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Trīs zvaigznes pret debesīm paceltas mirdz. Mīli savu Latviju, mīli no sirds! /Ārija Āre, Kokneses Goda pilsone/
Novada domes laikraksts Nr. 58 (345)

Sveicam Kokneses Goda pilsoņus!
Ar Kokneses Goda pilsoņa nosaukuma piešķiršanas komisijas 2014.gada
7.novembra lēmumu Nr.1, Kokneses Goda pilsoņa nosaukums 2014.gadā ir
piešķirts:

• JĀNIM BĒRZIŅAM
• GAĻINAI KRAUKLEI
• DACEI NEBĒDNIECEI
• LĪVIJAI REINBERGAI
• SARMĪTEI RODEI

16. novembrī plkst. 14.00 Kokneses kultūras namā

notiks Kokneses Goda pilsoņu godināšanas un Latvijas
Republikas proklamēšanas dienai veltīts pasākums
“TU ESI LATVIJA!”.
Pasākuma programmā: • Kokneses Goda pilsoņu sumināšana;
• Vīru ansambļa “Dobeles zemessargi” koncerts.

Mazs gabaliņš Tu pasaules kartē,
Tik maza – pie sirds Tevi sasildīt var,
Pasargāt no Pērkona ratiem,
Zibeņu bultām, kas dedzinot skar.
Komisijas sekretāre Dz.Krišāne

Lāčplēša diena Bebros
Lāčplēša dienas vakarā Bebros,
stadiona pakājē, atsaucoties Bebru pagasta pārvaldes aicinājumam,
lieli un mazi bebrēnieši ar iedegtām sveču liesmiņām izgaismoja
Latvijas valsts kontūru. Turpinot
iesākto tradīciju, Vecbebru Profesionālās un vispārizglītojošās internātvidusskolas kolektīvs, Bebru
pamatskolas skolēni un skolotāji,
daudzi citi pagasta iedzīvotāji devās
lāpu gājienā uz Zutēnu kapiem. Pie
Pirmā pasaules karā kritušo upuru
pieminekļa gājiena dalībnieki iededza svecītes un bija kopā atceres
brīdī, kuru vadīja VPIV skolotāja
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Tu - Dieva dāvana – maza un svēta –
Ezeru acīs debesis reibst,
Ik sirdspuksts stāsta, cik esi vērta –
Ne zeltā mērot, bet likteņiem...
Mēs esam šeit un esam tagad,
Tavas saules staros kam šūpulis siets,
Sūru asaru stāstus Daugava glabā,
Tie šūpuļdziesmā un ceļā, kas iets...
/M. Stepēna/

Jolanta Nīcgale-Kondrāte. Bebros
dzimuši, Brīvības cīņās piedalījušies un Zutēnu kapsētā apbedīti
trīs Lāčplēša Kara Ordeņa kavalieri:
Andrejs Ūbergs, Pēteris Ūbergs un
Jānis Preiss. Arī viņu atdusas vietās
gaiši dega svecītes.

Kokneses novada domes vārdā sirsnīgi sveicu
Kokneses novada iedzīvotājus
Latvijas Republikas
proklamēšanas 96. gadadienā!
Lai katrs mūsu labais darbs ir
daudzinājums Latvijai!
Dainis Vingris,
Kokneses novada domes priekšsēdētājs

Gaismas ceļš uz likteņupes krastu

11. novembrī – Lāčplēša dienas
vakarā Kokneses parkā staroja simtiem spožu gaismiņu. Pirmo reizi, godinot Latvijas brīvības cīnītājus, kuri
pirms 95 gadiem piepildīja sapni par
neatkarīgu valsti, koknesieši devās
lāpu gājienā uz Kokneses pilsdrupām.
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas
pirmklasnieki, pārējie sākumskolas
skolēni un vecāko klašu audzēkņi,
skolotāji, skolēnu vecāki, māmiņas
un tēti ar pavisam maziem ķipariem,
Kokneses novada domes, iestāžu un
uzņēmumu darbinieki, tik daudzi jo
daudzi Kokneses pagasta un novada iedzīvotāji vēlējās šajā vakarā būt
kopā un ar savu iedegto lāpu vai gaismeklīti apliecināt – mēs katrs esam
daļiņa no Latvijas, no kvēlojošā staru
vainaga naksnīgajās debesīs. Pacilājošā vienotības sajūta, ejot gaismas ceļā
uz mūsu likteņupes krastu, šajā neparasti siltajā rudens vakarā sasaucās ar
vārdiem, kas atskanēja piemiņas brīdī
pilsdrupās: „Raugi: pa rasainiem ceļiem mūžīgā Latvija nāk.”
Tuvojoties pilsdrupām, vietai, kurā
cauri gadusimtiem mājo tautas varoņu
gars, mūs sagaidīja spēlmaņu kopas
„Skutelnieki” spēlētās melodijas un
Daugavas viļņu rāmais plūdums. Pulcējoties ap sarkanbaltsarkano karogu,
svinīgais piemiņas brīdis iesākās ar
tautas lūgšanu „Dievs, svētī Latviju!”.
„Laiks no Latvijas Republikas proklamēšanas dienas 1918. gada 18. novembrī līdz 1919. gada 11. novembrim
bija viens no sarežģītākajiem Latvijas
valsts vēsturē, kad mūsu tēvzemes
aizstāvji varonīgi cīnījās, lai iegūtu

Latvijas valsts neatkarību. Ik gadu, 11.
novembrī, Lāčplēša dienā, visā Latvijā
tiek iedegtas svecītes, pieminot Latvijas valsts armijas uzvaru pār Bermonta
karaspēku. Arī mēs šodien esam pulcē-

Kara viesuļos
pazudušajiem
Manas Dzimtenes zālē
Smaržo kritušo elpa.
Manas Dzimtenes zeme
Viņu asinīs mirkst.
Manas Dzimtenes bērzi
Saknēm spēku smeļ
No viņiem, kritušiem kareivjiem.
Piemini viņus visus,
Piemini jaunos un vecos.
Viņi jau vairāk negrib,
Viņi bērzus tur plecos.
/Ilga Sīle/

jušies, lai katrs iedegtu savu liesmiņu
Latvijai,” – sacīja Inguna Strazdiņa,
Kokneses kultūras nama direktore, ar
klusuma brīdi aicinot godināt mūsu
brīvības cīnītāju mūžīgo piemiņu. Tikai Daugavas krastā tik izjusti un svētsvinīgi var skanēt dziesmas tēvzemei
un Daugavai. Ar senioru kori „Labākie
gadi” un sieviešu kori „Anima” kopīgi
dziedātās dziesmas, Astrīdas Saimenas un Ingunas Strazdiņas dzejas vārdi
izgaismotajās pilsdrupās bija kā gaišs
gaviļu sauciens mūsu tautas varonīgajai pagātnei un nākamībai. Skanot
dziesmotajam veltījumam Daugavai,

likteņupes tecējumam tika atdots ziedu vainags, kurā bija ievītas arī mūsu
labās domas un vēlējumi, bet pie Kokneses pils mūriem – vietā, kur satiekas Pērse un Daugava, iemirdzējās
visskaistākās sveču liesmiņas. Bērnu
plaukstās saudzīgi nestas, tik daudzu
rokās sasildītas.
Jaunākajai paaudzei tā bija vislabākā patriotisma stunda - tēvzemes
mācība. Mums visiem – sākums jaunai
tradīcijai – ik gadu Lāčplēša dienā satikties gaismas ceļā likteņupes krastā.
Kokneses Novada Vēstis
Anitas Šmites foto

