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26. aprīlī uz Lielo talku!
KAD UN CIKOS?
Lielā talka notiks sestdien, 26.
aprīlī, no plkst. 10:00 – 15:00 vienlaicīgi visā Latvijā!
Lielās talkas koordinatore Kokneses novadā – Kokneses novada
domes Komunālās nodaļas vadītāja
Benita Peciņa, benita.pecina@koknese.lv T. 29421728.
KUR TALKOT?
Kokneses pagastā
* Dabas takas gar Daugavas
krastu sakopšana no Kokneses līdz
Likteņdārzam. Talcinieki vāks sausos zarus, atkritumus, ko Daugava
atnesusi uz krastu, auto riepas, kas
palikušas no laikiem, kad blakus darbojās autotrase. Būs iespēja iemēģināt roku klūgu žoga pīšanā. Talkas
atbildīgais Aldis Neija, T. 26484295.
• Kokneses pagasta daudzdzīvokļu māju teritoriju sakopšana.
Talkas atbildīgais Ziedonis Vilde, T.
29324380
• Sakopt savas teritorijas apkārtni
aicinātas visas iestādes un uzņēmumi
Kokneses pagastā.
Bebru pagastā
• Valsts autoceļu pieguļošās joslās atkritumu salasīšana.
• Mežaparka sakopšana (kritalu,
atvašu, atkritum vākšana).
• Vecbebru Sv. Ģimenes Romas
katoļu baznīcas teritorijas sakopšana
un labiekārtošana.
• Ornicāna dīķa krasta joslā apauguma novākšana, pieguļošā teritorijā atkritumu savākšana.
• Zutēnu kapi

Radošo darbu
konkurss – izstāde
Kokneses novada
domē
Gaidot pavasara tradicionālo
pasākumu – Lielo talku, Kokneses
novada pašvaldības Lielās talkas
koordinatore Benita Peciņa aicināja
Kokneses novada iedzīvotājus piedalīties radošo darbu konkursā – izstādē „Tīra Baltijas jūra sākas tavā
vannas istabā”, radot oriģinālus,
telpiskus darbus no otrreizēji izmantojamiem materiāliem, lai pievērstu bērnu un jauniešu uzmanību
atkritumu tēmai, aicinot uz videi
draudzīgu atkritumu apsaimniekošanu un to šķirošanu. Konkurss ir
noslēdzies un iesniegtie darbi līdz
23. aprīlim apskatāmi izstādē Kokneses novada domes 1. stāva vestibilā, kurā ikviens izstādes apmeklētājs var nobalsot par savu favorīta
darbu. Novada izglītības iestāžu

pirmsskolas bērnu un skolēnu, kā arī
citu individuālo autoru darbi ir apbrīnas vērti! No otrreizēji izmanto-

jamiem materiāliem ir tapuši mazi
mākslas darbi. Tie noteikti jāredz
savām acīm! Konkursa uzvarētāju
apbalvošana notiks 26. aprīlī Kokneses Lielās talkas pasākumā.
Kokneses Novada Vēstis

Talkas atbildīgā Ilze Pabērza, T.
29142183.
• Vecbebru Profesionālās un vispārizglītojošās internātvidusskolas
audzēkņi talkos Lielās talkas nedēļā,
sakopjot skolas dienesta viesnīcai un
mācību korpusa pieguļošo teritoriju,
bet 26. aprīlī pedagogi un citi skolas
darbinieki talkos Vecbebru muižas
parkā. Talkas atbildīgais Jānis Bakmanis, T. 29133561.
Iršu pagastā
• Bulandu pilskalna sakopšana.
• Iršu kapsētas sakopšana.
Talkas atbildīgais Normunds Jirgens, T. 28735729
KUR SAŅEMT ATKRITUMU
MAISUS?
Lūgums maisus neaizsiet, savilkt

ar speciālajām aukliņām.
Lielās Talkas atkritumu maisi
šogad ir sarkanā krāsā un talcinieki
tos bez maksas varēs saņemt tikai un
vienīgi 26. aprīlī ikvienā www.talkas.lv reģistrētajā talkas norises vietā
visā Latvijā. Atkritumu vākšana notiek tikai šajos maisos un nekur citur
tos šogad nav iespējams saņemt. Papildus informācija pie koordinatora:
KUR ATSTĀT PIEPILDĪTOS
MAISUS?
Par Lielās Talkas atkritumu maisu
savākšanu un izvešanu ir atbildīga attiecīgā pašvaldība. Savus piepildītos maisus atstāj TIKAI reģistrētajā talkas vietā
un par to atrašanās vietu informē talkas
Atbildīgo. Neskaidrību gadījumā zvani
savas pašvaldības talkas koordinatoram.

KO IESĀKT AR AIZDOMĪGIEM ATKRITUMIEM UN MIRUŠIEM DZĪVNIEKIEM?
Ja talkojot ieraugi izlietotas injekcijas šļirces, pudeles ar ķīmiskiem vai
nenosakāmiem šķīdumiem, akumulatorus, kā arī citus bīstamus atkritumus
– neaiztiec tos! Par šādu priekšmetu
atrašanās vietu informē Talkas Atbildīgo! Bet, ja talkojot dabā vai pilsētas teritorijā uzej mirušu dzīvnieku
– neaiztiec to, bet gan ziņo attiecīgajai pašvaldībai. Savukārt, ja ieraugi
vairāk nekā divus ievainotus vai bojā
gājušus dzīvniekos, ziņo operatīvajam
dienestam pa tālruni 112.
KĀ APĢĒRBTIES?
Talkojot noteikti lieto darba cimdus! Iesakām vilkt garās bikses un
kreklu vai jaku ar garām piedurknēm. Kājās velc slēgtus apavus ar
pietiekami cietu, biezu zoli, lai pēdās
neieduras kāds nepamanīts stikls vai
ass priekšmets. Galvā liec cepuri vai
lakatu. Šāds apģērbs Tevi pasargās
arī no ērču kodieniem!
KO ŅEMT LĪDZI?
Dodoties talkot, noteikti ņem līdzi
darba cimdus, savus ģimenes locekļus,
draugus, radus, darba kolēģus, kaimiņus un pats svarīgākais – darba prieku!
UZ TIKŠANOS 26. APRĪLĪ!
P. S. Lielajā Talkā aicinām ne tikai
vākt atkritumus, bet darīt arī citus labus
darbus – stādīt kokus, radīt brīnišķīgas
puķu dobes, labiekārtot māju pagalmus, izgatavot putnu būrīšus, atjaunot žogus, soliņus, tiltiņus... Dzīvosim
skaisti! Lai prieks Tev pašam un pārējiem! Tīra Latvija sākas Tavā galvā!

Kokneses Ziņģe ir klāt!
„Ziņģe nav tik sena kā latviešu
tautasdziesma, bet tā ir melodija, kas
aizkustina sirdi,” pagājušajā Kokneses Ziņģē 2013 atzina tautas mūzikas
eksperts un kapelas „Hāgenskalna muzikanti” vadītājs Ilmārs Pumpurs. Jau
trešo pavasari, šoreiz 12. aprīlī pulksten
16, Kokneses kultūras namā tiksimies
ziņģētāju un stāstnieku vakarā! Arī šogad pasākums piesaistījis uzmanību no
vairākiem Latvijas novadiem. Uz kopīgu ziņģēšanu un stāstnieku godu pieteikušās 16 kopas un 2 individuāli dalībnieki. Inguna Žogota, folkloras kopas
„Urgas” vadītāja un Kokneses Ziņģes
dibinātāja teic, ka pasākumā varēsim
redzēt un dzirdēt apmēram 170 dziedošus, muzicējošus un radošus cilvēkus.
Dalībnieku vidū ir: Kokneses folkloras
kopa „Urgas”, Ogres folkloras kopa
„Artava”, tautas tradīciju kopa „Budēļi” (Rīga), Ausma Markava (Koknese),
„Aizezeres muzikanti” no Bebriem,
Dekšāres vīru kopa „Kūzuls”, Pļaviņu folkloras kopa „Āre”, Rita Salmiņa (Koknese), Dobeles folkloras kopa
„Puduris”, „Die Lustigen” Dobeles
Vācu kultūras biedrības ansamblis,
Daugmales dziedošā kopa „Liives”,
Vivita Skurule (Viļāni) un Līga Reitere
(Ventspils), Cesvaines folkloras kopa
„Krauklēnieši”, Aiviekstes sieviešu senioru vokālais ansamblis „Ābeļziedi”,
Kokneses spēlmaņu kopa „Skutelnieki”, Šlāgeransamblis „Labākie gadi”
(Mārciena), folkloras kopa „Isnauda”,
folkloras deju kopa „Dandari”.
Būs ziņģes, stāsti, amatnieki un lustīga dancošana! Skatītāji mīļi gaidīti!
Kokneses Novada Vēstis

„Aprīlī man jābūt mājās,
kad spoži zilas pār baltiem bērziem debess līgst, kad dzeguze
jau zvana silā, kad bites stropu
atstāt drīkst.”, taisnība tautā mīlētajai dzejniecei Ārijai
Elksnei, kuru lasītāji Lielās lasīšanas aptaujā atzinuši par visvairāk lasīto dzejnieci Latvijā.
Aprīlis ir laiks, ko nedrīkst nokavēt! Pavasarim vārti ir vaļā.
Dabai vēl nav spilgtu krāsu, bet
vēl brīdis un koku zari uzplauks
spirgtā zaļumā. Mums jāmācās
no pirmajām bērza lapām – no
jauna uzplaukt un apjaust, ka
ik mirklis ir neatkārtojams un
vienreizējs.
Šis avīzes numurs steidz
stāstīt par notikumiem, kuros kā
uz pavasara spārniem netrūkst
košuma un dzīvesprieka. Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā
atklāta trešā „Samsung” digitālā mācību klase Latvijā, mazie
deju svētki jau notikuši novada
skolu deju kolektīviem, īpaši darbīgs šis laiks bijis sporta
draugiem. Koknesē noticis gan
pirmais zolmeistara turnīrs, gan
ģimeņu sporta diena. Par nākamajām sporta centra aktivitātēm
uzzināsiet sarunā ar Kokneses
sporta centra direktoru Dāvi
Kalniņu. Ar tik daudz labām ziņām pagājis pavasara pirmais
mēnesis. Vienu no sirsnīgākajām vēstīm martā atnesis stārķis – Kokneses novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti pieci
zēni un viena meitenīte! „Ģimene ir pats svarīgākais,” atzīst
Viktorija un Alfons Kuzmini no
Iršu pagasta, kuru kopā noietais
ceļš mērāms 66 gadu garumā.
Arī viņu dzīvesstāstu atradīsiet
avīzes lappusēs. Novēlam, lai
visi jaundzimušie bērniņi izaug
mīlēti un loloti stiprās un laimīgās ģimenēs Kokneses novadā!
Esam sagaidījuši Lielo dienu, bet kristīgajā pasaulē vēl
gatavojas Lieldienu atnākšanai
– Jēzus Kristus augšāmcelšanās
svētkiem. Laiks, kad nokāpt savas dvēseles dziļumos un ieraudzīt, ka vislielākie spēki slēpjas
mūsu dvēselē.
Lai arī Lielā talka ir nedēļu
pēc Lieldienām, lai mums izdodas jau pirms svētkiem sapost
māju pagalmus un sētas, ik vietu, ko noglāsta pavasara saules
stari!
Priecīgu un darbīgu aprīli!
Anita Šmite, Sarmīte Rode

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

2014. gada 26. martā
Kokneses novada dome nolēma:
1.1. Apstiprināt sabiedrības ar
ierobežotu atbildību „Kokneses
Komunālie pakalpojumi” , reģ. Nr.
48703001147 gada pārskatu par
2013. gadu.
1.2. SIA „Kokneses Komunālie
pakalpojumi” valdes locekļa Armanda Preisa amatalgu atstāt iepriekšējo.
2. Noteikt, ka projekta „Šķeldas
katlu mājas modernizācija Koknesē” ID Nr.KKP 2014-1 (Projekta ID
Nr.PCS/3.5.2.1.1/12/04/036) iepirkuma maksimālā summa ir EUR
900 000,00 (deviņsimt tūkstoši euro).
3.1. Apstiprināt sabiedrības ar
ierobežotu atbildību „Vidusdaugavas PAAO”, Gada pārskatu par 2013.
gadu (pārskats pievienots pielikumā).
3.2. Uz aprīļa domes sēdi uzaicināt SIA „Vidusdaugavas SPAAO”
valdes locekli Jāni Daģi.
4.1.Pieņemt zināšanai Bebru pagasta pārvaldes vadītājas Ilzes Pabērzas informāciju par darbu (informācija mājas lapā - www.koknese.lv).
4.2. Pieņemt zināšanai Iršu pagasta pārvaldes vadītājas Rainas Līcītes informāciju par darbu (informācija mājas lapā- www.koknese.lv).
5. Apstiprināt grozījumus Kokneses novada bibliotēku lietošanas
noteikumos (informācija mājas lapā
– www.koknese.lv).
6.1. Sagatavot dokumentus iesniegšanai Izglītības zinātnes ministrijā valsts nekustamo īpašumu
„Riemeru – Silavu meži” Bebru
pagastā, Kokneses novadā atsavināšanai.
6.2. Griezties Latvijas Pašvaldību savienībā un Zemkopības ministrijā ar ierosinājumu grozīt „Mežu
likuma” 44. p. 4. daļu, nosakot, ka
mežu pašvaldība var saņemt jebkuru
autonomo funkciju pildīšanai, kuras
ir noteiktas likumā „Par pašvaldībām”.
7. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 3 „Grozījumi Kokneses
novada domes 2013. gada 30. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 15
„Par Kokneses novada pašvaldības
aģentūras „Kokneses Sporta centrs”
sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi”.
8.1. Pārdot atklātā izsolē ar augšupejošu soli Kokneses novada domei piederošu nekustamo īpašumu
ar kadastra Nr. 3260 900 0540 – trīs
istabu dzīvokli Nr.11, platība 71,7
m2 ar adresi „Liepas” - 11, Bormaņi, Kokneses pagasts, Kokneses novads.
8.2. Noteikt nekustamā īpašuma
ar kadastra Nr. 3260 900 0540 dzīvokļa Nr.11, ar adresi „Liepas”- 11,
Bormaņi, Kokneses pagasts, Kokneses novads, izsoles sākumcenu EUR
2950,00 (divi tūkstoši deviņi simti
piecdesmit euro 00 centi).
8.3. Noteikt, ka izsolei var reģistrēties līdz 2014. gada 19. maija
plkst. 10.00 un izsole notiks 2014.
gada 20. maijā plkst. 10.00, Kokneses novada domes administrācijas
ēkas telpā Nr. 1 (apspriežu zālīte),
Melioratoru ielā 1, Koknesē, Kokneses pagastā, Kokneses novadā.
8.4. Apstiprināt nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 3260 900 0540 dzīvokļa Nr.11 „Liepas” - 11, Bormaņi,
Kokneses pagasts, Kokneses novads,
izsoles noteikumus (pielikumā).
8.5. Sludinājumu par izsoli publicēt laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”,
laikrakstā „Kokneses Novada Vēs-
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tis” un ievietot Kokneses novada
domes mājas lapā internetā www.
koknese.lv.
9. Piešķirt ar KPFI līdzekļiem finansētā, Kokneses novada domes iesniegtā projekta iesnieguma „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana
Kokneses novadā, iegādājoties divus
jaunus, rūpnieciski ražotus M1 kategorijas elektromobiļus” īstenošanai
līdzfinansējumu:
54 440,00 euro (piecdesmit
četri tūkstoši četri simti četrdesmit euro un 0 centi), no kurām 54
440,00 euro (piecdesmit četri tūkstoši četri simti četrdesmit euro un
0 centi) ir attiecināmās izmaksas un
0,00 (nulle euro) ir neattiecināmās
izmaksas.
No attiecināmajām izmaksām
KPFI finansējums ir 37 000,00 (trīsdesmit septiņi tūkstoši euro un 0 centi) un Kokneses novada domes finansējums ir 17 440,00 (septiņpadsmit
tūkstoši četri simti četrdesmit euro
un 0 centi).
10. Apstiprināt grozījumus Kokneses internātpamatskolas-attīstības
centra Nolikumā
11.1. Neslēgt vienošanos ar
Aizkraukles dzīvnieku aizsardzības biedrību „Felida” par palīdzības
sniegšanu bez saimniekiem palikušajiem kaķiem.
11.2. Uzdot novada komunālajām nodaļām apzināt situāciju par
bez saimniekiem palikušo suņu un
kaķu problēmas risināšanu.
12. Lai realizētu biedrības „SB
Koknesis” noteikto mērķi par spēka
sporta attīstīšanu Kokneses novadā, no sadzīves tradīciju līdzekļiem
piešķirt finansējumu 1500,00 (viens
tūkstotis pieci simti) euro apmērā
jauna inventāra iegādei vai esošā
inventāra uzlabošanai pašvaldības
aģentūras „Kokneses sporta centrs”
svaru zālē, veselīga dzīves veida veicināšanai vai projekta līdzfinansējumam.
13. Saskaņā ar 2014. gada 18.
marta mājas „Austrumi” dzīvokļu
īpašnieku kopsapulces lēmumu (protokols Nr.1) mājas „Austrumi” pārvaldīšanai izveidot biedrību;
14.1. Sadarboties ar a/s „Lauku
Avīze” grāmatas „Latvijas novadu
dārgumi” veidošanā.
14.2. No pašvaldības budžeta
atbalstīt grāmatas „Latvijas novadu
dārgumi” izdošanu ar EUR 150,00
(viens simts piecdesmit euro).
Nākamā domes sēde notiks 30.
aprīlī pulksten 14.00
Sēdē tiks izskatīti šādi pamatjautājumi:
1. Par pašvaldības Gada pārskatu
2. Par sociālajai palīdzībai plānoto līdzekļu izlietojumu 1. ceturksnī
3. Par pašvaldības aģentūru finansiālo darbību 1. ceturksnī
4. Par pašvaldības laikrakstu
„Kokneses Novada Vēstis” un pašvaldības mājas lapu
5. Par Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.
- 2037. gadam un Kokneses novada
attīstības programmas 2013. - 2019.
gadam īstenošanu 2013. gadā
6. Par skolas formas tērpiem
novada izglītības iestādēs.
Dzintra Krišāne,
Kokneses novada domes sekretāre

Aicinām uz Likteņdārzu
Šogad Likteņdārza sezona ir sākusies agri. Kopš februāra Kokneses
novada domes ēkā ir atvērta izstāde
Likteņdārza draugu alejas atbalstam,
un jau 9. martā notikusi pirmā ekskursija. Ar 1. aprīli durvis vērusi Likteņdārza Informācijas ēka. Tāpat kā
iepriekšējos gados, aicinām atbalstīt
dārza tapšanu, braucot ekskursijās,
stādot kokus (sākot ar maiju), vedot
tumši pelēkos laukakmeņus amfiteātra akmeņu krāvumam un ziedojot
bruģakmenim ar savu vārdu.
Šajā sezonā esam paredzējuši
iesākt apmeklētāju autostāvvietas
būvniecību. Stāvvietas tehniskais
projekts ir AS „Ceļuprojekts” un SIA
„Aqa-Brambis” ziedojums. Būvniecībā paredzēts izmantot Latvijas Nacionālo bruņoto spēku dāvinājumu –
pagājušā gadsimta 30. gados Latvijas
Armijai ziedotos laukakmeņus, kas
tika atvesti no Latvijas malu malām.
Ar SIA „Lāči” atbalstu esam paredzējuši izveidot apmeklētāju pikni-

ka vietu pie autostāvvietas.
17. februārī sadarbībā ar AS „Latvijas Finieris”, Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Rīgas Tehnisko
universitāti un RISEBA gada sākumā
izsludināts konkurss par skici gājēju
tiltam Likteņdārza meža daļā, un tiltu
plānots izbūvēt šajā gadā.
Sadarbībā ar LR Aizsardzības
ministriju, Latvijas Mākslas akadēmiju un tēlnieku Ojāru Feldbergu
plānots sākt darbu pie piemiņas vietas izveides latviešu strēlnieku pulku
dibināšanas 100. gadadienā.
Maijā ceturto gadu pēc kārtas
plānots Likteņdārzam veltīts labdarības pasākums – koncerts un mākslas
darbu izsole jaunās Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkā.
20. maijā plānots Latvijas pašvaldību Ozolu goda sardzes stādīšanas
turpinājums un 22 Zemgales plānošanas reģiona pašvaldību viesošanās
Likteņdārzā. Tāpat maija mēnesī
Likteņdārzā tradicionāli paredzēts

speciālo izglītības iestāžu festivāls.
No 3. jūnija Likteņdārza bruģakmens izstāde būs apskatāma Latvijas
Sporta muzejā Rīgā.
8. augustā paredzēta LTV sestā
ziedojumu akcija „Top Latvijas Likteņdārzs!”.
11. novembrī – svecīšu aizdedzināšana Brīvības cīņās kritušo piemiņai.
Kā katru gadu, 18. novembrī tiks
izgaismots Ābelīšu alejas ceļš un
pulksten 16.06 varēs vērot saulrieta
virs amfiteātra.
Likteņdārza Informācijas ēkas
darba laiks aprīlī – otrdien, trešdien
un ceturtdien – no pulksten 10:30 –
17, piektdien, sestdien, svētdien un
svētku dienās – no pulksten 10 – 17.
Likteņdārza Jūs sagaidīs Administratīvā direktore Santa Midere. Tuvāka
informācija pa tālruni 2549 5544.
Valda Auziņa
„Kokneses fonda”
Valdes priekšsēdētāja

Pa novada ceļiem ripos elektromobiļi
Kokneses novada domes deputāti nolēma piešķirt līdzfinansējumu
projektam „Siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšana Kokneses
novadā, iegādājoties divus jaunus,
rūpnieciski ražotus M1 kategorijas
elektromobiļus.”, kurš iesniegts Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta
(KPFI) finansēto projektu atklātajam konkursam. Kokneses novada
domes izpilddirektors Ilmārs Klaužs

informē, ka minētā projekta ietvaros dome iegādāsies divus jaunus
elektromobiļus Komunālās nodaļas
un pašvaldības policijas darba vajadzībām. „Pašvaldības policijas automašīna ir savu laiku nokalpojusi,
ar lielu degvielas patēriņu. Automašīna būs nepieciešama arī Komunālās nodaļas darbam – vadītājai un
dārzniekam. Salīdzinot ar līdzvērtīgas cenas automašīnu, kura patērē

benzīnu vai dīzeļdegvielu, elektromobilis ir videi draudzīgs transportlīdzeklis un ekonomiski izdevīgāks.
Astoņu gadu laikā elektromobiļu
iegāde pilnībā atmaksāsies uz degvielas rēķina, jo patērē 1,56 eiro uz
100 kilometriem, kā arī būs ievērojami lētākas tehniskās apkopes
izmaksas,” elektromobiļa teicamās
īpašības raksturo izpilddirektors Ilmārs Klaužs.

