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Nomazgāsim putekļus no savas dvēseles, lai varētu ieraudzīt dzīvi jaunā gaismā.
/Alberts Zarāns/
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Novada domes laikraksts Nr. 35 (312)    2012. gada 14. novembris

Kamēr mīlestība tevī un manī, celsimies Latviju laimīgu darīt! /G. Salna/

Esiet sveicināti novembrī – Latvijas 
valsts dzimšanas dienas mēnesī! Lat-
vijai nav nozīmīgākas dienas par 18. 
novembri tāpēc, ka ar šo datumu sākās 
mūsu valsts vēsture. Tumšā un vēsā ru-
dens vakarā, bet zem saules zīmes ie-
mirdzējās mūsu spožākā zvaigzne – Lat-
vija. Brīvības alkas tautas dvēselē de-
gušas kā zvaigznes Brīvības piemineklī.

Izcilajam latviešu dzejniekam 
Andrejam Eglītim – patriotisma un 
tēvzemes mīlestības dziesminiekam, ku-
ram pagājušajā mēnesī svinējām 100. 
dzimšanas dienu, pieder vārdi: „Ko vēl 
tev vairāk, tēvzeme, par sirdi varu dot”. 
Vai svētkiem tuvojoties mēs aizdomāja-
mies par to, ko mēs visi kopā un katrs 
viens šodien varam dot savai Latvijai? 

Mūsu jaunie Kokneses novada 
Goda pilsoņi ar savu pašaizliedzīgo 
darbu, radošiem sasniegumiem ir pie-
rādījuši, ka viņiem rūp sava novada un 
Latvijas nākotne. Mēs lepojamies ar 
mūsu novada jauno paaudzi – arī ar I. 
Gaiša Kokneses vidusskolas jaunajiem 
sportistiem, par viņu sasniegumiem 
uzzināsiet intervijā ar sporta skolotāju 
Ivaru Māliņu. 

Novembrī – gada vistumšākajā 
mēnesī, iedegsim sveces brīvības cī-
nītāju piemiņai! Lai piepildās visla-
bākie sapņi un nodomi, ko vēlam sev 
un savai Latvijai!

Anita Šmite, Sarmīte Rode

„Tas vārds, tas pats par sevi skan! 
Ne kokļu valdzinošās spēles, 
Ne lakstīgalu viju mēles, 
Neviena skaņa neskan tā 
Kā brīvība!
Tas vārds, tas pats par sevi deg! 
Ne ogles slēptas pelnu kvēlēs, 
Ne liesmas, izpletušās mēlēs, 
Vēl nedeg tādā karstumā 
Kā brīvība...”
               /Aspazija/

Ar Kokneses Goda pilsoņa nosauku-
ma piešķiršanas komisijas 2012. gada 6. 
novembra sēdes lēmumu Nr. 1, ir piešķirts 
Kokneses Goda pilsoņa nosaukums seko-
jošām personām: 

• Antrai Ķimenei; 
• Irmai Eglītei; 
• Ziedonim Puķītim; 
• Druvim Andriksonam; 
• Mirdzai Geidānei. 
Atgādinām, ka Latvijas Republikas prok-

lamēšanas 94. gadadienai, Kokneses Goda 
pilsoņu godināšanai veltīts pasākums notiks 
2012. gada 17. novembrī plkst. 16.00 Kok-
neses kultūras namā. Pēc svinīgā pasākuma 
Kokneses novada domes veltījums visiem no-
vada iedzīvotājiem valsts svētkos – koncert-
programma „Vīne. Pilsētas un meža stāsti.” 
Piedalās: Evija Martinsone (soprāns, šogad 
atzīta par labāko LNO solisti), Ivars Bezpro-
zvanovs (čells), Aldis Liepiņš (klavieres), Ka-
rina Bērziņa (koncerta vadītāja).

Kaut kur tālu, laikam kontinentā citā,
Ļaudis teic – dzied brīnumputns košs.
Daudzi kuģim jau velk baltas buras
Tālām jūrām pāri brīnumputnu ķert.

Kam man vajag košu brīnumputnu,
Ja man Pērses krastos pogo lakstīgalas,
Ja man augstu gaisā pelēks cīrulītis
Pavasara rītā, ai, kā dzied!
                      /Maija Stepēna/
Ar mīlestību rakstītās dzejas rindās nelie-

la radošu cilvēku grupa – koknesieši, kuriem 
dzejot prieks dara ikdienu gaišāku un dzejot 
iesācēji – I. Gaiša Kokneses vidusskolas sko-
lēni apliecinājuši – viņu laimes zeme ir tepat, 
Koknesē. Pēc Kokneses pagasta bibliotēkas 
ierosmes pavasarī – radīt savu dzejoli Kok-
nesei, līdz rudenim čakli darbojoties, ir apko-
poti Koknesei veltītie dzejoļi, lai tos varētu 
izdot grāmatā – skaistā dāvanā tās senatnei 
un tagadnei, Pērses un Daugavas krastam, 

cilvēku sapņiem un darbam. Grāmatā ierau-
dzīsim arī Koknesē dzimušā mākslas foto-
grāfa Māra Ločmeļa iemūžinātās Kokneses 
dabas ainavas. Iecerēts, ka dzejas krājumu 
500 eksemplāru metienā izdos tipogrāfija 
„Iespēju grāmata”. Kopējie izdevumi grā-
matas nākšanai klajā būs aptuveni 2200 latu. 
Kokneses novada dome piekritusi finansiāli 
atbalstīt grāmatas izdošanu, topošās grāmatas 
autori ir lūguši palīdzību arī vietējiem uzņē-
mējiem. Aicinām ikvienu, kuram sirdij tuva 
Koknese un kurš vēlas sniegt savu artavu 
dzejas grāmatas izdošanā, ziedojumu ieskai-
tīt Kokneses novada domes ziedojumu kontā: 
reģ. nr. LV90000043494, konta nr. LV77UN-
LA0050018214222, maksājuma mērķis: fi-
nansiāls atbalsts koknesiešu dzejas grāmatas 
izdošanai.

Kopīgiem spēkiem palīdzēsim piedzimt 
dzejā izsapņotam sapnim par Koknesi!

Kokneses Novada Vēstis

Sveicam 2012. gada Kokneses novada 
Goda pilsoņus!

Palīdzēsim izdot dzejas grāmatu
par Koknesi!

Sveicam Kokneses novada iedzīvotājus
Latvijas valsts neatkarības
94. gadadienā!

Kokneses novada dome
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turpinājums 3. lpp. 

2012. gada 31. oktobrī Kokneses novada dome nolēma:
1. Pieņemt zināšanai informāciju par Kokneses apvienotās paš-

valdību būvvaldes darbu 2012. gada deviņos mēnešos (informācija 
mājas lapā www.koknese.lv).

2. Pieņemt zināšanai Kokneses novada domes Sociālā dienesta 
vadītājas B. Tālmanes informāciju par dienesta darbu (informācija 
mājas lapā www.koknese.lv).

3. Pieņemt zināšanai Ģimenes atbalsta dienas centra vadītājas L. 
Skābarnieces informāciju par dienas centra darbu (informācija mājas 
lapā www.koknese.lv).

4. Pieņemt zināšanai Kokneses novada bāriņtiesas priekšsēdētājas 
S. Vēzes sagatavoto informāciju par bāriņtiesas darbu (informācija 
mājas lapā www.koknese.lv ).

5. Pieņemt zināšanai informāciju par sociālā budžeta līdzekļu iz-
lietojumu 2012. gada deviņos mēnešos (informācija mājas lapā www.
koknese.lv).

6. Pieņemt zināšanai Kokneses novada domes Komunālās noda-
ļas vadītājas T. Baltmanes, Bebru pagasta pārvaldes vadītājas I. Pa-
bērzas un Iršu pagasta pārvaldes vadītājas R. Līcītes informāciju par 
gatavību uzsākt ziemas dienesta darbu.

6.1. Noteikt, ka ziemas dienests darbu uzsāk ar 2012. gada 1. no-
vembri un darbu pabeidz ar 2013. gada 31. martu.

7. Pamatojoties uz 09.03.2010. MK noteikumiem Nr. 224 „Notei-
kumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām 
un to izpildes kontroli”, apstiprināt autoceļu vai to posmu uzturēšanas 
klases sarakstu ziemas periodam (no 01.11. līdz 31.03.) Kokneses no-
vada Kokneses pagastā (pielikums Nr.1), Iršu pagastā (pielikums Nr. 
2) un Bebru pagastā (pielikums Nr. 3).

8. Apstiprināt Kokneses pašvaldības aģentūras „Kokneses Tūris-
ma centrs” vidēja termiņa darbības stratēģiju 2012. – 2014. gadam 
(informācija mājas lapā www.koknese.lv).

9. Apstiprināt Kokneses pašvaldības aģentūras „Kokneses Tū-
risma centrs” darbības plānu 2012. gadam (informācija mājas lapā 
www.koknese.lv).

10. Apstiprināt pašvaldības aģentūras „Kokneses Tūrisma centrs” 
darbības izvērtēšanas kritērijus (informācija mājas lapā www.kokne-
se.lv).

11. Pieņemt zināšanai biedrības „SB Koknesis”, reģ.Nr. 
40008185159, juridiskā adrese: Kr. Valdemāra iela 89-10, Rīga, at-
skaiti par pašvaldības piešķirto finanšu līdzekļu izlietojumu Kokneses 
kausa izcīņas organizēšanai Latvijas Spēkavīru 2012. gada čempionā-
ta fināla posma ietvaros 2012. gada 5. augustā.

12. Izdarīt grozījumus Kokneses novada domes 2012. gada 25. jū-
lija lēmuma Nr. 6.8 septiņpadsmitajā pielikumā „Par klaiņojošo suņu 
noķeršanu”.

1. Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:
Apstiprināt maksu par Kokneses novada domes un pagastu pār-

valžu maksas pakalpojumiem par klaiņojošo suņu noķeršanu:

Nr.
p.
k.

Pakalpojuma 
nosaukums

M ē r -
vienī-
ba

Cena 
bez PVN  
(Ls)

PVN 
21%
(Ls)

Cena 
ar 
PVN 
(Ls)

1.
1.1. Maksa par klaiņojoša

 suņa noķeršanu 
Ls 27.89 5.86 33.75

1.2. Transporta VW 
Transporter 
pakalpojumi *

km 0.35 0.07 0.42

* Saskaņā ar Kokneses novada domes 2012. gada 25. jūlija sēdes 
lēmumu Nr. 6.8.

Maksas pakalpojums stājas spēkā ar 2012. gada 1. novembri.
13. Apstiprināt Kokneses novada domei piederošo (kustamās 

mantas) meža īpašumu 14 (četrpadsmit) nogabalu cirsmu ciršanas tie-
sību 2012. gada 3. oktobra izsoles rezultātus. 

14.1. Starptautisko Hanzas dienu Kokneses novadā svinēt 2012. 
gada 18. maijā.

14.2. Atbildīgais par pasākuma organizēšanu – domes priekšsē-
dētājs D. Vingris.

14.3. Uzdot domes priekšsēdētājam D. Vingrim izveidot darba 
grupu pasākuma organizēšanai.

15. Apstiprināt papildu piešķirto līdzekļu sadali mācību lite-
ratūras iegādei Kokneses novada izglītības iestādēm saskaņā ar 
pielikumu: 

Nr.
p.k.

Skolas nosaukums Bērnu skaits uz 
01.09.2011.

Iedalītā 
mērķdotācija Ls

1 I. Gaiša Kokneses vidusskola 487 656

2 Bebru pamatskola 112 151

3 Pērses pamatskola 51 69

 KOPĀ 650 876

876/650=1.3477 Ls uz 1 skolēnu

16.1. Ieteikt novada izglītības iestāžu vadītājiem izvirzīt savas 
skolas/ izglītības iestādes potenciālos pretendentus IKT balvai „Pla-
tīna pele 2012”.

16.2. Atbildīgais – izglītības darba speciāliste Lauma Āre.
17.1. Atbalstīt peldēšanas vecmeistaru sacensības „Kokneses ru-

dens 2012”, kuras plānotas 2012. gada 10. novembrī Kokneses peld-
baseinā.

17.2. Apbalvot divus pirmo vietu ieguvējus ar Kokneses novada 
domes balvām.

18.1. Ar 2012. gada 1. novembri atļaut atvērt Pirmsskolas rota-
ļu grupu Kokneses speciālās internātpamatskolas – attīstības centra 
telpās.

18.2. Apstiprināt Kokneses speciālās internātpamaskolas – attīs-
tības centra Pirmsskolas rotaļu grupas nolikumu (informācija mājas 
lapā www.koknese.lv ).

18.3. Atbildīgā par lēmuma izpildi – Kokneses speciālās internāt-
pamatskolas - attīstības centra direktore Dagmāra Isajeva.

19. Apstiprināt šādus maksas pakalpojumus Kokneses speciālajā 
internātpamatskolā – attīstības centrā (informācija mājas lapā www.
koknese.lv ).

20.1. Iegādāties no SIA „West Solutions” 60 (sešdesmit) grā-
matas „Mūsu Bērns” (vienas grāmatas cena 1,20 Ls), lai tās bez 
samaksas uzdāvinātu jaunajiem vecākiem, reģistrējot bērniņa 
dzimšanu.

20.2. Atbildīgā par lēmuma izpildi – Dzimtsarakstu nodaļas vadī-
tāja Lolita Vildava.

21.1. Pieņemt zināšanai domes priekšsēdētāja Daiņa Vingra infor-
māciju par telpu stāvokli pa/ „Kokneses Sporta centrs”.

22.1. Izteikt Kokneses novada domes 2011. gada 25. maija sēdes 
lēmuma Nr. 5.1. „Par Kokneses novada attīstības programmas 2013. 
- 2019. gadam izstrādes uzsākšanu” pielikuma 6.4. punktu šādā re-
dakcijā:
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„6.4. Lēmums par Kokneses novada attīstības programmas ap-
stiprināšanu – 2013. gada 1. ceturksnī.”

22.2. Izteikt Kokneses novada domes 2011. gada 25. maija sēdes 
lēmuma Nr. 5.2. „Par Kokneses novada teritorijas plānojuma 2013. 
-2024. gadam izstrādes uzsākšanu” pielikuma 9.4. punktu šādā redak-
cijā:

„9.4. Lēmums par Kokneses novada teritorijas plānojuma apstip-
rināšanu un Kokneses novada domes saistošo noteikumu izdošana – 
2013. gada 1. ceturksnī.”

22.3. Izteikt Kokneses novada domes 2011. gada 28. decembra 
sēdes lēmuma Nr. 5.2. „Par Kokneses novada attīstības stratēģijas iz-
strādes uzsākšanu” pielikuma 6.4. punktu šādā redakcijā:

„6.4. IAS apstiprināšana – 2013. gada 1. ceturksnis.”
23. Uzdot Attīstības nodaļas vadītājai Anitai Svencei līdz novem-

bra domes sēdei sagatavot priekšlikumus veselības veicināšanas dar-
ba nodrošināšanai pašvaldībā.

24.1. No pamatbudžeta līdzekļiem papildus piešķirt 2964,50 Ls 
(divi tūkstoši deviņi simti sešdesmit četri lati un 50 santīmi) tehniskā 
projekta izstrādei.

24.2. Izstrādāt tehnisko projektu Kokneses novada pirmsskolas 
izglītības iestādei „Gundega”.

24.3. Kokneses novada pirmsskolas izglītības iestādei „Gundega” 
iesniegt projekta iesniegumu Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta 
finansēto projektu atklātā konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnī-
cefekta gāzu emisiju samazināšanai” II kārtā.

25. No pamatbudžeta līdzekļiem papildus piešķirt 3640,24 Ls (trīs 
tūkstoši seši simti četrdesmit lati 24 santīmi) Vecbebru Profesionālās 
vidusskolas dienesta viesnīcas, pārejas un mācību korpusu kadastrālai 
uzmērīšanai.

26.1. Piešķirt līdzfinansējumu no KPFI līdzekļiem daļēji finan-
sētā, Kokneses novada pirmskolas izglītības iestādes „Gundega” un 
Kokneses novada mūzikas skolas projekta „Energoefektivitātes pa-
augstināšanas pasākumi Kokneses novada pirmskolas izglītības iestā-
dē „Gundega” un Kokneses novada mūzikas skolā” īstenošanai.

Projekta kopējās izmaksas ir 367 329,39 Ls (trīs simti sešdesmit 
septiņi tūkstoši trīssimti divdesmit deviņi lati un 39 santīmi), no ku-
rām 231 000,00 Ls (divi simti trīsdesmit viens tūkstotis un 00 lati) ir 
attiecināmās izmaksas un 136 329,39 Ls (viens simts trīsdesmit seši 
tūkstoši trīs simti divdesmit deviņi lati un 39 santīmi) ir neattiecinā-
mās izmaksas. 