Esiet sveicināti novembrī – tik
neierasti siltā rudenī! Rāmas apceres
un Mātes Latvijas mēnesī. Šajā gada
tumšākajā laikā ir tik daudz gaismas,
ko izstaro iedegtās sveču liesmiņas
māju logos un brīvības cīnītāju piemiņas un atdusas vietās, apliecinot,
ka tautas atmiņa ir dzīva. Pirms 96
gadiem 18. novembrī, tumšā un vēsā
rudens vakarā, bet zem saules zīmes,
dzima neatkarīgā Latvijas valsts. Bet
tas vēl bija tikai sapnis par brīvu valsti. Latvija bija pasludināta, un tūliņ
bija pienācis arī laiks ar ieročiem
rokā aizstāvēt viņas brīvību. Visiem
tēvzemes aizstāvjiem, kuri nosargāja
sapni par brīvību mūsu valsts likteņa
vējos, spēku un ticību deva Latvijas
saule.
Mēs esam Saules tauta, un mūsu
dzīves ceļš ir saskaņā ar saules ritu.
Nav nevienas tautas, kura tik dziļi
sevī būtu saglabājusi seno saules kultu kā latvieši. Saules zīmes ievijušās
austajās villainēs un cimdu rakstos,
mums ir savas saules dziesmas un
stipruma vārdi, saulīte vizēja latviešu
strēlnieku kokardēs jau Pirmā pasaules kara laikā, Latvijas valsts ģerboni
rotā uzlecoša saule. „Mums vajag
vēlēties sev tikai Latviju, neko mazāk par Latviju! Tad visas mūsu vēlēšanās laimīgi piepildīsies!” – savās
„Mazajās piezīmēs” rakstījis tautas
brīvības dziesminieks Kārlis Skalbe,
kuram šajā novembrī aprit 135 gadi.
Lai viņa vārdi Brīvības piemineklī
„Tēvzemei un Brīvībai” mūsu acu
skatienu ceļ pretī debesīm, kur trīs
zvaigznes svētī mūžīgās saules stari.
Latvijas svētku nedēļā, pie apģērba piespraužot sarkanbaltsarkanu
lentīti, mēs godinām ne tikai latviešu
karavīru piemiņu, kuri 1919. gada
11. novembrī uzvarēja Bermonta karaspēku, bet arī apliecinām vienotību
un cieņu savai valstij. Šomēnes arī
mūsu novadā ir daudz Latvijas svētkiem veltītu pasākumu. Un ir tik patīkami vērot, kā mūsu jaunā paaudze
bērnudārzos un skolās cildina Latvijas vārdu, jo viņi būs mūsu nākotnes
veidotāji. Dzimtenes patriotisms sākas ģimenē un skolā, ir pārliecināts
Bebros dzimušais NBS Gaisa spēku
atvaļinātais pulkvedis Uldis Filipsons. Sarunā, ko lasīsiet mūsu avīzes
lappusēs, viņš novēl: „Lai pēc iespējas
vairāk tautiešu atgrieztos Latvijā un
pēc iespējas mazāk dotos svešumā!”
Jo katram Dzimtene ir tikai viena.
Mums Latvija. Vai kādā citā pasaules malā tā uzaust saule kā Latvijā?
Vai vēl kaut kur saules riets 18. novembrī ir tik skaists kā Likteņdārzā?
Mazāk zūdīsimies par to, kā mums
pietrūkst, vairāk novērtēsim to, kas
mums pieder! Ar pateicību savai valstij, sagaidīsim tās dzimšanas dienu
un domās novēlēsim: „Saules mūžu,
Latvija!”
Sarmīte Rode
Anita Šmite
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2014.gada 29.oktobrī Kokneses novada dome NOLĒMA:
1. Pieņemt zināšanai Kokneses novada domes Sociālā dienesta vadītājas
Baibas Tālmanes sagatavoto informāciju par dienesta darbu (informācija pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv ).
2. Pieņemt zināšanai Ģimenes atbalsta dienas centra vadītājas p.i. Ievas
Jankovskas sagatavoto informāciju par
dienas centra darbu (informācija pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv ).
3. Pieņemt zināšanai Kokneses novada domes Bāriņtiesas priekšsēdētājas
Silvijas Vēzes sagatavoto informāciju
par bāriņtiesas darbu (informācija pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv ).
4. Pieņemt zināšanai informāciju
par sociālā budžeta līdzekļu izlietojumu Kokneses novadā 2014. gada trīs
ceturkšņos (informācija pašvaldības
mājas lapā www.koknese.lv ).
5. Noteikt, ka ziemas dienests darbu uzsāk ar 2014. gada 1. novembri un
darbu pabeidz ar 2015. gada 31. martu.
6. Apstiprināt autoceļu vai to posmu uzturēšanas klases sarakstu ziemas periodam (no 01.11.2014. līdz
31.03.2015.) Kokneses novada Kokneses pagastā (1. pielikums), Iršu pagastā
(2.pielikums) un Bebru pagastā (3.pielikums).
7.1. Pārņemt bez atlīdzības Kokneses novada domes īpašumā no VAS
„Latvijas Valsts ceļi” valsts reģionālā
autoceļa P79 Koknese-Ērgļi daļu no
nekustamā īpašuma „P79” ar kadastra
Nr. 3260 004 0205 (visa īpašuma kopplatība 12,9 ha) posmu 0,0-3,3km garumā (1905.gada ielu, Kokneses pagastā), kurš sastāv no zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumu 3260 013 0579,
platība 0,6 ha; 3260 013 0563, platība
1,3 ha; 3260 014 0311, platība 2,3 ha un
daļu no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 3260 004 0205, platība 0,11 ha.
7.2. Pārņemt bez atlīdzības Kokneses novada domes īpašumā no VAS
„Latvijas Valsts ceļi” valdījumā un Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas

īpašumā esošo nekustamo īpašumu
ar kadastra Nr. 3260 014 0005 platība
0,0899 ha (nobrauktuve no A6 ceļa
0,3 km garumā) uz zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 3260 014 0053
„Vaivariņi P”, Kokneses pagastā, Kokneses novadā.
7.3. Pārņemt bez atlīdzības Kokneses novada domes īpašumā no VAS
„Latvijas Valsts ceļi” valdījumā un Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas
īpašumā esošo nekustamo īpašumu
ar kadastra Nr. 3260 014 0368 platība
0,27 ha (nobrauktuve no A6 ceļa 0,3
km garumā) uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3260 014 0368 „
Kadiķi P”, Kokneses pagastā, Kokneses
novadā.
7.4. Slēgt Vienošanos ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” Centra reģiona Aizkraukles nodaļu par ceļa A79 posma
(1905. gada iela Kokneses pagastā,
Kokneses novadā):
7.4.1. ikdienas uzturēšanas darbu
veikšanu visu 2015. gadu, saskaņā ar
Ministru kabineta 09.03.2010. noteikumu Nr. 224 prasībām;
7.4.2. ceļa posma no dzelzceļa
sliedēm (zemesgabala kadastra apzīmējums 3260 014 0311) līdz 1905.
gada ielas galam (daļa zemesgabala ar
kadastra apzīmējumu 3260 004 0205)
tehniskā stāvokļa sakārtošanu - bedrīšu un plaisu salabošanu līdz autoceļa
nodošanai pašvaldībai;
7.4.3. par bīstamo koku sakārtošanu gar ceļa malām līdz autoceļa nodošanai pašvaldībai.
8. Kokneses novada svētkus 2015.
gadā organizēt no 3. līdz 5.jūlijam.
9. Apstiprināt Kokneses novada
domes 2014. gada 29. oktobra saistošos
noteikumus Nr.14 „Kokneses novada
sabiedriskās kārtības noteikumi”.
10.1. No Kokneses novada domes
budžeta līdzekļiem par nekustamā īpašuma nodokļa parāda atgūšanas piešķirt līdz EUR 16 000 (sešpadsmit tūk-

Ceļa nosaukums

Ceļa garums
/km/

Seguma veids

Ceļa klase

1.

Kaplava – Gailīši

3.58

grants

D

2.

Lipši – Lazdas

3.05

grunts uzlabots

D

3.

Vecā šoseja – Kaplava

2.58

grants

C

4.

Līdums Auliciems

1.10

grants

D

5.

Bidēgi – Auliciems

4.74

grunts uzlabots

C

6.

Rožlejas – Dolieši

0.49

grunts

D

7.

Bilstiņi – Atradze

2.78

grants

C

8.

Mētras – Heltes

0.51

grants

D

9.

Ķerkavas – Salas

0.77

melnais segums

D

10.

Ratnicēni – Austrumi

3.00

grunts

D

11.

Bitenieki – Circeņi

0.62

grunts

D

12.

Ratnicēni – Ragāļi

3.62

grunts

D

13.

Vītoliņi – Estrāde

0.73

melnais segums

C

14.

Gaiļi – Atradze

2.27

grants

C

15.

Reiņi – Noras

0.95

grunts

D

16.

Spruļi – Birznieki – Pauliņi

5.63

grunts

D

17.

Bormaņi – Upeslīči

4.71

grants

C

18.

Mazvecsviļi – Aizelkšņi

2.56

grunts

D

19.

Vecā šoseja – Kalnavoti

2.26

melnais/grunts uzl.

D

20.

Ziediņi – Sala

1.30

grunts uzl.

D

21.

Alēni – Ieviņas

0.52

grunts

D

22.

Spīdolas – Ūsiņi

4.29

grunts

D

23.

Karjers – Urgas – Grotēni

3.01

grunts

D

Kopā:

ļā apmeklēt peldbaseina mazo baseinu
otrdienās, ceturtdienās un piektdienās
laika posmā no plkst.16.00 līdz 22.00,
ievērojot peldbaseina apmeklēšanas
noteikumus.
14.2. Uzdot novada pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem sagatavot un
iesniegt aģentūrai audzēkņu sarakstu.
14.3. Lēmums stājas spēkā ar 2014.
gada 1. novembri.
14.4. Atbildīgais par lēmuma izpildi p/a “Kokneses Sporta centrs” direktors Dāvis Kalniņš.
15. Neatbalstīt nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu piešķiršanu vienas biedrības biedriem.
16. No pašvaldības budžeta piešķirt
finansējumu EUR 400,00 Kokneses
LSK Goda donoru un novada LSK
brīvprātīgo godināšanas pasākumam
2014. gada 7. novembrī saskaņā ar piestādīto tāmi.
17.1. Atļaut sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „INFINITY V.K.” reģ.
Nr. LV45403024853 iepirkt, pārstrādāt
un realizēt melno un krāsaino metālu
atgriezumus un lūžņus 1905. gada ielā
Nr. 40, Kokneses pagastā, Kokneses
novadā saskaņā ar Kokneses novada
teritorijas plānojuma 2013. - 2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 5.4.4. punkta „Tehniskā
apbūve” 328.4 apakšpunktu „Publiskā
apbūve un teritorijas izmantošana” ievērojot 329 „Citi noteikumi” prasības.
17.2. Desmit darba dienu laikā pēc
darbības uzsākšanas SIA „ INFINITY
V.K.” noslēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju Kokneses novadā.
18. Finansiāli atbalstīt florbola komandu „Vecbebri”, no Bebru pagasta
pārvaldes budžetā sportam ieplānotajiem līdzekļiem piešķirot EUR 435,00
(četri simti trīsdesmit pieci eiro), dalībai Aizkraukles florbola līgas sacensībās 2014. gada sezonā.
19.1. Nostiprināt nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 3260 900 0538 dzī-

2. pielikums Kokneses novada domes
29.10.2014. sēdes lēmumam Nr.5.1
CEĻU KLASES 2014./2015. gada Nr.p.k.
26.
ziemas periodam Kokneses
27.
novada ceļiem Iršu pagastā
28.