Nosaka iepirkuma maksu
Kokneses novada domes sēdē
projektam „Šķeldas katlu mājas modernizācija Koknesē” noteica plānotā
iepirkuma maksimālo piedāvājuma
cenu - 900 000 eiro. Kokneses novada domes priekšsēdētāja Daiņa
Vingra skaidrojums: „Esošais apkures katls ir sliktā tehniskā stāvoklī,

secinājām, ka nav ekonomiski izdevīgi ieguldīt līdzekļus 18 gadus veca
katla remontam, kas veicinātu siltumenerģijas tarifa paaugstināšanu.
Nolēmām iesniegt projektu Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūrai
(LIAA). Projektā paredzēts uzstādīt
modernu apkures katlu un sakārtot

katlu mājas teritoriju. Pēc šobrīd
veiktajiem aprēķiniem, vadoties no
pašreizējām elektroenerģijas un šķeldas izmaksām, jaunajai apkures sistēmu iekārtai ir ļoti augsts lietderības
koeficients. Katlu mājas modernizācijas rezultātā siltumenerģijas tarifs
netiks paaugstināts.”

Plānots siltināt Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas ēku
Iepriekšējos gadus Kokneses
novadā ir paveikta vairāku ēku siltināšana. Kokneses novada dome
iesniegusi Klimata pārmaiņu finanšu
instrumenta (KPFI) finansēto projektu atklātajam konkursam Attīstības
nodaļas sagatavoto projektu „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas
ēkām, Parka ielā 27, Koknesē, Kokneses novadā, uzlabojot ēku energoefektivitāti”. Kokneses novada
domes priekšsēdētājs Dainis Vingris
informē: „ Aizvadītās ziemas aukstākajā laikā mācību telpās bija zema
gaisa temperatūra, skolēni stundās

sēdēja virsdrēbēs. Īstenojot projektu, plānots veikt vidusskolas ēkas
siltināšanu, trīs gaiteņu un ēdnīcas
zāles remontu, lietus ūdens kanalizācijas sistēmas izbūvi. Kopējās darba
izmaksas prognozējamas ap miljons
eiro. Viss atkarīgs no iesniegtā projekta apstiprināšanas.”

Nekustamā īpašuma dzīvokļa izsole
Kokneses novada dome pārdod
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
tai piederošu sekojošu nekustamo
īpašumu:
Nekustamo īpašumu - trīs istabu
dzīvokli renovētā mājā ar kadastra Nr. 32609000540 „Liepas” - 11,
Kokneses pagastā, Kokneses novadā.
Izsoles sākumcena EUR 2950,00
(divi tūkstoši deviņi simti piecdesmit

euro). Lai piedalītos Objekta izsolē
līdz 2014. gada 19. maija plkst.
10.00 ir jāiesniedz iesniegums un
dokumentus par dalības maksas
30,00 euro un nodrošinājuma naudas 295,00 euro nomaksu. Objekta
izsole notiks 2014. gada 20. maijā
plkst. 10.00 Kokneses novada domes ēkā Melioratoru ielā 1, Koknesē. Dzīvokli iespējams iegādāties

uz nomaksu ar termiņu līdz 5
gadi.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Kokneses novada domes 13.
kabinetā vai kancelejā, Melioratoru
ielā 1, Koknesē un internetā pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv.
Objekta apskati iepriekš saskaņot
ar speciālisti E. Ģēģeri pa tālruni
65133634

Garāžu īpašnieku zināšanai
Personām, kurām piederošās garāžas atrodas uz Kokneses novada domes
zemes gabaliem „Garāžas Starts” un
„Garāžas Lada” un nav noslēgti zemes
nomas līgumi ar pašvaldību, lūdzu,
nekavējoši ierasties Kokneses novada
domē 10. kabinetā, lai noslēgtu nomas
līgumus. Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.

735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 11. punktu – ja ēkas
(būves) īpašnieks, tiesiskais valdītājs
vai lietotājs atsakās noslēgt nomas līgumu, iznomātājam ir tiesības prasīt
piespiedu nomas līguma noslēgšanu.
Atgādinu, ka garāžu īpašniekiem
ir pienākums sakopt un uzturēt kārtībā viņiem piederošo garāžu teritorijas.

Sīkāku informāciju varat saņemt
Kokneses novada domē 10. kabinetā
pie nekustamā īpašuma speciālistes
Elitas Ģēģeres, tālrunis 65133834,
mob. 28694278, E-pasts elita.gegere@koknese.lv.
Elita Ģēģere,
Kokneses novada domes nekustamā
īpašuma speciāliste
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Uzsākta Zutēnu kapličas renovācija
Lauku atbalsta dienests pagājušā
gada rudenī apstiprināja Kokneses novada domes projektu „Kapličas vienkāršota renovācija Bebru pagasta
„Zutēnu” kapos”, kas tika iesniegts
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā” ietvaros.
Darbs pie Zutēnu kapličas renovācijas jau ir uzsākts – plānots nomainīt jumtu, grīdas segumu, atjaunot logus, durvis, fasādi, izbūvēt logu

austrumu fasādē un koka kāpnes uz
zvanu torni, izveidot bruģētu autostāvvietas laukumu kapličai piegulošajā teritorijā 120 m2 platībā, ierīkot
kanalizāciju un WC, lietus ūdens noteku sistēmu, iekārtot kapličas iekštelpas, uzstādot soliņus un svečturus.
Veiktie darbi būtiski uzlabos apbedīšanas pakalpojuma kvalitāti Bebru
pagastā. Bēru ceremonijas un atceres
pasākumi tiks rīkoti atjaunotā, izremontētā un estētiski pievilcīgā vietā.
Projekta mērķis ir apbedīšanas
pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās infrastruktūras uzlabošana, no-

Ar biedrības „Daugavas Savienība” finansiālu atbalstu Kokneses
novadā tiks īstenots projekts „Dabas
pieminekļa aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma “Kokneses parks”
koku kopšana”.
Projekta kopējās izmaksas ir
EUR 709,00. Izmantojot šo finansējumu, tiks veikta piecu parkā augošu

ozolu kopšana, sauso un veco zaru
apzāģēšana. Koku kopšana paildzinās koku mūžu un padarīs vizuāli
pievilcīgāku parka ainavu, kā arī tiks
uzlabota apmeklētāju drošība. Plānotos darbus paredzēts veikt ozolu alejā, kas ved gar Kokneses vidusskolu
un ir gājēju un velosipēdistu biežāk
izmantotais ceļš iekšā parkā. Apmek-

lētājiem būs pieejama sakopta, droša
vide, kur pavadīt brīvo laiku un doties pastaigās.
Apstiprināts projekts „Nacionālā muzeju krājuma ekspozīcijas
glabāšanas apstākļu uzlabošana un
pieejamības nodrošināšana tēlnieka
Voldemāra Jākobsona memoriālajā
mājā-muzejā”

Kultūras ministrijas gada sākumā
izsludinātajā projektu konkursā par
valsts finansējumu Nacionālā muzeju
krājuma uzturēšanai un izmantošanai pašvaldību, autonomajos un privātajos muzejos atbalstīts Kokneses
novada domes projekts „Nacionālā
muzeju krājuma ekspozīcijas glabāšanas apstākļu uzlabošana un
pieejamības nodrošināšana tēlnieka Voldemāra Jākobsona memoriālajā mājā-muzejā”.
Projekta mērķis: Nodrošināt
tēlnieka Voldemāra Jākobsona memoriālās mājas-muzeja ekspozīcijas
izvietošanai kvalitatīvus un atbilstošus apstākļus, tādējādi sekmējot Na-

cionālā muzeju krājuma saglabāšanu
un izmantošanu.
Projekta ietvaros tiks iegādātas
astoņas jaunas vitrīnas ar stikla pārsegumu. Labākai ekspozīcijas aplūkošanai vitrīnas tiks aprīkotas ar
apgaismojumu. Pašreizējie ekspozīcijas izkārtošanai izmantotie plaukti
un skapji ir būtiski novecojuši un nenodrošina atbilstošus apstākļus ekspozīcijas izstādīšanai un pieejamībai.
Jauna dizaina eksponēšanas iekārtu iegāde, izvietošana un aprīkošana ar apgaismojumu uzlabos
muzeja ekspozīcijas pieejamību
apmeklētājiem, papildinās muzeja
materiāltehnisko bāzi, ieviesīs mo-

dernāku izskatu muzeja interjerā un
ļaus muzeja apmeklētājiem gūt pēc
iespējas pilnvērtīgāku priekšstatu par
tēlnieka dzīvi un darbību. Vitrīnās
tiks izvietotas fotogrāfijas, dokumenti, iespieddarbi, tēlnieka darbarīki,
sīki sadzīves priekšmeti utml.
Kopējās plānotās projekta īstenošanas izmaksas ir EUR 1549,51
(ar PVN), no tām EUR 1200,00 ir
valsts finansējums un EUR 349,51
– Kokneses novada domes līdzfinansējums.
Projekta īstenošanas termiņš ir
2015. gada 15. janvāris.
Projekts tiek īstenots ar LR Kultūras ministrijas atbalstu

Jaunieši var pieteikties praksē Eiropas Parlamenta (EP)
vēlēšanu iecirkņos
nām un parādīt to, ka vēlēšanās katra
balss, katrs vēlēšanu zīmē ievilktais
plusiņš vai svītrojums ietekmē vēlēšanu rezultātu. „Labāk vienreiz
redzēt, nekā simts reizes dzirdēt,”
projekta ieceri komentē A.Cimdars,
piebilstot, ka darbs vēlēšanu iecirknī
ir laba iespēja, kā atbrīvoties no tiem
negatīvajiem stereotipiem par vēlēšanām, kas sakņojas nezināšanā un
vēlēšanu procedūru nepārzināšanā.
Ielūkoties vēlēšanu iecirkņa darba aizkulisēs ikvienam interesentam
iespējams jau tagad, portālā Prakse.
lv atbildot uz divdesmit āķīgiem
jautājumiem par vēlēšanu iecirkņa
komisijas locekļa darbu, piemēram,
kā jārīkojas, ja rodas domstarpības
par vēlētāju izdarītajām atzīmēm vēlēšanu zīmēs, vai vēlēšanu iecirknī
atļauts aģitēt, kad jāsāk skaitīt vēlēšanās nodotās balsis un citiem.
„Mēs ik gadu veidojam vairākus
valstiski nozīmīgus projektus, un
mums šķita ļoti svarīgi iesaistīties arī
pilsoniskās apziņas veidošanā un jau-

Kokneses novads Pārnovadu
uzņēmēju dienās Aizkrauklē

drošinot vēsturiskās Zutēnu kapsētas
kapličas ilgtermiņa pielietojamību un
sekmējot kapličas kā sakrālā arhitektūras mantojuma saglabāšanu.
Plānotās projekta kopējās izmaksas ir EUR 25 856,50, no tām
EUR 12 394,02 ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) finansējums un EUR 13
462,47 – Kokneses novada domes
līdzfinansējums.
Projekts tiks īstenots līdz 2014.
gada 17. oktobrim.
Atbalsta Zemkopības ministrija
un Lauku atbalsta dienests.

Biedrība „Daugavas Savienība” apstiprina projektu „Dabas pieminekļa
aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma „Kokneses parks” koku kopšana”

2014. gada Eiropas Parlamenta
(EP) vēlēšanās Centrālā vēlēšanu
komisija (CVK) sadarbībā ar portālu Prakse.lv īsteno projektu, kura
ietvaros 16 līdz 25 gadu veciem jauniešiem ir iespēja pieteikties praksē
EP vēlēšanu iecirkņos. Prakse paredzēta vidusskolēniem un studentiem,
kuri vēlas iepazīt vēlēšanu iecirkņa
komisijas darbu, interesējas par vēlēšanām, ir sociāli atbildīgi, kā arī
nākotnē vēlētos pildīt sabiedriski nozīmīgos vēlēšanu iecirkņa komisijas
locekļa pienākumus.
Prakses ietvaros jauniešiem būs
iespēja piedalīties vēlēšanu iecirkņu
komisijas darbā no iecirkņu atvēršanas 19. maijā līdz EP vēlēšanu dienai, 24. maijam. Tāpat, gatavojoties
praksei, jaunieši varēs apmeklēt
CVK rīkotos mācību seminārus vēlēšanu iecirkņu komisijām.
CVK priekšsēdētājs Arnis Cimdars uzskata, ka prakse vēlēšanu
iecirknī ir viena no iespējām, kā
veicināt jauniešu interesi par vēlēša-

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

nās paaudzes aktivitātes veicināšanā
vēlēšanu procesa organizācijā. Tikai
mēs paši varam motivēt jauniešus
vairāk domāt par politiku un iesaistīties savas nākotnes lemšanā,” atzīst
portāla Prakse.lv vadītājs Jānis Logins. „Uzskatu, ka prakse jauniešiem
vēlēšanu laikā ļaus attīstīt komunikāciju un organizatoriskās prasmes,
ļaus labāk izprast vēlēšanu procesu.
Aicinām visus interesentus iepazīties
ar vēlēšanu komisiju darbu virtuālajā
praksē!”
Apmeklēt „Virtuālo praksi”
jaunieši aicināti tīmekļa vietnē
www.prakse.lv, bet pieteikties
praksei – CVK Informācijas nodaļā līdz š. g. 24. aprīlim, sūtot CV un
motivācijas vēstuli uz e-pastu vita.
brize@cvk.lv. Vairāk par prakses
nosacījumiem - www.cvk.lv sadaļā
„Prakse vēlēšanu iecirknī”.
Kristīne Bērziņa
CVK Informācijas nodaļas vadītāja
T 67814900, 29406604
e-pasts: kristine.berzina@cvk.lv

Kokneses novada uzņēmējiem ir ar ko pārsteigt un iepriecināt!
Aizkrauklē, „IGA” centrā, 22.
martā notika trešā Pārnovadu uzņēmēju diena. Tajā piedalījās ap 100
uzņēmēju, amatnieku un iestāžu no
Aizkraukles, Skrīveru, Viesītes, Madonas, Krustpils, Jaunjelgavas un
Kokneses novada. Kokneses novada stendā ar saviem ražojumiem un
darinājumiem piedalījās ZS „Vecsiljāņi” (Ievas siers), ZS „Janavas”
(tējas, garšvielas, kosmētika), Līga
Rūķe (saldumi), ZS „Lejasgravas”

(piena produkti), Laima Antoneviča
(adījumi), SIA „Mazā Kāpa” (ādas
izstrādājumi) un Dace Biķerniece
(rotas). Koknesieši Pārnovada uzņēmēju dienas atbalsta visus šos trīs
gadus. Kā atzina paši izstādes dalībnieki – šogad pasākums bija labi
apmeklēts un arī tirgošanās izdevusies! Ir interesanti uzzināt, kā veicas
kaimiņu novadiem un satikties arī ar
sava novada cilvēkiem.
Kokneses Novada Vēstis

No 1. aprīļa atkal stājas
spēkā Starta tarifs
No 1. aprīļa mājsaimniecības
par pirmajām 1200 patērētajām
kilovatstundām (kWh) norēķināsies pēc Starta tarifa, bet par pārējām – pēc Pamata tarifa. Būtiski
atcerēties, ka ar 1. aprīli klients sāk
uzskaitīt patērētās kilovatstundas
no jauna, taču par aprīlī patērēto
elektroenerģiju norēķinās maijā
pēc Starta tarifa.
Taču, ja klients vēlas saņemt
elektroenerģiju pēc jaunā tirgus
līguma nosacījumiem, AS „Latvenergo” šādu iespēju nodrošina –
klientam arī šogad ir iespēja izvēlēties AS „Latvenergo” izstrādātos
tirgus piedāvājumus no produktu
līnijas „Elektrum”.
AS „Latvenergo”, ņemot vērā izmaiņas likumdošanā - elektroenerģijas
tirgus atvēršanas atlikšanu mājsaimniecībām līdz 2015. gada 1. janvārim,
arī no 1. aprīļa līdz gada beigām turpinās pārdot elektroenerģiju atbilstoši
līdz šim spēkā esošajiem līgumiem un
par Starta un Pamata tarifu.
Līdz elektroenerģijas tirgus atvēršanai vairums Latvijas mājsaimniecību par elektroenerģiju norēķinās pēc pašdeklarēšanās principa –
tas nozīmē, ka mājsaimniecība fiksē
skaitītāja rādījumu un aprēķina savu
ikmēneša patēriņu un maksājuma
summu. Šobrīd jau liela daļa klientu
savām ērtībām izmanto e-latvenergo.
lv, kur tiek uzrādīts iepriekšējais patēriņš un arī aprēķināta samaksa.
Tieši tāda pati kārtība saglabāsies arī pēc 1.aprīļa, sākoties jaunajam tarifu gadam. Klients, fiksējot
savu skaitītāja rādījumu, veic savu
elektroenerģijas maksājuma sum-

mas aprēķinu, pirmajām patērētajām
1200 kWh piemērojot Starta tarifu 0.1164 eiro/kWh, savukārt pārējām
Pamata tarifu – 0.1515 eiro/kWh.
www.e-latvenergo.lv lietotājiem šis
aprēķins notiek automātiski.
Ar 1. aprīli klients sāk uzskaitīt
patērētās kilovatstundas no jauna, un
par aprīlī patērēto elektroenerģiju norēķinās maijā pēc Starta tarifa. Klientam nav nepieciešams papildus ziņot
Latvenergo skaitītāja rādījumu 1.aprīlī,
jo to automātiski aprēķinās norēķinu
sistēma pēc klienta veiktā maksājuma.
Taču arvien vairāk AS „Latvenergo” klientu (šobrīd jau vairāk nekā
120 tūkstoši mājsaimniecību) par sev
piemērotāko un ērtāko norēķinu metodi izvēlas izlīdzināto maksājumu
(IM), kas īpaši piemērots klientiem
bez krasi mainīgiem elektroenerģijas
patēriņa paradumiem gada periodā/ar
stabilu patēriņu gada periodā – nav
jāziņo skaitītāja rādījumi, maksājumus ērti plānot un kontrolēt.
Izlīdzinātais maksājums paredz
katru mēnesi maksāt izlīdzinātu nemainīgu summu, kas aprēķināta atbilstoši klienta vēsturiskajam vidējam patēriņam. Gadījumā, ja klienta
patēriņš mainās, izlīdzinātā maksājuma summa tiek pārrēķināta. IM ērti
un vienkārši var pieteikties zvanot
Latvenergo klientu servisam pa tālruni 80200400, kā arī www.e-latvenergo.lv u.c.
Līdz ar Elektroenerģijas tirgus
atlikšanu līdz 2015.gada 1.janvārim,
elektroenerģijas piegādei mājsaimniecībām tiek piemēroti tie lēmumi
par tarifiem, kādi bija spēkā 2014.
gada 31.martā.
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Uzzini par pakalpojumiem Kokneses novadā
Kokneses novada mājaslapā
www.koknese.lv Uzņēmējdarbības
sadaļā ir pieejama apkopota informācija par novadā pieejamajiem
pakalpojumiem. Uzņēmējdarbības
apakšsadaļā „Kokneses novada uzņēmumi” atrodams uzņēmumu un
dažādu pakalpojumu sniedzēju sadalījums pa šādām darbības nozarēm:
• Pakalpojumi
• Lauksaimniecība
• Pārtikas produktu ražošana
• Amatniecība
• Celtniecība un būvmateriāli
• Kokapstrāde un mēbeles
• Mežsaimniecība un mežizstrāde
Pakalpojumu sadaļā varat iegūt
informāciju par:
• aktīvās atpūtas iespējām novadā (laivu noma, nūjošana, sporta
laukumi, zirgu izjādes u.c.);
• dažādām vietām pasākumiem
(telpas svinībām, viesu nami, piknika
vietas, pirtis, izklaides kāziniekiem);
• skaistumkopšanas saloniem;
• naktsmītnēm (viesnīcas, telts-

vietas, moteļi, viesu nami);
• tirdzniecības vietām un ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem;
• apģērbu šūšanu;
• zobārstu, ģimenes ārstu, veterinārārstu pieejamību un darba
laikiem;
• grāmatvedības uzņēmumiem;
• auto remonta darbnīcām, kravu pārvadājumiem;
• apbedīšanas pakalpojumiem;
• lauksaimniecības un komunālo nodaļu pakalpojumiem (tehnikas
noma, lauksaimniecības darbi u.c.).
Sadaļā „Citi pakalpojumi” atrodama informācija par ķīmisko tīrītavu, foto izgatavošanas iespējām,
datoru remontu un apkopi, arhitektu,
mērniecības pakalpojumiem, Latvijas Pasta filiālēm Kokneses novadā.
Pakalpojumu sniedzējiem un uzņēmumiem ir iespēja aktualizēt informāciju vai arī ievietot jaunu. Lai
to izdarītu, rakstiet uz mara.bitane@
koknese.lv vai zvaniet 65133636,
mob. 20499940.

Iespēja ievietot informāciju par savu uzņēmumu
Lai veicinātu novada uzņēmumu
un saimniecību atpazīstamību un reklamētu to ražoto produkciju un sniegtos pakalpojumus, Kokneses novada
dome piedāvā bezmaksas iespēju ievietot informāciju par Jūsu uzņēmumu vai sniegtajiem pakalpojumiem
Uzņēmējdarbības sadaļā Kokneses
novada mājas lapā www.koknese.lv.
Šī iespēja attiecas arī uz pašnodarbinātajiem, individuālā darba
veicējiem un piemājas lauku saimniecībām, kas vēlas piedāvāt savā
saimniecībā audzētos lauku labumus.
Lai ievietotu aprakstu mājaslapā,
Jums jāsagatavo informācija latviešu

valodā, kurā norādīts:
• uzņēmuma nosaukums
• nozare, darbības veids, ražotā
produkcija vai sniegtie pakalpojumi
• zemnieku saimniecībām – vai
tiek piedāvātas ekskursijas, naktsmītnes, degustācijas
• uzņēmuma adrese, kontaktinformācija
• uzņēmuma logo un fotogrāfijas
Informāciju
lūdzam
sūtīt
uz mara.bitane@koknese.lv vai klātienē iesniegt Kokneses novada domes Attīstības nodaļā, 11. kab., tālr.
65133636, mob. 20499940.

