgi par 
savu veselību!

Kokneses novada domes vadības, 
SIA „Kokneses Komunālie pakalpoju-
mi” un daudzdzīvokļu namu iedzīvotā-
ju nākošā tikšanās paredzēta 28. maijā 
plkst. 18.00 SIA „Kokneses Komunālie 
pakalpojumi” telpās. 

AURA  AICINA – maijā/jūnijā  2013
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Datums, 
laiks

Pasākums Norises vieta

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 Sama modināšanas svētki. Koknese
18. maijā Muzeju nakts pasākums tēlnieka V. Jākobsona 

memoriālajā mājā – muzejā.
V. Jākobsona 
memoriālā māja – 
muzejs „Galdiņi” 
Bebros

18. maijā 
plkst. 19.00

Sama modinšānas svētku ietvaros, koncerts „UGUNS 
MŪZIKA”. Ieva Parša, mecosoprāns; Valdis 
Muktupāvels - kokles, dūdas, balss; Rīgas saksofonu 
kvartets. Ieeja Ls 2,00. Īpaši nelabvēlīgos apstākļos 
pasākums notiks kultūras namā.

Kokneses 
pilsdrupās

8. jūnijā Kokneses novada svētki. Koknesē
23. jūnijā 
plkst. 23.00

Jāņu nakts balle. Spēlē: grupa SIKSPĀRNIS. Kokneses estrādē

27. jūlijā ROMANTISKAIS NAKTS KONCERTS. Piedalās 
vijolnieks Raimonds Ozols un Raimonds Macats. Ieeja 
Ls 3,-.

Kokneses 
pilsdrupās

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

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

mūžības ceļos.
Izsakām dziļu līdzjūtību tuviniekiem.

Iršu pensionāru klubiņš „Vālodzīte”

No atmiņām paliek starojums maigs
Tā kā liedagā saulrieta pēdas,
Tur, kur tu aiziesi, apstāsies laiks,
Norims sāpes, rūpes un bēdas.
                                    /Z. Purvs/

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem Ilgu 
Līviju Pureniņu, Emmu Skrebeli, Ivanu 
Potehinu, Ilmāru Vistiņu mūžībā pavadot.

Bebru pagasta
pensionāru padome „Mārtiņroze”

Un sēras dvēselē kā melni sniegi snieg
Un smagi sakrājas, bet aprakdami
                                         sagrūst.
Tik mēmi lūpas klusē, par agru, par   
                                             agru…
                                        /Z. Purvs/

Mūsu līdzjūtība Andas Elstes ģimenei, 
mīļo Emīlu kapu kalniņā pavadot.

Anna un Aiga

Lai gaiši Debess gari aizved tevi Tai 
valstībā, kur visiem labi klājas.

Izsakām dziļu līdzjūtību Emmas 
Skrebeles tuviniekiem, viņu mūžībā 
pavadot.

Vecbebru Romas katoļu draudze

Man ir prieks dzīvot pēc Tava prāta,
Man ir spēks ticēt un nepadoties,
Tavus brīnumu darbus
Gribu redzēt savā dzīvē 
Un nespēt tos saskaitīt.

No sirds sveicam Jāni Bernānu 75 
gadu jubilejā! Mēs visi Jūs ļoti cienām un 
vēlam Dieva svētību.

Vecbebru Romas katoļu draudze

2013. gada aprīļa mēnesī
Reģistrēta nav neviena  laulība.
Reģistrēti 3 jaundzimušie.

Tik skumjš man uzrakstījies liktenis,
Bez cīruļiem un varavīksnes lokiem.
                               /A. Svētiņa/
Mūžībā pavadīti:
Bārbala Kaņepe (1923. g.);
Armands Judins (1983. g.);
Edmunds Vīksne (1943. g.);
Jānis Bite (1926. g.);
Anna Fomina (1925. g.);
Benedikts Danilevičs (1931. g.);
Aleksandrs Balodis (1956. g.);
Ivans Potehins (1937. g.);
Emīls Saulītis (1997. g.);
Oļģerts Lavrinovičs (1931. g.);
Regīna Šreibere (1936. g.).

Fotoattēliem jāraksturo sekojošas tē-
mas 2012. un 2013. gadā: Kokneses no-
vada kultūrvēsturiskie objekti; Kokneses 
pilsētvide (ainavas, ielas, parks, u.c.) visos 
gada laikos, tūrisms, aktīvā atpūta un sports 
Kokneses novadā, kultūras, sporta un iz-
klaides pasākumi Kokneses novadā, nova-
da viesu brīvā laika pavadīšana, Kokneses 
novada iedzīvotāji ikdienā un svētkos.

Labākās fotogrāfijas tiks izmantotas 
veidojot Kokneses novada tēla brošūru.

KONKURSA STARTS
„Sama modināšanas svētkos”, Koknesē
18. maijā

Fotogrāfijas iesniedzamas līdz 2013. 
gada 1. oktobrim plkst. 17:00

Fotokonkursa nolikums: www.kokne-
se.lv vai www.kokneseturisms.info

T.: + 371 65161296 
E-pasts: turisms@koknese.lv

NAUDAS 
BALVAS

1. vieta
50 Ls

2. vieta
30 Ls

3. vieta
20 Ls