1. pielikums Kokneses novada domes
29.10.2014. sēdes lēmumam Nr.5.1
CEĻU KLASES 2014./2015. gada ziemas
periodā Kokneses novada
Kokneses pagasta ceļiem
Nr.p.k.

stošiem eiro) Kokneses novada domes
KPFI projekta „Siltumnīcas gāzu emisiju samazināšana Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas ēkām Parka ielā 27,
Koknesē, Kokneses novadā, uzlabojot
ēku energoefektivitāti” īstenošanai sakarā ar papildus apjomiem siltināšanas
darbu veikšanā.
10.2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Kokneses novada domes izpilddirektors Ilmārs Klaužs.
11.1. Apstiprināt Kokneses novada
domes noteikumus „Par reprezentācijas izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtību”.
11.2. Noteikumi „Par reprezentācijas izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtību” stājas spēkā ar 2014. gada
1. novembri.
11.3. Ar noteikumiem „Par reprezentācijas izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtību” iepazīstināt Kokneses novada domes pagastu pārvaldes
un visas iestādes, tos ievietot Kokneses
novada domes mājas lapā www.koknese.lv.
12.1. Apstiprināt Kokneses novada domes Finanšu un grāmatvedības
nodaļas nolikumu jaunā redakcijā (informācija pašvaldības mājas lapā www.
koknese.lv ).
12.2. Nolikums stājas spēkā ar
2014. gada 1. novembri.
13.1. Apstiprināt Kokneses novada izglītības iestāžu izdevumu tāmi uz
2014. gada 1. septembri (informācija
pašvaldības mājas lapā www.koknese.
lv ).
13.2. Tāme piemērojama ar 2014.
gada 1. septembri.
14.1. Lai nodrošinātu peldbaseina
pieejamību pirmsskolas vecuma bērniem, noteikt, ka pašvaldības aģentūras „Kokneses Sporta centrs” peldbaseinā bērnam no pirmsskolas izglītības iestādes „Gundega” un „Bitīte” un
vienai bērnu pavadošajai personai ir
tiesības bez maksas divas reizes nedē-

55.07

Sagatavoja Benita Peciņa

Nr.p.k.

Autoceļa nosaukums

1.
Meņģele – Zirnīši
2.
Meņģele – Liepkalne
3.
Krustojums – Magones
4.
Slapsiles – Vilkāres
5.
Jirjeni – Melderi
6.
Aizas – Krastmaļi
7.
Laidas – Sauleskalni
8.
Pērles – Blāzmas
9.
Pērles – Mežāres
10. Upesgrīvas – Dzelmes
11. Dūjas – Niedrītes
12. Ilgneši – Mežvidi
13. Kapi – Aizupes
14. Robiņi – Aijas
15. Ūdenskrātuve –Vietalvas ceļš
16. Ūdenskrātuve– Vietalvas ceļš
17. Irši – Krustupji
18. Irši – Krustupji
19. Centrs – Doktorāts
20. Akācijas – Attīrīšanas iekārtas
21. Sarmas – Granīti
22. Saulstari – Bočs
23. Laimdotas – Dālderi
24. Bluķi – Rāceņi
25. Aizupes – Sausnēji
Kopā:
Kopā C klases uzturēšanas autoceļi:
Kopā D klases uzturēšanas autoceļi:

Posma
garums,
km

Uzturēšanas
klase

0,89
1,27
1,08
3,57
4,68
0,45
0,74
0,23
2,75
1,96
1,72
0,65
0,50
0,19
0,56
0,28
0,10
0,79
0,41
0,26
0,12
0,20
0,11
0,11
1,50
25,14
15,37
9,77

D
D
D
C
C
D
D
D
C
D
C
D
D
D
C
C
C
C
C
C
C
D
C
D
D

vokļa “Liepas“-5, Bormaņos, Kokneses
pagastā, Kokneses novada īpašumu tiesības zemesgrāmatā uz Kokneses novada domes vārda.
19.2. Veikt dzīvokļa Nr.5, “Liepās”,
Bormaņos, Kokneses pagastā, Kokneses novadā, novērtēšanu, pieaicinot
sertificētu vērtētāju.
20.1. Sasaukt komiteju sēdes novembra mēnesī :
Kultūras, izglītības, sporta un sabiedrisko lietu pastāvīgās komitejas
sēdi –19. novembrī plkst. 11.00;
Finanšu un attīstības pastāvīgās komitejas sēdi - 19. novembrī plkst. 14.00;
Sociālo jautājumu un veselības aprūpes pastāvīgās komitejas sēdi – 20.
novembrī plkst. 14.00.
20.2. Sasaukt komiteju sēdes un
domes sēdi decembra mēnesī:
Kultūras, izglītības, sporta un sabiedrisko lietu pastāvīgās komitejas
sēdi - 8. decembrī plkst. 15.00;
Finanšu un attīstības pastāvīgās komitejas sēdi - 10. decembrī plkst. 14.00;
Sociālo jautājumu un veselības aprūpes pastāvīgās komitejas sēdi - 11.
decembrī plkst. 14.00.
Apvienotā pastāvīgo komiteju sēdi
- 15. decembrī plkst. 13.00.
Domes sēdi - 17. decembrī plkst.
14.00.
Nākošā novada domes sēde notiks
2014. gada 26. novembrī plkst. 14.00
novada domē, Melioratoru ielā Nr.1.,
Kokneses pagastā Kokneses novadā.
Tajā tiks izskatīti šādi pamatjautājumi:
1. Par Dzimtsarakstu nodaļas darbu un pašvaldības arhīvu.
2. Par tūrisma attīstību novadā.
3. Par pašvaldības aģentūru finansiālo darbību trīs ceturkšņos.
4. Par Kokneses apvienotās pašvaldību būvvaldes darbu.
5. Par pašvaldību finansējumu
būvvaldes uzturēšanai.

Autoceļa nosaukums

Mētras – Krustupji
Dzidras – Melderi
Aizas – Krastmaļi
Namiķi – Gobas
Vilkāres – Pamati
Pamati – Gravas
Surmīši – Pērles
Dzeguzes – Pārupes – Tropiņi
Krustojums – Meņģele
Palejas – Lielkalni
Lielkalni – Pērles
Lielkalni – Silkalni – Pērles
Ceplīši – Ķirši
Laidas – Saulītes
Kapi – Ieviņas – Ābelītes
Ielejas – Indrāni
Druviņas – Kurtuve
Ūdenskrātuve – Vietalvas c.
Upesgrīvas – Kalnupes
Upesgrīvas – Dambīši
Auzāni – Dambīši
Vaivieši – Kārkliņi
Upeslīči – Dzelmju ceļš
Līgotnes – Pumpuri
Sumbri – Zemitāni
Sapnīši – Gaidēni
Sapnīši – Zemgaļi
Spuldzenieki – Vālodzes
Spuldzenieki – Ķieģeļnie
Dzirnavas – Ezerkalni
Laimdotas– Dālderi–kapi
Granīti – Saulstari

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
Kopā:
Kopā C klases uzturēšanas autoceļi:
Kopā D klases uzturēšanas autoceļi:

Posma
garums,
km

Uzturēšanas
klase

0,32
0,22
0,37
1,19
1,42
0,32
0,70
1,34
1,00
1,33
0,71
1,39
0,29
0,75
1,10
0,13
0,07
0,13
0,78
1,70
0,51
1,37
0,30
0,86
2,65
0,17
0,32
0,54
1,13
0,25
0.63
0,21
24,20
9,54
14,66

C
C
D
D
C
C
C
D
D
D
D
C
C
D
D
D
C
C
D
D
D
D
D
C
C
D
D
C
D
D
C
D

Sagatavoja Ikdienas autoceļu uzturēšanas speciālists Gundega Skrupska
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3. pielikums Kokneses novada domes
29.10.2014. sēdes lēmumam Nr.5.1
CEĻU KLASES 2014./2015. gada ziemas
periodā Kokneses novada ceļiem
Bebru pagastā
Ceļa Nr.

Posma
garums
km

Autoceļa nosaukums

1.
Ozoli – Lobe
2.
Lobes ezers – tilts
3.
Jaunkalnieši – Lanti
4.
Lobes ceļš – Jauneles – Ozoli
5.
Lobes ceļš – Bāliņi
6.
Lobes ceļš – Dubļaines
7.
Kalnāji – Rudiņi
8.
Ošāji – Aļēni
9.
Ošāji – Aliņas
10. Gregersons– purvs
11. Bebrupes tilts – Purmaļi
12. Cenši – Grīvas
13. Cenšu izgāztuve – Sūnas
14. Rudzīši – Jaundzērvēni
15. Senči – Siliņi – Sūnas
16. Senči – Dzērvēni
17. Ozolu ceļš – Vītoli
18. Zutēnu kapi– Lidlauks
19. Zutēnu kapi – Virši
20. Rožkalni – Birzes
21. Skaras – Madaras
22. Mežaparks – Pīlādži
23. Mežaparks – Kaktiņi – Dzērvītes
24. Ataugas – Lācīši (m.s.)
25. Lācīši – Romas katoļu baznīca
26. Pilskalni – Dārzniecība – Ausekļi (m.s.)
27. Bebri – Stalidzēni – Spārniņi
28. Gāzenieki – gāzes stacija
29. Spārniņi – Kasparīši – Plepi – Mirtes
30. Plepu ferma – Plepi – Margas
31. Jaunceltnes – Šļakāni
32. Ausmas – Kalnamitri
33. Ausmas – Cūkkalni
34. Lauciņi – Vidusmitri
35. Jaunbebru parks – Audēji
36. Pērses tilts – Āpšukalns
37. Grābiņas – Bērziņi
38. Blankas – Zemgaļi
39. Blankas – Sviķi
40. Vilkāres – Beņķi – Ausmas
41. Blanku ceļš – Purva Siljāņi
42. Blankas – Mucenieki
43. Mehāniskās darbnīcas – Stalidzēni
44. Gaidupes – Priežukalns
45. Ceļš –Zālītes (m.s.)
46. Ceļš – uz bērnudārzu/gar Ziediem/(m.s.)
47. Pagastmāja – Kalnieši
48. Domēni – Vēži
49. Koknese –Ērgļi ceļš – Vīndedzes
50. Tupiešēni – Kroglejas
51. Meņģeles ceļš – Vijas
52. Riemeri – Vijas
53. Riemeri – Bebriņi
54. Irbītes – Audzēres
55. Ceļš – gar Avotiem uz bērnudārzu (m.s.)
56. Brencēni – Stalidzēni
57. Saulaines – Pasiles – Mežaparks
58. Saulaines – Lejasbrencēni
Kopā:
t.sk. ar melno segumu