No attiecināmajām izmaksām KPFI finansējums ir 160 441,20 Ls 
(viens simts sešdesmit tūkstoši četri simti četrdesmit viens lats un 20 
santīmi). 

No projekta kopējām izmaksām Kokneses novada domes finansē-
jums ir 206 888,19 Ls (divi simti seši tūkstoši astoņi simti astoņdesmit 
astoņi lati un 19 santīmi).

26.2. Kokneses novada pirmskolas izglītības iestādes „Gunde-
ga” un Kokneses novada mūzikas skolas projekta līdzfinansējumu  
206 888,19 Ls (divi simti seši tūkstoši astoņi simti astoņdesmit astoņi 
lati 19 santīmi) nodrošinās Kokneses novada dome, ņemot aizņēmu-
mu Valsts kasē.

26.3. Kokneses novada pirmskolas izglītības iestādei „Gundega” 
un Kokneses novada mūzikas skolai attīstības un investīciju stratēģija 
ir saskaņota un ēkai 5 gadus pēc projekta īstenošanas netiks mainīts 
lietošanas veids un tā netiks demontēta.

26.4. Par projekta vadītāju nozīmēt Kokneses novada domes pro-
jekta koordinatori Andu Mikālu, tālrunis 65133636; fakss 65133631; 
e-pasts: anda.mikala@koknese.lv 

27.1. Apstiprināt SIA „Geo Consultants” izstrādāto un 2012. gada 

oktobrī iesniegto tehniski ekonomisko pamatojumu „Ūdenssaimnie-
cības infrastruktūras attīstība Kokneses novada Bebru pagasta Vec-
bebru ciemā”.

27.2. Apstiprināt šādu investīciju projekta finanšu plānu (lēmuma 
summai):

Rādītāji LVL

Finansējums, kopā 353 784,64

t.sk. Attiecināmām izmaksām (lēmuma summa) 292 384,00

Projekta iesniedzēja budžets/ kredīts, t.sk.: 292 384,00

Pašvaldības budžets/ kredīts 43 857,60

ERAF finansējums 248 526,40

Neattiecināmām izmaksām (PVN) 61 400,64

27.3. Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus (kompo-
nentes):

Akti-
vitātes 
Nr.

Projekta 
aktivitātes 
nosaukums

Rezultāts Rezultāts skaitliskā 
izteiksmē

Skaits Mērvienība

1. Ūdens efektīva 
izmantošana

Rekonstruēti 
ūdensapgādes 
tīkli

1924 m

2. Ūdensapgādes 
pakalpojuma 
pārklājuma 
paplašināšana

Jauni 
ūdensapgādes 
tīkli

248 m

3. Kanalizācijas 
efektīva 
novadīšana 

Rekonstruēti 
kanalizācijas 
tīkli

2066 m

4. Kanalizācijas 
pakalpojuma 
pārklājuma 
paplašināšana

Jauni 
kanalizācijas 
tīkli

62 m

Kanalizācijas 
sūkņu stacijas 
izbūve, 1 
m3/h

1 Gab. 

Jauns 
kanalizācijas 
spiedvads 

84 m

27.4. Projekta finansēšanā nodrošināt Kokneses novada domes 
ieguldījuma daļu 43 857,60 LVL (četrdesmit trīs tūkstoši astoņi simti 
piecdesmit septiņi lati un 60 santīmi) apmērā, kas sastāda 15% no 
projekta kopējām attiecināmajām izmaksām un gatavot iesniegumu 
ERAF finansējuma saņemšanai.

27.5. Realizēt tehniski ekonomiskajā pamatojumā izstrādāto ta-
rifu politiku, apstiprinot plānotos ūdenssaimniecības pakalpojumu 
tarifus. 

27.6. PVN nodokļa izmaksas finansēt, izmantojot likuma Par 
PVN nodokli normu par priekšnodokļa atskaitīšanu.

27.7. Organizēt investīciju projekta sagatavošanu un realizāciju, 
nodrošināt projektam nepieciešamās informācijas sniegšanu un cil-
vēkresursus atbilstoši prasībām, kas tiek izvirzītas ERAF finansējuma 
saņēmējam.

28. Pilnvarot Kokneses novada domes izpilddirektora p.i.
turpinājums 4. lpp. 

turpinājums no 2. lpp. 
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turpinājums no 3. lpp. 

turpinājums 5. lpp. 

3. Vecā šoseja – Kaplava 2.58 grants C

4. Līdums - Auliciems 1.10 grants D

5. Bidēgi-Auliciems 4.74 grunts uzlabots C

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 C

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 Kokneses komunālās nodaļas vadītāja T. Baltmane

2. pielikums
Kokneses novada domes 

31.10.2012. sēdes lēmumam Nr. 5.1

Ceļu klases Kokneses novada
Iršu pagastā

1. Apstiprināt Iršu pagasta pašvaldības autoceļu sarakstu uzturē-
šanai ziemas periodā no 2012. gada 1. novembra līdz 2013. gada 31. 
martam:

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

Anitu Svenci slēgt trīspusējo sadarbības līgumu starp (nosau-
kums), Nodibinājumu „Kokneses fonds” un Kokneses novada 
domi, pakalpojuma „WiFi zona” (interneta pieslēgumam Likteņ-
dārza teritorijā) sniegšanā. 

29.1. Piekrist, ka Kokneses novada pieaugušo un jauniešu fut-
bola komandas bez maksas treniņiem izmanto Kokneses sporta halli 
līdz sešām stundām nedēļā, grafiku saskaņojot ar aģentūras direktoru 
A.Vītolu 2012. gada 31. decembrim.

29.2. 2013. gadā p/a „Kokneses Sporta centrs” iegādāties lielos 
futbola vārtus, lai Kokneses stadionā būtu iespējams organizēt sacen-
sības futbolā.

29.3. Uzdot p/a „Kokneses Sporta centrs” līdz 19. novembrim iz-
strādāt noteikumus kritērijiem, pamatojoties uz kuriem sportisti var 
apmeklēt sporta centru ar atvieglojumiem.

29.4. Atbildīgais par lēmuma izpildi – p/a „Kokneses Sporta 
centrs” direktors Arvīds Vītols.

30. No pašvaldības budžeta piešķirt līdzfinansējumu 10% apmērā, 
t.i. 892,- Ls (astoņi simti deviņdesmit divus latus) projektam „Aprīko-
juma iegāde kultūras mantojuma popularizēšanai Kokneses novadā”, 
kura kopējās izmaksas ir 8920,- Ls (astoņi tūkstoši deviņi simti div-
desmit lati) un ko ir iesniegusi biedrība „Koknesei”.

31. Atļaut zemnieku saimniecībai „Zemītes”, reģ. Nr. LV 
48701000768, juridiskā adrese: „Zemītes”, Iršu pagasts, Kokneses 
novads, ar 2012. gada 5. novembri tirgot pārtikas un pirmās nepiecie-
šamības preces (izņemot tabakas izstrādājumus un alkoholiskos dzē-
rienus) izbraukuma tirdzniecības laikā Kokneses novada Iršu pagasta 
teritorijā: vienu reizi nedēļā (pirmdienās) no plkst.1100 sekojošā mar-
šrutā: Aizpurves – Atvases – Melderi – Vārpas – Balodēni – Namiķi 
– Auzas – Dzidras – Pērles – Elksnīši – Irši, saskaņā ar MK 2010. 
gada 12. maija noteikumu Nr. 440 „Noteikumi par tirdzniecības vei-
diem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas 
kārtību” otro daļu.

32.1. Pārtraukt darba tiesiskās attiecības ar Kokneses novada do-
mes izpilddirektoru Jāzepu Baltmani ar 2012. gada 21. novembri 

32.2. Uzdot novada domes priekšsēdētājam Dainim Vingrim 
izsludināt pieteikšanos uz Kokneses novada domes izpilddirektora 
amatu.

 
Nākošā Kokneses novada domes sēde notiks 2012. gada 28. 

novembrī Kokneses novada domē, Melioratoru ielā 1.
Sēdē tiks izskatīti šādi pamatjautājumi:
1. Par tūrisma attīstību novadā.
2. Par aģentūru finansiālo darbību 3. ceturksnī.
3. Par p/a „Kokneses Sporta centrs” darbu.
4. Par sadarbību ar Vitingenu.
5. Par ģimenes krīzes centra „Dzeguzīte” darbu.
6. Par grozījumiem pašvaldības budžetos.

1. pielikums
Kokneses novada domes 

31.10.2012. sēdes lēmumam Nr. 5.1

Kokneses novada domes ceļa klases
Kokneses pagasta ceļiem
2012./2013. gada ziemas periodā

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
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17. Irši – Mētras 0,10 C
18. Mētras – Krustupji 0,81 C
19. Centrs – Doktorāts 0,41 D
20. Akācijas – Attīrīšanas iekārtas 0,22 C
21. Sarmas – Granīti 0,12 C
22. Saulstari – Ieviņas 0,20 D
23. Laimdotas – Dālderi 0,74 C
24. Bluķi – Rāceņi 0,11 D
25. Granīti – Saulstari 0,21 D
26. Aizupes – Sausnēja 1,50 D

25,94

Kopā C klases uzturēšanas autoceļi 15.55 km.
Kopā D klases uzturēšanas autoceļi 10.39 km.

2. Apstiprināt pagasta ceļu – servitūtu sarakstu uzturēšanai ziemas 
sezonā no 2012. gada 1. novembra līdz 2013. gada 31. martam:

Autoceļa nosaukums Posma 
garums, km

Uzturēšanas 
klase

27. Mētras – Krustupji 0,32 C

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

Tropiņi
1,34 D

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

Laidas – Saulītes 0,75 D
40. Kapi – Ieviņas – Ābelītes 1,10 D
41. Ielejas – Indrāni 0,13 D
42. Druviņas – Kurtuve 0,07 C
43. Ūdenskrātuve – Vietalvas ceļš 0,13 C
44. Upesgrīvas – Kalnupes 0,78 D
45. Upesgrīvas – Dambīši 1,70 D
46. Auzāni – Dambīši 0,51 D
47. Vaivieši – Kārkliņi 1,37 D
48. Upeslīči – Dzelmju ceļš 0,30 D
49. Līgotnes – Pumpuri 0,86 C
50. Sumbri – Zemitāni 2,65 C
51. Sapnīši – Gaidēni 0,17 D
52. Sapnīši – Zemgaļi 0,32 D
53. Spuldzenieki – Vālodzes 0,54 C
54. Spuldzenieki – Ķieģeļnieki 1,13 D
55. Dzirnavas – Ezerkalni 0,25 D

23.36
Kopā C klases uzturēšanas autoceļi 8.91 km.
Kopā D klases uzturēšanas autoceļi 14.45 km.

Sagatavoja: Ikdienas autoceļu uzturēšanas speciālists G. Skrupska.

3. pielikums
Kokneses novada domes 

31.10.2012. sēdes lēmumam Nr. 5.1

Ceļu klases 2012. gada ziemas periodam 
Kokneses novada ceļiem Bebru pagastā:
Pamatojoties uz MK not. Nr. 224
Ceļa 
Nr.

Autoceļa nosaukums Posma 
garums 
km

Uztu-
rēšanas  
klase

1 2 3 4
Ozoli – Lobe 8,81 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
Gregersona piebraucamais ceļš 0,68 D
Jaunkalnieši – Lanti 3,00 D
Bebrupes tilts – Purmaļi 1,66 D
Cenši – Grīvas 1,09 D
Rudzīši – Jaundzērvēni 1,09 D
Senči – Siliņi – Sūnas 0,90 D
Senči – Dzērvēni 0,26 D
Ozolu ceļš – Vītoli 0,40 D
Lidlauka ceļš (m.s.) 0,59 D
Zutēnu kapi – Virši 0,58 D
Rožkalni – Birzes 0,56 C
Ceļš pie Skarām 0,23 C
Pīlādži – Mežaparks 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
Vilkāres – Beņķi – Ausmas 5,19 D
Blanku ceļš – Purva Siljāņi 0,55 D
Blankas – Mucenieki 0,28 D
Griķīši – Ausmas 1,85 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
Tupiešēni – Kroglejas 3,32 D
Meņģeles ceļš – Vijas 0,50 D

1 2 3 4
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 – Kautuve 0,55 D
Uz Alejām 0,15 D
                              Kopā:
t. sk. ar melno segumu

64,04
1,59

Sagatavoja  Bebru komunālās nodaļas vadītājs J. Bārs  26411238
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Ieguldījums Tavā nākotnē!

2012. gada 19. oktobrī Kokneses novada 
dome saņēma Lauku atbalsta dienesta lēmu-
mu par projekta apstiprināšanu.

Projekta mērķis ir paaugstināt meža ekono-
misko vērtību, nodrošinot ilgtspējīgu apsaim-
niekošanu un mežu daudzfunkcionālo lomu.

Projekta kopējās izmaksas sastāda LVL 2 
360,87 no tām LVL 1 170,67 ir Eiropas Lauk-

saimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 
līdzfinansējums un LVL 1 190,20 Kokneses 
novada domes līdzfinansējums. 

Projekta īstenošanas laiks: no 2012. gada 
1. novembra līdz 2013. gada 30. aprīlim.

Projekta vadītāja: Projekta koordinato-
re Anda Mikāla, tālrunis 65133636, e-pasts: 
anda.mikala@koknese.lv 

No 17. līdz 29. oktobrim Kokneses nova-
dā notika Kokneses novada teritorijas attīstī-
bas plānošanas dokumentu un Vides pārskata 
projekta sabiedriskā apspriešana.

Apspriešanai un atzinumu saņemšanai 
tika nodoti šādi dokumenti:

• Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas 2013. – 2037. gadam projekts;

• Kokneses novada attīstības program-
mas 2013. – 2019. gadam projekts;

• Kokneses novada teritorijas plānojuma 
2013. – 2024. gadam 1. redakcija;

• Vides pārskata projekts, kas izstrādāts 
Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma 
ietvaros Kokneses novada ilgtspējīgas at-
tīstības stratēģijai 2013. – 2037. gadam un 
Kokneses novada teritorijas plānojumam 

Diskutē par 
atkritumu 
apsaimniekošanu

25. oktobrī SIA „Kokneses Komunālie 
pakalpojumi” telpās notika diskusija par at-
kritumu apsaimniekošanu. Tāpat kā divās 
iepriekšējās diskusijās, ar iedzīvotājiem tikās 
SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi” 
darbinieki un novada domes priekšsēdētājs 
Dainis Vingris.

Par tikšanos stāsta domes priekšsēdētājs 
Dainis Vingris: „Iedzīvotāji ir neapmierināti 
ar pārāk lielo maksājumu  par atkritumiem, 
tādēļ jādomā, kā šīs izmaksas samazināt.

Pēdējo gadu laikā ir izdarīts ievērojams 
darbs – lielai daļai privātmāju iedzīvotāju ir 
uzstādīti savi atkritumu konteineri. Nepatīka-
mas situācijas rada tas, ka bieži vien privāt-
māju iedzīvotāji atkritumus ievieto daudzdzī-
vokļu māju konteineros, kuru iedzīvotājiem 
par šiem papildus atkritumiem ir jāsamaksā, 
taču, pateicoties novada domes izdotajiem 
saistošajiem noteikumiem „Sadzīves atkri-
tumu apsaimniekošanas noteikumi Kokneses 
novadā”, šādu neapzinīgu privātmāju iedzī-
votāju skaits ir stipri samazinājies.

Izmaksas par atkritumiem varētu sarukt, 
ja iedzīvotāji rūpīgi šķirotu atkritumus un do-
mātu, kādā veidā atkritumi tiek izmesti, vai 
tie ir maksimāli saplacināti. Arī valsts politi-
ka pašlaik ir šāda – ja atkritumi netiks šķiroti, 
tad tie izmaksās ļoti dārgi. Mazās atkritumu 
izgāztuves tika slēgtas un ir izveidots Vidus-
daugavas reģiona sadzīves atkritumu apsaim-
niekošanas poligons „Dziļā vāda”. Lielas iz-
maksas sastāda gan atkritumu transportēšana 
uz poligonu, gan dabas resursu nodoklis. Vie-
nīgais risinājums ir rūpīgi šķirot atkritumus 
un, metot konteinerā, tos saplacināt. 