Paldies visiem, kas piedalījās Kokneses
novada iedzīvotāju aptaujā!
Kokneses novada dome februārī
un martā organizēja novada iedzīvotāju aptauju par pašvaldības darbu,
sniegto pakalpojumu kvalitātes un
pieejamības novērtējumu, par ieteikumiem pašvaldības darba uzlabošanā, novada svētku organizēšanā u.c.
ēlamies pateikt paldies visiem tiem
iedzīvotājiem, kas bija atsaucīgi un
atvēlēja savu laiku anketas aizpildīšanā papīra formā vai aizpildīja anketu
Kokneses novada mājaslapā. Katrs
izteiktais viedoklis mums ir svarīgs.
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Paldies arī Bebru un Iršu pagastu pārvaldēm, Ģimenes atbalsta dienas centram un Kokneses pagasta bibliotēkai
par līdzdalību aptaujas organizēšanā.
Kopā tika saņemtas 89 elektroniski aizpildītas anketas un 105 anketas papīra formā.
Anketās izteiktos viedokļus apkopotā veidā publicēsim avīzē „Kokneses Novada Vēstis” maija numurā un
novada mājaslapā www.koknese.lv.
Kokneses novada domes
Attīstības nodaļa

Mateo Mazola no Itālijas vada praktisko
semināru lauksaimniekiem

„Viss ģeniālais ir vienkāršs!” – lauksaimniekiem būt radošiem novēl
itālis Mateo Mazola.
Lauksaimnieki, bioloģisko zemnieku saimniecību īpašnieki, augkopības konsultanti no Kokneses novada,
Jelgavas, Pūres un Priekuļiem 31.
martā Kokneses pagasta zemnieku
saimniecībā „Ievas” ieguva jaunu
pieredzi SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra” rīkotajā
praktiskajā seminārā „Agroekoloģija
praksē: Vienkārši risinājumi augsnes
auglības un ražas uzlabošanai un
augu aizsardzībai”. Tas bija veiksmīgi noorganizēts turpinājums februārī
notikušajam semināram Naukšēnos
ar aizsākto tēmu par mēslošanas līdzekļiem – kā no viegli pieejamajām
un lētām izejvielām var pagatavot
bioloģiskā mēslojuma preparātus, kas
ir piemēroti laukaugu audzēšanai gan
maza, gan liela izmēra laukos.
Semināru vadīja vieslektors Mateo Mazola no Itālijas. Viņš, izman-

tojot tulka palīdzību, iepazīstināja
ar saimniecībā pagatavojamiem līdzekļiem augsnes auglības un mikrobioloģiskās aktivitātes uzlabošanai
un augu barības vielu pieejamības
veicināšanai. Mateo Mazola ieguvis
pamatizglītību lauksaimniecībā savā
dzimtajā pilsētā Novarā, Itālijā. Pēc
mācībām, apceļojot četrus kontinentus, turpinājis izglītoties un iegūt
praktisko pieredzi agroekoloģijā,
bioloģiskajā un biodinamiskajā lauksaimniecībā, augļkopībā un permakultūrā. Kopš 2006. gada viņš sniedz
konsultācijas, lasa lekcijas un vada
praktiskos seminārus lauksaimniekiem par agroekoloģiju, kā arī paspēj
darboties savā dārzkopības saimniecībā.
Ar zemnieku saimniecības „Ievas” sagatavotajām izejvielām semināra dalībnieki, klausoties Mateo

Laiks gatavoties tvīda braucienam lielajos
Sama svētkos Koknesē!

Iedzīvotāji jautā – atbild
SIA „Kokneses komunālie pakalpojumi”
Uz Kokneses pagasta daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju jautājumiem
par februāra mēneša apkures rēķiniem
un atkritumu šķirošanu atbildes sniedz
SIA „Kokneses komunālie pakalpojumi” valdes loceklis Armands Preiss
un namu pārvaldnieks Ziedonis Vilde.
Daudzi daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji bija sašutuši, ka īsā februāra mēneša apkures rēķini bija tik
lieli, neskatoties uz to, ka februāra
otrā puse bija samērā silta.
Skaidrojums: SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi” siltumu aprēķina pēc siltuma skaitītājiem, kas novietoti katrā mājā siltummezglā. Siltuma
skaitītāju rādījumi tiek uzņemti katra
mēneša 25. datumā. Sastādot februāra rēķinu, siltums tiek uzskaitīts par
periodu no 25. janvāra līdz 25. februārim (31 diena). Īsais mēnesis rēķinos
būs marts (28 dienas). Skaitītāji ir

elektroniski, tiem tiek veikta pārbaude reizi divos gados un nav pamats
apšaubīt to rādījumus. No 25. janvāra
līdz 7. februārim valdīja īsta ziema ar
gaisa temperatūru līdz pat mīnus 22
grādiem ar stipru austrumu vēju, kas
vietām sasniedza 18 m/s.
Daži iedzīvotāji jautā: vai tiešām
ir nepieciešams atkritumu šķirotājs,
kas sadārdzina atkrituma rēķinu
par 0,31 eiro?
Skaidrojums: Diemžēl, kopš ir
uzstādīti šķirojamie atkritumu konteineri, daudzi iedzīvotāji atkritumus
nešķiro. Ja nebūtu atkritumu šķirotāja, tad būtu ievērojami jāpalielina
konteineru skaits un kopējā atkritumu cena būtu vēl dārgāka.
Lūgums iedzīvotājiem: Šķirosim
atkritumus, samazināsim kopējo nešķiroto atkritumu konteineru skaitu
un maksāsim mazāk!

28. aprīlī pulksten 18
SIA „Kokneses komunālie pakalpojumi” telpās
tikšanās ar daudzdzīvokļu namu iedzīvotājiem

Mazola norādījumos, ķērās pie darba un gatavoja preparātus augsnes
auglības uzlabošanai. „Šie preparāti
nav gatavojami pēc receptes ar stingri noteiktām sastāvdaļām, katrs tās
var pielāgot pēc vietējo izejvielu
iespējām,” norādīja semināra vadītājs. Preparātu pagatavošanai tika
izmantotas klijas, kūtsmēsli, veca
meža augsne, melisa, akmens putekļi, pelni un citas dabiskas izejvielas. Sagatavotie maisījumi tiek
raudzēti un pēc tam izmantoti augsnes, augu veselības un ražības uzlabošanai. „Tā bija lieliska iespēja
papildināt savas zināšanas – iepazīt augsni, tās sastāvu un mikrobu
dzīvi, veikt augšņu salīdzināšanu,
pašiem kļūt par vērtīgu barības vielu radītājiem,” atzina Ineta Sproģe,
lauksaimniecības konsultante Kokneses novadā.
Semināra pauzēs dalībnieki nobaudīja Kokneses novada bioloģisko
zemnieku saimniecību īpašnieku sarūpētos cienastus – īstus lauku labumus: biešu zupu ar krējumu, gardus
pīrādziņus un maizītes.
Nākamais praktiskais seminārs,
kuru vadīs Mateo Mazola, gaidāms
aprīlī kādā citā Latvijas novadā.
SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” pateicas
par viesmīlību un atsaucību semināra noorganizēšanā zemnieku
saimniecības „Ievas” īpašniekam
Kārlim Lazdiņam un visiem zemes
kopējiem novēl jaunajā darba cēlienā praksē izmantot iegūtās zināšanas!
Kokneses Novada Vēstis
Lāsmas Ozolas foto

Ikvienam ir iespēja šogad iegūt titulu „Tvīda pāris”, kā pagājušajos
svētkos tas izdevās Elīnai Māliņai un Robertam Lācītim.

Šopavasar, 17. maijā, lielajos Sama modināšanas svētkos jau piekto gadu sumināsim dižo upes iemītnieku un ar vērienīgiem
pasākumiem atklāsim jauno tūrisma sezonu
Kokneses novadā, jo šogad arī gaviļnieka
gods – 15. dzimšanas diena Kokneses Tūrisma centram (KTC).
Daudzi svētku svinētāji pagājušajā gadā pirmo reizi Koknesē piedalījās
mazajā tvīda braucienā – retro tērpu un
velosipēdu parādē, kuru koknesieši organizēja sadarbībā ar „Latvijas Veclaiku
divriteņu biedrību” un SIA „Ērenpreiss”.
Pēc veiksmīgā pasākuma brauciena dalībnieki nolēma – tvīda braucienam šajos
svētkos jākļūst par tradīciju! Atbildīgā
par tvīda braucienu un tā aizsācēja Koknesē, Ita Lejiņa, atgādina: „Dalībai braucienā ir svarīgi divi elementi – velosipēds
un retro stila – tvīda tērps, savukārt par
pārējo atmosfēru parūpēsimies mēs!”
Klāt laiks vecmāmiņu pūra lādēs meklēt
tērpus, kas atsauktu atmiņā 20. gadsimta 20. gadu romantiku un sagatavot tvīda
braucienam svētku noskaņā noformētu
velosipēdu. Pasākuma priekšvakarā, 16.
maijā, pie „Ragāļu kroga” darbosies radošā darbnīca „Lolitas drēbju skapis”,
kurā būs iespējams dekupāžas tehnikā
pagatavot kādu īpašu tērpa aksesuāru vai
rotājumu velosipēdam. „Lolitas drēbju
skapis” apmeklētājus gaidīs arī 17. maijā
pirms tvīda brauciena.
Kokneses Novada Vēstis
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Nav jākaunas no asarām, kad pieminām
notikumus pirms 65 pavasariem

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

25. marts pirmsskolas
izglītības iestādē „Bitīte”

Bērnudārza vadītāja Antoņina Midega bērniem atsauca atmiņā
savas bērnu dienas Sibīrijā.

„Atmiņām nav noilguma,” atceres brīdī domā tie, kuru bērnība un jaunība pagāja tālumā no Latvijas.
„Nakts un tumsa. Lāse salta.
Saka man: šo stundu vēlo Latvija tiek krustā kalta. Raudi cilvēk!
Dievs lai žēlo.” Ar dzejnieces
Elzas Ķezberes, kas izturējusi
izsūtījuma mokas, dzejas rindām
un kopīgi nodziedātu latviešu
tautas lūgšanu 25. marta vakarā
pie Kokneses kultūras nama represēto piemiņas akmens iesākās
atceres brīdis komunistiskā genocīda upuru piemiņai. Sirmi vīri
un sievas neslēpa asaras, atmiņās
atgriežoties pirms 65 gadiem, kad
25. marta nakts pārrāva viņu bērnību zem Latvijas debesīm. Sibīrijas bērni nu paši izaudzinājuši
bērnus un mazbērnus, bet atmiņas par zaudēto bērnību nepārstās
smelgt, tāpat kā nevar kokam aizaugt rēta, cirsta pavasara Māras
dienā. „Vienīgi runājot no sirds uz
sirdi, var cerēt uz savstarpēju sapratni starp paaudzēm un tautām.
Tas ir visīsākais ceļš un jūs vēstures liecinieki – ceļa zīmes. Lai
jaunā paaudze apjaustu 25. marta
deportāciju apjomus, jāiedomājas dziesmu svētku gājiens – 40
tūkstošu priekā starojošu ļaužu.
Divas straumes: viena, izdziedot
un izdejojot prieku, otra, - dodoties pretī nolemtībai,” sacīja Inguna Strazdiņa. „Represiju vējos
aizsauktie mīlēja un bija uzticīgi
savai zemei, tāpēc to viņiem atņēma,” klātesošos uzrunāja Kokneses novada domes priekšsēdētāja
vietnieks Māris Reinbergs un aicināja uz klusuma brīdi, godinot
represijās cietušo piemiņu. Andris
Freimanis, Kokneses novada politiski represēto nodaļas vadītājs,
atgādināja, ka ik gadu represēto

skaits sarūk mazumā – kopumā
Latvijā pagājušajā gadā aizsaulē
aizgājuši 920 Latvijas Politiski represēto apvienības (LPRA) biedri.
„Tie, kas neatgriezās, ir pilnvarojuši mūs atgādināt, atcerēties un
pieminēt.” Kā apliecinājums viņa
vārdiem pie 1990. gada 23. decembrī atklātā piemiņas akmens
sagūla atceres brīža dalībnieku
rokās sasildītie pavasara ziedi.
Arī pie piemiņas akmens Bebros pulcējās Bebru pagasta represētie, lai iedegtu svecītes, noliktu
ziedus un pēc tam piedalītos šajā
atceres brīdī Koknesē.
Pasākuma turpinājumā Kokneses kultūras namā skumjās
piemiņas dienas atcerei ikvienu
sasildīja Kokneses pašdarbnieku
un ciemiņu sirsnīgais koncerts.
Astrīda Saimena, atklājot koncertu, sacīja: „Mēs nevaram sadziedēt zaudējuma sāpes, bet mēs
varam tās dziesmā izdziedāt, kā
to svešumā darīja mūsu tautieši.” Dziesmotos priekšnesumus
papildināja viņas lasītie atmiņu
fragmenti no Kokneses novada
skolēnu rakstītajām esejām divos
iepriekšējos gados represēto nodaļas izsludinātajos atmiņu stāstu konkursos. „Aiz miglas man
Dzimtenē celiņš dārgs”, gan šajā
un pārējās seniora kora „Labākie
gadi” dziedātajās dziesmās atklājās mīlestība uz Latviju, kas deva
spēku izturēt tālumā no Dzimtenes. Latviešiem svēto tautasdziesmu „Pie Dieviņa gari galdi”
un citas dziesmas no sava bagātā
dziesmu pūra aicināja dziedāt līdzi folkloras kopa „Urgas”. Skatītāji zālē bija tikpat atsaucīgi līdzi

dziedātāji arī kapelai „Aizezeres
muzikanti”. Tur, svešumā, labi zināmā dziesma „Jau saule riet…”
skanēja smeldzīgi, bet šajā brīdī
gaiši un cerīgi. Folkloras kopas
„Urgas” draugiem – Lielvārdes
novada folkloras kopai „Josta”,
kas izveidojusies pavisam nesen,
šī bija pirmā uzstāšanās uz skatuves. Lai kā gara tēva josta aizvijās viņu dziesmas ceļš! Koncerta
noslēgumā sieviešu kora „Anima” dziedājums bija kā ceļa vārdi
mums visiem, kam dārga šī zeme,
dziesma un valoda.
„Svarīgi ir apzināties, ka mūsu
pārciestais un atmiņas nezudīs.
Paldies mūsu novada skolēniem,
kas atsaucās Likteņdārza aicinājumam uzrakstīt izsūtīto dzīvesstāstus. Kokneses pagasta bibliotēkā no daudzām Latvijas skolām
atsūtītie skolēnu darbi izlasāmi
atsevišķā grāmatā. Paldies visiem,
kas dalījās savās atmiņās!” – teica represēto nodaļas biedre Lība
Zukule. Par piedalīšanos Likteņdārza stāstu konkursā Kokneses
novada domes sarūpētās Kokneses Sporta centra dāvanu kartes
domes priekšsēdētāja vietnieks
Māris Reinbergs pasniedza Bebru
pamatskolas skolniecēm Simonai
Vilmanei un Lienei Pavlovičai,
Kokneses internātpamatskolas –
attīstības centra skolniecei Ivetai
Grustānei-Šveicai.
Paldies pašdarbības kolektīviem par koncertu – dziesmām
Latvijai. Paldies visiem Kokneses
novada iedzīvotājiem, kuri bija
kopā šajā atceres brīdī, apliecinot,
ka piemiņa ir dzīva.
Kokneses Novada Vēstis

Rīts pie piemiņas akmens
25. marta rītā pie piemiņas akmens represijās cietušajiem pulcējās Bebru pamatskolas skolēni un

skolotāji. Vēstures skolotājas Ievas
Puniņas emocionālais stāstījums par
tautas traģēdiju Latvijā un arī Bebru

pagastā pirms 65 gadiem bija vērtīga
un atmiņā paliekoša vēstures stunda.
Kokneses Novada Vēstis

Jaunajai paaudzei ir grūti
apjaust notikumus pirms daudziem gadu desmitiem, bet atmiņu stāstījumi ir vispatiesākā
vēstures liecība. 25. marta rītā
pirmsskolas izglītības iestādes ,,Bitīte” 2., 3. un 4. grupas
bērni kopā ar skolotājām un
darbiniekiem pulcējās zālē, lai
ieklausītos bērnudārza vadītājas Antoņinas Midegas atmiņās
par pārdzīvoto pirms 65 gadiem
– 1949. gada 25. martā. Šajā
dienā no Latvijas uz Sibīriju un
Tālajiem Ziemeļiem sākās daudzu tūkstošu Latvijas iedzīvotāju moku ceļš.
Antoņina Midega pastāstīja:
,,Tajā brīdī, kad manu ģimeni izveda no Atašienes pagasta, es biju
maza meitenīte, man bija divi gadi
un četri mēneši. Atceros, kā vilciena vagonā svešs onkulis man
iedeva ābolu. Tik lielu, smaržīgu
un garšīgu ābolu es vairs neesmu
ēdusi. Šī ābola smarža un brūnas
ābeļu lapas mani sagaidīja rudenī,
kad atgriezos Latvijā pēc pieciem
gadiem...

Dzelzceļa sliedes veda uz nepazīstamu vietu, nezināmu dzīvi, jo
neviens nebija pateicis uz cik ilgu
laiku esam izsūtīti. Varbūt tāpēc no
pagalēm būvēju dzelzceļu, lai atgrieztos mājās. Rotaļājos ar malkas
pagalēm, jo tajā laikā citu rotaļlietu
nebija.”
Pēc vadītājas stāstījuma bērni
uzdeva jautājumus: „Vai Sibīrijā
konfektes un veikali arī bija? Vai
draudzējies? Kā sauca draudzeni? Vai datori un televizori mājās
bija? Kas ārstēja, ja kāds saslima?”
„Apzinoties, ka mēs dzīvojam
Latvijā un mūsu mājas ir šeit – mīlēsim savu zemi,” vadītāja novēlēja
mazajiem klausītājiem. Noslēgumā
visi dziedājām R. Paula dziesmu
,,Svētvakars”.
Pēc atmiņu stāsta devāmies
pie piemiņas akmens represijās cietušajiem, lai ar klusuma
brīdi pieminētu un atcerētos šo
skumjo dienu mūsu tautas vēsturē.
Dzintra Stārastiņa,
PII „Bitīte” skolotāja

„Tīne” Allažos
Vidzemes novada bērnu un jauniešu folkloras kopas 5. aprīlī tikās
savā ikgadējā sarīkojumā, ko var
vērtēt arī kā skati, jo priekšā vēl
gada noslēguma pasākums Viesītē,
kad Peptiņam (Bērnu un jauniešu folkloras kustībai “Pulkā eimu,
pulkā teku”) svinēsim 30. dzimšanas dienu.
Kopā bija sabraukušas un
savu varēšanu izrādīja 13 folkloras kopas no Pociema, Lādezera, Lēdurgas, Salacgrīvas,
Straupes, Zvejniekciema, Valmieras, Zaķumuižas, Siguldas,
Katlakalna, Kokneses un arī
paši allažnieki.
Dienas pirmajā pusē apmeklējām Allažu baznīcu, satikām kok-

ļu un klūdziņu pinēju Arni Ābeli
un augu zinātāju Gaidu Ābeli,
bet vēlāk devāmies dabas takās,
lai iepazītu Kaļķugravas avotus,
ieraudzītu Černausku akmeni un
apskatītu Linezeru. Pusdienojām
zem skaidras debess, un zupa garšoja lieliski!
Pēc tam visi pasākuma dalībnieki izrādīja savu prasmi dziedāt,
dejot, iet rotaļās, stāstīt un muzicēt
koncertā «Uz dāldera riņķi griezu».
Diena pagāja ātri, iespaidu daudz
un prieka arī. Nu jāpošas Viesītei,
kur gada noslēguma pasākums notiks 17. un 18. maijā.
Inguna Žogota,
I. Gaiša Kokneses vidusskolas
folkloras kopas “Tīne” vadītāja

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
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Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā atklāta
„Samsung” digitālā mācību klase
I. Gaiša Kokneses
vidusskola aicina

Viesi un skolēni „Samsung” digitālās klases atklāšanas pasākumā.

Izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete smaidot piekrīt: „Samsung”
ir katras skolas nākotne!
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā 14. martā atklāja „Samsung” digitālo mācību klasi. Šī ir jau trešā ar
„Samsung” tehnoloģijām – interaktīvo tāfeli, planšetdatoriem un „Samsung School” risinājumu – aprīkotā
klase Latvijā. Pasākumā piedalījās
Kokneses novada domes un novada
izglītības iestāžu vadītāji, kolēģi no
kaimiņu novadiem. Uz nozīmīgo notikumu bija ieradusies izglītības un
zinātnes ministre Ina Druviete, Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu)
komisijas priekšsēdētājs Jānis Reirs
un „Samsung Electronics Baltics”
prezidents Tēhvans Hvans.
Atklājot digitālo klasi, izglītības
un zinātnes ministre Ina Druviete uzsvēra: „Tehnoloģijas ir instruments,

kā, izmantojot inovatīvu pieeju, iespējams uzlabot sadarbību ne tikai
starp skolēniem un skolotājiem, bet
arī uzņēmumiem un mācību iestādēm. Tāpēc man ir liels prieks, ka
skolas visā Latvijā aktīvi darbojas,
lai skolēniem radītu modernu mācību vidi. Jaunu zināšanu un prasmju
apgūšana skolēniem ļaus būt konkurētspējīgākiem darba tirgū.”
Digitālajā klasē darbs tiek organizēts, izmantojot 20 planšetdatorus
un „Samsung School” risinājumu,
kas ļauj skolotājiem sekot līdzi ne
tikai visas klases veikumam, bet arī
pārraudzīt katra jaunieša individuālo
darbu. Turklāt ierastos mācību materiālus – darba burtnīcas un grāmatas
ir iespējams papildināt ar izglītojo-

šām aplikācijām un interneta resursiem, tā padarot stundas interesantas
un aizraujošas.
Vidusskolas skolotāji – Anita
Cauka, Elvīra Broka, Gundega Ungere un direktors Māris Reinbergs
janvārī sāka mācīties kursos mācību
programmā „Samsung skola nākotnei”, lai apgūtu papildu zināšanas
darbam jaunajā modernajā klasē.
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas direktora Māra Reinberga viedoklis „Mums ir būtiski, lai ikviens skolēns, kurš absolvējis Kokneses vidusskolu, būtu vispusīgi attīstīts un spētu
konkurēt darba tirgū. Apzināmies, ka
izglītības sistēma nestāv uz vietas,
tāpēc cenšamies sekot līdzi izmaiņām un saviem skolēniem piedāvāt
mūsdienu prasībām atbilstošu mācību vidi. Esmu pārliecināts, ka „Samsung” digitālā klase paplašinās gan
skolotāju, gan skolēnu redzes loku.
Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris teic: „Pēdējo
gadu laikā Kokneses novada dome
sniegusi nozīmīgu atbalstu novada
izglītības iestādēm to attīstībā. Pēc
remontdarbiem Kokneses vidusskolas klašu telpas kļuvušas gaišākas,
tās ir moderni aprīkotas. Drīzumā
plānota skolas un dienesta viesnīcas
ēku siltināšana, uzlabojot to energoefektivitāti. Ceru, ka arī nākotnē
Kokneses pašvaldība budžeta ietvaros spēs nodrošināt izglītības iestāžu
konkurētspēju un moderno tehnoloģiju ieviešanu.”
Kokneses Novada Vēstis

Siltās smiltis – bērnu labsajūtai un attīstībai
Kokneses internātpamatskola –
attīstības centrā skolēniem būs iespēja darboties siltajā smilšu kastē,
kura palīdzēs logopēda, psihologa,
atbalsta personāla darbā un paaugstinās tradicionālo metožu efektivitāti.
Ikdienas apkārtējā vide katra cilvēka ķermenim, prātam un emocijām
sniedz daudz un dažādu impulsu.
Steiga un dzīvās dabas klātesamības
trūkums ikdienā veicina neveselīgu
paradumu veidošanos. Svaiga gaisa
trūkums, blīva sociālā komunikācija, piesātināta informatīvā plūsma,
skaņu vides piesārņojums, īpaši bēr-

niem, spēj radīt paaugstinātu stresa
fonu un veģetatīvās nervu sistēmas
pārslodzi.
Bērniem allaž ir paticis spēlēties smiltīs, jo to pozitīvā ietekme
uz cilvēku ir zināma jau sen, taču
Latvijas un līdzīgu platuma grādu
valstīs to ir iespējams darīt tikai
pāris mēnešus gadā. Tādēļ strukturētas nodarbības Silto smilšu
iekārtā, sniedz bērniem iespēju saņemt impulsu kompleksu, kas pilda
savstarpējā saistībā esošas funkcijas – tiešu saskarsmi ar smiltīm,
kurā ķermenis gūst smalkus smilšu
graudu pieskārienus, mikrostimu-

lāciju, iespēju organizēt noteiktu
situāciju izspēli, kas palīdz uzlabot
psihoemocionālo līdzsvaru. Siltās
smiltis sniedz siltumterapijas efektu, jo smilšu temperatūra ir regulējama. Nodarbībās siltajā smilšu
kastē iespējams izmantot dažādus
palīglīdzekļus – dabas materiālus,
formas, smilšu rotaļlietas. Silto
smilšu kastē tiek veikti aktīvi un
pasīvi vingrojumi, nodarbības ar
smiltīm, dabas materiāliem, skaņu
instrumentiem.
Kokneses internātpamatskolas
– attīstības centra metodiskais
dienests

24. aprīlī plkst. 10.00 aicina 9.
klašu audzēkņus uz Informācijas
dienu
Interesentiem piedāvājam:
• tikties ar skolas vadību un audzēkņu līdzpārvaldi
• uzzināt uzņemšanas kārtību vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā ar padziļinātu angļu valodas un matemātikas,
dabaszinātņu un tehniskās grafikas
apguvi
• apmeklēt mācību stundu Samsung Digitālajā klasē
• gūt priekšstatu par interešu izglītības iespējām skolā
• piedalīties ekskursijā pa skolu
un iepazīties ar skolas sporta bāzi un
dienesta viesnīcu
• izmantot iespēju peldēt peldbaseinā (līdzi jāņem peldkostīms)
16. un 17. jūnijā no plkst. 900
līdz 1200 skola uzņems audzēkņus
10. klasē
Skola piedāvā:
• vispārējās vidējās izglītības vis-

pārizglītojošā virziena programmu
• iespēju dzīvot skolas dienesta
viesnīcā (bez maksas), ir bezvadu interneta pieslēgums
• daudzveidīgas interešu izglītības iespējas
• sporta nodarbības sporta hallē,
stadionā un peldbaseinā
• nodarbības sporta skolas Kokneses treniņgrupās
• iespēju individuāli darboties
informācijas tehnoloģiju jomā katru
darbdienu līdz plkst. 1800 skolas informācijas centrā un datorklasēs
Skolā ir iespēja iegūt B kategorijas autovadītāja apliecību
Uzņemšanas komisija:
• gaidīs jūs un jūsu vecākus uz
sarunu
• iepazīs jūsu apliecību par pamatizglītību un sekmju izrakstu
Līdzi jāņem dzimšanas apliecība,
medicīniskā karte
Tālrunis uzziņām: 29435631,
65161442, 65161134
Tiksimies Koknesē!

Koknesieši Zemgales reģionālajā
zinātniski pētniecisko darbu
5. konferencē
27. martā Jelgavā notika Zemgales reģionālā zinātniski pētniecisko
darbu 5. konference, kuras norisi atbalsta Zemgales Plānošanas reģions,
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centrs. Pēc svinīgās konferences atklāšanas, skolēni devās aizstāvēt zinātniski pētnieciskos darbus
sekcijās. Konferencē tika prezentēti
140 darbi 21 sekcijā. Kopējais dalībnieku skaits pārsniedza 170 skolēnus. Pēc rūpīgi padarīta darba LLU
piedāvāja skolēniem ceļojumu pa
studiju labirintiem, iegriezties LLU
muzejā un Kurzemes hercoga kapenēs, apmeklēt lasītavu, noskaidrot
interesējošos jautājums uzņemšanas
komisijā, kā arī diskutēt ar LLU studentiem. Konferences noslēgums un
apbalvošanas ceremonija norisinājās
LLU aulā. Līdzās iegūtajām vietām,
49 no skolēniem saņēma iespēju iestāties Latvijas Lauksaimniecības
universitātē ārpus konkursa.
Konferencei no Kokneses novada tika izvirzīti seši skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi no I. Gaiša
Kokneses vidusskolas. Vides zinātņu
sekcijā savu darbu „Sniegs kā gaisa
kvalitātes rādītājs Koknesē” prezentēja Lauris Karlušas (darba vadītāja
I. Asarīte). Bioloģijas sekcijā darbu
„Cilmes šūnas, to nozīme cilvēka organismā un izmantošana” prezentēja
Beāte Sārta (darba vadītāja S. Māliņa). Fizikas un astronomijas sekcijā
darbu „Gaismas atstarošanās īpatnības kā viens no Stealth tehnoloģijas
pamatprincipiem” aizstāvēja Kristaps Paļskis (darba vadītāja N. Kivleniece). Psiholoģijas sekcijā darbu

„Narkotisko vielu izplatība jauniešu
vidū” aizstāvēja Alise Blaua (darba
vadītāja E. Broka). Mākslas zinātnes
sekcijā darbu „Šūpuļdziesmu dziedāšanas popularitāte koknesiešu ģimenēs” aizstāvēja Lelde Āre (darba
vadītāja I. Asarīte). Socioloģijas un
tieslietu sekcijā Tija Spilberga aizstāvēja darbu „Starptautisko skolu
partnerības projektu COMENIUS
pieredze Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā laikā no 2003. līdz 2013.
gadam” (darba vadītājas Inguna Kalniņa un Līvija Reinberga).
Kristaps Paļskis ieguva 1. vietu,
iespēju iestāties LLU ārpus konkursa
un viņa darbs tika izvirzīts uz Valsts
zinātniski pētniecisko darbu konferenci. Lelde Āre ieguva 3. vietu,
viņas darbs izvirzīts uz Valsts zinātniski pētniecisko darbu konferenci.
Pārējie koknesieši ieguva atzinības
rakstus. Sveicam laureātus!
Visi konferences rezultāti pieejami: http://zrkac.lv/dev_webadm/doc/
Zemgales_zpd_5_konferences_rezultatti.pdf.
Lai skolēniem zinātniski pētniecisko darbu rakstīšana un aizstāvēšana ir kā impulss tālākajai izglītības
ieguvei. Paldies skolēniem par atbildīgi veiktu zinātniski pētniecisko
darbu, darbu vadītājiem par skolēniem sniegto atbalstu veidojot kvalitatīvus darbus, vecākiem par nenovērtējamo ieguldījumu bērnu pirmo
soļu speršanā zinātnes virzienā. Paldies tiem koknesiešiem, kuri atsaucīgi piedalījās aptaujās un sniedza savu
viedokli.
Lauma Āre,
izglītības darba speciāliste
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Izlaidumi Kokneses novada
izglītības iestādēs
2013./2014. mācību gadā
Izglītības iestāde
Pirmsskolas izglītības
iestāde „Gundega”
Pirmsskolas izglītības
iestāde „Bitīte”

Datums
30.05.

Laiks
16.00

30.05.

16:00

13.06.

18.00

14.06.

16.00

Bebru pamatskola

13.06.

20.00

Kokneses sporta
centra halle
Kokneses sporta
centra halle
Skolas sporta zāle

Pērses pamatskola
Kokneses
internātpamatskolaattīstības centrs
Vecbebru profesionālā
un vispārizglītojošā
internātvidusskola
9. klases un 12. klases
Profesionālās grupas
Kokneses mūzikas
skola

13.06.
13.06.

20.00
13.00

Skolas zāle
Skolas zāle

14.06.
28.06.
24.05.

13.00
13.00
12:00

Skolas zāle
Skolas zāle
Mūzikas skolas zāle

Ilmāra Gaiša Kokneses
vidusskola
9. klases
12. klases

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Kokneses pagasta bērnu bibliotēkā
klausās runājošās pasakas

Vieta
Kokneses kultūras
nams
Iestādes zāle

Mazie deju svētki Vecbebros
Par e-prasmju nedēļu Kokneses bērnu bibliotēkā I. Gaiša Kokneses vidusskolas otro klašu skolēniem
atgādinās Pasaku karaļa diploms.

Skatītāju aplausu pavadīti dancoja „Mutulīša” zēni un meitenes.
Kokneses novada skolu deju
kolektīvi cītīgi gatavojas XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētku Kokneses un Pļaviņu novada
deju kolektīvu skatei 15. aprīlī, kas
notiks Kokneses kultūras namā. 3. aprīļa vakarā Vecbebru Profesionālās un
vispārizglītojošās internātvidusskolas
zālē koncertā „Ai, kājiņas, ai, kājiņas,
dancot grib, dancot grib!” Kokneses
novada skolu deviņi deju kolektīvi
skatītājiem dāvāja apgūtās skates dejas. Iepriecinoši, ka vienā novadā ir
tik daudz deju kolektīvu, ka pateicoties deju kolektīvu vadītāju, skolotāju
un vecāku kopīgai sadarbībai bērni un
jaunieši ir draugos ar deju.
Skatuve dimdēja no mazu un lielu dancotāju spriganajiem dančiem,
bet skatītāju zāle no sirsnīgajiem
aplausiem. „Mums deju skate jau ir
notikusi un mēs visiem dancotājiem
liktu visaugstāko vērtējumu!” – pēc
koncerta atzina skatītāji.
Deviņi deju kolektīvi – deviņi
krāsaini taureņi, atšķirīgi – pieredzes
bagāti un iesācēji, bet viņus visus
vieno dejot prieks. Par to, cik pūļu ieguldīts, lai rastos patiess dejot prieks
un pacietība izturēt grūtos mēģinājumus, mums varētu pastāstīt katrs
kolektīva vadītājs un dalībnieks. Bet,
mēs, skatītāji, redzam darba rezultātu, kad tautas tērpā un ar smaidu sejā
raisās skaists un cēls dejas solis.
Koncertu atklāja mājinieki – deju
kolektīva „Mutulītis” 1.- 4.klašu dejotāji. Ja dejo ar tādu degsmi un patikšanu, tad nav jāšaubās, ka mazie
dancotāji turpinās dejot arī 5.- 9. klašu
kolektīvā. Abus „Mutulīša” kolektīvus
vada Inta Balode. Zem viena jumta un
uz vienas skatuves deju mēģinājumi

Veiksmīgi noslēgusies E-prasmju nedēļa (24.- 30.03.) Latvijā
Vairāk kā 30 000 dalībnieku iesaistījušies dažādās nedēļas aktivitātēs, kopumā noorganizēti 857
pasākumi 95 Latvijas novados.
Arī Kokneses novada bibliotēkās
apmeklētāji apguva jaunas e-prasmes un interesanti pavadīja laiku.
E-prasmju nedēļas ietvaros Kokneses pagasta bērnu bibliotēkā savas
e-prasmes noskaidroja un pielietoja Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas otro
klašu skolēni. Kopā noskaidrojām, kas
ir e-prasmes, dalījāmies savā pieredzē,
kur ikdienā izmantojam internetu un
datoru. Bērni vairāk to izmanto izklaidei un saziņai sociālajos tīklos, bet zi-

nāja, ka var to izmantot arī mācībām un
informācijas meklēšanai.
Pieskaitoties kā e-prasmju nedēļas dalībnieki, skolēni portālā koknese.lv mācījās informācijas meklēšanu. Uzdevums bija sameklēt vietu
portālā, kur ir apraksti par bērnu
bibliotēkas notikumiem un bildēs atrast sevi vai savus klases biedrus no
iepriekšējām viesošanās reizēm bibliotēkā. Ar šo uzdevumu bērni tika
galā lieliski un daži sevi sameklēja
arī citās bildēs, kā nesen notikušajā Pavasara sagaidīšanā vai Dzīvajā
bibliotēkā.
To, ka internetā var arī mācīties,
bērni pārliecinājās portāla letonika.
lv atrodamajās Runājošajās pasakās.

Izvēloties vienu no trim pasakām, tā
bija jāizlasa un jāizpilda 10 dažādas
sarežģītības uzdevumi, lai no Pasaku
karaļa iegūtu diplomu.
Diplomus saņēma visi, un skolotājas bija priecīgas, ka bērni samērā
labi tika galā ar uzdevumiem un bija
pārsteigtas par bērnu e-prasmju iemaņām.
Izmantot letonika.lv plašās iespējas var tikai bibliotēkās, jo šo datubāzi mēs abonējam, bet Runājošās
pasakas var izmantot jebkurš.
Būsim zinoši e-prasmēs un internetu izmantosim ne tikai izklaidei!
Antra Vasiļevska,
Kokneses pagasta bērnu
bibliotēkas bibliotekāre

E-prasmju nedēļa Iršu pagasta bibliotēkā
notiek arī deju kolektīvam „Kāre”. Arī
šoreiz „Kāres” puiši un meitas un kolektīva vadītāja Sarmīte Plūme apliecināja, ka ziemā ieguldītais darbs uzzied
kā pavasaris. Bebru pamatskolā pirmo
mācību gadu 1. – 4.klašu un 5. – 9. klašu deju kolektīvus vada skolotāja Laima Antoneviča. Šis bija lielākais koncerts Bebru pamatskolas dejotājiem un
to viņi izturēja godam! Vislielākie līdzjutēji zālē bija dancotāju vecāki. Ilmāra
Gaiša Kokneses vidusskolā darbojas
četri deju kolektīvi un šajā vakarā viņi
ar prieku savā dejas vēstījumā dalījās
ar skatītājiem. Vismazākos dancotājus
2. – 3. klašu deju kolektīvu un vislielākos: 10. – 12. deju klašu kolektīvu
vada pieredzes bagātā deju kolektīvu
vadītāja Kornēlija Reisnere. Ar 4. – 5.
klašu un 7. – 9. klašu kolektīviem radoši strādā vadītāja Laima Antoneviča.
Koncertu vadīja VPIV skolotāja Jolanta Nīcgale-Kondrāte.
„Paldies, ka bijāt kopā ar mums
mazajos deju svētkos!”, pasākuma
izskaņā sacīja šī koncerta idejas ierosinātāja Inta Balode.
Novēlam visiem deju kolektīviem veiksmi deju skatē!
Kokneses Novada Vēstis
Žannas Malašenokas foto

Mācīties nekad nav par vēlu! Pirmo reizi bibliotēkā notika mācību
seminārs, kurā lieti noderēja e-prasmes.
Iršu pagasta bibliotēkā, e- prasmju nedēļas ietvaros, notika dažādas
aktivitātes visām bibliotēkas lietotāju
grupām.
Pērses pamatskolas skolēni apmeklēja portālu www.drossinternets.

lv un ar izglītojošu spēļu palīdzību
uzzināja par drošu interneta lietošanu
bērniem un jauniešiem.
Vecāko klašu skolēni ar zināšanu testu „Es elektroniskā vidē”
pārliecinājās par savām prasmēm

interneta vidē.
Paši mazākie bibliotēkas apmeklētāji iepazinās ar „Lasāmkoku” elektronisko bibliotēku bērniem un
izspēlēja ar valodas attīstību saistītas
datorspēles.
Pirmo reizi Iršu pagasta bibliotēkā notika mācību seminārs.
Lauksaimniecības Datu Centra vecākā referente Ērika Hatejenkova
interesentus iepazīstināja ar mājas
lapu www.ldc.gov.lv, pastāstīja par
elektronisko datu ievadi un semināra beigās zemnieki jau prata ievadīt
datu bāzēs informāciju par savu ganāmpulku.
Semināra dalībnieki atzina, ka
mācībās ieguva daudz, jo pašiem patstāvīgi, bez speciālistu konsultācijas,
ir grūti izsekot līdzi visām izmaiņām
un papildus vēl iemācīties izmantot
jaunākās informācijas tehnoloģijas
un apgūt elektronisko ziņojumu ievades sistēmu.
Dace Grele,
Iršu pagasta bibliotēkas vadītāja
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Pērses pamatskolas sporta pasākumam
„Pērses zelts” 5 gadu jubileja

Kokneses novada PII sporta svētki

Sporta diena iesākās ar kārtīgu rīta rosmi!

Pasākuma noslēgumā dalībnieki vienprātīgi atzina: „Lai dzīvo Pērses zelts!”
2014. gada 14. martā Pērses pamatskolā notika ikgadējais sporta
pasākums „Pērses zelts”. Šogad šim
pasākumam apritēja 5 gadi.
No rīta sporta hallē „Irši» pulcējās 1. - 9. klašu skolēni. Sporta skolotāja Olita Rudzīte bērniem bija sarūpējusi interesantas un daudzveidīgas
stafetes, kurās bija nepieciešamas
dažādas prasmes – veiklība, atjautība, precizitāte un vienkārši veiksme.
Piedalījās trīs komandas 1. - 4. klašu
grupā un trīs komandas 5. - 9. klašu
grupā. Šoreiz zaudētāju nebija un visi
skolēni saņēma medaļas.

Vakarā sporta hallē „Irši” pulcējās ģimenes, kuru bērni mācās Pērses
pamatskolā. Šogad piedalījās četras
komandas: „Ruža-Riekstiņi”, „Vietējie”, „Dzeguzīte” un „Vienotība”.
Vislielāko atzinību ieguva dzimtu
volejbols. Paralēli volejbola spēlei
šīm komandām vajadzēja piedalīties
veiklības stafetēs. Kopvērtējumā 1.
vietu izcīnīja „Vienotība”, 2. vietu „Ruža-Riekstiņi”, 3. vietu - „Dzeguzīte”, 4. vietu – „Vietējie”.
Pasākuma noslēgumā tika apbalvoti pasākuma uzvarētāji, kā arī
daži sportisti un aktīvākie līdzjutēji

saņēma veicināšanas balvas dažādās
nominācijās.
Tie skolēni, kuri nepiedalījās
dzimtu komandās varēja atpūsties un
padejot diskotēkā, kuru vadīja 8. klases puiši – Rimants un Lauris.
Paldies visiem dalībniekiem,
līdzjutējiem, tiesnešiem par atbalstu
un atsaucību.
2015. gadā uz pasākumu „Pērses
zelts” aicināsim ģimenes no Iršiem,
kuras vēlēsies vienu nedēļas nogali
pavadīt aktīvi sportojot.
Gaļina Kraukle,
Pērses pamatskolas direktore

Ģimenes sporta dienā noskaidro
līdzsvarotāko mammu!