8,81
0,9
3,00
0,35
1,00
0,50
0,47
0,78
0,51
0,68
1,66
1,09
0,43
1,09
0,90
0,26
0,40
0,59
0,58
0,56
0,23
0,94
0,47
0,11
0,15
0,52
3,15
0,34
2,39
0,42
0,39
0,73
1,25
1,52
0,25
2,02
0,49
2,12
0,43
5,19
0,55
0,28
0,98
1,04
0,05
0,15
0,46
1,54
0,50
3,32
0,50
0,65
1,51
0,48
0,19
1,51
1,87
0,46
63,71
2,15

Sagatavoja Bebru pagasta pārvaldes Komunālās nodaļas
vadītājs Juris Bārs

APSTIPRINĀTI ar Kokneses novada domes 2014.
gada 24.septembra sēdes lēmumu Nr.9.1 (prot.Nr.13)
Kokneses novada domes saistošie noteikumi Nr.13

"Grozījumi 2013.gada 30.oktobra saistošajos
noteikumos Nr.13 "Par svētku pabalstiem
Kokneses novadā""
Izdoti saskaņā ar likuma "Par
pašvaldībām 43.panta trešo daļu"
1. Izdarīt Kokneses novada
domes 30.10.2013. saistošajos noteikumos Nr.13 “Par svētku pabalstiem Kokneses novadā” šādus grozījumus:
1.1. Papildināt IV nodaļu Ziemassvētku pabalsts ar 14.1 punktu
šādā redakcijā: "141 Pabalstu 30,00
euro apmērā par katru aizbildnībā

Apstiprināts projekts „Publisko Pirmsskolas vecuma
bērniem peldbaseins
interneta pieejas punktu
par brīvu divas reizes
attīstība Kokneses novadā”
terneta pakalpojumiem, pastāvīgo nedēļā

Uzturēšanas
klase

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
C
C
C
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
C
D
D
D
D

esošu bērnu piešķirt aizbildņiem,
pamatojoties uz Kokneses novada
bāriņtiesas lēmumu, par aizbildņa
iecelšanu nepilngadīgajam bērnam”.
2. Saistošie noteikumi stājas
spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas vietējā laikrakstā „Kokneses Novada vēstis”.
Sēdes vadītājs, domes
priekšsēdētājs
(personiskais paraksts) D.Vingris

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Valsts reģionālās attīstības aģentūra ir apstiprinājusi Kokneses novada
domes projektu „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Kokneses
novadā”, Nr.3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/
VRAA/023, kas tika iesniegts Eiropas
Reģionālās attīstības fonda darbības
programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.2.aktivitātē „Publisko interneta pieejas
punktu attīstība”.
Projekta mērķis ir paaugstināt piekļuves iespējas internetam pēc iespējas vairāk Kokneses novada iedzīvotājiem no dažādām sabiedrības grupām,
izveidojot 4 jaunus un pilnveidojot 4
esošos interneta pieejas punktus, tādējādi nodrošinot pieeju elektroniskajiem pakalpojumiem un informācijai,
uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti
un veicinot to iekļaušanos sabiedrības
sociālajos, ekonomiskajos un kultūras
procesos.
Par projekta līdzekļiem tiks pilnveidoti četri esošie publiskie interneta
pieejas punkti novada bibliotēkās –
Kokneses pieaugušo bibliotēkā, Ratnicēnu bibliotēkā, Iršu pagasta bibliotēkā un Bebru pagasta bibliotēkā, katrā
no punktiem iegādājoties vienu jaunu
datorkomplektu ar atbilstošu aprīkojumu un programmatūru (Kokneses
bibliotēkā – divi jauni datorkomplekti) un vienu daudzfunkcionālo drukas
iekārtu ar iespēju izdrukāt krāsaini
līdz A3 izmēra formāta dokumentus.
Ņemot vērā arvien pieaugošu
iedzīvotāju nepieciešamību pēc in-

interneta lietotāju skaita pieaugumu
un aktīvu bezvadu tīkla izmantošanu,
projekta ietvaros Kokneses novadā
papildus jau esošajiem četriem PIPP
plānots izveidot vēl 4 jaunus PIPP:
• 1 jaunu interneta pieejas punktu
ar pieeju datortehnikai, daudzfunkcionālai drukas iekārtai un bezvadu
internetam Koknesē, Ģimenes atbalsta dienas centrā;
• 3 jaunus interneta pieejas punktus ar pieeju bezvadu internetam 24 h
diennaktī ar darbības rādiusu vismaz
50 m – Koknesē, pie kultūras nama,
Iršu pagasta Iršos pie ģimenes krīzes
centra „Dzeguzīte” un Bebru pagasta
Vecbebros pie pagastmājas, kur atrodas ārstu prakses.
Publiskajos PIPP ar pieeju datortehnikai tiks nodrošināta piekļuve
vismaz 8 stundas dienā atbilstoši pašvaldības iestādes darba laikam, bezvadu interneta pieejas punktiem – visu
diennakti. Projekta ietvaros izveidotajos un pilnveidotajos publiskajos interneta pieejas punktos netiks iekasēta
maksa par interneta pieejas punktu
pakalpojumu izmantošanu (izņemot
drukāšanas pakalpojumu).
Projekta kopējās izmaksas: EUR
24 019,34 (neattiecināmās izmaksas
EUR 0). No attiecināmajām izmaksām
ERAF finansējums ir 85% jeb EUR
20 416,44, Kokneses novada domes finansējums ir 12% jeb EUR 2882,32 un
Valsts budžeta dotācija pašvaldībām ir
3% jeb EUR 720,58.
Projekta īstenošanas termiņš –
2015.gada 30.jūnijs.
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Kokneses novada domei
divi elektromobiļi
Kokneses novada
dome veiksmīgi piedalījās Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto
projektu konkursā un
ieguva atbalstu divu
jaunu elektromobiļu iegādei, īstenojot
projektu „Siltumnīcefekta gāzu emisiju
Ripos labi! Māra Bitāne, Attīstības nodaļas projektu
samazināšana Kok- koordinatore, pārliecinās, cik ērta braukšana jaunajā
neses novadā, iegāelektromobilī būs viņas kolēģiem!
dājoties divus jaunus,
rūpnieciski ražotus M1 kategorijas modeļa automašīnas. Elektromobiļu
elektromobiļus”. Par jaunajiem spēk- ekspluatācijas izmaksas ir būtiski zeratiem visvairāk priecīgi ir Komunālās mākas kā automašīnām ar iekšdedzes
nodaļas un pašvaldības policijas darbi- dzinējiem. Volkswagen E-EP modeļa
nieki, jo tieši viņi elektromobiļus tagad elektroautomobiļi patērē 11,7 kWh
izmanto darba pienākumu veikšanai.
elektroenerģijas uz 100 kilometriem,
Projekta mērķis bija divu jaunu, kas pēc AS „Latvenergo” pamata tarifa
rūpnieciski ražotu M1 kategorijas elek- 0,153 eiro par vienu kilovatstundu, iztromobiļu iegāde, kuru nobraukums maksā EUR 1,76 jeb aptuveni 1,4 litrus
starp pilnas uzlādes reizēm atbilstoši benzīna.
normatīvajiem aktiem mopēdu, meProjekta kopējās izmaksas ir EUR
hānisko transportlīdzekļu, to piekabju 55 954.00, no tām attiecināmās izmakun sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas sas ir EUR 54 440.00, t.sk. KPFI finanjomā noteiktajam testa braukšanas cik- sējums EUR 37 000.00 (67,96 % no
lam ir vismaz 120 kilometri, elektro- attiecināmajām izmaksām). Kokneses
mobiļu ātrums, ko tie spēj maksimāli novada domes ieguldījums projekta
sasniegt, ir vismaz 90 kilometri stundā. īstenošanā ir EUR 18 954.00.
Pašvaldības organizētajā iepirPROJEKTU FINANSIĀLI ATkumā tiesības piegādāt automašīnas BALSTA KLIMATA PĀRMAIŅU FIieguva uzņēmums SIA „Moller Auto NANŠU INSTRUMENTS
Latvia”, piedāvājot Volkswagen E-UP
Foto: Anita Šmite

Lai nodrošinātu peldbaseina pieejamību pirmsskolas vecuma bērniem,
Kokneses novada domes deputāti pieņēmuši lēmumu, ka pašvaldības aģentūras „Kokneses Sporta centrs” peldbaseinā bērnam no pirmsskolas izglītības iestādes „Gundega” un „Bitīte” un
vienai bērnu pavadošajai personai ir
tiesības bez maksas divas reizes nedēļā apmeklēt peldbaseina mazo baseinu
otrdienās, ceturtdienās un piektdienās
laika posmā no plkst.16.00 līdz 22.00,
ievērojot peldbaseina apmeklēšanas
noteikumus.