Sapulcē lēmām par to, ka ir jāveic skaid-
rojošus pasākumus visām iedzīvotāju grupām, 
bet it īpaši šādus pasākumus vajadzētu veikt 
pirmsskolas un pārējās izglītības iestādēs. Bēr-
ni bieži vien šādas lietas uztver nopietnāk par 
pieaugušajiem, kuri varētu rādīt piemēru arī 
saviem vecākiem un aizrādīt par neapdomīgu 
rīcību, piemēram, ievietojot nesaplacinātas 
plastmasas pudeles atkritumu tvertnē.

Tomēr, atkritumi ir arī liels resurss, kas 
paver iespējas uzņēmējdarbībā – veicot otrrei-
zējo pārstrādi dažādiem materiāliem. Pašlaik 
pret tiem attiecamies nepārdomāti, taču nākot-
nē tās ir iespējas uzņēmējdarbības attīstīšanai.

Iedzīvotājiem ir jāskaidro par pareizu at-
kritumu apsaimniekošanu. Domāsim arī par 
informatīva materiāla izveidi, kas mudinātu 
cilvēkus pienācīgi izturēties pret atkritumu 
apsaimniekošanu.”

„Liels paldies tiem iedzīvotājiem, kuri ir 
sapratuši, ka lielie nestandarta atkritumi un 
būvgruži ir novietojami konteinerā pie katlu 
mājas un, pateicoties tam, ievērojami ir uzla-
bojusies situācija pie atkritumu konteineriem,” 
piebilst namu pārvaldnieks Ziedonis Vilde.

Nākošā tikšanās paredzēta SIA „Kokne-
ses Komunālie pakalpojumi” telpās 20. no-
vembrī plkst. 18.00. Tēma: Daudzdzīvokļu 
māju iekšējās teritorijas labiekārtošana, sa-
skaņā ar 2010. gadā izveidoto plānojumu.

Anita Šmite

Apstiprināts projekts „Mežu ekonomiskās vērtības 
uzlabošana Kokneses novada Bebru pagasta

„Šķibes mežā” un „Lokmenes mežā””,
Nr.12-04-L12200-001929

Apkopo sabiedriskās apspriešanas rezultātus

Par izstrādātajiem dokumentiem informē 
SIA „Metrum” plānošanas projektu 

vadītāja Ilze Circene.

Sabiedriskās apspriešanas sapulce Iršos.

Sabiedriskās apspriešanas sapulce Bebros.

Sabiedriskās apspriešanas sapulce 
Koknesē.

Sabiedriskās apspriešanas sapulce Bormaņos.

2013. – 2024. gadam.
Kokneses novada dome iedzīvotājus aici-

nāja uz sabiedriskās apspriešanas sapulcēm, 
kuras Koknesē, Bormaņos, Iršu un Bebru 
pagastā norisinājās 17. un 18. oktobrī. Tā-
pat iedzīvotāji tika aicināti ieniegt rakstiskus 
priekšlikumus un ar dokumentiem iepazīties 
Kokneses novada domē un pagastu pārval-
dēs.

Sabiedriskās apspriešanas viedokļu ap-
kopojums tiks publicēts Kokneses Novada 
Vēstis decembra numurā.

Anita Šmite
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Mūsu Latvija svinēs proklamēšanas svēt-
kus. Kārtējos. Skaļāk vai klusāk svinamus, 
bet ar sirsnību un patiesu mīlestību apgarotus. 
Iespējams, ka daudzu sirdīs sarūgtinājums un 
neizpratne par ieilgušo „brīvību pastalās”, jo 
bija cerība pie kurpēm tikt ātrāk un vieglāk. 
Bet mēs Mūzikas skolā šos svētkus sagaidām 
ar gaišām, cerīgām jūtām, jo audzēkņiem 
mācām, ka dzimtene, tāpat kā māte, ir viena 
un to neizvēlas pēc principa „Kur labi – tur 
dzimtene”. Un kurpes būs jānopelna čakli 
mācoties un neatlaidīgi strādājot, uzkrājot zi-

nāšanas un prasmes.
16. novembrī skolas zālē ikvienam būs 

iespēja noklausīties Annas Sakses „Ziedu 
pasakas” mūzikas skolas audzēkņu iz-
pildījumā. Šīs sirsnīgās, mīlestības tēmas 
caurvītās pasakas tiks lasītas un ilustratīvi 
papildinātas ar dažādu mūzikas instrumentu 
izpildītiem skaņdarbiem un dziesmām. Uz-
vedums solās būt ļoti interesants. Esiet laipni 
aicināti!

Visiem siltus un gaišus valsts svētkus 
vēlot – Silvija Cīrule

Aizvadīta vasaras un rudens sezona, ku-
ras laikā novada iedzīvotāji bija aicināti uz 
dažādiem pasākumiem kultūras, tūrisma un 
sporta jomā. Šādos pasākumos iedzīvotājiem 
ir iespēja tikties neformālā gaisotnē, atpūsties 
un iepazīt arī citus novadniekus.

Pašvaldībai ir svarīgi, lai rīkotie pasā-
kumi būtu daudzveidīgi un atbilstu dažādām 
interesēm – ģimenēm ar bērniem, jaunie-
šiem, senioriem, kā arī aktīvā dzīves veida 
entuziastiem u.c.

Lai novada pasākumi iedzīvotājiem būtu 
saistoši, pašvaldība vēlas apzināt pašus ie-

dzīvotājus – sava novada līdzīpašniekus, uz-
klausīt domas un idejas par to, kur un kādus 
kopīgus publiskus pasākumus sporta, kultū-
ras un tūrisma jomā novadā rīkot!?

Līdz 30.11.2012. aicinām apmeklēt paš-
valdības mājas lapu www.koknese.lv , sadaļu 
e-Līdzdalība, iesniegt savu ideju vai balsot 
par citām, nosakot,  kur un kādus kopīgus 
publiskos pasākumus Kokneses novada ie-
dzīvotājiem rīkot!

Populārākās idejas izvērtēsim decembra 
avīzes numurā!

Anita Šmite

Cienījamie Kokneses 
pensionāri!

Jau  uzsnidzis sniedziņš balts un sirdī 
ielijis gaišums un prieks. Tuvojas ziemas 
saulgrieži. Pulcēsimies eglītes sarīkojumā 
š.g. 21. decembrī, plkst. 14,00 kultūras 
namā. Nāksim ar siltām sirdīm un svētku 
prieku! Pēc ievadrunām un apsveikumiem 
mums koncertēs Laimas Antonevičas vadī-
tie mazo un lielo bērnu deju kolektīvi. Va-
rēsim baudīt arī kora „Anima” sniegumu. 
Pēc tam paši izlocīsim kājas Bebru muzi-
kantu atskaņotajos deju ritmos. Visi seniori 
mīļi aicināti un gaidīti! 

Sarīkojums notiek ar novada domes fi-
nansiālu atbalstu. Lūdzu, pierakstīties So-
ciālajā dienestā pie Janīnas, tel. 65161811 
līdz š.g. 17. decembrim (ieskaitot).

Pensionāru padome,
klubiņš „Pīlādzītis”.

     
* * *

Citi „Pīlādzīša” pasākumi vēl š.g. no-
vembrī un decembrī Dienas centra telpās, 
Vērenes ielā 1 plkst. 12,00

7. novembrī pie mums viesosies 
dziedniecisko līdzekļu un dziednieciskās 
kosmētikas konsultante Dzidra Ulmane. 
Ņemsim līdzi maciņu vērtīgiem pirku-
miem!

21. novembrī iepazīsim Kokneses 
dzejnieces Maijas Stepēnas daiļradi.

5. decembrī mūsu čaklās saimnieces 
cienās ar Ziemassvētku gardumiem un 
stāstīs par šo svētku paražām savās mājās.

19. decembrī klubiņā rīkosim eglīti ar 
pārsteigumiem, loteriju un mazām dāvani-
ņām, kā parasti, pie pašu klāta galda.

Izsaku savu apbrīnu un pateicību 
rakstniecei, Bebru skolotājai, Lindai 
Šmitei par oktobrī „Latvijas Avīzē” pub-
licēto garstāstu „Liedaga bērni”. Ir vaja-
dzīgs izcils talants, lai tik satriecoši (no 
pārdzīvojuma daudzas naktis negulēju) 
un reizē tik gaiši stāstītu par notiekošo 
kādas klases dzīvē. Patiesībā tas ir stāsts 
par sabiedrības dažādu slāņu dzīves uz-
tveri, morāli un atbildību savu bērnu 
audzināšanā, īpaši TV lētās izklaides un 
notrulinošās varmācības pilnajā vidē. Tas 
ir ļoti nopietns, sabiedrības atveseļošanai 
nepieciešams vēstījums. Darbā arī daudz 
neparastu jaunvārdu, kas bagātina reizēm 
tik noplicināto latviešu valodu. Vēlu Lin-
dai Šmitei veselību, izturību un spēku 
savā ikdienas darbā un jaunas ierosmes 
daiļradē! Gaišus Valsts svētkus!

Patiesā cieņā koknesiete Ilga Sīle.

Pēc remonta, sestdien 20. oktobrī, iršē-
niešiem un viesiem durvis vēra izremontētais 
klubs – kā mēs visi to dēvējam. Lai izdarītu 
ko labu un paliekošu, ir jābūt pamatam un 
sapnim, tikai tad viss izdodas. Es domāju, ka 
šī ir vieta, kurā bija vērts investēt, jo te notiek 
daudz dažādu kultūras un izglītojošu pasāku-
mu gan skolēniem, gan pieaugušajiem. Patei-
coties Kokneses novada deputātu sapratnei 
un atbalstam, 2012. gada budžetā tika pare-
dzēta nauda zāles remontam. Šovasar SIA 
„Simols” veica jumta seguma nomaiņu, ie-
rīkoja jaunu elektroinstalāciju un apgaismes 
sistēmu, nomainīja logus, grieztu segumu un 
nokrāsoja sienas.

Par paveikto paldies sakām Kokneses 

Izsaki priekšlikumus publisku pasākumu 
rīkošanai!

Kokneses Mūzikas skolas aicinājums!

Iršu pamatskolas zālei jauns izskats!
novada domes priekšsēdētājam Dainim Vin-
grim, izpilddirektoram Jāzepam Baltmanim, 
izpilddirektora p.i. Anitai Svencei, SIA „Si-
mols” celtniekiem, direktoram Normundam 
Vingrim un būvdarbu vadītājam Viktoram 
Dudaram, tāmētājam Jānim Ozolam un Iršu 
pagasta pārvaldes komunālās nodaļas vadītā-
jam Jānim Tukam.

Cilvēks pēc savas dabas ir mākslinieks. 
Viņš visur, un vienalga kādā veidā, cenšas 
savā dzīvē radīt skaistumu. Laimīgs ir nevis 
tas, kurš spēj saņemt vai dabūt, bet gan tas, 
kurš spēj dot citiem. Māklinieki un pašdarb-
nieki ir cilvēki, kuri spēj dot citiem prieku ar 
savu sniegumu. Arī šajā vakarā skatītājus ie-
priecināja pašdarbnieki: Intas Balodes vadītie 
deju kolektīvi „Irši” un „Liepavots”, ar skanī-
gām dziesmām iepriecināta Pērses pamatsko-
las skolotājas un skolēni skolotājas Sandras 
Paļčevskas vadībā. No Alojas uz dzimto pusi 
bija atbraukusi Kristīne, lai ar savām meitām 
Laini, Lieni un Leldi kuplinātu mūsu kon-
certu. Liepiņu ģimene pagājušajā gadā šovā 
„Dziedošās ģimenes” ieguva 2. vietu.

Pasākums noslēdzās ar balli.
Kluba telpas domātas pašdarbniekiem un 

skolēniem mēģinājumiem, dažādiem kultūras 
un izglītojošiem pasākumiem, kas ir pamatu 
pamats laukos, lai te noritētu kultūras dzīve, 
lai jebkurš cilvēks varētu atnākt uz pasāku-
mu, baudītu mākslu un atpūstos.

Iršu pagasta pārvaldes vadītāja
Raina Līcīte

Arī šajā vakarā skatītājus iepriecināja 
pašdarbnieki – dejo deju kolektīvs „Irši”, 

vadītāja Inta Balode.
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2. novembrī Iršu pagasta bibliotēkas Bērnu 
un Jauniešu žūrijas dalībnieki devās ekskursijā 
uz Ērgļiem, lai iepazītos ar Podnieka namu.

Keramiķis Andris Džiguns mūs laipni 
sagaidīja un piedāvāja aktīvu nodarbību savā 
darbnīcā.

Podnieka nams nav iedomājams bez 
māla. Izrādās, ka šo – sev darbam ļoti node-
rīgo dabas bagātību, keramiķis iegūst savas 
mājas pagalmā – no dīķa un apstrādā īpašā 
ierīcē, kas atgādina gaļas maļamo mašīnu.

Gatavos māla darbus meistars sakrāj un 
liek ceplī, kur tos apdedzina ļoti augstā tem-
peratūrā.

Keramiķis pastāstīja, ka viņa vislielākais 
palīgs ir virpa, ar kuras palīdzību top skaisti, 
neatkārtojami darbi.

Podnieka darbnīcā, pie gara galda, mēs 
iepazināmies ar māla īpašībām, darba rīkiem 
un veidošanas pamatprincipiem. Keramiķa 

iedrošināti ķērāmies pie mālošanas. Darbojo-
ties radās sajūta, ka māls pats pateica priekšā, 
ko no tā varētu veidot.

Drīz vien lielais galds sāka pildīties ar 
īstiem mākslas darbiem – krājkasītēm, saldu-
mu traukiem, paplātēm, medaļām, krūzītēm 
un svečturiem.

Keramiķis  apsolīja tos apdedzināt, un 
pēc kāda laika bērnu darbi būs apskatāmi arī 
bibliotēkā.

Podnieka darbnīcā laiks pagāja nemanot. 
Mums visiem tur ļoti patika un ir vēlme uz 
darbnīcu doties vēlreiz, lai darbotos ar māla 
virpu, iemācītos savus darbiņus glazēt un 
krāsot, lai paklausītos mūzikas instrumentu – 
udu, jo vēl viena Andra Džiguna aizraušanās 
ir indiešu mūzikas instrumentu gatavošana 
un spēlēšana.

Dace Grele,
Iršu pagasta bibliotēkas vadītāja

31. oktobrā vakarā no plkst. 19.00 – 
20.00 Kokneses bibliotēka bija pārvērtusies 
par visīstāko raganu ballītes vietu! Ja izgreb-
tais ķirbis visu dienu priecēja pieaugušos la-
sītājus, tad vakarā ieņēma goda vietu bērnu 
bibliotēkā.

Piedalīties ballītē varēja tikai tie, kuri 
bija rūpīgi sagatavojušies: saģērbušies atbil-
stoši pasākuma tēmai, sagatavojuši mājas-
darbu – kādu šausmu stāstu, anekdoti, baisu 
atgadījumu. Pie durvīm visiem bija jānodod 
solījums, ka visas šausmas viņi aizmirsīs un 
atcerēsies tikai pēc gada. Bija iespēja baudīt 
īsti raganisku ēdienkarti – pūķa smadzeņmai-
zi, zirnekļa acu uzlējumu, zaļu ragangovs 
pienu. Piedāvājām arī raganu spa program-
mu, kuru izmantoja visas mazās raganiņas. 
Vienojāmies, ka par skaistumkopšanas rezul-
tātiem viņas mums paziņos pēc gada!

Protams, ka visīstākās šausmas bija tad, 
kad sākās stāstīšana – tad jau pašiem no sa-
vas ēnas bail! Balle beidzās ar kārtīgu raganu 
deju Merilina Mensona pavadībā!

Ceru, ka mazajiem apmeklētājiem miegs 
bija salds!

Tie, kuri bija, visu redzēja paši, tie, kuri 
nebija, lai gaida nākamo gadu!

Ingrīda Višķere, Kokneses pagasta 
bibliotēkas bibliotekāre

Cik sver mūsu mazo lasītāju somas? Un 
ko stāsta mūsu somas par mums? To noskaid-
rojām Kokneses bibliotēkā 25. oktobrī, kad 
visi bibliotēkas mazie apmeklētāji varēja uz-
zināt, vai viņu somas svars atbilst viņu ve-
cumam! Bieži izskatās, ka mazo lasītāju uz 
bibliotēku ir atnesusi soma, nevis otrādi!

Jāatzīst, ka lielākajai daļai bērnu somas 
nav par smagām, bet papildus gan vēl jāpie-
rēķina sporta somu un mūzikas skolas somu 
svars! Bērni saka, ka ceturtdiena ir tāda „vieg-
lā” diena, bet citas dienas somas ir daudz sma-
gākas! Visi gan apgalvo, ka viņi esot stipri un 
trenēti un neko lieku līdzi nenēsājot!