Mammas spraigo sporta dienu iesāka ar novusa turnīru.
29. martā Kokneses sporta centra
sporta hallē norisinājās Kokneses novada Ģimeņu sporta dienas pasākums,
kurā piedalījās bērni, mammas un tēti.
Sacensības norisinājās vairākās disciplīnās – katrai dalībnieku grupai bija
sagatavotas speciālas disciplīnas.
Visjaunākos dalībniekus ar sportošanas pamatiem iepazīstināja PII „Gundega” skolotājas, aicinot viņus uz dažādām aktivitātēm. Izpildot visus uzdevumus, mazie sportotāji ieguva diplomu
un balvu – krāsojamo grāmatiņu.
Skolas vecuma bērniem sacensības sākās ar florbola sacensībām,
kurās uzvaru izcīnīja komanda „Niggas”, otrajā vietā atstājot „Mežakaķi”,
bet trešajā „Asos čempionus”. Pavisam piedalījās 4 komandas. Pēc tam
bērni savas spējas pārbaudīja veiklības pārbaudījumā un ātruma testā.
Mammas sporta dienu iesāka ar
novusa turnīru, kurā piedalījās 10 da-

lībnieces. Uzvaru izcīnīja Gunita Volkmane, finālā pārspējot Daci Kalnozolu.
Spēlē par trešo vietu, Agra Bērziņa apspēlēja Ingunu Kalniņu, tātad šajā reizē
meita bija labāka par mammu. Pēcāk
mammas sacentās veiklības pārbaudē,
kur katrai bija jāizpilda 10 vingrinājumi viens pēc otra. Visveiklākā izrādījās
Inguna Kalniņa, kas uzrādīja visātrāko trases laiku gan no mammām, gan
tētiem. Otrā vieta Agrai Bērziņai, bet
trešajā vietā Gunita Volkmane. Visbeidzot mammas sacentās arī līdzsvara
testā, kas paredzēja stāvēšanu uz vienas kājas pēc iespējas ilgāk. Piedalījās
vairāk nekā 10 mammas un sākumā visām veicās ļoti labi. Pēc pirmā raunda,
visām mammām tika aizsietas acis, lai
apgrūtinātu uzdevumu un izdevās arī
noskaidrot trīs līdzsvarotākās – 3. vieta
Justīnei Miezītei, 2. vieta Gunitai Volkmanei, bet pirmā – Ingunai Kalniņai.
Septiņi tēti godam izturēja veik-

lības pārbaudījumu ar 10 pēc kārtas
sekojošiem uzdevumiem. Jāatzīmē,
kas visgrūtāk dalībniekiem veicās ar
burtu virknēšanu alfabētiskā secībā,
kas bija viens no 10 vingrinājumiem.
Uzreiz pēc tam tēti mērojās spēkiem
spēka testā, kurā tikai ar roku spēku
bija jāvelk virve. Vislabāk veicās Didzim Bērziņam, otrā vieta Raivim
Bitem, trešā – Ģirtam Kalnozolam.
Visbeidzot novusa turnīrā piedalījās
9 tēti. Uzvarētāja gods tika Aigaram
Kalniņam, finālā pārspējot Didzi
Bērziņu, bet trešajā vietā Kristaps
Ādamsons, kas spēja pārspēt Zigmundu Vainovski.
Sacensību dienas noslēgumā norisinājās vēl divas disciplīnas. Stafetē, kura laika trūkuma dēļ norisinājās
stipri saīsinātā variantā, piedalījās 4
komandas, kas cīnījās par sagatavotajiem kausiem. Pie paša lielākā tika
komanda „Mammas”, otrajā vietā
„Sarkanie”, bet trešie – Vasiļevski.
Ļoti interesantas bija sacensības
jautrajā futbolā, kur dalībniekiem redzamību apgrūtināja speciālas maskas. Pavisam piedalījās 6 komandas.
Uzvaru ieguva „Bērziņi”, kas finālā
pārspēja „Vasiļevskus”, bet trešā vieta „Kalniņiem”, kas spēlē par trešo
vietu apspēlēja „Sīkos”. Organizatori
saka lielu paldies visiem dalībniekiem par atsaucību un piedalīšanos,
kā arī lielu paldies palīgiem un tiesnešiem, kas palīdzēja visam notikt.
Tiksimies nākošajos sporta pasākumos Kokneses novadā!
Dāvis Kalniņš,
Kokneses sporta centra direktors
Anitas Šmites foto

1. aprīlī Kokneses Sporta hallē Klauniņš (Gunta Ķibilde), PII
„Gundega” sporta skolotāja Inita
Briģe un PII MA vadītāja Ina Požarska pulcēja mazos sportistus no
novada pirmsskolas izglītības iestādēm. Svētku dalībnieki pēc parādes piedalījās dažādās disciplīnās –
bumbiņas mešanā tālumā, skrējienā
uz laiku, bumbiņas mešana mērķī,
tāllēkšana no vietas.
Visu iestāžu 6 – 7 gadus vecie
bērni jauktās komandās kopā pedagogiem sacentās jautrās stafetēs, kur
uzvarēja prieks un draudzība.
Balonu pūšanas sacensībā uzva-

rēja Vecbebru PVI pirmsskolas grupas skolotāja Lāsma Gūte.
Apbalvošanas ceremonijā katrs
bērns saņēma medaļu, dāvanu un saldumiņu.
Kokneses novada PII rezultatīvākie dalībnieki:
Mārtiņš Ričards Uzoliņš (PII
„Gundega” grupa „Sprīdītis”) – precīzākais metējs mērķī;
Viesturs Vīksne (PII „Bitīte”) –
ātrākais skrējējs, tālākais lēcējs, tālākais metējs.
Ina Požarska,
Kokneses novada PI skolotāju
MA vadītāja

Telpu futbola turnīrā uzvar „Tente”
no Rīgas
15. martā Kokneses sporta centrā
norisinājās Kokneses novada turnīrs
telpu futbolā. Pavisam turnīrā dalību
pieteica 10 komandas no Kokneses,
Aizkraukles, Rīgas, Skrīveriem un
Lielvārdes.
Vispirms komandas aizvadīja
grupu turnīru, kurā tika noskaidrotas
8 labākās komandas, kas iekļuva ceturtdaļfināla spēlēs. Pusfinālam kvalificējās „Tente” no Rīgas, „EA7” no
Kokneses, „Step Trans” no Aizkraukles un komanda „Skrīveri”. Pirmajā
pusfinālā „Tente” pēcspēles soda sitienu sērijā ar 1:0 uzvarēja „Skrīverus”, bet otrā pusfinālā „EA7” ar 2:0
pieveica „Step Trans”. Finālā spraigā
spēlē vēl minūti līdz spēles beigām
rezultāts bija 1:1, bet tad 2:1 panāca „Tentes” uzbrucējs Aleksandrs
Škoļņikovs ar superprecīzu un spēcī-

gu sitienu. „EA7” riskēja un ielaida
vēl divus vārtus – galarezultāts 4:1
„Tentes” labā. Spēlē par trešo vietu
„Skrīveri” pārliecinoši ar 4:0 apspēlēja „Step Trans”.
Par turnīra rezultatīvāko spēlētāju kļuva Aleksandrs Škoļņikovs ar 11
gūtiem vārtiem, pa 5 vārtiem Anrijam Hodžajevam, Ilmāram Kalniņam
un Ritvaram Kalniņam. Jāpiezīmē,
ka Aleksandrs Škoļņikovs savulaik
(2011. gadā) ir spēlējis Latvijas telpu
futbola izlasē.
Turnīra organizatori izsaka lielu
pateicību dalībniekiem par lielo atsaucību. Vēlos atzīmēt, ka Koknesi
šajā turnīrā pārstāvēja 6 komandas.
Kopā visu komandu sastāvos laukumā izgāja 68 spēlētāji.
Dāvis Kalniņš,
Kokneses Sporta centra direktors

Pasaules čempionāts skolēniem
vieglatlētikas krosā Izraēlā
Ar izcīnīto sesto vietu no Pasaules skolēnu čempionāta vieglatlētikas
krosā, kas no 30. marta līdz 4. aprīlim
norisinājās Izraēlā, atgriezās Latvijas
jaunatnes izlase, kuras sastāvā startēja arī I. Gaiša Kokneses vidusskolas
un Aizkraukles novada Sporta skolas
audzēkne Jana Fedotovska.
Četros finālskrējienos par uzvaru
cīnījās 24 valstu skolu un izlašu komandas jaunietēm un 26 komandas
– jauniešiem. 3,5 km krosa distancē,

startējot spēcīgāko grupā, Jana finišēja 34. vietā.
Jaunietēm uzvarēja Austrālijas izlases skrējējas, otrajā vietā –
Turcijas, trešajā – Izraēlas izlases
komandas. Janas sportiskajā karjerā šis bija otrais Pasaules skolēnu
čempionāts vieglatlētikas krosā.
2012. gadā pirmo reizi viņa debitēja Latvijas jaunatnes izlases sastāvā
Maltā.
Viktors Ņuhtiļins

Aktuālie sporta pasākumi aprīļa mēnesī
Datums

Sacensību nosaukums

Norises vieta

17. aprīlī plkst. 15.00

Draudzības spēles
basketbolā IGKV pret BK
Jēkabpils jauno paaudzi

Kokneses
sporta halle

19. aprīlī plkst. 10.00

Galda spēļu diena

Kokneses
sporta centrs

23. aprīlī no plkst.
13.00

IGKV skolēnu peldēšanas
sacensības

Kokneses
peldbaseins

9

Nr. 52 (339) 2014. gada 11. aprīlis

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Koknesiešiem otrā un sestā vieta
Florbola klubs „Koknese”
volejbola sacensībā „LĀSES KAUSS 2014” izcīna bronzas medaļas

FK „Koknese” seko veiksmei!

Apsveicam komandu un treneri Ivaru Māliņu ar izcīnītajiem panākumiem!
„LĀSES KAUSS 2014” volejbola sacensībām ir divi posmi – atlases kārta un finālsacensības. Atlasē starp Kokneses, Aizkraukles un
Neretas novadu skolu komandām
mūsējie ieguva pirmās vietas un tiesības braukt uz Rīgu. Pirmajā posmā
Latvijā šogad piedalījās 76 pilsētas
un novadi, no kuriem tika pārstāvētas 246 skolas, 714 komandas,
kopskaitā 5984 dalībnieki. Finālsacensībās piedalījās 118 komandas,
kopskaitā 1298 dalībnieki no visas
Latvijas, kas visas dienas garumā
aizvadīja 528 spēles. Sacensībās
piedalījās dalībnieki pamatskolu
un vidusskolu grupās. Abās zēnu
vecuma grupās bija 29 komandas.
Iespaidīgajā Skonto sporta hallē
sacensības notika uz 16 laukumiem
vienlaicīgi no 11:15 līdz 17:30.

Mūsu vidusskolas zēnu komanda pēc spraigām priekšsacīkstēm iekļuva četru labāko komandu skaitā,
kuras jau cīnās par čempionu nosaukumu. Finālā ar rezultātu 13:12 tika
uzvarēta Jēkabpils Valsts ģimnāzija,
pēc tam piedzīvots zaudējums pret
Aizputes vidusskolu 12:13 un beigās
uzvara pār Daugavpils profesionālo vidusskolu 13:12.Sakaitot visus
iegūtos, zaudētos punktus pirmajā
vietā un čempionu nosaukums tika
Jēkabpils VĢ, otrajā vietā I.Gaiša
Kokneses vidusskola, trešajā vietā
Aizputes vidusskolas komanda. Kokneses komandā spēlēja Edgars Glāznieks, Edijs Lutinskis, Krists Kučinskis, Artis Dandēns, Krišs Rudzons,
Alvis Voitkunskis un Lauris Kazļenoks. Pasākuma „LĀSES KAUSS
2014” vadītājs Raimonds Bergmanis

novērtēja mūsu komandu par vislielāko cīņas sparu un vēlmi uzvarēt.
Pamatskolas komanda arī uzrādīja ļoti labu rezultātu – 6. vieta no 29
komandām. Mūsu pamatskolas zēnu
komandā bija pieci spēlētāji kas mācās tikai sestajā klasē – Dāvis Derkačs, Matīss Petjukēvičs, Kristers
Dardzāns, Aldis Sproģis un Helmuts
Sokolovs. Komandas labākais spēlētājs bija Niklāvs Vingris, kā arī Ģirts
Lasmanis. Mūsu skolas komanda
bija visjaunākā komanda no visām,
tāpēc sasniegtais rezultāts ir ļoti augstu vērtējams. Abas komandas sagatavoja sporta skolotājs un volejbola
treneris Ivars Māliņš.
Visas komandas un izcīnītās vietas var apskatīt www.jaunatnesvolejbols.lv
Kokneses Novada Vēstis

Izcīnīts pirmais Kokneses zolmeistara tituls

„Kokneses zolmeistara” dalībnieki pēc apbalvošanas.
22. martā Kokneses sporta centrā notika pirmais zolītes turnīrs
„Kokneses zolmeistars”, kurā piedalījās 11 spēlētāji. Turnīra formāts
paredzēja, ka visi dalībnieki aizvadīs 7 kārtas pa 24 partijām vai 45
minūtēm. Turnīrs sākās 10:30 un
ilga līdz pat 17:00, kad tika noskaidrotas galīgās vietas.
Jau no turnīra sākuma iezīmējās

līderi, kas savu pārsvaru noturēja
līdz pat turnīra beigām. Gatis Grunšteins un Kaspars Poišs nevienā kārtā neieņēma zemāku vietu par otro
un tādējādi cīnījās par pirmo vietu.
Pārējie nedaudz iepalika un cīnījās
par zemākām vietām. Pirms pēdējās
kārtas jau bija skaidrs, ka titulu izcīnīs vai nu Gatis vai Kaspars. Gatim
bija 31 punkts, Kasparam 28, bet

trešās vietas īpašniekam Voldemāram Tropikam 20 punkti. Tālākās
vietās situācija bija ļoti saistoša,
jo vēl diviem spēlētājiem bija 19
punkti, trijiem pa 18 un vienam 16,
tā kā uz trešo vietu bija pavisam 7
pretendenti. Veiksmīgākais pēdējā
kārtā izrādījās Dāvis Kalniņš, kas
uzvarēja pie otrā galda un kopvērtējumā apsteidza Voldemāru, kam
pēdējā kārtā bija 2 punkti pie pirmā
galda (kā jau ierasts lielos punktus
savā starpā kārtējo reizi dalīja Gatis
ar Kasparu).
Pēc visu rezultātu apkopošanas bija skaidrs, ka 1. vietu ieguv\
is Gatis Grunšteins, otro Kaspars
Poišs, trešo Dāvis Kalniņš, ceturto Voldemārs Tropiks. Turnīra
organizētāji saka lielu paldies arī
sadarbības partneriem – galda spēļu veikalam „Gabo” un krodziņam
„Rūdolfs”.
Kokneses sporta centrs

Sestdien, 22. martā, Kokneses
sporta centra hallē norisinājās Latvijas
florbola 2. līgas spēle par trešo vietu,
kurā spēkiem mērojās mājinieki FK
„Koknese” un komanda „Pēdu nav”.
Spēle iesākās ar diviem precīziem Riharda Kraukļa metieniem,
bet neilgi pirms pirmā perioda beigām Oskars Betaks vienus vārtus atguva. Komandām ejot pārtraukumā
rezultāts bija 2:1 par labu Koknesei.
Otrajā periodā izpaudās koknesiešu
pārākums, kad tika gūti 3 bezatbildes
vārti. Ar precīziem metieniem izcēlās Nauris Korklišs, Gatis Egle un
Raivis Kurnigins. Arī trešo periodu
pārliecinoši iesāka koknesieši, kad
pēc Kaspara Židova, Mārtiņa Briškas
un Kristapa Brieža metieniem tika
panākts jau graujošs rezultāts - 8:1.
Līdz spēles beigām gan „Pēdu nav”
florbolisti divus vārtus atguva, uzstādot gala rezultātu 8:3. Līdz ar to
sveicam FK „Koknese” komandu ar

bronzas medaļām Latvijas florbola 2.
līgas čempionātā !
Atgādināsim, ka regulārajā turnīrā FK „Koknese” izcīnīja
pārliecinošu uzvaru Latgales zonas kopvērtējumā, ceturtdaļfinālā
pārspēja FK „Valka”, pusfinālā
piekāpās FK „Irlava”, kas noveda
pie cīņas par bronzas medaļām ar
„Pēdu nav”.
Vairāk informācijas par spēļu rezultātiem un komandu sastāviem var
atrast mājaslapā floorball.lv
4. aprīlī FK „Koknese” uzsāka
finālspēles Aizkraukles florbola līgas finālsērijā līdz 4 uzvarām, kur
spēlēs pret Aizkraukles komandu
SK „Fans”. Vispirms 2 spēles tiks
aizvadītas Koknesē, bet pēc tam
divas Aizkrauklē. Ja būs nepieciešamas vēl spēles, tad tās pārmaiņus
notiks gan Koknesē, gan Aizkrauklē. Lai mūsējiem izdodas uzvarēt!
Kokneses sporta centrs

Kokneses peldētājiem panākumi sacensībās
„Medūzas kauss”
22. martā Kokneses peldētāji piedalījās Jūrmalas sporta centra
organizētajās sacensībās „Medūzas
kauss”. Šajās sacensībās piedalījās
12 komandas no Jūrmalas, Ventspils,
Ķekavas, Daugmales, Ogres, Ādažu,
Stopiņu, Dobeles, Daugavpils, Kokneses, Balvu un Jēkabpils. Koknesi

sacensībās pārstāvēja Atis Āre, Rebeka Andžāne un Ričards Andžāns.
Atis Āre ieguva 2. vietu 50m brīvajā
stilā, ar rezultātu 28:58. Ričardam
Andžānam 3. vieta 200m uz muguras, ar rezultātu 3:01.68.
Jolanta Grugule,
trenere

Kungiem trešā vieta veterānu spēlēs
15. martā Ozolniekos notika
Latvijas sporta veterānu 51.sporta spēles volejbolā kungiem 50+
grupā. Šajās sacensībās piedalījās
arī Kokneses komanda, kas izcīnīja augsto 3. vietu. Apakšgrupā tika
izcīnīta 1. vieta, pārspējot Ludzu,
Valmieru un Lejaskurzemi. Fināl-

spēlēs tika gūta uzvara pār Daugavpils komandu un piedzīvots zaudējums pret līvāniešiem, kas rezultātā
deva 3.vietu 10 komandu konkurencē. Kokneses komanda iekļuva
medaļnieku pulkā jau ceturto gadu
pēc kārtas.
Kokneses sporta centrs

Kokneses volejbolistiem trešā vieta
Aizkraukles volejbola čempionātā
Ar finālspēlēm 16. martā noslēdzās Aizkraukles novada atklātais
čempionāts volejbolā, kurā 3. vietu
izcīnīja komanda „Koknese”. 1/4 finālā tika uzveikta komanda „Jēkabpils H2O”, bet pusfinālā piedzīvots
zaudējums pret citu Jēkabpils komandu „Viadukts”. Spēlē par trešo

vietu tika izcīnīta uzvara pār komandu „Tīnūži” Ar 2:0. 2. vietu izcīnīja cita Kokneses novada komanda
„Irši”, kas finālā atzina „Viadukta” pārākumu ar 0:2. Jāpiezīmē, ka
„Koknese” bija vienīgā skolēnu komanda, kas startēja šajā čempionātā.
Ivars Māliņš
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Pēc spēka un enerģijas uz Kokneses sporta centru!

Vecāki atzinīgi novērtējuši pirmo peldēt iemaņu apguves grupu
piecgadīgajiem bērniem, kuru vada trenere Jolanta Grugule.
Ja aktīva dzīvesveida piekritējiem Kokneses novadā jautātu, kur
viņi gūst spēku un enerģiju, daudzu
atbildes skanētu – Kokneses sporta
centrā! Pašvaldības aģentūras (PA)
Kokneses sporta centra pakalpojumus izmanto gan novada iedzīvotāji, gan citu novadu veselīgas atpūtas cienītāji. Sporta centrs lepojas
ar moderno peldbaseinu un bērnu
peldbaseinu, kuri atrodas zem viena jumta ar sporta halli. Peldbaseina telpās darbojas sauna un hidromasāžas vanna. Bērnu peldbaseins
aprīkots ar slidkalniņu, ūdens kaskādi un zemūdens hidromasāžu.
Tā kā peldbaseinu apsildīšanu nodrošina koģenerācijas iekārta, tas

darbojas visu gadu. Apmeklētāju
nekad netrūkst trenažieru un aerobikas zālēs.
PA Kokneses sporta centru no
2014. gada 2. janvāra vada Dāvis
Kalniņš. Par paveikto pirmajos darba
mēnešos un nākotnes iecerēm Kokneses Novada Vēstis aicināja uz sarunu jauno sporta centra direktoru.
Dāvis Kalniņš ir dzimis koknesietis, absolvējis I. Gaiša Kokneses
vidusskolu, 2011. gadā Rīgas Tehniskajā universitātē ieguvis bakalaura
grādu transportbūvēs un inženiera
kvalifikāciju. Pašreiz studē Latvijas
Sporta pedagoģijas akadēmijā, lai
varētu kļūt par vieglatlētikas treneri. Iepriekš strādājis dažādos ar ceļu

būvi saistītos uzņēmumos, pēdējā
darbavietā SIA „Bilstiņi” par ceļu
meistaru. Dāvis Kalniņš uzaudzis
sportiskā ģimenē. „Mani pirmie
sporta skolotāji bija tēvs un vecmāmiņa. Ar vieglatlētiku aizraujos no
skolas gadiem,” stāsta Dāvis. Nozīmīgākais sasniegums ir 2012. gadā
iegūtais Latvijas čempiona tituls trīssoļlēkšanā.
- Kā īsi varētu raksturot paveikto
un turpmāk iecerēto?
- Vēl pirms darba uzsākšanas,
apjaust plašo darba apjomu palīdzēja un savā pieredzē dalījās bijušais
sporta centra direktors Arvīds Vītols.
Sporta centrs apmeklētājiem turpina
piedāvāt līdzšinējos pakalpojumus
un domājam arī par jaunām aktivitātēm. Marta nogalē notika pirmā Kokneses novada Ģimeņu sporta diena,
kurā atsaucība nebija pārāk liela, bet
tie, kuri pasākumā piedalījās, atzina, ka sporta diena bija izdevusies
un nākamgad noteikti šo pasākumu
atkārtosim. Šovasar plānojam atsākt
reiz populāro sporta tradīciju – ielu
sacensības, kurās ikviens iedzīvotājs
varētu atrast sev atbilstošu sporta
veidu. Šīs sacensības vairākos posmos varētu sākties vasaras sākumā
un ilgt līdz nākamā gada pavasarim.
Noteikti turpināsim iedibinātās tradīcijas: sacensības mešanas disciplīnās
jauniešiem, veterānu vieglatlētikas
sacensības, volejbola sacensības
„Kokneses kauss”. Martā pirmo rei-

zi notika pasākums „Kokneses zolmeistars”, ko arī vēlamies padarīt par
tradicionālu pasākumu. Manuprāt,
jāakcentē pasākumi, kuros var iesaistīties visa ģimene, tādējādi veicinot
aktīvu un veselīgu dzīvesveidu maziem un lieliem. Mans uzdevums ir
arī koordinēt sporta pasākumus novadā, plānot sporta pasākumu norisi.
Pašreiz sākam gatavoties Kokneses
novada sporta svētkiem 21. jūnijā,
bet līdz tam būs arī citas mazāka mēroga sacensības.
- Tiem, kas tikai vēl domā apmeklēt sporta centru, kas būtu jāzina par
piedāvātajiem pakalpojumiem?
- Bērni sporta centrā var trenēties peldēšanā pie treneres Jolantas
Grugules, futbolā pie treneres Maijas Kuzņecovas, vieglatlētikā pie
treneriem Igora Lulles un Viktora
Ņuhtiļina, kā arī volejbolā pie trenera Ivara Māliņa. Ja ir interesenti
kādam citam sporta veidam, tad
centīsimies atrast kādu piemērotu
treneri arī tam. Pieaugušajiem tiek
piedāvātas ūdens aerobikas nodarbības 3 reizes nedēļā pie fitnesa
treneres, masieres un fizioterapeites
Aijas Vītolas, aerobikas nodarbības pie treneres Ausmas Dandēnas.
Tie, kuri neapmeklē nodarbības,
komerclaikā var izmantot visus pārējos sporta centra piedāvātos pakalpojumus – spēlēt sporta spēles
hallē (florbols, futbols, basketbols,
volejbols u.c.), spēlēt galda spēles