Zināms, kad svinēsim
novada svētkus
Kokneses novada domes sēdē
deputāti nolēma 2015. gadā Kokneses novada svētku svinības organizēt
trīs dienu garumā - no 3. līdz 5. jūlijam.

„Senču aicinājums”
finālā Edgars Bite no
Iršiem
Par jauno lauksaimnieku konkursa „Senču aicinājums” uzvarētāja
titulu šogad cīnīsies 16 pretendenti.
Kopumā konkursam tika pieteikti 33
jaunie lauksaimnieki no visas Latvijas.
Izvērtējot kandidātu atbilstību konkursa nolikumam, tālāk dalību konkursā
turpināja 16 dalībnieki, kuru vidū ir arī
Edgars Bite, lauksaimnieks no Iršu pagasta. 2015. gada janvārī finālisti tiksies
apbalvošanas pasākumā - biedrības
“Zemnieku saeima” “Lauksaimnieku
Jaungada ballē”. Konkursa uzvarētājs
iegūs tēlnieka Paula Jaunzema darināto
balvu un pilnībā apmaksātu trīs dienu
braucienu divām personām ar piedalīšanos vienā no vadošajām Eiropas
lauksaimniecības
izstādēm/gadatirgiem/pasākumiem. Visiem konkursa
2. kārtas dalībniekiem tiks pasniegta
veicināšanas balva – piedalīšanās divu
dienu Jauno līderu personīgās un profesionālās izaugsmes apmācībās un
simpātiju balvas no konkursa atbalstītājiem.
Konkursu „Senču aicinājums” rīko
biedrība “Zemnieku saeima”, Eiropas
Parlamenta deputāte Sandra Kalniete
(V) un žurnāls “AgroTops”.
Kokneses Novada Vēstis

Aicinām
aprūpētājus!
Kokneses novada domes Sociālais
dienests aicina pieteikties aprūpētājus, kuriem ir atbilstoši prasībām iegūts aprūpētāju apmācības sertifikāts
un kuri vēlētos sniegt aprūpes mājās
pakalpojumu Kokneses novada Kokneses pagastā, Bebru pagastā vai Iršu
pagastā dzīvojošajām personām. Lūdzam iesniegt savu CV un apmācību
beigšanas sertifikāta kopiju (jāuzrāda
oriģināls) Kokneses novada domes
Sociālajā dienestā 1905.gada ielā 7,
Koknesē, Kokneses pagastā Kokneses
novadā.

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Nepalieciet vieni
Ziemassvētku laikā!
Ziemassvētki ir brīnumu un cerību laiks. Šajā svētku gaidīšanas laikā,
16. decembrī pulksten 12.30, Vecbebru Profesionālās un vispārizglītojošās
internātvidusskolas 7. klases skolēni
un audzinātāja Daiga Andersone kopā
ar LSK brīvprātīgajiem Bebru pagasta
nodaļas biedriem uz sirsnīgu pasākumu Ziemassvētku noskaņās aicina
Bebru pagasta vientuļos pensionārus.

„Skutelniekiem”
izdots albums
„Kokneses balss”
Izdevniecība «Lauska» klajā laidusi Kokneses spēlmaņu kopas «Skutelnieki» ierakstu „Kokneses balss”. Par
skutelniekiem Kokneses pusē kādreiz
sauca maskotus ļaudis, kas ap Meteņiem staigājuši no mājas uz māju,
svētību un prieku vēlēdami. Kompaktdiskā «Kokneses balss» ir apkopotas Koknesē un tuvākajā apkārtnē
pierakstītas dziesmas, ziņģes, rotaļas
un dejas. Dažas tomēr nākušas tālāku
ceļu no Sēlijas, Latgales un Kurzemes.
Albuma ierakstīšanā piedalījušies
folkloras kopas „Skutelnieki” dalībnieki – Inguna Žogota, Mārīte Gražule, Uldis Bērziņš, Solvita Bērziņa,
Liene Bērziņa un Annija Blaus.
Kokneses Novada Vēstis

SLUDINĀJUMI
Zemgales apgabal esas iecirkņa
nr.101 zvērināta esu izpildītāja
Dzintra Hauka, prakses vieta Lāčplēša
iela 4, 236.kabinetā, Aizkrauklē, rīko
otro izsoli nekustamajam īpašumamdivistabu dzīvokļa īpašumam nr.13,
Indrānu ielā 1, Kokneses pagastā,
Kokneses novadā, trīsstāvu ēkas
2.stāvā, ar kopējo pla bu 47,53 kvm,
un pie dzīvokļa īpašuma piederošajām
4753/86858 kopīpašuma domājamām
daļām no daudzdzīvokļu mājas un
zemes gabala 5150,00 kvm. Izsole
no ks 2014.gada 3.decembrī pulksten
11:00 zvērinātas esu izpildītājas
Dz.Haukas prakses vietā Lāčplēša ielā
4, 236.kabinetā, Aizkrauklē. Otrās
izsoles sākumcena 4650,00 EUR.
Precīzāka informācija www.lv.lv , pa
tālruni Aizkraukle 65121920 vai SIA
"Kokneses Komunālie pakalpojumi",
parādu piedzinēja M.Vilcāne
tel.nr. 26950555
Ģimenes ārsts Ziedonis Mauliņš
atradīsies ikgadējā atvaļinājumā no
17.11.- 30.11. Šajā laikā ārsta praksē
turpinās strādāt medicīnas māsa
Mirdza Beļinska. Ģimenes ārstu
atvaļinājuma laikā aizvietos ārstes
Daina Eglīte un Anda Elste savā darba
laikā.
Pārdod LG televizoru. T. 26392511
Tas, kā tu izska es – maina to,
kā tu jū es! Par to pārliecināsie es,
apmeklējot s la kursus pirmdienās
no pulksten 18 līdz 19! Pēc kursu
beigšanas vairs nebūs tā, ka atverot
skapi nav ko vilkt mugurā! Mācīsimies
salikt krāsas apģērbā un individuāli
meklēsim fasonus katram figūras
pam. Posīsimies Ziemassvētkiem,
jo svētki nav tālu! Pieteik es: T.
29121154, maksa par nodarbību
5 eiro.
Steidzīgi pārdod četras jaunas
uzmontētas un nobalansētas uz WGolf
automašīnas diskiem ziemas (vissezonas) riepas R13; Frego-2 M+S 175/70.
Tālrunis uzziņām: 26472161.
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Joprojām uzņēmuma lielākā problēma negodprātīgie parādnieki!
Ir aizsteigusies vasara, un pienākuši
drēgnie rudens vakari, kad ir tik patīkami pēc dienas gaitām ierasties siltā
mājā un baudīt vakara atpūtu. Bet, vai
visi no daudzdzīvokļu mājās dzīvojošajiem ir pelnījuši baudīt, daudziem
šķiet, tik pašsaprotamās lietas, kā siltu
ūdeni, patīkamu temperatūru mājoklī,
sakoptu apkārtni u.c. pakalpojumus,
ko ikdienā nodrošina SIA “Kokneses
Komunālie pakalpojumi”?
Daudzdzīvokļu namu iedzīvotāju
sapulcē, kura notika 30. oktobra vakarā
SIA “Kokneses Komunālo pakalpojumu” telpās, galvenā tēma bija parādnieki.

Informē par parādu
apjomiem
Ar iedzīvotājiem par aktuāliem
jautājumiem runāja gan Kokneses novada domes pārstāvji - priekšsēdētājs
Dainis Vingris un Dzīvokļu komisijas
locekle Gunita Majore, gan SIA “Kokneses Komunālie pakalpojumi” darbinieki – valdes loceklis Armands Preiss,
namu pārvaldnieks Ziedonis Vilde un
parādu piedzinēja Marita Vilcāne.
Marita Vilcāne informēja, ka 4 mēnešu laikā iedzīvotāju parādsaistības
samazinājušās par 25 000 eiro, tomēr
iedzīvotāji joprojām uzņēmumam
ir parādā 249 000 eiro. “Uzskatu, ka
priekš neliela pagasta, ir ļoti daudz negodprātīgie maksātāji. Stājoties amatā,
mantojumā ir atstātas “smagas” lietas
ar lielām parādu summām. Kā zināms,
tiesvedība ir garš un dārgs process. Ar
parādniekiem strādāju pēc šādas sistēmas – sākotnēji tiek veiktas mutiskas
pārrunas; ja mutiskas vai telefoniskas
sarunas nav rezultatīvas, tad tiek rakstīti atgādinājumi par parādsaistībām.
Pēc tam seko pirmstiesas brīdinājums,
tālāk lietas tiek iesniegtas tiesā. Uz doto
brīdi četras lietas ir iesniegtas tiesā un
vēl divas ir sagatavotas. Ar tiem parādniekiem, kuriem spējam vienoties, slēdzam vienošanos par parāda samaksu.
Diemžēl, šeit atkal visbiežāk saskaramies ar iedzīvotāju negodprātīgumu!
Visbēdīgāk ir ar iedzīvotāju kategoriju,
kas savas saistības nepilda ne pret banku, ne komunālo uzņēmumu. Šādos
gadījumos dzīvokļi tiek pārdoti izsolēs,
visu naudu patur banka un uzņēmumam parāds netiek atmaksāts. Uzskatu, ka šis ir valsts līmeņa un politikas
jautājums. ”
“Vienīgais labums uzņēmumam,
ja bankas īpašumus pārdod izsolē, ir
cerība, ka nākošais īpašnieks turpmāk
veiks maksājumus, tādējādi pārtraucot

palielināt parādsaistības,” teic Armands
Preiss.
Vēl viena parādnieku grupa ir
personas, kuras dzīvo pašvaldības piešķirtajos dzīvokļos. “Kokneses novada
domes Dzīvokļu komisijas sēdēs regulāri sekojam līdzi šīm parādnieku
lietām. Esam izdarījuši lielu darbu, lai
maksimāli pārvietotu nemaksātājus uz
nelabiekārtotiem dzīvokļiem,” skaidroja Gunita Majore. Domes priekšsēdētājs informēja arī par Sociālā dienesta
darbu un tā sniegto palīdzību dažādām
cilvēku grupām.