Mēs bērnus informējām par Latvijā iz-
strādātajiem standartiem par to, kādam ir jā-
būt skolnieku somas svaram, lai tas atbilstu 
normām attiecīgās vecuma grupās!

Te nu tās ir:
• Bērniem vecumā līdz 9 gadu vecumam 

no 2,5 kg – 3,5 kg;
• Bērniem vecumā no 9 līdz 11 gadiem 

no 3,5 kg – 4 kg;
• Bērniem vecumā no 12 līdz 13 gadiem 

no 4 kg – 4.5 kg;
• Bērniem vecumā no 14 līdz 15 gadi no 

4.5 kg – 5 kg;
• Bērniem no 16 gadu vecuma skolas 

soma nedrīkstētu būt smagāka par 5kg.
Bērniem par prieku nosvērām arī savas- 

bibliotekāru somas, un , protams, tās izrādījās 
visvieglākās – vidēji 2kg!

Ingrīda Višķere, Kokneses pagasta 
bibliotēkas bibliotekāre

Iršu pagasta bibliotēkas Bērnu un Jauniešu  
žūrijas dalībnieki Podnieka namā

Iršu pagasta bibliotēkas Bērnu un Jauniešu žūrijas dalībnieki apgūst mālošanas iemaņas!

Kad Merlins Mensons ir 
sabiedrotais – Helovīni 
Kokneses bibliotēkā

Kokneses bibliotēka bija pārvērtusies par 
visīstāko raganu ballītes vietu!

Cik sver mūsu mazo lasītāju somas???

Visi 
bibliotēkas 
mazie 
apmeklētāji 
varēja 
uzzināt, 
vai viņu 
somas svars 
atbilst viņu 
vecumam!
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Klāt novembris, tas ir laiks, kad svinam 
Latvijas valsts svētkus.  Kā dāvana valsts 
svētkiem un lai svētkus sagaidītu patīkamākā 
vidē, šā gada 3. novembrī notika 509. jaun-
sargu vienības Kokneses grupas sakopšanas 
talka. Uzdevums, ko instruktors izvirzīja 
jaunsargiem, bija sakopt izveidoto taku no 
luterāņu baznīcas līdz Likteņdārzam. 

Tika savākti atkritumi, ko zemē atļaujas 
nomest un aiz sevis atstāj gan mūsu pašu 
Kokneses iedzīvotāji, gan nevīžīgie tūristi. 

Uz talku ieradās 12 jaunsargi. Visi bērni 
strādāja ar pilnu atdevi un bez iebildumiem. 
Talkas laikā tika salasīts vairāk kā piecpad-
smit 200 litrīgo maisu ar dažāda veida cilvē-
ku atstātajiem atkritumiem. Tas ir liels skait-
lis tik īsā posmā, jo no Luterāņu baznīcas 
līdz Likteņdārzam ir tikai nedaudz vairāk kā 
viens kilometrs. Par jaunsargu paveikto dar-
bu priecājas ne tikai paši jaunsargi, bet arī 
Likteņdārza valdes loceklis Bruno Cīrulis.

Gribas cerēt, ka tas liks aizdomāties tiem 
cilvēkiem, kuri regulāri piesārņo apkārtni, jo 
tomēr patīkamāk ir uzturēties un pastaigāties 
pa tīru un sakoptu vidi. Un padomājiet, kā tas 
būtu savās mājās, ja pēc ēšanās visu nomestu 
turpat uz grīdas. 

Atpūšoties brīvā dabā, jebkuram zvej-
niekam, tūristam, dabas baudītājam ir pie-
nākums pret sevi, līdzgaitniekiem un valsti, 
atstāt aiz sevis tīru vidi, kurā būtu patīkami 
atgriezties.

Tuvojoties valsts svētkiem, būsim sa-
liedēti savos darba kolektīvos un ģimenēs. 
Būsim savas valsts patrioti un kopā veidosim 
stipru Latviju!

Gints Kokins,
509. jaunsargu vienības instruktors

Šogad novembris Likteņdārzā ir īpašs. 9. 
novembrī apskatei tika atvērta Likteņdārza 
pirmā pastāvīgā ēka – Skatu terase. Didža 
Jaunzema un Lauras Lauderes sadarbībā ar 
„Arhitektu biroju Jaunromāns un Ābele” 
projektētās būves celtniecība tika iesākta šā 
gada augustā. Skatu terases būvnieks – SIA 
„Dreamway” – Andra Ozoliņa vadībā – ar 
saimnieka rūpību vairāk nekā trīs mēnešus ir 
strādājuši, lai taptu šī jauno arhitektu būve, 
kas arhitektoniski turpina Likteņdārza meža 
daļas reljefa līniju un paver neatkārtojamu 
skatu uz Daugavu. 

Skatu terases zonā ar tēlnieka Ojāra 
Feldberga gādību novietots arī Likteņdārza 
patronam, Latvijas Valsts prezidentam (2007. 

509. jaunsargu vienības jaunsargi talko

Atkritumu vākšana jauizveidotajā dabas takā. No kreisās aizmugurē – Igors Orlovs, Lau-
ris Karlušas, Ulvis Jaunzems, Elvis Bērzkalns, Edijs Lācis Stalidzāns, Aleksandrs Orlovs.

Pēc padarītā darba. No kreisās – Krista Arbeitere, Sabīne Neilande, Mārtiņš Valters, Krišjā-
nis Dadzītis, Dāvids Mārtinsons, Krists Stivriņš, priekšplānā instruktors Gints Kokins.

Novembris Likteņdārzā

9. novembrī apskatei tika atvērta Likteņ-
dārza pirmā pastāvīgā ēka – Skatu terase.

līdz 2011. gadam) Valdim Zatleram 2010. 
gada 25. maijā dāvinātais Hirosimas Miera 
akmens, kas aicina uz mieru visā pasaulē. 
Savukārt terases apstādījumu zonas daļa ir 
Romāna Streļčūna no „Nacionālā Botāniskā 
dārza” un Fonda valdes locekļa, projekta va-
dītāja Koknesē, Bruno Cīruļa kopdarbs. 

Būves kopējās izmaksas – ap 58 000 latu 
- tiek finansētas no līdzekļiem, kas saziedoti 
„Latvijas Televīzijas” 2012. gada 24. augustā 
organizētajā ziedojumu akcijā „Top Latvijas 
Likteņdārzs!” un SIA „Fazer Latvija” Dru-
va Saimnieka maizes akcijā. Būvniecībā tika 
ieguldīti arī Fonda norēķinu kontā un Lik-
teņdārzā no privātpersonām un juridiskajām 
personām saņemtie ziedojumi un dāvinājumi. 
Vēl gaidāms arī Japānas fonda „Commemora-
tive Organization for the Japan World Exposi-
tion (70)” finansējums. Skatu terases tapšana 
ir daudzu, daudzu cilvēku un arī valstu labās 
gribas un sadarbības rezultāts, tāpēc Fonds ir 
pateicīgs katram, kas palīdzējis tās tapšanā. 

Ābeļu alejā ir iebruģēti arī pirmie 1 000 
akmeņi. SIA „Draugiem” un Fonds aicina būt 
atsaucīgiem un piedalīties Likteņdārza draugu 
alejas akcijā, ziedojot 5 latus par bruģakmeni ar 
savu vārdu un uzvārdu www.draugiem.lv/lik-
tendarzs, lai uz otro iebruģēšanu, kas paredzēta 
pavasarī, tiktu iebruģēts arī jūsu bruģakmens.

Šogad jaunu tradīciju Likteņdārzā atklāja 

skolēni. Ar Likteņdārza pastāvīgo atbalstītāju 
– AS „Latvijas valsts meži”, VAS „Latvijas 
Pasts” un Valsts izglītības satura centra – un 
arī „Dinamo Rīga” atbalstu šajā gadā īpaši 
skolēniem tika organizēts sociālais projekts 
„Dāvini savai Latvijai”. Visu Latvijas vispār-
izglītojošo un profesionālo skolu skolēni tika 
aicināti izgatavot vēlējumu plāksnītes Lat-
vijai dzimšanas dienā. No katras skolas bija 
jāatlasa 5 labākās un jāatsūta Fondam. Kopā 
tika saņemti 334 sūtījumi ar 1 739 plāksnī-
tēm, kas 9. novembrī ir izvietotas Likteņ-
dārzā. Nākamajā gadā šai Latvijas skolēnu 
atklātajai tradīcijai aicinām pievienot katru, 
kas vēlas atstāt savu vēlējumu Latvijai. 

No 1. novembra ar SIA „Lattelecom” un 
Kokneses novada domes atbalstu Likteņdār-
za apmeklētājiem ir pieejams bezvadu inter-
nets, un – tāpat kā iepriekšējos divos gados 
– novembrī SIA „Metrum” fiksē šajā gadā 
Likteņdārzā iestādīto koku koordinātas. 

Kā katru gadu – 11. novembrī – iede-
dzām Likteņdārzā svecītes Brīvības cīņās 
kritušo piemiņai. Savukārt 18. novembrī ar 
SIA „Dreamway” iniciatīvu un atbalstu šo-
gad pirmo reizi tiks izgaismots Likteņdārza 
ābeļu alejas ceļš, kas vedīs uz amfiteātri, kur 
pulksten 16.06 būs iespēja vērot saulrietu.

Valda Auziņa,
„Kokneses fonda” valdes priekšsēdētāja
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izglītības iestādēs

13. oktobrī Rīgā, Rīgas Valsts 3. ģim-
nāzijā notika ikgadējā eTwinning Nacionālā 
konference, kurā informēja par programmas 
aktualitātēm un prezentēja pagājušā mācību 
gada veiksmīgākos eTwinning projektus. 
Latvijas skolu sadarbības projektu konkursa 
„Nacionālā eTwinning balva 2012” vērtēša-
nas komisija izvirzīja 6 finālistus, kuru vidū 
bija arī Kokneses speciālās internātpamat-
skolas – attīstības centra projekts „Our life in 
pictures” (Mūsu dzīve attēlos).

Projekts tika realizēts kopā ar Schule 
am Pappelhof (Berlīne, Vācija). Tā kā sko-
lēni sazinās tikai katrs savā dzimtajā valodā, 
par dzīvi partneru skolā uzzinājām no zīmē-
jumiem un fotogrāfijām. Abu skolu skolēni 
visu gadu informātikas stundās veidoja zī-
mējumus datorā, kuros attēloja dažādus no-
tikumus savā apkārtnē. Īpašs prieks bija par 
saņemtajiem apsveikumiem un uzdevumiem, 
kurus izdevās veiksmīgi atrisināt. Projekta 
gaitā mācījāmies strādāt un apguvām arī jau-
nas programmas, piemēram, kolāžu veidoša-
nu. Par veicamajiem uzdevumiem skolotājas 
vienojās, izmantojot e-pastu un projekta die-
nasgrāmatu (blogu), kur tika rakstītas arī at-
sauksmes un komentāri. Ar nepacietību gai-
dījām vācu draugu darbus, kopīgi tos stundās 
aplūkojām un salīdzinājām ar saviem zīmēju-
miem. Skolēniem tā bija papildus motivācija 
rūpīgi strādāt, parādīt paveikto.

eTwinning ir Eiropas Savienības Rīcī-
bas programmas Mūžizglītības jomā 2008. 
– 2013. gadam projekts, kas paredz Eiropas 
skolu sadarbību interneta vidē, veicinot IKT 
ieviešanu mācību procesā. eTwinning mērķis 
ir izglītojoša sadarbība starp Eiropas skolām, 
izmantojot projektu kā palīgrīku mācību pro-
cesa īstenošanai. 2011./2012. mācību gadā 
programmā iesaistījušies 523 izglītības dar-
binieki, realizējot 102 projektus. Kopš 2005. 
gada eTwinning programmā reģistrējušies 
1600 izglītības darbinieki no 665 Latvijas 
izglītības iestādēm, realizējot 646 projektus.

Informātikas skolotāja, projekta vadītāja 
Līga Kraukle

Kokneses speciālās internātpamat-
skolas – attīstības centra pedagogi no 
2012. gada 15. oktobra līdz 21. oktob-
rim devās uz Jaagu pamatskolu Viljandi, 
Igaunijā, lai piedalītos Nordplus Jau-
niešu programmas projekta „Skolotāju 
starptautiskā sadarbība un pieredzes ap-
maiņa” aktivitātēs.

Kokneses pedagogiem bija iespēja ie-
pazīties ar Igaunijas kolēģu darbu un labās 
prakses piemēriem, gūt jaunu pieredzi kva-
litatīva un radoša izglītības procesa organi-

zēšanā, uzlabot svešvalodu prasmes, kā arī 
iepazīties ar igauņu kultūru un kultūrvēstu-
riskajiem objektiem.

2012. gada novembrī Kokneses speciā-
lās internātpamatskolas – attīstības centra 
kolektīvs uzņems pie sevis Jaagu pamatsko-
las pedagogus, lai iepazīstinātu ar savu dar-
bu, Kokneses novadu un Latviju.

Dagmāra Isajeva,
Kokneses speciālās

internātpamatskolas – attīstības centra 
direktore

Kokneses speciālajā internātpamat-
skolā – attīstības centrā no 2012. gada 
31. oktobra līdz 2. novembrim notika 
kursi „Jaunākās tendences logopēdiskās 
korekcijas darbā”, kurus vadīja lektores 
no Krievijas Federācijas – medicīnas zi-
nātņu kandidāte, ārste – psihiatre Svet-
lana Beņilova un docente, pedagoģijas 
zinātņu kandidāte, logopēde Natālija 
Košeļeva.

Kursos tika aicināti piedalīties logopē-
di, pedagoģiski medicīnisko komisiju spe-
ciālisti un citi interesenti, lai papildinātu 
zināšanas par jaunākajiem pētījumiem un 
tendencēm logopēdiskās korekcijas orga-
nizēšanā.

N. Košeļeva un S. Beņilova iepazīstināja 
klausītājus ar jaunākajām pieejām logopē-
diskās korekcijas darba organizēšanā, bērnu 
logopēdiskās un neiropsiholoģiskās izpētes 

specifiku un rezultātu analīzi, runas traucē-
jumu klasifikāciju un bērnu vecumposma 
psihopatoloģiju, valodas sistēmas nepietieka-
mas attīstības klasifikāciju un diferenciāldi-
agnostiku, neiropsiholoģisko sindromu rak-
sturojumu, kā arī atbildēja uz jautājumiem un 
sniedza konsultācijas.

Kursos „Jaunākās tendences logopē-
diskās korekcijas darbā” piedalījās logo-
pēdi un pedagogi no visas Latvijas pirms-
skolas, vispārējās un speciālās izglītības 
iestādēm, Iekļaujošas izglītības atbalsta 
centriem.

Kursu dalībnieki pozitīvi novērtēja ie-
gūtās zināšanas un sniegto iespēju iepazīties 
ar ārvalstu pieredzi logopēdiskās korekcijas 
darbā.

Kokneses speciālās 
internātpamatskolas – attīstības centra

Metodiskais dienests

Projekts „Mūsu dzīve 
attēlos” – nacionālās 
eTwinning balvas 2012 
finālists

Skolēni visu gadu informātikas stundās 
veidoja zīmējumus datorā, kuros attēloja 

dažādus notikumus savā apkārtnē.

Nordplus projekta aktivitātes Igaunijā

Kokneses pedagogi kopā ar kolēģiem Igaunijā.

Kursi Kokneses speciālajā 
internātpamatskolā – attīstības centrā
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COMENIUS daudzpusējā projekta 
„RESPECT FOR THE EARTH–RES-
PECT FOR OURSELVES” ietvaros Beb-
ru internātvidusskolas skolotājas Jolanta 
Nīcgale-Kondrāte, Gunita Bajāre un Ineta 
Gerasimova no 22.10.2012.-27.10.2012. 
piedalījās projekta pirmajā posmā Rumā-
nijā, Botošani pilsētas skolā Nr. 17.

Bebru internātvidusskolas skolotājas 
iepazinās ar Botošani pilsētas skolu Nr. 
17, tikās ar pilsētas mēru, izglītības pār-
valdes inspektori, skolas vadību un pro-
jektā iesaistīto valstu – Turcijas, Itālijas, 
Vācijas, Polijas, Rumānijas un Spānijas 
pārstāvjiem. Skolotājas tika iepazīstinā-
tas ar Rumānijas tautu tradīcijām, vēsturi, 
nacionālo virtuvi un dabas aizsardzības 
problēmām.