– galda tenisu, novusu, dambreti, izmantot trenažieru un aerobikas zāli,
kā arī apmeklēt peldbaseinu, saunu
un džakuzi. Sporta centrs tiek iznomāts sporta sacensību, sporta svētku, kultūras un atpūtas pasākumu,
vasaras nometņu organizēšanai. Vairāk informācijas atrodams Kokneses
novada mājas lapā www.koknese.lv
- Kādas aktivitātes sporta centrā
plānotas šogad un tuvākajā nākotnē
apmeklētāju ērtībai?
- Īstenosim vairākas ieceres. Šogad stadionā gar 100 metru taisni
tiks uzstādīti soli skatītājiem, stadionā plānots ierīkot arī laukumu
ielu vingrotājiem, kā arī daļēji veikt
skeitparka remontu. Skeitparks ir
ļoti iecienīta bērnu un jauniešu atpūtas vieta. Nākotnē plānojam pilnībā
veikt skeitparka atjaunošanu, ierīkot
āra basketbola laukumus un uzstādīt
žogu ap pludmales volejbola un hokeja laukumiem. Tā kā šovasar nenotiks biedrības „Koknesis” rīkotais
spēkavīru pasākums un „Kokneša
kausa” izcīņa, atbalstot SB “Koknesis” ierosinājumu, deputāti nolēma
šim pasākumam budžetā iedalītos
līdzekļus izmantot jauna inventāra
un aprīkojuma iegādei sporta halles
trenažieru zālē.
Mūsu mērķis ir iedzīvotāju veselīga un sportiska brīvā laika pavadīšana. Aicinām izmantot sporta centra
piedāvātos pakalpojumus!
Kokneses Novada Vēstis

Ģimene ir lielākā vērtība, kas cilvēkam var piederēt.
Koknesiešiem II pakāpes diploms
Kokneses Novada Vēstis turpina stāstīt par stiprām ģimenēm Kokneses novadā!
amatierteātru reģionālajā skatē
Kā divi koki vienā sētā

Skats no izrādes: „TORNIS.
Teika par Kokneses pili”. Anete
Baikova un Edijs Lapuks
galveno varoņu lomās.
Noslēgusies Latvijas amatieru
teātru iestudējumu „GADA IZRĀDE

2013” reģionālā skate, kurā Kokneses amatieru teātris ar Sandijas Kalniņas lugas iestudējumu „TORNIS.
Teika par Kokneses pili” ieguvis II
pakāpes diplomu. Viena no žūrijas
ekspertēm – teātra zinātniece, mākslas zinātņu doktore Līga Ulberte
teica: „No redzētā interesants šķita
Kokneses amatierteātra iestudējums,
ļoti piemērots šai vietai, un tā ir atbalstāma prakse, ka autors raksta
lugu, domājot par konkrēta teātra un
vietas specifiku.” Kokneses amatieru
teātris šo tradīciju nolēmis turpināt
un pašreiz strādā pie Māras Svīres
lugas „GREDZENS GREDZENĀ”
iestudējuma. Arī šī darba pamatā ir
vēsturiskā teika par Koknesi. Darbība notiek 16. gadsimta laikā, kad
zviedru karaspēks centās iekarot
Kokneses pili. Pirmizrāde plānota
25. oktobrī.
Inguna Strazdiņa,
Kokneses kultūras nama direktore

Mācīsimies
no Ineses Ziņģītes!
Sācies pavasaris dabā un arī
mums jārosās kopā ar pavasari! 23.
aprīlī pulksten 12 Kokneses kultūras
namā pie mums viesosies netradicionālās ārstēšanās speciāliste Inese
Ziņģīte. Aicinu izmantot šo iespēju
un smelties iedvesmu un noderīgus
padomus veselīgam dzīvesveidam!
Ineses Ziņģītes neparastais dzīvesstāsts par nepadošanos likteņa smagajiem pārbaudījumiem un rakstura
stingrība uzveikt slimību, aprakstīts
viņas grāmatās, bet labāk par to visu
vienreiz dzirdēt un pārliecināties
pašiem! Lūgums Ineses Ziņģītes

nodarbību atbalstīt ar mazu, simbolisku ziedojumu.
Laiks steidzas nemanot, tāpēc
pamazām jāsāk gatavoties vasaras
ekskursijām. Pirmā no tām iecerēta jūlijā uz Talsu pusi, pēc tam ir
domāts pabūt Jelgavā vai Rēzeknē, vai arī citur, ieklausoties jūsu
ierosinājumos, kurus esat aicināti
izteikt man – senioru klubiņa „Pīlādzītis” vadītājai. Darbīgu un notikumiem bagātu pavasari!

Marita Radvila,
senioru klubiņa „Pīlādzītis” vadītāja,
T. 26173691, 65161361

66 gadus kopā.
Viktorija un Alfons dienā, kad teica
viens otram jā vārdu uz mūžu.
Ļoti iespējams, ka Alfons un Viktorija Kuzmini no Iršu pagasta ir
laulāto pāris Kokneses novadā ar vislielāko kopā nodzīvoto gadu skaitu –
maijā, ābeļziedu laikā, apritēs 66 gadi
kopš viņu dzīves savijušās vienā pavedienā. Marta nogalē man bija iespēja
ciemoties viņu mājās „Aizpurvēs”,
kas sešus kilometrus no Iršu pagasta
centra robežojas ar Vietalvu.
Ar pacietību nest, ko dzīve
novēlējusi
„Aizpurves” ir vienas no tām
mājam, kuras 20. gadsimta 30. gadu
vidū ir uzcēluši baltvācu kolonisti.
Mājas saimnieki savos spēka gados
te iekopuši katru stūrīti, iestādījuši
kokus, izaudzinājuši bērnus un nevar iedomāties savu dzīvi kaut kur
citur. Viņi paši kā koki ieauguši šajā
vietā. „Koki nokalst, meitiņ, tāpat kā
mēs,” – tiekoties „Aizpurvēs”, sarunas sākumā teic Alfons Kuzmins.
Bet viņa balsī saklausu ne jau nožēlu,

bet apbrīnojamu māku ar pacietību
nest visu, ko dzīve novēlējusi. Tikpat
smaidīga un laipna ir mājas saimniece Viktorija. Vēl pirms dažiem gadiem viņa čakli rosījās sētā, nodarbojās ar zemeņu audzēšanu, bet nu kājas vairs neklausa. „Visu mūžu smagi
strādāts, bet, ja vien varētu, ietu atkal
sēt un stādīt,” teic sirmā māmuļa.
Ciemiņi pie viņiem iegriežas reti,
laikam visbiežāk sētā ieripo autoveikals. Meitas Aina un Mārīte ar ģimenēm dzīvo atsevišķi, viena Aizkrauklē, otra netālu no Rīgas. „Aizpurvēs”
saimnieko dēls Arnis, kurš diendienā
rūpējas par vecākiem un saimniecību.
Latgalieši satiekas Iršos
Viktorijai un Alfonam dzimtā
puse ir Latgale. Viktorijai šūpulis
kārts Aizkalnē, Preiļu pusē 1925.
gada 22. decembrī, bet Alfons pasaulē nācis Aglonas pagastā 1921. gada
9. oktobrī. „Redz, tā ir sanācis, ka
abi esam latgalieši, bet satikāmies
Iršos!” – smaidot saka namatēvs
un turpina: „Man bija divi brāļi un
māsa. 1938. gadā, kad baltvāci no
Iršiem izceļoja, tēvs nolēma nopirkt
māju kādam no dēliem. Tā es ar
brāļiem nonācu „Aizpurvēs”. Pavisam netālu, vēl vienā kolonistu mājā
„Skubiņos”, uz dzīvi apmetās Viktorijas ģimene. Tad vēl nezināju, ka
pēc gadiem desmit sprigano meiteni
bildināšu.” Viktorija atceras: „Mēs –
trīs māsas un brālis no mazām dienām palīdzējām vecākiem. Itin bieži
ciemojāmies arī „Aizpurvēs”. Mūs
saistīja atmiņas par Latgali.”
Alfona un Viktorijas jaunības
sapņiem svītru pārvelk baisie kara
gadi. „Vispirms mani iesauca leģionā,
frontei atkāpjoties, izdevās atgriezties
mājās. Bet tad nevarēju izvairīties no
krieviem, paldies Dievam, tuvojās
kara beigas un tālāk par Rīgu netiku,”
drūmo laiku atminas Alfons. Viktorijai ir savas atmiņas: „1944. gadā man
bija 19 gadi, Madonā pabeidzu atmīnētāju kursus un apmēram gadu biju
atmīnētāja Madonas pusē. Pati brīnos, ka man nebija bail veikt bīstamo

darbu. Kara notikumi mūsu atmiņā ir
izbalējuši, bet neaizmirstamas ir sajūtas: neziņa par nākotni, satraukums
par savējiem, vēlme izdzīvot.”
Jā vārds ābeļziedu laikā
Pirmos pēckara gadus Viktorija
un Alfons dzīvo un strādā katrs savā
sētā. Kautri un pamazām dzimst viņu
mīlestība. „Kā sapratāt, ka šī kaimiņu
meitene būs īstā un vienīgā?” - jautāju
sirmajam vīram. „Ja nebūtu zinājis, vai
tad tik ilgi būtu nodzīvojuši!” – viņš
atsmej. 1948. gada maijā Iršu ciema
padomē notiek viņu laulības reģistrācija. Pēc tam „Skubiņos” uzklāts
svētku galds radu un draugu pulkā.
Vakars pagājis dziedot un dancojot.
Jaunā ģimene sāk saimniekot „Aizpurvēs”, mājās, kurās ierakstīts viņu
kopīgais dzīves gājums. Nodibinoties
kolhozam, tāpat kā citiem Iršu ļaudīm,
sākušās viņu darba gaitas. „Kolhozi un
kolhozu nosaukumi mainījās, kas tos
vairs atceras, beigās izveidojās padomju saimniecība „Līdums””, – teic vīrs,
kura garie darba gadi pagājuši pie traktora stūres, kopjot Iršu tīrumus. Viktorija visilgāk strādājusi par sargu darbnīcās. „Nemanot aizsteidzies laiks,
kad sētā čaloja bērnu balsis. Liekas,
tikko pavadīju viņus uz skolu, bet nu
jau meitām pašām lieli bērni. Gribētos,
lai viņi mūs biežāk apciemo,” mazliet
skumji teic sirmā māmuļa.
Tēva iesākto turpina dēls
„Aizpurvēm” ir laimējies, ka mājas mūžs turpinās. Par „Skubiņu” sētu
tagad vēsta tikai drupas. Alfons stāsta,
cik daudz darba ieguldījis pie mājas
un saimniecības ēku remontdarbiem.
Tagad tēva iesākto turpina dēls.
„Nekad īpaši neesam kāzu gadadienas svinējuši. Bet vienmēr esam
viens par otru rūpējušies. Dzīvojuši
saticībā. Mūsdienās daudziem jauniešiem pret laulībām ir nenopietna attieksme. Ģimene ir pats svarīgākais,”
– atzīst Alfons un Viktorija Kuzmini.
Lai sirsnīgajiem „Aizpurvju” saimniekiem stipra veselība un, lai 66. kāzu
jubileja viņiem ir skaista svētku diena!
Sarmīte Rode
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Ar Daugavā pasmeltu saules staru es rakstīt un gleznot varu
No aprīļa vidus un visu maija mēnesi Kokneses novada domē būs skatāma dzejnieka Jāzepa Osmaņa gleznu izstāde „Ar Daugavā pasmeltu saules staru es rakstīt un gleznot varu”.
16. aprīlī pulksten 17 Kokneses novada domes
1. stāva vestibilā notiks izstādes atklāšana un
apgādā „Annele” izdotās Sarmītes Rodes dzejas grāmatas „Manī karsti pulsē laiks” atvēršana. Grāmatas redaktors ir Jāzeps Osmanis un
tajā izmantotas dzejnieka gleznu reprodukcijas.
Pasākumā piedalīsies apgāda „Annele” direktore Iluta Moldane-Greiškalne un Ilze Puriņa
– foto reprodukciju autore. Skanēs dziesmas
un dzeja par Daugavu, pavasari un mīlestību.
Par savu gleznot prieku izcilais dzejnieks,
rakstnieks un tulkotājs Jāzeps Osmanis stāsta:
“Daudzas mūža vadlīnijas aizsākas bērnībā.
Pavisam vienkārši. It kā nemanot. To var teikt

arī par manu aizraušanos ar gleznošanu. Izvērstāk to esmu aprakstījis bērnu dienu atmiņstāstu grāmatā “Zivju vējš.” Stāstā “Irbīte, Irbīte”
attēlots savdabīgais mākslinieks Voldemārs
Irbe. Uzlūkojot noskrandušo baskāji, bija grūti iedomāties, ka tas ir apbrīnojams gleznotājs,
pasteļžanra virtuozs. No līdzpaņemtā groza
viņš izņēma krītiņus un, sēžot uz stacijas perona, iekrāsoja debesis, silu vīli, birzi, māju,
pagalmu un taciņu ar meitenīti sārtā kleitiņā.
Ar pirkstu galiem izlīdzināja krāsas, iestrādāja
nianses. Un – bilde bija gatava. Saspringums
un saule mākslinieku pamazām nogurdināja.
Viņam gribējās padzerties. Mēs, bērni, jozām
pēc ūdens. Par nesumu Irbīte dāvāja mums
krāsainos krītiņus. Un slepšus es arī liku tos
lietā. Irbīte gleznoja uz melnām papīra lapām.
Mūsu malkas šķūnītis bija apšūts ar melnu

papi. Drīz vien sienās parādījās robi... Vecāki
nebija priecīgi, bet, ieraudzījuši manus gleznieciskos pūliņus, nebārās.
Pabeidzis septīto klasi, ar saviem zīmējumiem devos uz Rīgu, lai iestātos Mākslas akadēmijā. Daži no tiem jau bija publicēti žurnālā
“Bērnība”. Bet izrādījās, ka akadēmijā uzņem
tikai pēc vidusskolas... Turpināju mācības
Lielvārdes vidusskolā, bet vēl stiprāka par zīmēšanu izrādījās literārā nosliece. Pabeidzu
filoloģijas fakultāti, sāku strādāt izdevniecībā,
izdevu savas pirmās dzejas grāmatas. Vasaras
brīvlaikus ar sievu Zigrīdu pavadīju pie viņas
vecākiem Ļaudonā. Aiviekste, Krustkalni mudināt mudināja uzmeklēt krāsas un otas. Bet
rakstnieka, tulkotāja un redaktora darbs kļuva
arvien intensīvāks. Palete un molberts, tāpat kā
makšķere, bija jānoliek malā. Tikai nesen, reizē

ar atmiņstāstiem manī pamodās krāsu prieks.
Tuvinieku iedrošināts, atsāku pievērsties gleznošanai. Palūdzu māksliniekus Jāzepu Pīgozni,
Uldi Zemzari un Gunāru Krolli būt par maniem
padomdevējiem.
2007. gadā Ķegumā tika sarīkota pirmā
plašākā gleznu apskate. Nāca piedāvājums parādīt darbus Lielvārdē, Limbažos, Aizkrauklē,
Mērsragā, Ļaudonā, Sidgundā, Ērgļos, Mālpilī,
Rīgā, Suntažos, Madlienā, Jumpravā, Jēkabpilī, Ogrē, Jaunjelgavā, Olainē, Zvejniekciemā,
Talsos, Valdemārpilī, Ikšķilē, Tērvetē, Birzgalē, Staicelē, Liepājā, Vallē, Siguldā un tagad arī
Koknesē.”
Aicinām apmeklēt Jāzepa Osmaņa gleznu
izstādi, kurā galvenā varone ir mūsu likteņupe
Daugava.
Kokneses Novada Vēstis

Dzejas lappusē Ārija Āre un Anita Liepiņa
Viņas ir tikai divas – tik vienādas un tomēr tik
atšķirīgas. Abas talantīgas, katra ar savu mirdzēšanu. Viena apbur ar mīļu romantismu, vasaras
neatkārtojamā skaistuma uzburtām gleznām, piepildītiem un vēl ceļā esošiem sapņiem un ziediem,
kuri uzzied pat ziemā, paņemti līdzi no vasaras

pļavām. Otra, nez’ kā tas gadījies kā ne, līdz šīm
bija slēpusies neatpazīta. Viņu satikt kādā ziemas
novakarē kļuva mums par īstenu prieka mirkli. Ar
nedaudziem vārdiem atvērt veselu domu pasauli!
Tas izdodas tikai retam un lieku reizi apliecina,
cik mēs tomēr esam brīnišķi dažādi – kā dvēseles

bagātībā izslīpēti dārgakmeņi, kas starojam katrs
savas neatkārtojamas krāsas staros.
Šajā reizē dosim jums prieku tikties ar
abām. Patiesībā Ārija ir sen zināma un iemīlēta
– vairāku dzejoļu grāmatu autore, bet joprojām
neatklāta līdz galam. Otra – Anita Liepiņa - ir

pārsteigums, jo tikai retais zināja, ka Anita savas domas, izjūtas un dzīves mīlestību ar smalku otu uzbur neatkārtojamās dzejas gleznās.
Dzejas mīlētājiem tiek dāvināts īstens baudas mirklis to iepazīt.
Maija Stepēna

Anita Liepiņa

Katrs
Ceturtais
Dzejnieks

Ārija Āre

***

Katram gadalaikam skaistums savs,
Savs plaukšanas un ziedēšanas laiks.
Pavasara ziedu dzirkstošajās acīs
Paslēpies kāds saules stariņš draisks.
Runāsim par laimi šai ziedoņa laikā,
Laime nemīl viena pavasarī būt.
Tā mīl ziedus, mirdzumu mums acīs,
Mīl dvēselēs par ceļa vēju kļūt.
Runāsim par laimi, gaismu, ziediem
Un ticēsim, tā katram pieskarsies.
Laime atlidos ar ziedlapiņu spārniem,
Pretī lūkosies un projām nesteigsies.
Runāsim par laimi šai ziedoņa laikā.

Noliec plauktā to dziesmu
Par baltajiem ziemas rītiem.
Klausies, kādas maigas skaņas
Plūst no gaišiem padebešiem.

***

***

Pēc ziemas baltajiem sniegiem
Lieldienas, Lieldienas nāk.
Ar gaišajiem pūpolu zariem,
Ar saules svētību nāk.
Iesim šūpolēs šūpoties,
Sauli un siltumu tversim.
Tuvāk gaismiņai pabūsim,
Savās dvēselēs cerību degsim.
Ar gaismu un saules stariem
Lieldienas vienmēr atnāks,
Ar baltajiem pūpola zariem
Pie manis, pie tevis nāks.

Pirmais pavasara taurenītis

Tāds ļoti agrs rīts
Kails intelekts
Piketē.
Izgājis ielās
Spīdēt.
***
Liec
Kaut stateniski,
Kaut krusteniski…
Sabrūk
Sīvākie
Stereotipi.
Tomēr
Kūleniski
Un velteniski
Atkal
Sastumti
Citi.
***
Iedvesmu gribas,
Kad krēslā ērti,
Kūpot kafijai,
Ikdienu gaidu…
Uzbrūk negaidīti –
Cauri miegiem.
Atrāvu baudai.
Raudu.
***
Saskrāpēti mākoņi
Rasa zem nagiem
„Runga iz maisa”
Gadu
Gadiem
***
Piromāns
Narkomāns
Grafomāns
Romāns
Ar bijušo klasesbiedru…
Saule
Karsē uz nebēdu.
Mākoņi
Sviedros…
***
Katrs
Devītais
Zvejnieks

Dzejas
Zvejas
Sabiedrība.
***
Dzejas dienas,
Dzejas Naktis…
Sašķīst
Melodija
taktīs.
Rainis – saiņiem,
Pliekšāns – riekšām!
Kas tam zellim
bij par iekšām!
Mūsu sīkie pantiņi
Kā nomaldījušies
Antiņi…
***
Sirds.
Tik necili maza,
kad jūti, ka jāmīl un jādod!
Tik ātri izsmeļama,
kad nespēj vairs turpināt piedot.
Bet kā tā izplešas alkās!
Tik plaša, ka nespēj to piepildīt
ne vēja šalkas, ne mīļi teiktie „labrīt!”
Tā plešas un plešas līdz bezgalībai
savu tukšumu aizlāpīt –
varbūt rīt, varbūt rīt…
Un tā bez mitas un sāta,
Bet nav, kas to remdinātu.
Vienīgi Tu,
Ja tur nāktu.
***
Tev vienmēr ir izvēle.
Vienmēr.
Starp gaismas staru
un tumsas varu.
Tik sīks savā garā,
bet viss tavā varā!
Datorpeli lauž pirksti stīvi –
Pasērfot? Ieslēgt? Izslēgt?
Vai beidzot
Brīvi
Sākt
pašam savu dzīvi?
Aizvērt acis
un smīnā novērsties?
Pievērsties?
Tik sīks savā garā,
Bet – viss tavā varā!

***
Pāri rudens sausām lapām
Vizbulītes gaismu dedz,
Tās ar savu ziedu segu
Visu upes krastu sedz.
No ziemas miega pamodies
Pretī veras pūpolzars.
No saules gaismu pasmēlies,
Uzsmaida – klāt pavasaris!