Uzņēmums dzīvo uz
ražošanas līdzekļu veselības
rēķina
Pašvaldības kapitālsabiedrība SIA
“Kokneses Komunālie pakalpojumi”
nodrošina Kokneses novada centra
daudzdzīvokļu sektoru ar apkuri, karsto un auksto ūdeni, komunālo notekūdeņu aizvadīšanu un attīrīšanu, veic
namu apsaimniekošanas funkcijas, kā
arī ražo elektroenerģiju koģenerācijas režīmā, tādējādi radot iespēju siltā
ūdens piegādei vasaras periodā. Uzņēmums, kā starpnieks, nodarbojas ar
maksājumu aprēķinu un iekasēšanu
par atkritumu izvešanu un kolektīvo antenu; apgādā ar dzeramo ūdeni
apsaimniekojamās mājas, privātmājas Upes ielā, Melioratoru ielā, 1905.
gada ielā, Vērenes ielā, kā arī Bormaņu
ūdensapgādes sistēmās un veic asenizācijas pakalpojumus, nogādājot sadzīves notekūdeņus uz Kokneses BIO
attīrīšanas iekārtām.
Parāds, kas izveidojies, iedzīvotājiem nenorēķinoties ar uzņēmumu,
ir nopietns. Parāda summas nemitīgs
pieaugums uzņēmumu var novest līdz
tā bankrotam. Tas nozīmētu, ka visi
iepriekšminētie pakalpojumi daudzdzīvokļu mājām vairs netiktu nodrošināti. Ikkatrā tikšanās reizē no iedzīvotājiem, kas apzinīgi pilda saistības
pret uzņēmumu, dzirdami jautājumi:
kāpēc mums jācieš nemaksātāju dēļ?
Cik ilgi uzņēmums vēl spēs pastāvēt?
Ko dara pašvaldība un uzņēmums, lai
parādu summas mazinātos? Kāpēc netiek padarīti visi gada tāmēs plānotie
darbi namu apsaimniekošanā? Kā uzņēmums spēj izdzīvot šobrīd?
“Uzņēmums dzīvo uz ražošanas
līdzekļu veselības rēķina,” skaidro
Preisa kungs. Tas nozīmē, ka uzņēmumam, piemēram, divdesmit gadu laikā
būtu jāsakrāj līdzekļi jaunam apkures
katlam, lai savu laiku nokalpojušo
nomainītu un turpinātu nodrošināt

pakalpojumu. Šādi uzkrātu līdzekļu
uzņēmuma nav.

Pašvaldība atbild par tās
izveidoto institūciju darbību
Likumā “Par pašvaldībām” ir noteikts, ka Pašvaldība atbild par tās izveidoto institūciju darbību. Kokneses novada dome seko līdzi situācijai “Kokneses
Komunālie pakalpojumi” uzņēmumā,
uzrauga tās darbību un iesaistās norisēs,
lai ievērotu sabiedrības intereses.
Arī 2014. gada 27. februārī, kad
notika kārtēja iedzīvotāju, domes un
uzņēmuma tikšanās reize, aktuāla bija
parādnieku tēma. Gan sapulcē diskusiju laikā, gan pēc šīs tikšanās rakstiskā
veidā domē tika saņemts iedzīvotāju
lūgums laikrakstā publicēt to iedzīvotāju sarakstus ar adresēm un parādu
summām, kuri ilgstoši nenorēķinās ar
uzņēmumu un ir uzkrātas lielas parādu
summas.
2014. gada 14. marta izdevumā,
ņemot vērā iedzīvotāju pieprasījumu
un kopējo lielo parāda summu, kas
uzņēmumu var novest līdz bankrotam,
tika publicētas ilgstošo parādnieku daļēji atklātas īpašumu adreses pa mājām,
kuri regulāri neveic maksājumus vai
tiem ir parādi, sākot no 300 eiro līdz
pat vairākiem tūkstošiem.
Kokneses novada dome un laikraksts “Kokneses Novada Vēstis” atvainojas tiem parādniekiem, kuri spēja
sevi identificēt 2014. gada 14. marta
4. lpp. publicētajā sarakstā. Turpmāk
iedzīvotāji ar laikraksta starpniecību
varēs saņemt informāciju par kopējiem
un katras daudzdzīvokļu mājas kopējo
parāda apjomu. Tāpat informējam, ka,
saskaņā ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 17.4 panta piekto daļu,
informācija par atsevišķas dzīvojamās
mājas īpašnieka saistību neizpildi, kas
skar vai var skart citu dzīvojamās mājas
īpašnieku intereses, mājas apsaimniekotājs ir tiesīgs sniegt konkrētās dzīvojamās mājas pārējiem īpašniekiem.

Uzņēmuma ilgtspēja atkarīga
no tā, cik atbildīgi būsim!
“Ikkatrs pēc savām spējām rūpējas
par sevi, saviem tuviniekiem un sabiedrības kopējo labumu, izturas atbildīgi
pret līdzcilvēkiem. Saprotams, ka dzīvē
gadās arī krīzes situācijas, kad pēkšņi
rodas finansiālas problēmas. Šādos
gadījumos aicinām griezties uzņēmumā, lai pārrunātu situāciju un meklētu
risinājumu. Uzņēmumā vienmēr ir bijusi cilvēcīga attieksme, lai problēmas
atrisinātu – slēgtu vienošanās par pa-

rāda samaksu. Tomēr vairumā situāciju strādājoši, enerģiski cilvēki izvēlas
dzīvot uz pensionāru rēķina, nemaksājot par izmantotajiem pakalpojumiem,” teic domes priekšsēdētājs Dainis Vingris. “Kokneses novada dome
arī turpmāk pievērsīs īpašu uzmanību
tiem parādniekiem, kuri ilgstoši neveic
maksājumus par apsaimniekošanu un
komunālajiem pakalpojumiem, radot
draudus uzņēmumam un pārējiem šo
māju iedzīvotājiem nākotnē nesaņemt
komunālos pakalpojumus. Mājas parādi izslēdz iespēju arī dalībai Eiropas
fondu finansētajos projektos.”
Daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas tāmes izpildītas iespēju robežās
sapulces gaitā iedzīvotāji diskutēja gan
par aktualitātēm uzņēmumā, problēmām un turpmāk veicamo namu
apsaimniekošanā, atkritumu apsaimniekošanā, tuvojošos ziemas periodu
un sētnieku darbu, kā arī par rēķinu
apmaksas iespējām.
Armands Preiss informēja, ka 2012.
gada augusta mēnesī „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai” (LIAA)
tika iesniegts Eiropas Savienības fonda projekta iesniegums „Šķeldas katlu
mājas modernizācija Koknesē”. Šī gada
oktobrī ir parakstīts līgums un drīzumā
tiks uzsākta jauna apkures katla ierīkošana šķeldas noliktavas vienā galā. Uz
iedzīvotāju jautājumiem, vai projekta
rezultātā rēķini nepalielināsies, Preisa
kungs teic, ka “uzņēmums cer saglabāt
esošās cenas. Projekta dēļ tarifam nevajadzētu palielināties, bet nevaru apgalvot, ka nepaaugstināsies maksa par
elektroenerģiju, kurināmā izmaksas,
minimālās algas.”
Ziedonis Vilde stāstīja par aktuālajiem darbiem namu apsaimniekošanā. “Nesen veikta visu māju pagrabu
apsekošana, uzņemtas foto fiksācijas.
Drīzumā iedzīvotāji saņems jaunās
māju apsaimniekošanas tāmes, tad arī
iedzīvotājiem būs jālemj par primāri
veicamajiem darbiem. Jāsaka godīgi,
ka pēc māju apsekošanas kopējā aina
ir bēdīga. Apmēram 80% māju būtu
jāmaina jumtu segums, līdzīga ir situācija ar ūdensvadiem. Šī gada tāmes ir
izpildītas iespēju robežās, jo, diemžēl,
atkal jāsaskaras ar parādu problēmām.
Mēs nevaram izdarīt paredzētos darbus
100% robežās, ja uzņēmums no iedzīvotājiem saņem tikai daļu naudas.“
Nākošā tikšanās ar iedzīvotājiem
notiks 2014. gada 25. novembrī plkst.
18.00 SIA “Kokneses Komunālie pakalpojumi” telpās.
Kokneses Novada Vēstis

Par jauniešu līdzdalību Kokneses novada attīstībā
diskutē seminārā
24.oktobra pēcpusdienā Ilmāra
Gaiša Kokneses vidusskolā notika Izglītības un zinātnes ministrijas, biedrības „Izdzīvo ideju” un SIA „Civitta
Latvija” organizēts seminārs par jaunatnes līdzdalības attīstību Kokneses
novadā.
Balstoties uz Izglītības un zinātnes
ministrijas Jaunatnes politikas nodaļas
apņemšanos pastiprināti pievērst uzmanību jaunatnes politikas attīstībai
reģionālā līmenī, norisinās izbraukuma semināri 10 Latvijas pašvaldībās.
Semināru Koknesē apmeklēja

ap 30 dalībnieku, to vidū skolēni un
pedagogi no I.Gaiša Kokneses vidusskolas un Bebru pamatskolas, kā arī
pārstāvji no Kokneses jauniešu biedrības, Kokneses novada domes, pašvaldības iestādēm, Pļaviņu jauniešu
centra „Ideja” un Latvijas Pašvaldību
savienības.
Semināru vadīja neformālās izglītības trenere Ieva Garjāne. Pirmajā pasākuma daļā izvērtās diskusija par to,
kas ir līdzdalība, kādi ir ieguvumi no
līdzdalības un kā to veicināt. Klātesošie tika iepazīstināti ar visdažādākajām

līdzdalības formām – mediji, jauniešu
forumi, interešu grupas, brīvprātīgais
darbs, Jauniešu saeima utt., kā arī tika
izvērtēti veidi un piemēri, kā šīs līdzdalības formas izmantot sadarbības
veicināšanā Kokneses novadā.
Otrajā semināra daļā Edgars Knohenfelds no Jaunatnes starptautisko
programmu aģentūras iepazīstināja
dalībniekus ar sadarbības projektu
iesniegšanas iespējām jaunajā programmā ERASMUS+ un demonstrēja
video ar pozitīviem piemēriem citu
jauniešu īstenotajos projektos.