„RESPECT FOR THE EARTH–
RESPECT FOR OURSELVES” projekta 
tēmas:

• Meža izciršana.
• Resursu atbildīga lietošana.
• Alternatīvās enerģijas avoti.
• Dabai draudzīgas izturēšanās kods.
Projekta galaprodukts ir e-grāma-

tas vai DVD materiālu izveide par 

Bebru internātvidusskolas pedagogi viesojas Rumānijā

Projekta dalībnieku kopbilde.

projekta tēmām.
Projektā iesaistīto valstu valodas mi-

nimuma apguve e-vidē, vārdnīcas izveide.
Projekta ietvaros ir paredzētas regu-

lāras tikšanās e-vidē videokonferencēs, 
kā arī tikšanās klātienē katrā no dalīb-
valstīm.

Bebru internātvidusskolas kolektīvs

Rudens brīvdienās seši Pērses pa-
matskolas 7. un 6. klašu skolēni un sko-
lotāja L. Kraukle kopā ar citiem aktīvā-
kajiem eTwinning projektu īstenotājiem 
no Latvijas devās ekskursijā uz Tartu. 
Pa ceļam apstājāmies pie Sangastes pils 
fotopauzē, ka arī centāmies iemācīties 
dažas sarunvalodas frāzes igauniski. 
Galvenais mērķis bija zinātnes centrs 
AHHAA, kur dažādās interesantās akti-
vitātēs pavadījām trīs stundas. Bija ie-
spēja paraudzīties uz Zemi no satelīta, 
ieskatīties vulkāna dzīlēs un pārbaudīt 
fizikas likumus. Pēcpusdienā, spītējot 
aukstajam laikam, izstaigājām un iepa-
zinām Tartu pilsētas centru. 

Šī ekskursija skolēniem bija kā balva 
par aktīvu iesaistīšanos un labiem panā-
kumiem  eTwinning projektos (eTwin-
ning balvas 2011 finālisti, divus gadus 
saņemti Eiropas kvalitātes sertifikāti). 
Vairāki 7. klases skolēni: Agnese Skrī-

Ekskursija uz Tartu – balva par veiksmīgu piedalīšanos 
eTwinning projektos

Pērses pamatskolas 7. un 6. klašu skolēni un skolotāja L.Kraukle
ekskursijā Tartu pilsētā.

vere, Linda Soloveika, Aiga Bērziņa, 
Lauris Riekstiņš un Laura Bite eTwin-
ning projektos darbojas jau no 3. klases. 

Līga Kraukle,
informātikas skolotāja,

projektu vadītāja
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1. novembrī PII „Bitīte” 2. grupas bērnus 
un vecākus Spociņš - Jociņš aicināja uz Helo-
vīndienas burziņu bērnudārza zālē.

Jau no paša rīta leļļu mājiņa pārtapa par 
spoku namiņu, kurā savu vietu bija atradis iz-
grebtais ķirbis.

Tālāk sekoja pārģērbšanās - mošķīši, raga-
niņas, ķirbīši un citi spociņi drīz vien bija gatavi.

Kad nokļuvām zālē, izrādījās, ka pats 
Spociņš - Jociņš nav ieradies, bet atstājis 
mums uzdevumus. Klausījāmies pasaku par 
viņu, oranžie baloni pārtapa par lidojoša-
jiem ķirbīšiem, kājas locījām Ķiņķēziņu un 
Džungļu dejā, arī Velnu deja neizpalika, dzie-

dājām slavas dziesmu ķirbim, dzinām prom 
ļaunos garus, izmantojot Spociņa - Jociņa 
buramdziesmu, pusdienās baudījām tārpiņus, 
zobiņus, skeletgalvas un pat smadzenītes, vī-
nogčūskas un pufīgos zefīrspociņus. Tas viss 
garšoja lieliski!

Spociņš - Jociņš bija sarūpējis arī dāvanu 
bērniem - grāmatu „Pasakas par Spociņu-Jo-
ciņu”, lai mazuļi varētu noklausīties pārējās 
pasakas un izkrāsot zīmējumus.

Gaismu un saldumus vēlāk nesām citu 
grupu bērniem.

Bija jautri gan bērniem, gan pieaugušajiem!
Daiga Andersone, PII „Bitīte”

Kad dzelteno lapu paklājs sedz zemi, koku zari 
paliek kailāki, dārzeņi sagūluši noliktavās, ābelēs 
vējš šūpo kādu palikušo ābolu, tad mūsu skolā svin 
„Ražas svētkus”.

Skolas foajē varēja aplūkot augļu un dārzeņu 
izstādi, kurā varēja redzēt kartupeļu spēkavīru, 
adatainos ežus, ķirbju un ābolu rūķīšus, kabaču 
saimnieci, airētājus kabaču laivā, tārpiņus no ķirb-
jiem, burkānu un kastaņu krelles.

Pašdarbības koncertu atklāja enerģiskie pirms-
skolas grupas bērni ar deju „Ezīši dārzā” skolotājas 
L. Muižnieces vadībā, kopā ar skolotājām S. Zuku-
li (7. - 11.C), G. Grieķeri (2. - 4.) un S. Gerču (10. 
- 11.) skolēni bija iemācījušies dzejoļus par rudeni.

2.C klases skolēni uzdeva mīklas, 4. - 6.C klase 
kopā ar skolotāju D. Ūdri nodejoja „Lauku gurķi” 
un 9. klases skolēni skolotājas L. Kudiņas vadībā 
bija iestudējuši uzvedumu „Kur mana lielā karote?”.

Noslēgumā par apzinīgu darbu skolēni saņēma 
pateicības rakstus. Pasākuma noslēgumā skolnieki 
varēja atpūsties un padejot „disenītē”.

Skolotāja L. Kudiņa 

Kad pienāk Mārtiņi, tad visai ražai jābūt zem 
jumta: klētīs, pagrabos, apcirkņos un burkās... Lau-
ki nokopti, mājas sapostas, nu var ciemos iet, ap-
skatīt citus un parādīt sevi! 

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā Mārtiņus 
gaida, gatavojot dažādus pārsteigumus Mārtiņu 
darbnīcās. Arī šogad 2.-3.klašu skolēni kopā ar sa-
vām audzinātājām grieza un līmēja, lika un zīmēja, 
rakstīja, dejoja, dziedāja un spēlēja, minēja, joko-
ja... Tas viss par godu Mārtiņiem! 

Mārtiņu darbnīcās pabijām pie ogu lāča, kur 
mielojāmies ar ievārījumiem, garšojām visādus 
salātus salātnīcā, minējām rudens ziedu mīklas, 
veidojām savu Mārtiņzīmi. Pēc tam bija visādas 
citādas lustes, danči, rotaļas un gaiļu cīņas. 

Strebi stipru pupu putru, tad tu būsi stiprs! Arī 
tu! Un varēsi iet mārtiņbērnos, kas sāk savus mas-
ku gājienus tieši ap Mārtiņiem. Un tā līdz pašiem 
Meteņiem. Masku laiks - pa ziemu, kamēr tumši 
vakari. Kad atkal saulīte kalnā kāps, tad jau atkal 
būs jādomā par jauna saimnieciskā gada sākumu, 
bet tagad - maskojamies, priecājamies, dziedam, 
dejojam, lai tumsa un ļaunums bēg prom un ļauj 
gaismai pie mums atkal atpakaļ tikt! 

Inguna Žogota, visu vēroja
un visur bij klāt... 

Spociņa – Jociņa Helovīndienas burziņš

PII „Bitīte” 2. grupas bērnus un vecākus Spociņš - Jociņš aicināja uz
Helovīndienas burziņu bērnudārza zālē.

26. oktobrī Bebru pamatskolas 1. – 4. 
klašu skolēni svinēja krāsainu rudens ballīti 
par godu skolēnu rudens brīvdienu sākumam. 
Daba arī vēlējās piedalīties šai pasākumā, jo 
uzskatīja, ka krāsainajos svētkos par maz ir 
baltās krāsas. Tā ieradās ar lielu vezumu pir-
mā sniega, un baltais fons bija teicama vieta, 
uz kuras izcelties pārējām krāsām.

Krāsainā rudens ballīte

Mīklu minēšana, puzles likšana un citas 
jautras rotaļas lika aizmirst mācību 

nopietnību un bija jauks sākums skolēnu 
rudens brīvdienām.

Svētki tika rīkoti arī par godu pārejai uz 
ziemas laiku, kad izsenis godā celta ķekatās ie-
šana un mīklu minēšana. Tas viss notika pasā-
kuma saimnieku 4. klases izrotātajās telpās. Pie 
ceturtajiem, koši izgreznojušies, viesos nāca 
1., 2. un 3. klase. Tērpu demonstrēšanas mērķis 
bija parādīt rudens krāsu spilgtumu. Lielo un 
mazo ciemiņu bālie vaigi tika iekrāsoti ar sar-
kanajām dzērvenēm. Gardās un ļoti veselīgās 
ogas visi lietoja gan iekšķīgi, gan ārīgi.

Par mīklas atminēšanu varēja saņemt spilgti 
raibu kāršu pupu. Puzles likšana mijās ar rota-
ļām. Viena no tām bija „Zaķis brauc uz Rīgu”.

Daudz jauku un smieklīgu mirkļu sagā-
dāja rotaļa ar lupatu maisu. Pie kura rotaļas 
dalībnieka maiss nonāca, tam neizvēloties bija 
jāizņem ārā viens apģērba gabals un jāvelk 
mugurā vai jāliek galvā. Lupatošanās izvērtās 
par jautru gatavošanos ķekatu gājienam.

Atraktīvo darbošanos vērtēja divas neat-
karīgas ekspertes – skolotājas Anna un Ļena 
– un viņu vērtējums ballēs bija 10, 11 un 12.

Dejošana, trakošana, gardās ābolu kūkas 
ēšana lika aizmirst mācību nopietnību, sva-
rīgumu. Bērni to varēja atļauties, jo pēc ga-
rās vasaras skolas mācībām ir veltīts samērā 
grūts darba cēliens.

Linda Šmite, Dzintras Sniedzes foto

Ražas svētki 
Kokneses speciālajā 
internātpamatskolā – 
attīstības centrā 

Mārtiņus gaidot

Rakstu zīmes top radošā darbnīcā
Izveido Mārtiņu zīmi!
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Kokneses speciālās internātpamatskolas 
– attīstības centra bibliotēkā septembra mē-
nesī tika uzskaitītas bērnu izlasītās grāmatas. 
Apkopojot iegūto informāciju, seši čaklākie 
bibliotēkas lasītāji 25. oktobrī devās ekskur-
sijā uz Rīgu. Audzēkņi ciemojās Bērnu lite-
ratūras centrā, kur tika iepazīstināti ar Lat-
vijā izdotajām  interesantākajām grāmatām. 
Vislielāko interesi izraisīja grāmata ar rotaļu 
traktoru un „runājošās” grāmatas. Audzēkņi 
no koka klučiem cēla Gaismas pils maketu, 
uzzināja, kas kurā stāvā atradīsies, kādas 
krāsas paredzētas katram topošās bibliotēkas 
stāvam. Pēc Gaismas pils maketa izveides 

audzēkņi topošo bibliotēku apskatīja dabā.
Lielākā daļa bērnu izlasīto bibliotēkas 

grāmatu bija par dzīvniekiem, tāpēc čaklie 
lasītāji devās uz nodarbību Latvijas Dabas 
muzejā. Nodarbībā audzēkņi  iepazina Latvi-
jā dzīvojošos dzīvniekus, uzzināja interesan-
tus faktus par lāčiem, lūšiem, lika puzles ar 
dzīvniekiem, meklēja dzīvniekiem atbilsto-
šos pēdu nospiedumus.

Braucot mājup, skolēni ar interesi aplū-
koja Bērnu literatūras centrā iegūtās grāma-
tas, kas čaklos lasītājus iesaistīs Bērnu un 
jauniešu žūrijā 2012.

Bibliotekāre Aija Kārkliņa

3. novembrī sporta hallē „Irši” norisinā-
jās tradicionālais volejbola turnīrs SEB 4:4 
IRŠI. Pateicoties AS SEB bankas atbalstam, 
šāda mēroga turnīrs Iršos notiek jau 4. reizi.

Šīs sacensības piemērotas gan volejbola 
veterāniem, gatavojoties republikas 50. spor-
ta spēlēm, gan skolu jauniešiem, krājot meis-
tarību un pieredzi, gan jebkuram citam laba 
līmeņa spēlētājam. Sacensību formāts – 4 
pret 4 liek katram spēlētājam būt labi sagata-
votam gan fiziski, gan pietiekoši meistarīgam 
visos volejbola spēles elementos.

Šogad spēkiem mēroties ieradās 8 vīriešu 
komandas. Patīkami, ka savu varēšanu pret „rū-
dītiem” un pieredzējušiem volejbolistiem no Jē-
kabpils, Madonas, Priekuļiem, centās apliecināt 
arī Kokneses un Bebru pagasta jaunieši.

Spēles grupās izvērtās skatāmas, bieži 
neprognozējamas, ar negaidītiem rezultā-
tiem. Ļoti labu iespaidu atstāja gan Bebru 
jauniešu (A. Krēsliņš, R. Platanovs, A. Grin-
špons, A. Bērziņš), gan jauno Koknesiešu 
spēle (treneris I. Māliņš un viņa audzēkņi K. 
Kučinskis, E. Lutinskis, A. Dandēns).

Izslēgšanas turnīrā, spriedzei pieaugot, fa-
vorītiem ne bez grūtībām nācās pierādīt savu 
pārākumu. Cīņā par trešo vietu saspringtā spē-
lē, pārspējot Vecbebru volejbolistus ar rezul-
tātu 2:1, uzvarēja viesi no Madonas. Skaistā 
un intriģējošā finālspēlē 1. vietu – SEB kausus 
un lielāko naudas prēmiju ieguva četrinieks 
no Jēkabpils „Viadukta” - A. Bambulis, A. 
Ločmelis, N. Pulkstens un A. Ivanovs, Otrie 
- aizkrauklieši – M. Kravalis, K. Sniedzītis, 
R.Otto, V. Rubiķis un G. Sprudzāns. Par tur-
nīra labākajiem spēlētājiem tika atzīti un vēr-
tīgas balvas saņēma Vladislavs Laba, Aivars 
Bambulis un Jānis Daļeckis.

Paldies par sapratni un atsaucību AS SEB 
bankai un Aizkraukles filiāles vadītājam Ar-
turam Čerņauskam ne tikai par iespēju sarī-
kot volejbola sacensības, bet arī par piešķir-
tajiem finansu līdzekļiem topošo pludmales 
volejbola laukumu izveidei Iršos.

8. decembrī sporta halle „Irši” – gaida 
uzaicinātās vīriešu un sieviešu komandas uz 
3 gadu jubilejas turnīru.

Dzintars Greļs,
Sporta darba organizators Iršos 

Koknesiete, mūsu novada vecākā iedzīvotā-
ja, Alma Ozola šoruden, 4. septembrī, sagaidīja 
savu 99. dzimšanas dienu. Viņa ir vecāka par 
mūsu šī mēneša jubilāri Latvijas valsti. Možu 
garu un spēku katrai jaunai dzīves dienai viņa 
smeļ ticībā un apkārtējo mīlestībā. Jau vairākus 
gadus Almas kundze dzīvo sociālajā dzīvoklī 
Blaumaņa ielā 6. Lai arī savā garajā mūžā nā-

Lasi un brauc ekskursijā!

Seši čaklākie Kokneses speciālās internātpamatskolas – attīstības centra bibliotēkas lasītāji 
25. oktobrī devās ekskursijā uz Rīgu.

Vecāka par Latvijas valsti
cies daudz strādāt, zaudēt savus mīļotos cilvē-
kus, Jāņa Jaunsudrabiņa vārdiem runājot, viņa 
ir spējusi saglabāt tīru sirdi. Mūža rudenī viņa 
nav viena. Aprūpētāja Ruta, kaimiņiene Alīne ik 
dienu aprauga sirmo māmuļu, viņu neaizmirst 
Kokneses luterāņu draudzes locekļi. Alma Ozo-
la ir dzimusi Krustpils pagastā, no agrām bērnu 
dienām kopā ar māsu iepazinušas lauku darbu 
smagumu. Jaunības gados atnākusi strādāt pie 
saimniekiem uz Bilstiņiem. Kā skaistu un neaiz-
mirstamu notikumu savā dzīvē viņa atceras ga-
dījumu, kad Bilstiņos ciemojies Valsts prezidents 
Kārlis Ulmanis. Zaļumballē viņš jauno un glīto 
kalponīti uzlūdzis uz deju. Turpat Bilstiņos Alma 
iepazinusies ar savu nākamo vīru Kārli. Ģimene 
bijusi svētīta ar trīs dēliem. Vēlāk, dzīvojot Kok-
neses pagasta „Rožlejās”, viņa ar vīru čakli saim-
niekojusi piemājas saimniecībā, bet daudzi darba 
gadi pagājuši Kokneses dārzniecībā. Kā Dauga-
vas viļņi aizsteigušies spēka gadi. Zemes klēpim 
atdots vīrs un dēli. Kamēr veselība atļāva, Almas 
kundze allaž saposusies, baltu lakatiņu galvā, 
mēroja ceļu uz Kokneses luterāņu baznīcu. Visu 
mūžu viņai tuva bijusi dziesma. Sirdij vismīļākās 
ir tās, kas dziedātas baznīcā. 