Mākoņu vāli jau vēruši vārtus
Siltiem vējiem un saules stariem.
Skaties, kāds dzidrums virmo
Mums pretī no vizbuļziediem.
Plūst viļņi upē un tālē trauc,
Skan dziesma, gājputna nesta.
Piestāj, lai tavā dvēselē lēni plūst
Saules dāvātā ziedoņvēsma.

Pirmais pavasara taurenītis –
Baltais sniegpulkstenītis,
Pāri pēdējiem ziemas sniegiem
Maigām ziedlapām zied.
Savos sirdspukstos ieklausies,
Tajos lidinās taurenītis,
Taviem sapņiem tas pieskarsies,
Kā gaismai sniegpulkstenītis.
Skropstās iemaldās saules stars,
Lūpām pieskaras pavasaris.
Paldies, pirmais taurenīt,
Baltais sniegpulkstenīt,
Tu atnesi gaismu un pavasari.
***
Pavasari, necenties mani pārveidot,
Es vairs nespēju tik koši uzziedēt.
Gadiem skrejot tavas košās krāsas
Manā dvēselē sāk lēnām izbalot.
Tavs jaukais ziedēšanas mirklis
Spēj mani iepriecēt un arī sāpināt.
Kā pieturēt tos tavus ziedu vējus?
Neprotu tev lūgt, ne arī sarunāt.
Pavasaris atver jaunus rītus, sapņus,
Savas košās krāsas visiem izdāvā,
Saber gaišas ziedlapiņas matos
Un traucas projām ziedu pajūgā.
Necenties mani pārveidot – pavasar!
Nebārsti sapņos man krāsas spilgtas.
Priecāšos par taviem gaismas stariem,
Kuri saplauks balti, balti ievās.
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Pavasaris Ģimenes atbalsta dienas centrā

Joku dienā jautras spēles un aktivitātes arī Dienas centrā.

Ģimenes atbalsta dienas centrā senioru klubiņš “Pīlādzītis” vienmēr ir mīļi gaidīti,
lai patīkami pavadītu laiku un radoši darbotos!

Gan mazi, gan lieli koknesieši
šopavasar aktīvi piedalījās dažādos
Ģimenes atbalsta dienas centra rīkotajos pasākumos un aktivitātēs.
Ikdienā centra telpās darbojas
pirmsskolas un skolas vecuma bērni,
fotokluba "Kokneses kadrs" (vadītājs Ainārs Briedis), senioru klubiņš
"Pīlādzītis"(vadītāja Marita Radvila),
vecāki, kuru bērniem ir īpašas vajadzības, kā arī pieejamas psiholoģes
Elitas Feodorovas konsultācijas.
Skolēni devās pārgājienā pa
Koknesi. Laiks pagāja nemanot, īpaši parka estrādē, kur spēlējām spēles
un sporta laukumā, kur vingrojām
uz stieņiem. Pārgājiena noslēgumā
mielojāmies ar ugunskurā ceptām
desiņām.
Atbalstot Domes rīkoto radošo
darbu konkursu par otrreizējo izejvielu
izmantošanu, izgatavojām instalāciju
"Vējš karogos", kura pašlaik ir apskatāma izstādē Domes ēkas 1. stāvā.
Katru nedēļu pagatavojam ko
garšīgu. Pankūkas, picas, bubertu ar
ogu mērci un rupjmaizes kārtojum
tagad prot pagatavot arī bērni.

No sirds izsmējāmies Joku
dienā "April, april"... Stāstījām
anekdotes, zīmējām karikatūras,
dejojām, spēlējām jautras spēles.
Pavasaris ir dabas atmodas un
arī Lieldienu laiks, tāpēc vācām dabas materiālus, gatavojām kompozīcijas un pūpolu vainadziņus.
Fotokluba dalībnieki arī regulāri
tiekas savās nodarbībās, apgūst dažādus fotogrāfēšanas paņēmienus, veic

un, kopīgi ar fotokluba vadītāju, analizē fotogrāfijas par dažādām tēmām.
Senioru klubiņa "Pīlādzītis" apmeklētājas šopavasar uzzināja vairāk par jaunākajām un ražīgākajām
dārzeņu un puķu šķirnēm, to pareizu laistīšanas un barošanas režīmu.
Marta beigās satikās vairāk nekā 20
seniores, lai kopīgi dalītos pieredzē
par Lieldienu tradīcijām, kā arī pie-

Gustam Donikam – Lielā smīdinātāja
tituls „Anekdošu virpulī”!
13. martā Ilmāra Gaiša Kokne-

lai Rīgas Latviešu biedrības namā

ses vidusskolā, kā katru gadu, spē-

piedalītos konkursā „Anekdošu

kiem mērojās lieli un mazi smīdi-

virpulī”. Apsveicam Gustu Doni-

nātāji, kas ar jokiem uz TU. Tas

ku ar iegūto „Lielā smīdinātāja”

nav viegli – smīdināt citus. Bet

titulu! Paldies vecākiem un sko-

dažiem tas izdodas. Paši labākie:

lotājiem, kas palīdz attīstīt bērnu

3.a klases skolniece Krista Straz-

talantus!

diņa un 3.b klases skolnieks Gusts

Inguna Žogota,

Doniks 1. aprīlī devās uz Rīgu,

konkursa organizētāja

Koknesieši prot smīdināt un
ieraut smieklu virpulī!
Pa kreisi: Gusts Doniks.

dalītos radošajā darbnīcā, kurā praktiski pagatavoja Lieldienu kompozīcijas, izmantojot zaļās oāzes.
Ļoti plaši tika apmeklētas Drēbju
dienas Dienas centra pasākumu zālē.
Īpašs paldies par ieguldīto laiku un
darbu:
Ievai Grīvai,
Ārijai Saulītei,
Līgai Kupšānei,

tei.

Kristīnei Beļankinai,
Dzidrai Ķīlei,
Ņinai Rušmanei,
Grinetai Brokānei,
Maritai Radvilai un Rutai Zemī-

Darbīgu un jauku pavasari arī
jūsu ģimenēs!
Kokneses ĢADC p.i.
Ieva Jankovska
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Apstiprināti
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Kokneses novada domes 2014. gada 26. marta saistošie noteikumi Nr. 3

„Grozījumi Kokneses novada domes saistošajos noteikumos Nr.15
„Par Kokneses novada pašvaldības aģentūras „Kokneses Sporta
centrs” sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43. panta pirmās daļas 13. punktu un
Publisko aģentūru likuma 17.panta otro un ceturto daļu
Izdarīt Kokneses novada domes 2013. gada 30. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 15
„Par Kokneses novada pašvaldības aģentūras „Kokneses Sporta centrs” sniegto publisko
maksas pakalpojumu cenrādi” šādus grozījumus:
Izteikt noteikumu II nodaļu šādā redakcijā:
„II Kokneses novada pašvaldības aģentūras „Kokneses Sporta centrs” maksas pakalpojumu cenrādis”
Izteikt noteikumu 7. punktu šādā redakcijā:
„7. SPORTA HALLE UN GALDA SPĒĻU TELPA”
Pieaugušajiem
Apmeklējuma
Pārējiem * maksa euro,
maksa euro,
reizes
t.sk. PVN
t.sk. PVN
7.1. Viena
0.80
0.50
7.2. Mēneša
abonements
6.40
3.20
(neierobežots skaits)
7.3. Sporta halles
25.00
noma par 1 x
7.4. Sporta laukuma
8.00
noma par 1x
7.5. Sporta halles un sporta laukuma nomas maksa norādīta par 1 stundu.
7.6. Bērni, līdz 6 gadu vecumam ieskaitot, var apmeklēt sporta halli bez maksas vecāku
pavadībā (vecākam ir jāpērk biļete).
Izteikt noteikumu 8. punktu šādā redakcijā:
„ 8. TRENAŽIERU UN AEROBIKAS ZĀLE”
Pieaugušajiem maksa
Apmeklējuma reizes
euro, t.sk. PVN
8.1. Viena
2.00
8.2. Mēneša abonements
20.00
(neierobežots skaits)
8.3. Treniņprogrammas
5.00
sastādīšana
8.4. Ārstnieciskā
5.00
vingrošana
individuāli 1x
8.5. Ārstnieciskā
2.50
vingrošana
grupā 1x

Pārējiem * maksa
euro, t.sk. PVN
1.10
11.00
5.00
5.00
2.50

9.1.8. Peldbaseina
noma 1h (līdz 40
cilvēkiem)

70.00

9.1.9. Mazā baseina
noma 1h (līdz 15
cilvēkiem)

25.00

9.1.10. Ģimenes biļete
(divi pieaugušie un 1 9.00
vai 2 bērni)
9.1.11. Sauna un
džakuzi (60 min)

3.00

2.20

2.00

1.50

9.1.13. Sauna
(papildus baseina
apmeklējumam)

0.70

0.70

9.1.14. Džakuzi
(papildus baseina
apmeklējumam)

1.30

1.30

9.1.12. Sauna un
džakuzi (30 min)

9.1.15. Peldētapmācības grupas
dalībniekiem

1.40

9.2. Baseina apmeklējuma atlaide darba dienās no plkst. 1600 līdz plkst. 1800 – 25%;
9.3. Baseina apmeklējumu atlaides organizētai grupai 10 - 20 cilvēki – 20%;
9.4. Baseina apmeklējumu atlaides organizētai grupai 21 - 40 cilvēki – 25%;
9.5. Baseina vienas reizes apmeklējuma laiks ir viena stunda 15 minūtes kopā ar ģērbšanos;
9.6. Par katrām papildus 15 minūtēm tiek piemērota papildus maksa 25% apmērā no
apmeklējuma summas.
5. Izslēgt noteikumu 10. punktu
6. Izteikt noteikumu 11. punktu šādā redakcijā:

4. Izteikt noteikumu 9. punktu šādā redakcijā:

„11. PELDĒŠANAS INVENTĀRA NOMA vienam apmeklējumam”

„ 9. PELDBASEINS”
9.1. Apmeklējuma
reizes

9.1.7. Celiņa noma 1h
20.00
(līdz 10 cilvēkiem)

Pārējiem * maksa
Pieaugušajiem maksa
euro
euro par vienu stundu,
par vienu stundu,
t.sk. PVN
t.sk. PVN

Piezīmes

9.1.1. Viena reize
(viena stunda un 15
minūtes kopā ar
ģērbšanos)

4.50

9.1.2. Mēneša
abonements četras reizes

16.60

8.30

Abonementa
uzrādītājam

9.1.3. Mēneša
abonements sešas reizes

22.80

11.40

Abonementa
uzrādītājam

9.1.4. Mēneša
abonements astoņas reizes

27.60

13.80

Abonementa
uzrādītājam

9.1.5. Abonements
uz sešiem mēnešiem

150.00

Abonementa
pircējam

9.1.6. Abonements
uz divpadsmit
mēnešiem

265.00

Abonementa
pircējam

Nr.p.k.

Inventāra nosaukums

Nomas maksa euro, t.sk.PVN

11.1.

Peldcepure

0.15

11.2.

Gumijas
čības

0.15

2.25
7. Izteikt noteikumu 13. punktu šādā redakcijā:
„13. Sporta infrastruktūras noma treniņnometnēm:
13.1. stadiona un sporta halles noma 1.42 euro. t.sk. PVN no dalībnieka par vienu diennakti
13.2. peldbaseina noma 1.42 euro, t.sk. PVN no dalībnieka par vienu baseina apmeklējumu (1 stunda)
13.3. Ja nometnes dalībnieku kopskaits sasniedz 50 un vairāk, tad sporta infrastruktūras
nomai tiek piemērota 10% atlaide.
8. Izteikt noteikumu 14.punktu šādā redakcijā:
„14. Skaidrojums simboliem un apmeklējumiem pie cenām:
„ * ” grupā „Pārējie „ietilpst: bērni līdz 18 gadu vecumam, skolnieki, studenti, pensionāri
un invalīdi, uzrādot apliecību.”
9. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45. panta kārtībā.
Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētāja vietnieks M. Reinbergs

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

KNDA „Kokneses Tūrisma centrs” izsludina pieteikšanos uz
Klientu apkalpošanas speciālista vakanci Kokneses viduslaiku
pilsdrupās

(1 vakance uz noteiktu laiku)
Prasības klientu apkalpošanas speciālistam:
• Vidējā vai vidējā speciālā izglītība;
• Labas latviešu, krievu un angļu valodas zināšanas sarunvalodas
līmenī;
• Labas komunikācijas un sadarbības prasmes, psiholoģiska noturība stresa situācijās;
• Pieredze līdzīgā amatā tiks uzskatīta par priekšrocību;
• Augsta atbildības izjūta, spēja sev uzticēto pienākumu veikt
kvalitatīvi.
Piedāvājam:
• Interesantu un atbildīgu darbu;
• Draudzīgu un profesionālu kolektīvu;
• Iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi.
Pienākumi:
• Ieejas biļešu pārdošana un kontrole;
• Suvenīru un tūrisma informācijas materiālu pārdošana;
• Informācijas sniegšana Kokneses pilsdrupu apmeklētājiem par
infrastruktūru un tūrisma piedāvājumu Kokneses novadā;
• Pilsdrupu teritorijas uzturēšana kārtībā.
CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 2014.gada 24. aprīlim plkts.
16:00 iesniegt Kokneses novada domes aģentūrā „Kokneses Tūrisma
centrs” personīgi vai pa e-pastu: turisms@koknese.lv
Kontaktinformācija:
• Papildus informācija – KNDA „Kokneses Tūrisma centrs” direktore Daina Liepiņa, tālr. + 371 29275412
• Tālr.: + 371 65161296
• Adrese: Melioratoru ielā 1, Koknesē, Kokneses pagastā, Kokneses novadā, LV-5113

Laiks ceļot!
Bebru pagasta pensionāri! Ar
pirmajiem pavasara saules stariem
domas tiecas pretī atkal kaut kam
jaunam un neredzētam. Laiks posties
ceļam, lai uzzinātu, cik rosīga dzīve
notiek citos novados. 24. maijā draudzīgā pulkā dosimies ekskursijā uz
Kuldīgu – seno Hanzas pilsētu Kurzemē pie Ventas rumbas. Iepazīsim
Kuldīgas vēsturi un pilsētas pievilcīgo ainavu, vietējā gida pavadījumā. Tālāk ceļš vedīs uz Gudenieku
pagastu, kur mūs sagaidīs dažiem
jau pazīstami cilvēki un iepazīstinās ar Gudenieku ievērojamākajām
vietām. Latvija ir tik skaista! Par pārējām vietām, ko vēlēsimies un būs

laiks redzēt, nolemsim ekskursijas
dienā. Izbraukšana no Bebriem 24.
maijā pulksten 6 no rīta. Pieteikties
un dalības maksu 12 euro (8,43 latus)
samaksāt Bebru pagasta pārvaldē
sekretārei Gintai Stāmurei līdz 17.
maijam vai informēt mani, zvanot: T.
26159335, 65164188 (vakaros).
Aicinu ekskursantus savlaicīgi
nobalsot, jo 24. maijā, Eiropas Parlamenta vēlēšanās, nevarēsim apmeklēt savu vēlēšanu iecirkni. Novēlu
visiem stipru veselību un jauku ceļošanu!
Anna Bite,
Bebru pagasta pensionāru padomes
„Mārtiņroze” priekšsēdētāja

19. aprīlī uz lielo pavasara
stādu dārzu Aizkrauklē!
Aicinām stādu audzētājus, sēklu tirgotājus, dārza aprīkojuma un
tehnikas izplatītājus 19. aprīlī no
pulksten 8 līdz 14 uz lielo pavasara stādu dārzu Aizkrauklē, IGA
centrā. Laipni lūgti tirgoties amatnieki un pārtikas preču ražotāji.

Būs iespēja tirgoties labiekārtotā laukumā vai tirdzniecības centra telpās.
Aicinām tirgoties arī jūs!
Ieva Erdmane
IGA centrs pārvaldniece
Stādu dārza organizatore
T. 27717311

Pievērs uzmanību savām pēdām
Tuvojoties vasaras sezonai, pārliecinieties par savu pēdu veselības
stāvokli un izskatu.
Pēdas ir svarīgākā kāju daļa, kas
balsta visu mūsu ķermeni un gaitas
laikā amortizē grūdienus un triecienus kas ir uz katra soļa, tas nozīmē,
ka pēdas darbojas kā „atsperes”, kas
ir unikāla konstrukcija.
Podologs (ārstnieciskās pēdu aprūpes speciālists) veic gan estētisko
pēdu aprūpi, gan arī aprūpē pēdas,
kuras skārusi problēma.
Visbiežāk sastopamās pēdu problēmas ir ādas un nagu sabiezējumi,
plaisas pēdas priekšējā daļā un papēžos, ieauguši nagi, nagu deformācijas
un krāsas izmaiņas, varžacis, kārpas,
ādas un nagu sēnītes u.c.
Pacientu pēdu veselības prob-
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lēmas bieži ir citu slimību vai
traumu izraisītas, tādēļ podologs
strādā sadarbībā ar citiem speciālistiem – ģimenes ārstu, dermatologu, endokrinologu, tehnisko ortopēdu u.c.
Pēdu aprūpe ir nepieciešama
ikvienam, kas rūpējās par savu veselību un labsajūtu, bet svarīgi to
veikt ir paaugstināta riska grupas
pacientiem, īpaši pacientiem ar cukura diabētu.
Izbraukumi uz mājām Kokneses novadā pa t. 27528062 (25 eiro).
Pieraksts
salonā
“ART
OFTOTCH” Bērzu ielā 2 - 31
Aizkrauklē pa t. 28868173 (17
eiro).
Rūpēs par pēdu ikdienu un veselību!
Sanita Jakuboviča, podologs

pasākumi kokneses novadā
Datums,
laiks

Pasākums

Norises vieta

12. aprīī
plkst. 16.00

Ziņģētāju un stāstnieku vakars “Kokneses Ziņģe”.

Kokneses kultūras
namā

15. aprīlī
plkst. 12.00

Izglītības iestāžu deju kolektīvu skate - koncerts.

Kokneses kultūras
namā

16. aprīlī
plkst. 17.00

Dzejnieka Jāzepa Osmaņa gleznu izstādes „Ar Daugavā
pasmeltu saules staru es rakstīt un gleznot varu” atklāšana
un Sarmītes Rodes dzejas grāmatas „Manī karsti pulsē laiks”
atvēršanas svētki.

Kokneses novada
domes 1. stāva
vestibilā

17. aprīlī
plkst. 18.00

Kokneses jauniešu teātra studijas pirmizrāde “BALTO
ŪDENSKRITUMU PAKĀJĒ” pēc A.Niedzviedža lugas
motīviem. Ieeja par ziedojumu.

Kokneses kultūras
namā

17. aprīlī
plkst. 12.00

Tēlnieka un skolotāja Voldemāra Jākobsona 115. gadadienai
veltītā tēlniecības konkursa „Mans lepnums – Bebru pagasts”
noslēguma pasākums

Bebru pamatskolā

20. aprīlī
plkst. 12.00

Lieldienu pasākums “LIELDIENU RĪTĀ - SARKANA
SAULE”.

Zaļā tirgus laukumā

20. aprīlī
plkst. 12.00

Lieldienu pasākums „Zinu, zinu, bet neteikšu!”

Bebros, pie muzeja
“Galdiņi”

20. aprīlī
plkst. 12.00

Lieldienu pasākums ar rotaļām un olu ripināšanu

Bērnu rotaļu un
atpūtas laukumā
Iršos

24. aprīlī
plkst. 18.00

Dziedošo ģimeņu un draugu sadziedāšanās. Aicinājums
uzstāties arī ar deju priekšnesumiem vai citām radošām
aktivitātēm!

Bebru pamatskolā

25. aprīlī
plkst. 19.00

Birzgales amatieru teātra izrāde Andris Niedzviedzis
‘’DŪDENE ZIN!” Ieeja par ziedojumiem.

Kokneses kultūras
namā

26. aprīlī no Radošā darbnīca “Meldru pīšana”. Maksa vienam
plkst. 11.00 dalībniekam 10,- euro.

Kokneses kultūras
namā

9. maijā
plkst. 15.00

ŪSIŅI Kokneses “Lazdukalnā”

Kokneses
“Lazdukalnā”

10. maijā
plkst. 8.00

Tirdziņš pirkt, pārdot, iemainīt vai dāvināt… .Pavasara tirgus

Iršu centrs

7. jūnijā
plkst. 22.00

Balle.
Muzicē: grupa „Brālīši”
Ieejas biļetes cena 3 EUR

Iršu klubs

12. jūnijā
plkst. 16.00

Jāņu mācības.

1905. gada ielā 50,
Koknesē

AURA AICINA aprīlī - maijā / 2014
APRĪLIS
Trešdienās – 2., 9., 16.,
23., 30. aprīlī – manuālā
terapeita,ārsta-dziednieka Igora
Civako pieņemšana: masāžas,
konsultācijas, individuālās
atveseļošanas programmas
sastādīšana.Iepriekš pieteikties pie
Dainas,t.26386251. Igora Civako
lekcijas aprīlī:
9.04. 17.30 Endokrīnās sistēmas
problēmas. Liekais svars.
23.04. 17.30 Nieru sistēmas
attīrīšana
12.04. pl. 9.00 Akvilonas
Dziedniecības akadēmijas II
kursa nodarbība. Lektore – Inta
Zaļkalne. Karmas jautājumi.
Mijiedarbība ar zemapziņu un
pārprogrammēšana.
13. 04. Pieņems Akvilonas
dziednieks Dmitrijs Guļajevs.
(Dziedina ar mantrām un
bioenerģiju, praktizējošs
dziednieks jau 19 gadus). Iepriekš
pieteikties pa t.22319558
17.04. pl.18.00 Kokneses
KN mazajā zālē firmas „
Tupperware“ prezentācija: „
Gatavojam garšīgi un veselīgi“.