Semināra noslēgumā dalībnieki
izteica savas idejas, kādus pasākumus
veidot un kādas idejas varētu īstenot,
lai jauniešus ieinteresētu sadarboties
gan savā starpā, gan ar pašvaldību.
Paldies par palīdzību semināra
norises vietas nodrošināšanā un dalībnieku piesaistē Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas pedagoģei Sandrai
Māliņai, kā arī paldies visiem, kas bija
atsaucīgi un piedalījās seminārā.
Māra Bitāne,
Kokneses novada domes
Projektu koordinatore
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Koknesē darbojas divas
koģenerācijas iekārtas

Atvērts elektrības tirgus – ko tas nozīmē
un kā jārīkojas iedzīvotājiem?

Uzziņai:
Koģenerācija ir enerģijas
pārveides process, kurā
noris vienlaicīga lietderīgās siltumenerģijas
un elektroenerģijas /
mehāniskās enerģijas
izstrāde vienā un tajā
pašā
tehnoloģiskajā
iekārtā, iekārtai raksturīgā elektroenerģijas
pret
siltumenerģiju
attiecībā. Koģenerācijas iekārtās kā kurināmo visbiežāk izmanto
dabas gāzi, biomasu (parasti koksni) un
šķidro kurināmo.
Koknesē abās koģenerācijas iekārtās izmanto dabas gāzi. Tiek darbināti iekšdedzes dzinēji, kuri griež
strāvas ģeneratoru, iegūstot elektroenerģiju, un kuri tiek nodzēsti, iegūstot siltumenerģiju.
SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi” jau no 2003.gada ekspluatē koģenerācijas iekārtu ar
elektrisko jaudu 150 kW un siltumjaudu 226 kW centrālajā katlu mājā
Parka ielā 18, Koknesē. Pateicoties
šai iekārtai tika dota iespēja vasaras
periodā Kokneses daudzdzīvokļu
mājas nodrošināt ar silto ūdeni tajā
pašā laikā nepalielinot maksu par
pakalpojumu.
Koģenerācijas iekārtas lietderīgi ir izmantot, ja tās var ekspluatēt
visu gadu. Tāpēc īpaša vērība ir
jāpiegriež koģenerācijas iekārtas
jaudas izvēlei. Visbiežāk sastopamā
problēma ir tā, ka vasaras periodā nav kur likt saražoto siltumu.
Atšķirībā no parastajām siltuma
katliekārtām, kuras var darbināt
zināmās jaudas robežās, koģenerācijas iekārtas strādā tām noteiktajā
jaudas režīmā – mūsu gadījumā ar
siltumjaudu 226 kW (ne vairāk un
ne mazāk). Mīnuss ir apstāklī, ka
vasaras periodā (īpaši beidzoties apkures sezonai un pirms apkures sezonas uzsākšanas) pie pazeminātām
āra temperatūrām, kā arī pie palielinātiem siltā ūdens patēriņiem, būtu
nepieciešama lielāka siltumatdeve
no iekārtas. Tas ir viens no iemes-

Saskaņā ar šā gada 3. marta valdības lēmumu, ar kuru tika pārcelta
pāreja uz brīvu elektroenerģijas tirgu mājsaimniecībām, tā atvēršana
notiks kā plānots – 2015. gada 1.
janvārī. Līdz ar to „viens elektrības
piedāvājums visiem” beigs pastāvēt.
Faktiski tas nozīmē, ka elektrība
kļūst par preci, ko turpmāk tirgos
vairāki, savstarpēji konkurējoši tirgotāji, bet iedzīvotājiem jāizvēlas
piemērotākais piedāvājums.

liem, kas var ietekmēt siltā ūdens
temperatūru pie patērētāja. Mēs šo
problēmu daļēji atrisinājām, izmantojot esošos šķeltas katlus kā siltuma
akumulatorus, kuros uzsilst zināms
siltumnesēja ūdens daudzums brīžos, kad ir mazs siltā ūdens patēriņš
pie patērētājiem (piem., nakts stundās). Jāpiebilst arī tas, ka lielākajai
daļai daudzdzīvokļu mājām ir dvieļu žāvētāji, kā arī notiek siltā ūdens
cirkulācija pa ūdensvadiem, kur arī
tiek patērēta siltumenerģija, jo gan
dvieļu žāvētāji, gan ūdens caurules
atdod siltumu.
2009.gada pavasarī tika palaista un nodota apsaimniekošanā SIA
„Kokneses Komunālie pakalpojumi” koģenerācijas iekārta ar elektrisko jaudu 160 kW un siltumjaudu 199 kW Kokneses Sporta centrā parka ielā 27. Iekārta principā
pilnībā nodrošina sporta centru ar
nepieciešamo siltumenerģiju. Tikai
pie īpaši zemām āra gaisa temperatūrām ziemas periodā ir nepieciešams iedarbināt gāzes apkures
katlu. Lai lietderīgāk iekārtu varētu
ekspluatēt vasaras periodā, tika izbūvēts siltumtrases pievienojums
pie Kokneses centrālās apkures
sistēmas. Rezultātā daļa no pārpalikušās siltumenerģijas tiek nodota
centrālajā apkures sistēmā, tādejādi
uzlabojot siltā ūdens temperatūras
kvalitāti pie patērētājiem vasaras
periodā.
Armands Preiss,
SIA „Kokneses Komunālie
pakalpojumi” valdes loceklis
Anitas Šmites foto

Kāpēc jāatver
elektroenerģija tirgus
mājsaimniecībām?
Atverot elektroenerģijas tirgu,
Latvija īsteno valsts attīstībai un iedzīvotājiem svarīgo enerģētiskās neatkarības mērķi – iespēju pirkt elektrību par izdevīgākām cenām Ziemeļvalstu tirgū. Izmantojot jaunizbūvētos elektroenerģijas piegādes ceļus,
tā vajadzīgajā apjomā tiks piegādāta
uz Latviju, piemēram, no Zviedrijas
vai Somijas caur Igauniju.
Nav piepildījušās bažas, ka atvērtajā tirgū nebūs pietiekamas konkurences. Konkurence starp tirgotājiem
pastāv, un tā pat saasinās. Gada sākumā gatavību tirgot elektroenerģiju
bija izteikuši četri tirgotāji, savukārt
šobrīd – jau septiņi, no kuriem trijiem – AS „Latvenergo”, SIA „Baltcom TV” un SIA „WIN Baltic” jau
ir spēkā esoši piedāvājumi, savukārt
pārējie tirgotāji ar saviem elektrības
piedāvājumiem iepazīstinās līdz gada
beigām vai nākamajā gadā.
Līdzīgi kā, saglabājot tālruņa numuru, līdz šim izvēlējāties sev piemērotāko mobilo sakaru operatoru
un tarifu plānu, Jūs varat izvēlēties
elektroenerģijas piedāvājumu. Pirmo
reizi Latvijā elektrību varēs nopirkt
kopā arī ar citiem mājoklī svarīgiem
pakalpojumiem, piemēram, kā komplektu, kurā iekļauts arī internets, TV
un telefons.
Elektroenerģijas piegādes ceļš
līdz klientiem nemainās – jauni vadi
un kabeļi nevienam nav jāvelk, skaitītāji nav jāmaina, jaunas kontaktligzdas mājokļos arī nav jāierīko. Visi tirgotāji izmantos valsts elektrotīklu, ko

ikdienā uztur un attīsta AS „Sadales
tīkls”. Elektrību līdz iedzīvotāju mājām kā līdz šim piegādās AS „Sadales
tīkls”, tāpēc arī iedzīvotājiem reģionos nav atšķirības no iedzīvotājiem
pilsētās – visi tirgotāji izmantos valsts
kopējo elektrotīklu; nevienam tirgotājam jauni vadi un kabeļi līdz savu
klientu mājoklim nebūs jāvelk.