Stāvot uz 100 gadu sliekšņa, novēlam daudz 
saulainu dienu un būt tik stiprai kā līdz šim!

Sarmīte Rode

SEB kausi volejbolā

3. novembrī sporta hallē „Irši” norisinājās 
tradicionālais volejbola turnīrs

SEB 4:4 IRŠI.
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Koknesietim, I. Gaiša Kokneses vidussko-
las sporta skolotājam un Aizkraukles novada 
sporta skolas volejbola trenerim Ivaram Mā-
liņam darbs ir dzīvesveids, bet lielākais gan-
darījums ir brīžos, kad izdevies no delverīga 
skolas puikas izveidot aizrautīgu un centīgu 
volejbola spēlētāju, kad pēc smaga ikdienas 
darba pārņem sajūta – tas bija to vērts!

Koknesieši palīdz kaldināt uzvaru 
Baltijas kausa izcīņā volejbolā

Tiekoties ar Ivaru Māliņu viņa darbavie-
tā, viņš vispirms vēlējās dalīties priekā par 
savu jauno volejbolistu veiksmi, jo skolo-
tājam visaugstākais darba vērtējums ir viņa 
audzēkņu sasniegumi. Šoruden, divi viņa 
audzēkņi – vecākās grupas zēnu volejbola 
komandas dalībnieki Edgars Glāznieks un 
Edijs Lutinskis izturēja atlases konkursu un 
ieguva tiesības šajā sezonā spēlēt Latvijas 
U-16 kadetu-zēnu volejbola izlasē. Oktobra 
nogalē, Baltijas kausa izcīņā Pērnavā, Latvi-
jas, Lietuvas, Igaunijas un Somijas kadetu- 
zēnu izlašu konkurencē, Latvijas izlase mā-
jup pārveda zelta medaļas. 26. oktobrī Latvi-
jas izlase guva pārsvaru, spēlējot ar Somijas 
komandu, rezultāts (3-2), 27. oktobrī uzvaru 
atnesa spēle ar Lietuvas jaunajiem volejbolis-
tiem, rezultāts (3-0), bet 28. oktobrī latviešu 
zēni uzvarēja Igaunijas izlasi ar rezultātu (3-
0). „Esmu ļoti priecīgs, ka mūsu zēni šajās 
nozīmīgajās sacensībās spēlējot pamatsastā-
vā palīdzēja Latvijai kaldināt uzvaru”, atzīst 
Ivars Māliņš.

Veiksmes pamatā pacietīgs darbs
Skolotāja Māliņa trenētā jaunāko klašu 

zēnu volejbola komanda (dzim. 2001. - 2003. 
g.), gan vecāko klašu zēnu komanda (1997. 
- 1999.) tāpat kā iepriekšējos gadus, arī šo-
gad piedalās Latvijas Volejbola Federācijas 
jaunatnes čempionātā. Drīzumā jaunākajai 
komandai gaidāms arī volejbola turnīrs Aiz-
kraukles sporta centrā. Jauno volejbolistu 
veiksmes pamatā ir pacietīgs ikdienas darbs 
– jaunākie zēni trenējas trīs reizes nedēļā, bet 
vecākie katru dienu pēc stundām dodas uz 
sporta zāli. 

Kādi tad ir koknesiešu pēdējo gadu 
lielākie sasniegumi? Viņiem ir ar ko lepoties: 
vecāko zēnu komanda 2007. - 2008. gada 

Volejbols – darbs un dzīvesveids

Kokneses jaunie volejbolisti un treneris  
Ivars Māliņš.

sezonā gan LVF kausa izcīņā, gan Latvijas 
čempionātā iegūta 3. vieta, tādi paši rezultāti 
viņiem bija arī 2008. – 2009. gada sezonā, 
2009. - 2010. gada sezonā LVF kausa izcīņa 
iegūta 3. vieta, bet Latvijas čempionātā – 2. 
vieta, 2011. - 2012. sezonā LVF kausa izcīņā 
izcīnīta 3. vieta, Latvijas čempionātā 5. vieta. 
Šajā sezonā koknesieši LVF kausa izcīņā ir 
piecu labāko komandu skaitā, bet jaunākās 
volejbola komandas spēlētāji sešu labāko 
komandu vidū.

Jūs pārstāvat Latviju!
      Starpbrīža garumā izdevās parunāties ar 9. 
klases skolnieku Edgaru Glāznieku, vienu no 
Jaunatnes U-16 izlases spēlētājiem. Edgars 
volejbolā trenējas no 2. klases, kad arī sāka 
mācīties šajā skolā. Uz jautājumu: „Vai nav 
nogurdinoši katru dienu doties uz volejbola 
treniņiem?” – viņš atbildēja: „Dažreiz var-
būt arī negribas, bet, ja neesmu aizgājis uz 
treniņu, sajūtu, ka kaut kā pietrūkst. Treniņi 
nevis nogurdina, bet dod jaunu enerģiju”. 
Piedalīšanās Baltijas kausa izcīņā Pērnavā 
viņam bijis kā jauns piedzīvojums un savu 
spēju pārbaude. Edgars stāsta: „Izlasē pārējie 
zēni ir no Skrundas, Rīgas, Jēkabpils, Dau-
gavpils, Kuldīgas un citām Latvijas vietām. 
Pirms spēļu uzsākšanas treneris mums sacīja: 
Vienalga, no kuras puses esat, jūs pārstāvat 
Latviju!” Dace Skopāne, sporta skolotāja un 
Edgara klases audzinātāja, raksturojot viņu, 
sacīja: „Edgaram veicas gan sportā, gan mā-
cībās. Ko ieņēmis galvā, to sasniegs. Zēns, uz 
kuru var paļauties!” Skolotāja Dace Skopāne 
1. -  4. klašu zēniem un meitenēm sporta pul-
ciņā māca pirmās iemaņas volejbolā, bet pēc 
tam zēni, kuriem netrūkst uzņēmības, turpina 
trenēties volejbolā pie skolotāja Māliņa. 

Strādā dzimtajā skolā
Tāpat kā tagad skolas puikas ar aizrautību 

dzenā bumbu sporta zālē, zēna gados darīja 
arī Ivars – Kokneses vidusskolas 1980. gada 
absolvents: „Esmu dzimis Koknesē un šeit 
pagājuši jaukākie skolas gadi. Mans sporta 
skolotājs bija Arvīds Baltcers, bet Aizkraukles 
rajona sporta skolā vieglatlētikā trenējos pie 
Igora Lulles. Ar sasniegumiem piedalījos Lat-
vijas dažāda mēroga vieglatlētikas sacensībās. 
Studējot Latvijas sporta pedagoģijas augstsko-
lā, biju Latvijas izlasē akadēmiskajā airēšanā. 
Piedaloties sacensībās, izbraukāta bijusī Pa-
domju Savienība. Pēc augstskolas beigšanas, 
šim sporta veidam teicu ardievas. Pirmos čet-
rus darba gadus nostrādāju Sproģu pamatsko-
lā, vēl astoņus gadus Lēdmanes pamatskolā. 
Šajā mazajā lauku skolā nebija sporta zāles, 
tāpēc ziemās sporta stundās meitenes mācījās 
slidot, bet zēni spēlēja hokeju. No tiem gadiem 
tikpat mīļš kā volejbols man ir arī hokejs. Pa-
teicoties sporta stundām ārā, bērni reti ziemā 
slimoja. No 1997. gada ar ģimeni dzīvoju un 
strādāju te, Koknesē. Kad Aizkrauklē atklāja 
ledus halli, mani uzaicināja par hokeja treneri. 
Četrus gadus ar prieku trenēju zēnus no 5 līdz 
18 gadu vecumam. Žēl, ka ledus halles darbī-
bas mūžs bija tik īss. Nu jau sešus gadus esmu 

Aizkraukles novada sporta skolas volejbola 
treneris – trenēju savas skolas zēnus volejbolā. 
Ar interesi vienmēr sekoju līdzi savu bijušo 
audzēkņu sporta gaitām. Vistālāk no viņiem 
ticis hokejists Kristers Gudļevskis, KHL kluba 
Rīgas „Dinamo” vārtsargs un šogad jau nomi-
nēts kā Latvijas izlases trešais vārtsargs.

Volejbolu spēlē intelektuāļi
Volejbols ir sarežģītākais sporta veids aiz 

hokeja, uzskata treneris. „Es piekrītu Borisa 
Kolčina, bijušā Radiotehniķa spēlētāja, Krie-
vijas izlases trenera teiktajam: „Volejbolu spē-
lē intelektuāļi”. Mūsu Edgars ir labs piemērs 
– viņam vidējā balle mācībās ir 8,2. Arī man 
Igors Lulle mācīja to pašu: būsi labs sportā, 
tāds būsi arī mācībās skolā un otrādi. Sports 
veido gan bērna raksturu, gan personību. 
Mūsu vidusskolā ir radīti vislabākie apstākļi 
sportošanai, uzcelta halle, atjaunots stadions, 
atjaunotā mazā sporta zāle ideāli atbilst gan 
volejbola, gan pludmales volejbola spēlēšanai. 
Ar gandarījumu varu atzīt, ka bērni labprāt pa-
vada laiku sporta zālē, apmeklē peldbaseinu. 
Gan pārsteidz, gan iepriecina fakts, ka kopumā 
Latvijā skolās skolēnu skaits samazinās, bet 
Latvijas sporta skolās šajā mācību gadā sko-
lēnu skaits ir palielinājies. Arī volejbols kļūst 
par aizvien iecienītāku sporta veidu jauniešu 
vidū. Kāds kolēģis no Rīgas nesen stāstīja – 
pēc mūsu olimpiešu panākumiem Londonas 
spēlēs, vecāki interesējas par bērnu iespējām 
trenēties tieši volejbolā.”

No maza novada, bet lieli!
„Kokneses novada dome iegulda savu 

artavu Aizkraukles novada sporta skolas 
uzturēšanai, tāpat kā vēl pieci novadi, kuri 
noslēguši vienošanos ar Aizkraukles novada 
sporta skolu. Mazs novads nevar izveidot 
savu sporta skolu. Kad satiekos ar kolēģiem 
no Kuldīgas, saprotu, ka viņi ir vinnētāji, jo 
Kuldīgas novads izveidojies bijušā rajona 
robežās. Tomēr, ja no mūsu mazā Kokneses 
novada zēni iekļūst Latvijas Jauniešu zēnu 
izlasē, mēs, patiesībā, esam lieli!”

Uzcītīgākie sekotāji sporta notikumos no-
teikti zina, ka Ivars Māliņš vienmēr piedalās 
republikas veterānu sporta spēlēs vieglatlēti-
kā un volejbolā. Ar volejbola komandu „Irši” 
kopā izcīnītas daudzas uzvaras, pabūts ārpus 
Latvijas. Arī viņa ģimenē visi ir draugos ar 
sportu. Sieva Sandra atbalsta Ivara sportisko 
dzīvesveidu, bet viņas darbadienas aizrit I. 
Gaiša Kokneses vidusskolā, strādājot par bio-
loģijas skolotāju. Vecākā meita Elīna studē jau 
otrā augstskolā – Latvijas Mākslas akadēmijā. 
Jaunākā meita Lelde studē Biznesa augstskolā 
Turība un arī brīvo laiku velta sportiskām akti-
vitātēm- spēlē volejbolu.

Lāčplēša dienā Māliņu mājas logos iede-
gas svecītes mūsu brīvības cīnītāju piemiņai 
un Latvijas nākotnei. Latvijas valsts dzim-
šanas diena ir arī ģimenes svētki, šoreiz viņi 
svētkus atzīmēs ar radinieku tikšanos Kokne-
sē, jo vismīļākā vieta, kur dzīvot un būt lai-
mīgiem ir te, Koknesē, Latvijā.

Sarmīte Rode
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turpinājums 16. lpp. 

Sociālā dienesta darbības mērķis ir sniegt 
vai organizēt sociālo pakalpojumu sniegšanu, 
sniegt sociālo palīdzību, sociālā darbinieka 
konsultācijas un ieteikumus par tālāku rīcību 
personai, kura nespēj nodrošināt sevi (savu 
ģimeni) un/vai pārvarēt esošās dzīves grūtī-
bas tikai saviem spēkiem un, kurai ir vēlēša-
nās mainīt pašreizējo situāciju.

Sociālā dienesta galvenais uzdevums ir 
sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu 
sniegšana, vienlaicīgi arī veicinot personu 
pašpalīdzību un iesaistīšanos sabiedriskajā 
dzīvē, kā arī veicināt šo personu atbildības 
izjūtu pret sevi un savu ģimeni. 

Sociālie pakalpojumi ietver:
• sociālo aprūpi, kuras mērķis ir nodroši-

nāt dzīves kvalitātes nepazemināšanos perso-
nai, kura vecuma vai funkcionālo traucējumu 
dēļ to nevar nodrošināt pati saviem spēkiem;

•  sociālo rehabilitāciju, kuras mērķis ir 
novērst vai mazināt invaliditātes, darba ne-
spējas, atkarības un citu faktoru izraisītās ne-
gatīvās sociālās sekas personas dzīvē.  

Sociālo pakalpojumu sniegšanas pamat-
principi:

• pakalpojumu nodrošināšana klienta 
dzīvesvietā vai iespējami tuvu tai; 

• sociālās aprūpes un sociālās rehabili-
tācijas nodrošināšana ilgstošas aprūpes soci-
ālās rehabilitācijas institūcijās tikai tajā ga-
dījumā, ja dzīvesvietā sociālo pakalpojumu 
apjoms nav klientam pietiekams; 

• personas individuālo vajadzību un re-
sursu novērtējums; 

• starpinstitucionālās un starpprofesionā-
lās sadarbības nodrošināšana; 

• personas līdzdarbība lēmuma pieņem-
šanas procesā; 

• bērna aprūpe ģimeniskā vidē.
Sociālā palīdzība ir naudas vai mantis-

kais pabalsts, kura piešķiršana balstās uz ma-
teriālo resursu novērtēšanu, personām (ģime-
nēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību 
apmierināšanai. Pamatvajadzības ir mājoklis, 
ēdiens, apģērbs, medicīniskā aprūpe un ob-
ligātā izglītība. Sociālās palīdzības mērķis 
ir sniegt materiālu atbalstu trūcīgām un/vai 
krīzes situācijā nonākušām ģimenēm (per-
sonām), lai apmierinātu to pamatvajadzības 
un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību 
savas situācijas uzlabošanā.

Sociālais darbs - profesionāla darbība, 
lai palīdzētu personām, ģimenēm, personu 
grupām un sabiedrībai kopumā veicināt vai 
atjaunot savu spēju sociāli funkcionēt, kā arī 
radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus.

Sociālajā dienestā strādā pieci sociālā 
darba speciālisti, tajā skaitā ir viens sociā-
lais darbinieks darbam ar ģimenēm un bēr-
niem, kurš tika pieņemts darbā ESF darbības 
programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātī-
ba” aktivitātes „Speciālistu piesaiste plāno-
šanas reģioniem, pilsētām un novadiem” pro-
jekta „Projekta koordinatora un sociālā darbi-
nieka piesaiste Kokneses novada pašvaldības 
administratīvās kapacitātes stiprināšanai” ie-
tvaros. Šobrīd šis darbinieks jau strādā pastā-

vīgā darbā uz nenoteiktu laiku. Atvaļinājuma, 
slimības dēļ vai mācību dēļ promesošu dar-
binieku vienu dienu nedēļā aizvieto dienesta 
vadītājas norīkots cits darbinieks.

Sociālā dienesta darbinieku izglītība:
 Vienam darbiniekam ir profesionā-

lais bakalaura grāds sociālajā darbā un soci-
ālā darbinieka kvalifikācija;
 Divi darbinieki studē otrā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības bakalaura 
studiju programmā „Sociālais darbs”; 
 Diviem darbiniekiem ir pirmā līme-

ņa profesionālā augstākā izglītība un sociālās 
palīdzības organizatora kvalifikācija.