Vada Jūnija Vanaga( Jūrmala).
Ieeja brīva.
26.04. Pieņems dziedniece Biruta
Fedotova. Iepriekš pieteikties pa
t.: 26499913
27.04. pl.10.30 Lielais Meditāciju
aplis. Vada Oļegs Demidovs.
Maksa -12.00 EUR
MAIJS
Trešdienās – 7., 14., 28. maijā
Igora Civako pieņemšana
–masāžas, konsultācijas.
21. maijā I. Civako nepieņems.
Lekcijas notiks katrā otrajā
trešdienā, tēmas un datumi
tiks precizēti Informācija pa t.:
26386251
10. 05. pl. 9.00 Akvilonas
Dziedniecības akadēmijas II
kursa nodarbība.
17. 05. Pieņems Ērgļu
dziedniece Biruta Fedotova.
Palīdz atbrīvoties no atkarībām
(alkohols, smēķēšana, azartspēles).
Dziedina kaulu, locītavu , nervu
slimības, strādā arī ar bērniem,
noņem rozi , nobrīnējumu,
skaudību. Palīdz sakārtot ģimenes
attiecības, biznesu. (Iepriekš

piesakieties pa tel.26499913)
24. 05. pl. 9.00 Akvilonas
Dziedniecības akadēmijas II
kursa nodarbība.
25. 05. pl.10.30 Lielais
Meditāciju aplis. Vada Oļegs
Demidovs. Maksa -12.00 EUR
31.05.pl.11.00 – 14.00 Limbažu
dziednieces Rutas Erdmanes
lekcija .Pēc lekcijas – dziednieces
pieņemšana. Palīdz neskaidru
diagnožu gadījumos. (Vairāk par
interesanto, spēcīgo dziednieci
stāstīsim avīzes maija numurā).
Iepriekš pieteikties pa t. 22319558
Trešdienās pie mums var
iegādāties Latvijas firmu „EsSaule“, „ELIĒR“( Baldones dūņu
produkti), kā arī „AMWAY“,
„NEWAYS“uztura bagātinātājus
un citu produkciju. Var tos arī
pasūtīt – apmēram nedēļas laikā
pasūtījumi tiks saņemti.
Par ierosinājumiem zvanīt pa t.:
22319558. Laipni gaidām mūsu
centrā!
Personības attīstības centra
AURA kolektīvs
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Pasākumi Kokneses novadā 2014. gadā
APRĪLIS

12.07.

15.04.
pl. 12.00

Izglītības iestāžu deju kolektīvu skate.

Kokneses kultūras
nams

17.04.
pl. 18.00

Jauniešu teātra studijas pirmizrāde “Balto ūdenskritumu
pakājē”.

Kokneses kultūras
nams

17.04.
pl. 12.00

Tēlnieka un skolotāja Voldemāra Jākobsona 115.
gadadienai veltītā tēlniecības konkursa „Mans lepnums –
Bebru pagasts” noslēguma pasākums.

Bebru pamatskola

20.04.
pl. 12.00

Lieldienu pasākums - koncerts. “Lieldienas rītā - sarkana
saule”.

Zaļā tirgus
laukums, Koknese

20.04.
pl. 12.00

Lieldienu pasākums.

Iršu pagasts

20.04.
pl.12.00

Lieldienu pasākums „Zinu, zinu, bet neteikšu!”

Bebros, pie muzeja
“Galdiņi”

22. - 25.04. Novada PII praktisko darbu izstāde.
24.04.
pl. 18.00

Dziedošo ģimeņu un draugu sadziedāšanās. Aicinājums
uzstāties arī ar deju priekšnesumiem vai citām radošām
aktivitātēm!

25. - 26.04. Lielās talkas pasākumi.

Iršu pagasta zāle
Bebru pamatskolā
Kokneses novads

MAIJS
03.05.

V. Jākobsona memoriālās mājas - muzeja tūrisma sezonas
atklāšana.

V. Jākobsona
memoriālā māja muzejs

09.05.
pl. 15.00

ŪSIŅI Kokneses “Lazdukalnā”.

„Lazdukalnā”,
Koknesē

10.05.
pl. 8.00

Gadatirgus “Pirkt, pārdot, iemainīt vai dāvināt”.

Iršos

10.05.
pl. 18.00

Koncertuzvedums “KOKNESES BALSS”, spēlmaņu kopas Kokneses kultūras
“Skulelnieki” CD prezentācija.
nams

16.05.

Mātes dienai veltīts pasākums “Par Tevi mīļākas nav
nevienas”.

Iršos

17.05.

Sama modināšanas svētki - gadatirgus, koncerti, Tvīda
brauciens, Mūku futbols u.c. aktivitātes. Muzeju nakts
pasākums Kokneses pilsdrupās. Vakarā zaļumballe
Kokneses estrādē - spēlē grupa”Mākoņstūmēji”.

Koknese

17.05.

Muzeju nakts pasākums V. Jākobsona muzejā “Galdiņos”.

V. Jākobsona
memoriālā māja muzejs

23.05.

Grāmatu svētki.

24.05.
pl. 17.00
31.05.

25.07.

Saimnieču dienas pasākums.

Voldemāra
Jākobsona
memoriālā māja muzejs “Galdiņi”

19.07.

Kokneses novada atklātais čempionāts pludmales volejbolā
II kārta.

Kokneses sporta
centra pludmales
volejbola laukumos

26.07.

Amatieru pludmales volejbola līga “Joker Beach Ball
2014” 11. posms.

Irši

AUGUSTS
08.08.

Latvijas Televīzijas 6. ziedojumu akcija - koncerts
Likteņdārzam.

Likteņdārzs

09.08. pl.
18.00

Starptautiskās Baumaņu ģimenes koncerts “Apkārt
pasaulei”.

Kokneses estrāde

09.08. pl.
22.00

Zaļumballe. Spēlē “Kantoris 04”.

Kokneses estrāde

16.08.

Koncerts, balle.

Irši

30.08.

Sporta svētki Bebros. Kokneses novada atklātais
čempionāts pludmales volejbolā III kārta - noslēguma
posms. Zaļumballe, spēlē grupa “Lifts”.

Bebri

SEPTEMBRIS
01.09.

Zinību dienas burziņš “KLING,KLANG ESAM KLĀT”

Koknese

19.09.

Dzejas dienas pasākums.

Bebru pagasta
bibliotēka

20.09.

Vieglatlētikas mešanas disciplīnu sacensības “Kokneses
kauss” (piedalās jaunieši no C grupas līdz junioru
vecumam)

Kokneses stadions

26.09.

Olimpiskās dienas pasākumi.

Novada izglītības
iestādes

septembris Sacensības skeitparkā “Skeito 2014”.

Bebru stadionā

04.10.

Pašdarbības kolektīvu sezonas atklāšanas pasākums “Un
sākas viss no gala...”.

Kokneses kultūras
nams

11.10.

SEB 4:4 “Irši”. Volejbols vīriešiem.

Iršu sporta halle

18.10.

Konkurss “Kokneses KNĪPA un KŅAUĶIS”

Kokneses kultūras
nams

Kokneses kultūras
nams

25.10.

Kokneses kultūras
nams

Mežaparka estrādes atklāšanas pasākums.

Bebri, Mežaparka
estrāde

Kokneses amatieru teātra pirmizrāde Māra Svīre,
“Gredzens gredzenā”

Pludmales volejbola sezonas atklāšana.

Bebri

Oktobris

Spoku vakars jeb “Mošķīši nāk...”

Iršu pagasta
bibliotēka

Oktobris

Kokneses kauss volejbolā.

Kokneses sporta
centra halle

Veterānu sacensības vieglatlētikā “Kokneses kauss”.

Kokneses stadions

Bērnu aizsardzības dienas pasākums.

Bebri, Mežaparka
estrāde

07.06.

Senioru kora “Labākie gadi” 15 gadu jubilejas pasākums.

Kokneses Ev.lut.
Baznīcā

07.06.

Sporta svētki Iršos. Kokneses novada atklātais čempionāts
pludmales volejbolā I kārta. Balle.

Irši

07.06.

Spiningošanas sacensības “Kokneses Zandarts”.

12.06.
pl.16.00

01.06.
pl. 12.00

Irši

OKTOBRIS

JŪNIJS
01.06.

“Irši” zied volejbola sacensības zālāja laukumos.

NOVEMBRIS
11.11.

Lāčplēša dienas pasākums.

Koknese

11.11.

Lāčplēšu dienas pasākums.

Bebri

13.11.

Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas pasākums.

VPIV zālē

14.11.

Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas pasākums.

Irši

Atpūtas bāze
“Daugavas
Radzes”

16.11.

Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas pasākums
un Goda pilsoņu sumināšana. Balle.

Kokneses kultūras
nams

JĀŅU MĀCĪBAS.

1905. gada ielā 50,
Koknesē

22.11.

Kokneses novada “DIŽĢIMEŅU” spēkošanās.

Kokneses kultūras
nams

14.06.
pl. 11.00

Piemiņas brīdis politiski represētajiem.

Kokneses kultūras
nams

21.06.
pl.12.00

Kokneses novada sporta svētki.

Kokneses stadions

21.06.
pl. 18.00

Jāņu dienas ielīgošanas koncerts.

Irši

22.06.
pl.18.00

Ozolnieku amatieru teātra izrāde, R. Blaumanis
“Skroderdienas Silmačos”.

Kokneses estrāde

23.06.
pl. 23.00

Jāņu nakts zaļumballe. Spēlē grupa “Daugavieši”
(Jēkabpils)

Kokneses estrāde

23.06.
pl. 23.00

Jāņu nakts zaļumballe. Spēlē grupa “Brālīši”.

Bebri, Mežaparka
estrāde

JŪLIJS
30.06.05.07.

Kokneses novada svētku nedēļa.

Kokneses novads

12.07.

Vidējās paaudzes deju kolektīvu saiets “Sadancošana
Alainē”.

Kokneses novads

DECEMBRIS
05.12.

Lielās egles iedegšana.

Zaļā tirgus
laukumā, Koknese

06.12.

Hallei “Irši” - 5. Volejbola sacensības vīriešu/sieviešu
komandām.

Iršu sporta halle

06.12. pl.
14.00

Pasākums “Kokneses novada DIŽĢIMENE” noslēgums.

Kokneses kultūras
nams

13.12.

Kokneses novada pašdarbības kolektīvu labdarības koncerts Kokneses kultūras
“Eņģeļi pār Latviju” un pašdarbnieku balle.
nams

21.12.

Ziemassvētku pasākums pirmsskolas vecuma bērniem
“Bērni gaida ziemiņu...”

Kokneses kultūras
nams

23.12.

Pirmsskolas vecuma bērniem Ziemasssvētku pasākums.

Irši

27.12.

Ziemassvētku balle “Sniegpārslu virpulī...”

Irši

30.12.

Ziemassvētku pasākums senioriem.

Irši

Decembris Ziemassvētku pasākumi.

Bebri

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
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Sarmītei Rodei otrā dzejas grāmata

Grāmatu apgāds „Annele” nupat laidis klajā labas dzejas grāmatu
„Manī karsti pulsē laiks”, kuras autore ir Sarmīte Rode. Grāmata radusies,
pateicoties tam, ka pagājušajās Dzejas
dienās Sarmīte Antmaņa – Briedīša
muzejā nejauši sastapās ar savas bērnības mīļu dzejnieku Jāzepu Osmani.
Sarmīte viņam uzreiz atzinās, ka uzaugusi ar Jāzepa Osmaņa dzejoļiem,
savukārt sirmais mākslinieks nepalicis ar atbildi parādā, sakot, ka viņš
tagad dzīvojot ar Sarmītes radīto.
Tai noteikti jābūt dvēseļu/gara
radniecībai, kura divus māksliniekus
savienoja kopdarbā, kam dots nosaukums „Manī karsti pulsē laiks”. Liels
bija pārsteigums, ieraugot savdabīgi
izveidotajā (nodaļu titulus veido dizainera Viļņa Lapiņa iecerētās ieloces) un koši noformētajā dzejas krājumā Jāzepa Osmaņa gleznu reprodukcijas. Laiks patiešām karsti pulsē
arī gleznotāja smagiem otas triepieniem vilktajās sulīgi košo krāsu līnijās. Magones, sarkanais āboliņš, zelta
rudens. Tikai pieminot Osmaņa gleznās radītos mākslas tēlus, asociācijās

pulsē visdažādāko toņu sarkanās un
zeltaini dzeltenās krāsas, kas tikušas
katras dzejas lappuses maliņai.
Kāda ir Sarmītes Rodes dzeja?
Kopš pirmās grāmatiņas „Negaidi no
manis tauriņa prieku” (2009) pagājuši gandrīz pieci gadi. Dzejnieces rokraksts nav mainījies, bet pantu forma,
dzejas noskaņa, tēlainās izteiksmes
līdzekļi un viedās atziņas gan. Mans
dzejolis skan šādi:
„Vienu brīdi tīras laimes,
Pēc kā ilgojās reiz Čaks.
Vai to vari šodien atnest,
Kaut nesums būtu smags?
Bet laimes putns ir aizsteidzies,
Vien palicis sudrabots mats.
Uz galda atstāta zīmīte –
Laimes putns sev esi tu pats.”
Šķiet, jaunie dzejoļi kļuvuši
vieglāki, liekas, tajos ienācis „tauriņu prieks” par dzīvi, gaismu, visu
labo, ko skarbā dzīve tomēr spēj dod.
Atkārtoti izskan pateicība dzīvei un
liktenim. Apskaužami bagāts cilvēks
ir mūsu dzejniece, kura negaužas, iztiek bez sentimenta, klišejām.
Krājumu veido četras nodaļas.
Dzejas vēstījums sākas ar minējumu: „No kuras puses pavasaris nāk?”
Grāmatiņā tik daudz zaļuma, svaiguma un atmodas! Tā ir himna pavasarim, priekam par to.
Otrā nodaļa „Cik debesis augstu” veltīta Latvijai, zemei, dzimtajai
vietai, kur „ceļmalā dadzis sudrabots
zied” kā tautasdziesmas smildziņa
sudraba ziediem.
„Uz zemi noraugās sējējs,
Plaukstās mūžību jūt.
Tīrumu kopjot uz zemes,
Tuvāk debesīm būt.”
Te atrast „Gaismas pieskārienā”
lasītos dzejoļus par Kokneses luterāņu baznīcu, veco soliņu Pērses krastā.
Trešā nodaļa „Rīta stundai ir tavas
acis, māt” – veltījums mātei, bet ceturtā „Mirklis saules šūpolēs”– īsiem laimes zibšņiem, ko piedzīvojusi liriskā
varone, kurai citas laimes nevajag, jo

Kokneses novada dome atkārtoti
izsludina pieteikšanos uz
daiļdārznieka amata vietu
(1 vakance uz nenoteiktu laiku)

Prasības daiļdārzniekam:
1. vidējā speciālā vai augstākā izglītība;
2. valsts valodas zināšanas;
3. labas komunikācijas un sadarbības prasmes, psiholoģiska noturība
stresa situācijās;
4. vēlama pieredze labiekārtošanas darbu vadīšanā un organizēšanā;
5. datorprasme;
6. tehniskās zināšanas;
7. B kategorijas autovadītāja apliecība
Piedāvājam:
- interesantu un atbildīgu darbu;
- iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi;
- stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
- labiekārtotu divu istabu dzīvokli Koknesē
Pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 2014.
gada 14. aprīlim plkst. 16.00 iesniegt Kokneses novada domes Kancelejā (domes sekretārei Dz. Krišānei, tālr. 65133630) personīgi vai pa
e-pastu: dzintra.krisane@koknese.lv , vai sūtīt pa pastu uz adresi: Melioratoru ielā 1, Koknesē, Kokneses pagastā, Kokneses novadā, LV-5113 .
Papildus informācija – Kokneses Komunālās nodaļas vadītāja Benita
Peciņa, tālr. 29421728

viņai „ir kas mūžīgs, kas nepārzied”.
Dzejas krājumā daudz ceļa motīva, un te nāk prātā Imants Ziedonis.
Daudz pavasara. Ir rudens un vasara,
bet nav ziemas, kas liek vilkt paralēles ar pavasara dzejnieku Frici Bārdu,
kuram pastāvēja tikai trīs gadalaiki,
izslēdzot ziemu. Sarmītes pavasaris
ir īsts, tajā „nekas nav izdomāts”.
Teic, ka katram cilvēkam atbilsts
savs koks – spēcīgs, kupls, greizs,
tukšu vidu, augļus nesošs un tikai
ziedošs – kāds nu kurš ir pats cilvēks.
Sarmītes dzeju lasot, nepamet pārliecība, ka mēs līdzināmies koku lapām.
Bērzu lapas, kļavu lapas – ar to palīdzību Sarmīte izteic dvēseles noskaņu. Koku lapās viņa meklē patvērumu, atspulgu: „Ik pavasari no jauna
mācos/Piedzimt par zaļu bērza lapu.”
Tik daudz gribas citēt, ka gandrīz vai
jāpārraksta Sarmītes grāmata:
„Mācies no kokiem rudenī,
Ik lapai aizejot, labu vien vēlēt.
Tvert saules atspulgu ūdenī,
Neko no bijušā nenožēlot.”
Un vēl:
„Visskaistākā rudens lapa ir tā,
Ko bērna rokas nes dāvināt.
Un nevajag vairāk nenieka,
Es apmulstu pati un brīnos,
Tai lapā ir tik daudz prieka!”
Skan tautasdziesmu motīvi par
zemakmeņa palikto bēdu un sudraba
smildziņu, latviešu un pasaules literatūras klasika:
„Manā ceļa somā ir viss:
Ievas zieds pusplaucis,
Kastītē jēriņš aizmidzis,
Ko Mazais Princis ielicis.
Dzintara gabaliņš mazs
No Dzintarainās pasakas.
Vēl dažas mīļas lietas,
Kurām vienmēr pietiks vietas.”
Ikviens, kurš vēlas pabarot savu
garu un dvēseli, Sarmītes Rodes jaunajā dzejas grāmatā nevilsies. Tā būs
arī vērtīga dāvana kādam īstam grāmatu mīlim.
Linda Šmite

Pagarināts 1905. gada ielas
dzelzceļa pārbrauktuves slēgšanas
laiks
SIA "Dzelzceļa būve" veic pārbrauktuvju rekonstrukcijas darbus
Koknesē, projekta "Otrā sliežu
ceļa būvniecība Skrīveri-Krustpils
(Rīga-Krustpils iecirknis)" ietvaros. Koknesē uz rekonstrukcijas
laiku līdz 25.04.2014. pagarināts
termiņš 1905. gada ielas dzelzceļa
pārbrauktuves slēgšanai, novirzot
satiksmi pa jaunizbūvēto autoceļu
E22.
SIA "Dzelzceļu būve" informē, ka ir pabeigti darbi zemes
klātnes un sliežu ceļa rekonstrukcijai Kokneses stacijas pārbrauktuvē uz a/c P79. Sakarā ar nelabvēlīgiem laika apstākļiem nevar
veikt asfalta seguma klāšanas
darbus, jo asfalta ražotnes darbu
plāno uzsākt tikai pēc 22. aprīļa.
SIA "Dzelzceļu būve" atvainojas par sagādātajām neērtībām

Kur mīlestība krustojas ar sāpēm,
Tur nolaižas uz palikšanu Gars.
/A. Līce/
Kokneses Novada Vēstis novēl saviem lasītājiem dvēselē gaišus
Lieldienu svētkus un aicina apmeklēt Lieldienu dievkalpojumus!
Kokneses Romas – katoļu draudzes baznīcā:
18. aprīlī plkst.10.00 – Krusta pagodināšanas dievkalpojums
19. aprīlī plkst. 10.00 – Vigīlijas sv. Mise
20. aprīlī plkst. 11.00 – Rezurekcija, procesija, Lieldienu sv. Mise
Vecbebru Svētās Ģimenes Romas katoļu baznīcā
19. aprīlī plkst. 00.00 – Vigīlijas sv. Mise
21. aprīlī plkst. 15.00 – sv. Mise
Iršu katoļu baznīcā
21. aprīlī plkst. 11.00 – sv. Mise
Kokneses evanģeliski luteriskajā baznīcā

17. aprīlī plkst. 19.00 – Zaļās Ceturtdienas dievkalpojums

18. aprīlī plkst. 19.00 – Lielās Piektdienas dievkalpojums

19. aprīlī plkst. 21.00 un 00.00 – Klusās Sestdienas dievkalpojumi

20. aprīlī plkst. 10.00 – Lieldienu dievkalpojums

Kokneses novada domes Komunālā nodaļa sākot ar maija mēnesi aicina darbā sezonas strādnieku, vēlams ar motorzāģa un
krūmgrieža apliecību.
Pieteikties pa T. 29421728.

14. maijā no pulksten 10 - 13
DONORU DIENA Vecbebru Profesionālās un vispārizglītjošās internātvidusskolas telpās.

17. maijā Koknesē tiek organizēts gadatirgus. Laipni aicināti
pārdot un pirkt gribētāji. Īpaši
gaidām amatniekus ar saviem izstrādājumiem. Pārtikas tirgotājus
lūdz pieteikties līdz 16. maijam
pa tālruni 65133640

Zāģējam krūmus ar krūmgriežiem un zāģiem, griežam dzīvžogus, tīram stigas, pļavas, utt., sakopjam teritorijas.
T. 28281515

Veicam visa veida celtniecības, demontāžas un remontdarbus
– gan ārdarbus, gan iekšdarbus.
T. 26029033
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Laime ir ligzdā, kur daudz bērnu,
kur draudzīgi dala azaidu un
kopīgi pārdzīvo bēdas un priekus.
Un, ja jūs tam neticat, paklausieties gavilējošās putnu balsīs, kas
atskan plaukstošā pavasara mežā.
/K. Skalbe/
Kokneses novada Dzimtsarakstu nodaļā martā reģistrēti
jaundzimušie: Toms, Deivids,
Emīls, Roberts, Edijs un Marta.
Kokneses novada dome sirsnīgi sveic mazuļus, viņu vecākus
un vecvecākus!

Pateicība
Ar labiem panākumiem distanču slēpošanā un biatlonā ziemas sezonu aizvadījuši Kokneses novada jaunie sportisti Ralfs,
Patrīcija un Edijs Eiduki.
Eiduku ģimene pateicas Kokneses novada domei par sapratni
un finansiālo atbalstu Ralfam,
Patrīcijai un Edijam Eidukiem
veiksmīgai tālāko sporta gaitu
turpināšanai.

Košu ziedu, dziesmu klusu,
Nav ko citu dāvināt.
Vieglas smiltis, saldu dusu
Kapu kalnā māmulīt…
/M. Ķempe/
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Annas Kosmačevskas dzimtai
no māmiņas, vecmāmiņas, vecvecmāmiņas atvadoties.
Bebru pagasta pensionāru
padome „Mārtiņroze”