Iedzīvotāju iesniegumus un iztikas lī-
dzekļu deklarācijas pabalstu saņemšanai So-
ciālais dienests izskata 10 darba dienu laikā 
no iesniegšanas datuma. Sociālā dienesta 
sēdes notiek divas reizes mēnesī. Sēdēs:

• Sociālā dienesta vadītāja informē par 
aktuālo sociālās palīdzības un sociālo pakal-
pojumu jomā;

• Tiek izskatīti iedzīvotāju iesniegumi un 
iztikas līdzekļu deklarācijas;

• Tiek pieņemti lēmumi par sociālās pa-
līdzības un sociālo pakalpojumu piešķiršanu 
vai atteikšanu.

2012. gadā ir notikušas 23 sociālā die-
nesta sēdes, t.sk. divas ārkārtas sēdes, jo bija 
nepieciešamība pieņemt sociālā dienesta lē-
mumus steidzamības kārtā. Katra mēneša 
pirmā sēde notiek izbraukumā Iršu vai Bebru 
pagasta pārvaldē.

Šī gada deviņos mēnešos sociālā dienesta 
sēdēs ir izskatīti 647 iedzīvotāju iesniegumi 
par sociālās palīdzības vai sociālo pakalpo-
jumu pieprasīšanu, un sociālā dienesta sēdēs 
pieņemti 628 lēmumi par piešķiršanu vai at-
teikumu piešķirt pieprasīto sociālo palīdzību 
vai sociālos pakalpojumus.  

Sociālais dienests, izvērtējot iedzīvotāju 
materiālo situāciju, izsniedz divu veidu izziņas: 
 par trūcīgas ģimenes (personas) sta-

tusu,
 par maznodrošinātas ģimenes (perso-

nas) statusu, 
Šī gada deviņos mēnešos ir izsniegtas 

306 izziņas, t.sk.:
 262 izziņas par trūcīgas ģimenes (per-

sonas) statusa piešķiršanu,
 44 – par maznodrošinātas ģimenes 

(personas) statusa piešķiršanu,
Ziņas par sociālās palīdzības saņēmējiem 

un sniegtās palīdzības apjomu ir ievadītas un 
apkopotas datu bāzē programmā SOPA, dati 
ir kodēti, ievērojot klientu interešu konfiden-
cialitāti. Ir noslēgti līgumi ar VSAA, CSDD, 
NVA, NINO un VVDZ par datu pārņemšanu, 
tas nozīmē, ka programmā SOPA ir pieejami 
dati par klientiem piederošajām automašī-
nām, saņemtajām pensijām un pabalstiem un 
piederošajiem nekustamajiem īpašumiem, kā 
arī par to, vai klients ir bezdarbnieks un kā-
dus NVA piedāvājumus ir pieņēmis. 

Dati par sociālajiem pakalpojumiem un 
sociālo palīdzību tiek apkopoti pārskatos, at-
skaitēs un iesniegti LM.

Trūcīgas ģimenes (personas) statuss 
tiek piešķirts saskaņā ar 30.03.2010. MK 
noteikumiem Nr. 299 „Noteikumi par ģime-
nes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīša-
nu par trūcīgu” un Kokneses novada domes 
20.06.2012. Saistošiem noteikumiem Nr.8 
„Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes 
(personas) statusa noteikšanu Kokneses no-
vadā”. Trūcīgo personu skaits 2012. gada de-
viņos mēnešos Kokneses novadā ir 696 per-
sonas (t.sk. Kokneses pagastā - 336, Bebru 
pagastā - 256, Iršu pagastā - 104). 

Pakalpojums „aprūpe mājās” novadā 
tiek sniegts saskaņā ar normatīvo aktu prasī-
bām. Atbilstoši 03.06.2003. MK noteikumu 
Nr. 291 „Prasības sociālo pakalpojumu snie-
dzējiem” prasībām, sociālās aprūpes process 
tiek novērtēts ne retāk kā reizi gadā. Sociālais 
darbinieks veic aprūpējamo personu apmek-
lēšanu, atkārtotu personas funkcionālo spēju 
novērtēšanu, kā arī sniegtā aprūpes pakalpo-
juma kvalitāti. Nepieciešamības gadījumā 
sociālais darbinieks informē par pakalpoju-
ma sniegšanas izmaiņām. Pakalpojums ap-
rūpe mājās šobrīd tiek sniegts 4 personām. 
Pakalpojumu nodrošina 3 aprūpētāji.

Pašvaldības apmaksātu ilgstošas sociālās 
aprūpes pakalpojumu sociālās aprūpes cen-
tros saņem 12 personas (Skrīveru SAC – 6 
personas, Pļaviņu pansionātā – 3 personas, 
Valmieras SAC – 1 persona, Neretas pan-
sionātā – 1 persona, ĢKC „Dzeguzīte” – 4 
personas). Valsts apmaksātu ilgstošas soci-
ālās aprūpes pakalpojumu saņem 8 personas 
ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem.

Šobrīd Kokneses novadā ir 10 sociālie 
dzīvokļi, tie visi atrodas Kokneses pagasta 
centrā. Īres tiesības šajos dzīvokļos ir pie-
šķirtas 3 ģimenēm ar bērniem, 2 pilngadību 
sasniegušiem bāreņiem, no kuriem viens 
turpina mācības vidējās izglītības iegūšanas 
iestādē, 9 pensijas vecuma personām, 4 inva-
līdiem. 

Sociālais dienests sadarbībā ar brīvprātī-
go organizāciju Latvijas Sarkanais Krusts no-
drošina Eiropas Komisijas programmas Vis-
trūcīgākajām personām realizēšanu. Trūcīgie 
un maznodrošinātie novada iedzīvotāji var 
saņemt pārtikas pakas, kurās ir pilnpiena 
pulveris (0,4 kg), makaroni (2x0,5 kg), auzu 
pārslu biezputra ar ogām vai augļiem (2x 
0,07 kg), pankūku milti (0,4 kg), kartupeļu 
biezputra (0,2 kg), griķi (0,3 kg), manna (0,5 
kg), kviešu milti a/l (1,0 kg), sautēta cūkgaļa 
(0,25 kg). Pavisam novadā šāda veida palī-
dzību izmanto 360 personas.

Iespēju robežās sociālais dienests organi-
zē arī humānās palīdzības (apģērbu, apavu, 
trauku, mēbeļu u.c. lietotu mantu) izdali trū-
cīgajiem un maznodrošinātajiem iedzīvotā-
jiem.

Kokneses novada domes Sociālais die-
nests ir iesaistījies AS Latvenergo sociālā 
atbalsta 2. kampaņā, kuras mērķis bija 
nodot trūcīgo un citu sociāli mazaizsargāto 
ģimeņu ar bērniem mājsaimniecībām dāva-
nu kartes „Elektrības norēķinu karte – 53,70 

Sociālā dienesta darbības aktualitātes
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turpinājums no 15. lpp. 
LVL”. Dāvinājuma kartes tika uzsākts nodot 
ģimenēm pagājušā gada decembrī. Šajā lai-
ka posmā 103 ģimenes Kokneses novadā ir 
saņēmušas atbalstu 53,70 Ls vērtībā dāvinā-
juma kartes veidā.

Veicot sociālo darbu ar ģimenēm, sva-
rīgākie posmi ir problēmas izvērtēšana, prio-
ritāšu izvirzīšana, mērķu noteikšana un vir-
zīšanās uz noteikto mērķi, pildot konkrētus 
uzdevumus. Visas iepriekšminētās darbības 
tiek iekļautas sociālās rehabilitācijas plānā 
un veiktas, lai sekmētu ģimenes sociālo lomu 
pildīšanu, lai veidotu ģimenes locekļiem iz-
pratni par ģimenes būtību un vērtībām, kā 
arī palīdzēt apzināties katra ģimenes locek-
ļa personīgos resursus un iespējas. Joprojām 
aktuāla problēma ir zināšanu un pieredzes 
trūkums par savstarpējās saskarsmes veido-
šanu, neiecietība vienam pret otru, bezatbil-
dība un motivācijas trūkums. Šī gada martā 
sociālajā dienestā darbu uzsāka psihologs. 
Tas ir būtisks atbalsts, risinot dažādus gadīju-
mus, kad sociālajam darbiniekam ir jāpalīdz 
ģimenēm vai personām pārvarēt grūtības un 
savstarpējās saskarsmes šķēršļus. Tiek veikts 
preventīvais darbs ar grupām. Atbalsta gru-
pas kopš maija mēneša darbojas Bebru un 
Iršu pagastos. Oktobra mēnesī Koknesē dar-
bu uzsākusi viena atbalsta grupa māmiņām, 
kurām ir pirmsskolas vecuma bērni, un viena 
grupa – pensijas vecuma personām.

Diviem bērniem, kuri vecāku alkoholis-
ma un garīgas degradācijas dēļ cietuši no ve-
cāku vardarbības ģimenē, un vienam bērnam, 
kurš cietis no emocionālas vardarbības aiz-
bildņa ģimenē, tiek sniegts sociālās aprūpes 
un sociālās rehabilitācijas pakalpojums ĢKC 
„Dzeguzīte”. 

Bērnam, kurš bija cietis no emocionālas 
vardarbības aizbildņa ģimenē, 30 dienas tika 
sniegts no valsts budžeta līdzekļiem apmak-
sāts sociālās rehabilitācijas pakalpojums krī-
zes centrā „Rasas Pērles”.

ĢKC „Dzeguzīte” ir tikuši uz laiku ievietoti 
četri bērni. Šobrīd ģimenes krīzes centra pakal-
pojumus izmanto arī pilngadību sasniegusi bā-
rene, kura ir grūtniecības pēdējā mēnesī.

Īpaša uzmanība ir jāvelta pensijas ve-
cuma cilvēkiem un invalīdiem, kuriem nav 
apgādnieku. Bieži vien sociālajiem darbinie-
kiem ir jāveic sarežģīts izskaidrojošs darbs, lai 
atgādinātu pieaugušajiem bērniem pienākumu 
rūpēties par saviem vecajiem vecākiem. 

Pēc sociālo darbinieku novērotā, jopro-
jām iedzīvotājiem aktuālākās ir materiālās 
problēmas, taču ir gadījumi, kad cilvēks at-
nāk ar kādu citu sāpi, piemēram, problēmām 
bērnu audzināšanā vai ģimenes attiecībās. 
Sociālais darbinieks var palīdzēt, ja cilvēks 
pats ir gatavs palīdzību saņemt un viņam ir 
patiesa vēlēšanās savā dzīvē kaut ko mainīt. 
Pakrist var gadīties jebkuram, taču ir jābūt 

vēlmei piecelties. Sociālais darbinieks ir tas, 
kurš var pasniegt roku, lai palīdzētu piecel-
ties, bet cilvēkam arī visiem saviem spēkiem 
jācenšas celties. Ja sociālais darbinieks viens 
izmisīgi mēģinās kaut ko celt, bet cilvēks 
ļengani turpinās gaiņāties, tad pozitīvu iz-
augsmi nav ko gaidīt. Starp sociālā dienesta 
klientiem daudzi ir ilgstošie klienti, kuri ne-
pakļaujas motivācijai un nemaz nevēlas neko 
mainīt savā dzīvē. Sociālais darbs nav viegls, 
tas prasa augstas koncentrēšanās spējas un 
atbildību, taču sniedz arī gandarījumu, ja re-
dzam, ka cilvēki ir spējuši pārvarēt grūtības 
un uzlabot savu situāciju.

Katru gadu novembra otrajā otrdienā 
atzīmē Sociālo darbinieku dienu. Šogad par 
godu šai dienai Kokneses novada sociālā 
dienesta darbinieki ir uzaicinājuši uz kopīgu 
pasākumu apkārtējo novadu sociālo dienestu 
darbiniekus. Aizkraukles, Pļaviņu, Skrīveru, 
Jaunjelgavas un arī Kokneses sociālos dar-
biniekus ar muzikālu sveicienu priecēs As-
nate Višķere, uzrunu teiks Kokneses novada 
domes priekšsēdētājs Dainis Vingris un uz 
kopīgu darbošanos mudinās lektore Kristīne 
Beinaroviča. Sveicu savus kolēģus profesio-
nālajos svētkos un vēlos teikt lielu paldies par 
viņu nesavtīgo darbu!

Baiba Tālmane,
Kokneses novada domes
Sociālā dienesta vadītāja

Galvenie darba pienākumi:
 Novērtēt klientu vajadzības pēc sociā-

lajiem pakalpojumiem un sociālās palīdzības;
 Organizēt sociālo pakalpojumu un so-

ciālās palīdzības sniegšanu;
 Organizēt sociālo resursu sistēmu pie-

saisti konkrētā klienta problēmu risināšanā;
 Sniegt klientam psihosociālu palīdzī-

bu sociālā gadījuma vadīšanas procesā;
 Veidot klientu personu lietas un no-

drošināt to uzglabāšanu atbilstoši normatīva-
jiem aktiem;
 Organizēt sociālā gadījuma risināša-

nu, piesaistot tajā nepieciešamos profesionā-
ļus un citus resursus.

Prasības pretendentiem:
• otrā līmeņa profesionālā augstākā izglī-

tība sociālajā darbā (var būt vēl nepabeigta);
• latviešu valodas zināšanas augstākajā 

līmenī, angļu un krievu valodu zināšanas vis-
maz saziņas līmenī;

• zināšanas par normatīvajiem aktiem, 
kas reglamentē sociālo pakalpojumu un soci-
ālās palīdzības sniegšanu;

• prasme vadīt sociālo gadījumu, izvirzīt 
mērķi, adekvātus uzdevumus;

• zināšanas lietvedībā;
• spēja strādāt komandā;
• labas datorprasmes, 
• precizitāte, komunikabilitāte, 

augsta atbildības sajūta, 
spēja novērtēt savu darbu.

Piedāvājam:
• pilnu darba slodzi;
• intensīvu un atbildīgu darbu;
• iespēju pilnveidot profesionālo 

pieredzi;
• stabilu atalgojumu un sociālās 

garantijas.

Pieteikuma dokumentus – motivācijas 
vēstuli, dzīves un iepriekšējās darba piere-
dzes aprakstu (CV) un izglītību apliecino-
šu dokumentu kopijas līdz 2012. gada 30. 
novembrim iesniegt personīgi Kokneses 
novada domes Sociālajā dienestā, sūtīt pa 
pastu uz adresi: 1905. gada ielā 7, Koknesē, 
Kokneses pagastā, Kokneses novadā, LV-
5113 vai e-pastu baiba.talmane@koknese.
lv  Papildus informāciju var saņemt pa tāl-
runi 65161812 (Sociālā dienesta vadītāja B. 
Tālmane).

LSK Kokneses nodaļa rudenī
PALDIES visiem, kas palīdzēja organi-

zēt „Drēbju dienas” Koknesē, un PALDIES 
visiem ziedotājiem, kas nesavtīgi sagādāja 
nepieciešamās mantas, drēbes.

Eiropas pakas novembrī būs pieejamas:
⇒ Koknesē 15.11, 22.11 un 29.11 no 

pl.10:00 – 18:00
⇒ Bebros 13.11, 15.11 un 20.11, 

23.11, 27.11.
Vēlot prieku Latvijas dzimšanas dienā,

LSK Kokneses brīvprātīgie

Rokdarbnieces, atsaucieties!
Ģimenes dienas atbalsta centrā treš-

dienu vakaros pulksten 18 rokdarbnieču 
pulciņā būs mīļi gaidītas gan pieredzēju-
šas rokdarbnieces, lai dalītos savā mākā un 
pieredzē, gan iesācējas adīšanā, tamborē-
šanā, tapošanā un citās rokdarbu prasmēs. 
Īpaši gaidītas būs jaunās rokdarbnieces, 
kurām ir vēlme iemācīties radīt skaistas 
un noderīgas lietas. Līdzi jāņem rokdarbi, 
interesantas idejas un labs garastāvoklis! 
Plašāka informācija pie pulciņa organizē-
tājas Allas, T. 29121154

Kokneses novada domes sociālais dienests
aicina pastāvīgā darbā
sociālo darbinieku/-ci 
darbam Kokneses novada Bebru pagastā

LSK Bebru pagasta nodaļa izsaka pa-
teicību Vecbebru Profesionālās vidussko-
las vadībai, kā arī Lindai Kalnozolai, Kin-
tijai Dupušai un Marekam Zālītim par ak-
tīvo līdzdalību un palīdzēšanu 11.10.2012 
„Donordienu” nodrošināšanai.
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Datumi Aktivitāte Kas jāņem līdzi

12.11. – 16.11 

Latvijas dzimšanas 
dienas nedēļa

14.11 – pl. 15:00 „Dambrete” 
kopā ar Mārītes tanti.

15.11 – „Saldās bulciņas”

13.11 – SLĒGTS – sakarā 
ar Sociālo darbinieku dienas 
aktivitātēm
Līdzi to, ko vēlas likt iekšā 
bulciņās (magones utt.)

19.11 – 23.11

19.11 – BRĪVS
20.11 – „Šujam brošas”

21.11 – pl. 12:00 Senioru 
tikšanās
22.11 – „Frikadeļu zupa”

15:00 „Tamborēšanas pulciņš” 
Līgas tantes vadībā. Ņem adatas 
un nāc TAMBORĒT!

Līdzi burkāns vai kartupelis

26.11 – 30.11
1. adventa nedēļa

27.11 – „Top adventa vainagi 
dažādās izpausmēs”

29.11 – „ Saldā brunete”

15:00 „Tamborēšanas pulciņš” 
Līgas tantes vadībā. Ņem adatas 
un nāc TAMBORĒT!
Līdzi Selgas cepumi.

03.12 – 07.12
Ziemas ieskaņa

04.12 – „Gatavojam Z-svētku 
rotājumus”
06.12. – „Pelmeņi cepti un 
vārīti”

Līdzi santīmus kopīgai pelmeņu 
iegādei.

Laipni gaidīti uz aktivitātēm!                                                                       DC kolektīvs

07.11. Ārsta - manuālā terapeita dr. Igora 
Civako (Daugavpils) pieņemšana,  masāžas. 
Iepriekš pieteikties pie Dainas, t.: 26386251.

08.11. plkst. 17.30.  Informatīvs pasā-
kums „Organisma gremošanas sistēmas  ve-
selības nostiprināšana”. Vada  Anita  Strazdi-
ņa.  Ieeja brīva.

10.11. pl. 9.00 - 17.30. Starptautiskās 
Profesionālās Dziedniecības Akadēmijas  
„AKVILONA” Kokneses filiāles I kursa „Iz-
zini sevi!” 4. nodarbība. Pasniedzēja - Izabel-
la Reuta. (Atmiņas anatomija. Atmiņas veidi. 
Darbs ar cipariem. Ciparu tēls. Informācijas 
pārkodēšana) Var piedalīties arī brīvkalusītāji 
(iepriekš pieteikties pie Zitas, t. t. 22319558).

10. un 24.11. pl. 17.30 - 18.30. Pērļoša-
nas nodarbības. Vada Ērika Tropa no Mado-
nas. Dalības maksa 2.- Ls

14.11. Ārsta - manuālā terapeita dr. Igora 
Civako (Daugavpils) pieņemšana, masāžas.

16.11. un 17.11. Pieņems Ērgļu dziednie-
ce  Biruta  Fedotova.  Palīdz  atbrīvoties no  
atkarībām (alkohols, smēķēšana). Dziedina 
kaulu, locītavu, nervu slimības, enurēzi,  bēr-
niem,  noņem  rozi, nobrīnējumu, skaudību. 
Palīdz sakārtot ģimenes attiecības, biznesu,  
kodē veiksmei. Iespējams iegādāties Zvied-
ru rūgto, bebru dziedzeru ekstraktu.  Iepriekš  
piesakieties pa tel. 26499913.

18.11. plkst. 10.30  „Lielais Meditāciju  
aplis”. Vada Reiki meistars  Oļegs Demidovs.  
Maksa 7,- Ls.

21.11. Ārsta - manuālā terapeita dr. Igora 
Civako (Daugavpils) pieņemšana,  masāžas.

24.11. plkst. 9.00 – 17.30. Starptautis-
kās Profesionālās Dziedniecības Akadēmi-
jas „AKVILONA” Kokneses filiāles I kursa 
„Izzini sevi!” 5. nodarbība. Vada  dziednieks 
Oskars Peipiņš.

28.11. Ārsta - manuālā terapeita dr. Igora 
Civako (Daugavpils) pieņemšana, masāžas.

Mūsu centrā var pieteikties uz masāžām 
pie dziednieka Roberta Lācīša (trešdienās no 
pl. 19.00 un piektdienās no pl. 18.00) pa tālr. 
25547990.

Nākamajā mēnesī:
01.12. pl. 10.30  Reiki meistares-skolo-

tājas Ilzes Līkumas autorseminārs „Eņģeļi 
spēkam 2012. gada enerģijās”. Dalības mak-
sa 15,- Ls  (iekļauti apjomīgi izdales mate-
riāli). Ieprekš  lūdzam pieteikties pie Zitas! 
T. 22319558.

Personības attīstības centra  „AURA” 
kolektīvs:  Iveta Hveckoviča, Zita Dardzāne, 
Daina Ļūļaka

Mēs atrodamies:
Koknesē, Parka 20 – 66.

Ūdens aerobika 
Kokneses Sporta centrā

Ūdens aerobika ir jautra un emocionāla 
nodarbība, kas ļauj saņemt harmonisku slo-
dzi, iespēju nofokusēt slodzi uz vēlamajām 
muskuļu grupām, ķermeņa daļām. 

Ūdens aerobika – vingrošana ūdenī, pa-
visam īpašs fiziskās aktivitātes veids, kad 
vienlaicīgi strādā visa muskulatūra. Šis aero-
bikas veids ir pats efektīvākais novājēšanas 
līdzeklis un veids kā cīnīties pret celulītu.

Ūdens ir unikāla vide pēc savām īpa-
šībām. Tā palīdz noņemt pa dienu uzkrāto 
fizisko nogurumu un emocionālo sasprindzi-
nājumu, uzmundrina vai gluži otrādi palīdz 
atslābināties.

Ūdens “nošķeļ” visu lieko, bagātīgi ap-
gādājot ādas virsmu ar mitrumu, padarot ādu 
tvirtu, elastīgu. Un pēc tādas „masāžas” mēs 
neizjūtam sāpes muskuļos. Ūdens noņem sa-
sprindzinājumu mugurkaulā, un tas iztaisno-
jas un izstiepjas.

Ūdens spiediens uzlabo asins cirkulāciju, 
stimulē sirds asinsvadu sistēmu un atgriež 
venozās asinis sirdī.

Treniņi veicina emocionālās spriedzes no-
ņemšanu, kas ir ļoti labs paņēmiens cīņā ar stre-
su. Visas negatīvās emocijas atkāpjas, jo ūdens 
aerobika labvēlīgi ietekmē nervu sistēmu.

Aicinu visus uz nodarbībām otrdie-
nās plkst.19.00; svētdienās plkst. 18.00 (T. 
29121154)

Pārliecinieties paši par ūdens aerobikas 
efektu – nemēģināsi, neuzzināsi!

Alla Svečikova 

Dienas centra aktivitātes
novembra un decembra mēnesī

Turpinām iesākto tradīciju, ka katru 
nedēļu:

⇒ 1. diena  „Grāmatu diena”
⇒ 2. diena „Radošā diena”

⇒ 3. diena „Spēļu laiks”
⇒ 4. diena „Kulinārijas diena”
⇒ 5. diena „Iepazīstam Koknesi – 
     iespēju robežās”

AURA aicina – novembrī

• Traktora piekabes 1-PTS-2 rezerves 
daļas (rāmis, ass, kuzavs)

• Traktora piekabes 2-PTS-4 rezerves 
daļas (komplektā)

• Degvielas cisternas 50 m3 2 gab.

• Riepas (185x65x14) 4gab
• Virpa (skolas, nav komplektā)
• Autobusa Setra 201 rezerves daļas
Informācija pa telefonu 26406905

Vecbebru Profesionālā vidusskola pārdod:

Par Zemeņu ielas pagaidu 
pārbrauktuves slēgšanu!

No 12. novembra Koknesē slēgta pa-
gaidu dzelzceļu pārbrauktuve Zemeņu ielā. 
SIA „Dzelzceļu būve” veic rekonstrukcijas 
darbus stacijā „Koknese”, saskaņā ar būvpro-
jektu „Otrā sliežu ceļa būvniecība Skrīveri 
- Krustpils (Rīga - Krustpils iecirknis)”. Tas 
paredzēja neapsargājamo pagaidu pārbrauk-
tuvi Zemeņu ielā slēgt. Kokneses novada 
dome saskaņojusi šīs pārbrauktuves slēgšanu 
ar nosacījumu, ka pēc pārbrauktuves slēgša-
nas divu nedēļu laikā (no 12. novembra līdz 
25. novembrim), SIA „Dzelzceļa būve” veiks 
3. sliežu pagarinājumu pēc projekta un atjau-
nos vilcienu kustību pa 3. sliežu ceļu stacijā 
„Koknese”. SIA „Dzelzceļu būve” nodrošina, 
ka pēc 2012. gada 26. novembra pārbrauktu-
ve 1905. gada ielā netiks vairs slēgta ilgstoši, 
t.i., vilcieni uz pārbrauktuves nestāvēs.

Šīs divas nedēļas neērtības varētu rasties 
Kokneses novada iedzīvotājiem, kuri steig-
sies uz darbu vai citās darīšanās, bet 1905. 
gada ielas pārbrauktuvi būs aizšķērsojis vil-
ciens. Šajā gadījumā vienīgā iespēja ir doties 
pa apvedceļu gar Putnuciemu. SIA „Dzelzce-
ļa būve” nodrošina apbraucamo ceļu shēmu 
un ceļa zīmju uzstādīšanu.

Kontaktpersona no pašvaldības puses:
Komunālās nodaļas vadītāja

Tamāra Baltmane, tel. 26403430
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Datums, laiks Pasākums Norises vieta

15. novembrī 
plkst. 19.00

Koncerts Latvijas Republikas proklamēšanas 94. gadadienai
„Ko tev vēl vairāk, tēvzeme, par sirdi varu dot.” Piedalās 
pagasta izglītības iestāžu pašdarbības kolektīvi un vokālais 
ansamblis „Bitītes”.

Bebru 
internāt-
vidussko-
las zālē

16. novembrī 
plkst. 17.00

Aicināts ikviens noklausīties Annas Sakses „Ziedu pasakas” 
mūzikas skolas audzēkņu izpildījumā. Šīs sirsnīgās, mīlestības tēmas 
caurvītās pasakas tiks lasītas un ilustratīvi papildinātas ar dažādu 
mūzikas instrumentu izpildītiem skaņdarbiem un dziesmām.

Kokneses 
Mūzikas 
skolas 
zālē

16. novembrī Plkst. 19.00 Latvijas valsts dzimšanas dienai veltīts svētku 
koncerts.
Plkst. 22.00 Balle. Muzicēs grupa „Rasa” no Jēkabpils. Ieejas 
maksa: Ls 2,-.

Iršu klubā

17. novembrī 
plkst. 16.00

Latvijas Republikas proklamēšanas 94. gadadienai, Kokneses 
Goda pilsoņu godināšanai veltīts pasākums. Pēc svinīgā 
pasākuma Kokneses novada domes veltījums visiem novada 
iedzīvotājiem valsts svētkos - koncertprogramma „Vīne. Pilsētas 
un meža stāsti.” Piedalās: Evija Martinsone (soprāns, šogad 
atzīta par labāko LNO solisti), Ivars Bezprozvanovs (čells), 
Aldis Liepiņš (klavieres), Karina Bērziņa (koncerta vadītāja). 

Kokneses 
kultūras 
namā

8. decembrī 
plkst. 17.00

Baltinavas teātra „Pallādas” izrāde – Danskovīte, „Ontans i 
Zīmassvātki”. Ieeja: Ls 2,00.

Kokneses 
kultūras 
namā

13. decembrī 
plkst. 19.00

Koncertprogramma: brāļi Auzāni jaunajā muzikālajā apvienībā 
„Slavenais Jersikas orķestris”. Skatītājus priecēs abu brāļu 
divbalsīgais dziedājums, kuram pievienosies Oranžā kora 
dziedātāji. Ieejas maksa: Ls 3,00 - 5,00. Biļetes var iegādāties 
kultūras nama kasē no 30.10.2012. 

Kokneses 
kultūras 
namā

15. decembrī 
plkst. 12.00

Ziemassvētku pasākums Bebru pagasta pensionāriem. Dalības 
maksu Ls 1,- samaksāt Bebru pagasta pārvaldē pie sekretāres 
līdz 7. decembrim.

Bebru pa-
matskolā

15. decembrī 
plkst. 17.00 Pašdarbības kolektīvu labdarības koncerts „Eņģeļi pār Latviju”. 

Pašdarbnieku balle. Spēlē Marika un Druvis.

Kokneses 
kultūras 
namā

22. decembrī 
plkst. 11.00

Ziemassvētku eglīte pirmsskolas vecuma bērniem „Snidzi, 
snidzi, sniedziņi...” Informācija pa t. 26574538

Kokneses 
kultūras 
namā

22. decembrī 
plkst. 21.00

Ziemassvētku balle. Muzicēs grupa „Galaktika” no Rēzeknes. 
Galdiņu rezervēšana un biļešu iepriekšpārdošana līdz 20. 
decembrim. Biļetes cena Ls 3,-. Informāciju par pasākumu 
saņemsiet pie kultūras darba organizatores R. Vaivodes, tel. 
26453563

Iršu klubā

29. decembrī 
plkst. 20.00

VECGADA BALLE „SNIEGPĀRSLU KARUSELĪ....” 
kopā ar Eksotisko deju klubu „ARMAGAN” dejotājām un 
grupu „SIKSPĀRNIS”. Ieeja: Ls 2,-; pasākuma dienā Ls 3,-. 
Pieteikšanās un galdiņu rezervēšana kultūras namā vai pa t. 
26574538 līdz 27.12.

Kokneses 
kultūras 
namā

2013. gada 
1. janvārī 
plkst. 01.00

Jaungada balle. Spēlē grupa „Nakts ekspresis”. Ieejas maksa: Ls 
2,-.

Bebri

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

Par 2012. gada oktobra mēnesī:
Reģistrēta 1 laulība.
Reģistrēti  4 jaundzimušie.

Kaut gaismas strēlīti sīku
No manis sev paņemiet. 
                 /Ā. Elksne/
Mūžībā pavadīti:
Romualds Teniss  (1946. g.);
Raimonds Stepēns (1960. g.);
Austra Midega (1918. g.);
Edvīns Žagariņš (1936. g.);
Alvīna Mūrniece (1927. g.);
Sabīna Boleiko (1931. g.);
Sofija Skrinda (1918. g.);
Laila Ķeguma (1970. g.).

Tā gaisma, ko izstaro svece, 
Tas gaišums, kas liesmiņā plīvo, 
Tas izplēn un pazūd, un gaist, 
Bet gaisma, kas cilvēkā dzīvo, 
Un siltums, ko izstaro sirds, 
Tas nezūd – tas paliek un mirdz.

Izsakām līdzjūtību Marikai Rīmanei, 
māmuļu smilšu kalniņā pavadot.

PII „Gundega” kolektīvs

Ej, Laimiņ, kur iedama,
Nāc pie manis pāriedama,
Palīdz manu grūtu mūžu
Vieglumā darināt!
     (Latviešu tautasdziesma)

Vispatiesākie līdzjūtības apliecinājumi 
Kristai Kristiānai Bernovičai, māmiņu 
zaudējot.

Bijušie klasesbiedri un audzinātāja 
Bebru pamatskolā

Būt vienmēr veselai un jaunai 
Un just, ka spēks pār malām iet, 
Aiz spēka pārpilnības raudāt, 
Aiz spēka pārpilnības smiet. 
Un zvaigznes izdejot no grīdas, 
No griestiem sauli izdziedāt, 
Un magonīšu gultu taisīt, 
Un rožu paladziņu klāt. 
No rītiem pamosties aiz laimes, 
Ar basām kājām dārzā skriet. 
Būt vienmēr veselai un jaunai, 
Un just, ka pašas sirds vēl zied! 
                             /Ā. Elksne/

Sveicam Anitu Ancāni skaistajā 
dzīves jubilejā!

PII „Bitīte” 2. grupas bērni un vecāki

Es neaizeju pavisam,
Es tikai paslēpjos-
Tajā priedes zarā,
Kas lēja pār mani ēnu,
Kad zemenes mežmalā lasīju,
Tai ievas ziedā,
Kas pavasarī reibināja mūs,
Tai egles skujā,
Kura ziemas saulgriežos
Kopā sauca mūs.
Es palieku akmenī, saulē un vējos,
Savā dzimtajā zemē, pasaulē…
Visdziļākā līdzjūtība Daces Paulsones 

ģimenei un piederīgajiem, viņu mūžībā 
pavadot.

Vecbebru Profesionālās vidusskolas 
skolotāji un darbinieki

Un, kad būs jāšķiras, norimšu –
Koks pilns dziesmotu žūžu,
Putnam uz spārngaliem atstāšu
Grūtu un laimīgu mūžu.
                     /V. Mora/
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem,
Miervaldi Unguru mūžībā pavadot.

Bebru pagasta pensionāru padome 
„Mārtiņroze”