Kas ir svarīgi un kā jārīkojas
iedzīvotājiem?
Jums vajadzētu zināt elektrības
vidējo mēneša patēriņu un termiņu,
līdz kuram jāizdara izvēle. Savs ikmēneša patēriņš ir jāzina, lai spētu
adekvāti izvērtēt tirgotāju piedāvājumus. Tas ir galvenais rādītājs, ap kuru
veidojas tirgotāju piedāvājumi.
Otra lieta – piedāvājuma izvēles
termiņi. Sava izvēle ir jāizdara līdz
15. decembrim, ja vēlaties mainīt
tirgotāju un/vai kādu no tirgotāju
piedāvājumiem jau no 1. janvāra. Ja
nevēlaties neko mainīt vai neesat vēl
iepazinies ar sev piemērotāko elektroenerģijas piedāvājumu, neuztraucieties – elektroenerģija Jums tiks
nodrošināta! To turpinās nodrošināt
esošais elektroenerģijas tirgotājs universālā pakalpojuma ietvaros. Tomēr
ir jāņem vērā, ka tā var būt dārgāka,
nekā ja klients būs izvēlējies piedāvājumu atbilstoši mēneša patēriņa.
Jūs varat mainīt elektroenerģijas tirgotāju vai piedāvājumu katru
mēnesi – par to jāvienojas ar jauno
tirgotāju līdz iepriekšējā mēneša 15.
datumam. Iesakām to darīt savlaicīgi, negaidot mēneša 15. datumu. Līdz
tirgotāja vai piedāvājuma nomaiņai
ir jāapmaksā visi līdzšinējie patērētās
elektroenerģijas rēķini.
Kam jāpievērš uzmanība elektrības piedāvājumos?
Izvērtējot piedāvājumus, ir jāskatās uz vairākiem faktoriem, ne tikai 1
kWh cenu. Piemēram, kur elektrības
rēķinu var apmaksāt lētāk. Pastāv liela atšķirība starp drukātu rēķinu pa
pastu un elektronisku rēķinu, kā arī
norēķinu iespējām tirgotāju portālos,
kas rēķinu apmaksu nodrošina bez
maksas, internetbanku, pasta nodaļu
un bankas filiāli.

Ja Jums ir vairāki objekti, piemēram, māja un vasarnīca, ar atsevišķiem skaitītājiem, tos var apvienot
vienā līgumā un rēķinā. Tā iegūsiet
izdevīgāku elektrības cenu un ietaupīsiet, apmaksājot rēķinu. Par šādu
iespēju jautājiet savam tirgotājam.
Informāciju par uzņēmumiem,
kas tirgo elektroenerģiju mājsaimniecībām, varat iegūt portālos www.e-st.
lv, www.sadalestikls.lv, kā arī rakstot
uz st@sadalestikls.lv vai zvanot uz 80
200 403.

Kam tiks sniegts valsts
atbalsts?
Atverot elektroenerģijas tirgu
mājsaimniecībām, ir padomāts, kā
sniegt atbalstu tām sabiedrības grupām, kam tas visvairāk nepieciešams
– trūcīgajām un maznodrošinātajām
personām, kā arī daudzbērnu ģimenēm.
Daudzbērnu ģimenēm tiks nodrošināta iespēja iegādāties 300 kWh
mēnesī par elektrības cenu, kas līdzvērtīga līdzšinējam Starta tarifam.
Lai saņemtu atbalstu, ir jāpiesakās AS
Latvenergo (www.e-latvenergo.lv vai
klientu apkalpošanas centros).
Savukārt trūcīgām un maznodrošinātām personām tiks nodrošināta
iespēja iegādāties 100 kWh mēnesī
par elektrības cenu, kas līdzvērtīga
līdzšinējam Starta tarifam. Lai saņemtu atbalstu, savas pašvaldības
sociālajā dienestā jānoformē šādas
personas statuss un turpat jāpaziņo
AS „Latvenergo” līguma numurs, uz
kuru atbalstu attiecināt. Atbalstam
papildus pieteikties nav nepieciešams, jo pašvaldības sociālais dienests visu nepieciešamo informāciju
nosūtīs AS „Latvenergo”.
Papildu informācijai:
AS „Sadales tīkls”
E-pasts: st@sadalestikls.lv
www.e-st.lv
www.sadalestikls.lv
twitter.com/sadalestikls
facebook.com/sadalestikls
Klientu serviss: 80 200 403
Bojājumu pieteikšana: 80 200 404

Par valsts apmaksātas sociālās rehabilitācijas pakalpojuma
saņemšanas iespējām
Kokneses novada domes Sociālais dienests aktualizē informāciju
par iedzīvotāju iespējām saņemt
valsts apmaksātu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, ko sniedz
Valsts sociālās integrācijas aģentūra (Dubultu prospekts 71, Jūrmala,
LV-2015).
Sociālā rehabilitācija ir pasākumu kopums, kas palīdz personām
iemācīties sadzīvot ar funkcionālajiem traucējumiem, atjauno vai
apmāca tām prasmēm, kas dažādu
apstākļu dēļ ir zudušas, palīdz cilvēkam atgriezties darba dzīvē un iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs.
Tā ietver individuāla sociālās rehabilitācijas plāna izveidi, izglītošanu
vides pielāgotības un palīglīdzekļu
lietošanas jomā, lai uzlabotu mobilitāti un patstāvīgas dzīves iemaņas.
Valsts apmaksā sociālās rehabilitācijas kursu

• personām ar funkcionāliem
traucējumiem darbspējīgā vecumā
(no 15 līdz vecuma pensijas piešķiršanas vecumam), kā arī personām
ar funkcionāliem traucējumiem pēc
darbspējīgā vecuma, kuras strādā
un faktiski veic valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas.
• politiski represētām personām
un nacionālās pretošanās kustības
dalībniekiem.
• Černobiļas AES avārijas seku
likvidēšanas dalībniekiem.
• Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušajām personām līdz 18
gadu vecumam.
• personām ar prognozējamu invaliditāti.
Sociālās rehabilitācijas kurss
ilgst 21 dienu. Lai pieteiktos šim pakalpojumam, pašvaldības sociālajā
dienestā jāiesniedz:
• rakstisku iesniegumu ar lūgu-

mu piešķirt sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu,
• ģimenes ārsta izziņu (personām ar funkcionāliem traucējumiem - ģimenes ārsta atzinums
par to, ka personai ir šo noteikumu
1.pielikumā minētie funkcionālie
traucējumi (atbilstošs diagnozes
kods) un nav medicīnisku kontrindikāciju pakalpojumu saņemšanai,
politiski represētajām personām un
ČAES avārijas seku likvidētājiem –
ģimenes ārsta izziņa par personas
veselības stāvokli un kontrindikāciju neesamību),
• politiski represētajām personām un ČAES avārijas seku likvidētājiem statusu apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu).
Sociālais dienests pēc personas
iesnieguma un personas iesniegto
dokumentu pārbaudes un reģistrēšanas novērtē personas statusa at-

bilstību pakalpojuma saņemšanai.
Ja pieņemts lēmums par pakalpojumu piešķiršanas nepieciešamību, sociālais dienests lēmumu un
personas dokumentus nosūta Sociālās integrācijas valsts aģentūrai.
Sociālās integrācijas valsts aģentūra divdesmit darbdienu laikā pēc
dokumentu saņemšanas pieņem
lēmumu par personas uzņemšanu
pakalpojumu saņēmēju rindā vai lēmumu atteikt pakalpojumu piešķiršanu un informē personu un sociālo
dienestu par pieņemto lēmumu.
Tiesības uz atkārtotu valsts apmaksāto sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanu ir:
• personām ar funkcionāliem
traucējumiem - ja slimību izraisīto
funkcionālo traucējumu smaguma
pakāpe paaugstinās, personas pakalpojumus var saņemt atkārtoti,
bet ne agrāk kā divus gadus pēc ie-

priekšējo pakalpojumu saņemšanas
pabeigšanas;
• politiski represētajām personām – pakalpojumu var saņemt reizi trijos gados;
• ČAES avārijas rezultātā cietušajām personām - pakalpojumu var
saņemt reizi gadā.
Personām, kuras atrodas medicīniskās rehabilitācijas institūcijā ar
pirmreizēju saslimšanu, kas izraisījusi funkcionālus traucējumus, kuru
dēļ pēc medicīniskās rehabilitācijas
saņemšanas ir nepieciešams saņemt
sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, ir tiesības uz sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanu
steidzamības kārtā. Personas ārstējošais ārsts sniedz atzinumu un veic
personas novērtējumu atbilstoši
Bartela indeksam, ārstniecības iestāde nosūta dokumentus Sociālās
integrācijas valsts aģentūrai.
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Par sociālā dienesta darbu 2014. gadā
Sociālais dienests veic darbu Kokneses, Bebru, Iršu pagastos. Koknesē
sociālā dienesta telpas atrodas 1905.
gada ielā 7, 2.stāvā, Bebros - pagasta
pārvaldes telpās 2.stāvā, Iršos - pagasta pārvaldes telpās 2.stāvā. Šīs telpas
atbilst normatīvo aktu prasībām, jo
apmeklētājiem tiek nodrošinātas uzgaidāmās telpas ar sēdvietām, iespēja
izmantot sanitāro telpu, kā arī ir atsevišķa telpa katram darbiniekam sarunām ar apmeklētājiem. Neērtības rada
telpu atrašanās otrajā stāvā, jo kāpnes
nav pielāgotas personām ar pārvietošanās grūtībām. Visas telpas ir otrajā
stāvā, un personām ar funkcionāliem
traucējumiem ir apgrūtinoši vai pat
neiespējami tur nokļūt. Šis jautājums
iespēju robežās tiek risināts. Pašlaik
norit darbs pie sociālā dienesta pārcelšanās uz Kokneses ģimenes atbalsta dienas centra telpām Vērenes ielā
1 plānošanas un iespējamo izmaksu
apkopošanas.
Nepieciešams veikt izmaiņas sociālā darba speciālistu pienākumu sadalījumā
Sociālajā dienestā strādā pieci
sociālā darba speciālisti, tajā skaitā ir
viens sociālais darbinieks darbam ar
ģimenēm un bērniem un viens sociālais darbinieks darbam ar pieaugušām
personām. Visi darbinieki atbilstoši
klientu grupām veic arī iztikas līdzekļu deklarāciju un iedzīvotāju iesniegumu pieņemšanu sociālās palīdzības
pabalstu piešķiršanai. Līdz ar sociālā
dienesta darba apjoma palielināšanos
un specifikāciju dažādu sociālo pakalpojumu un palīdzības piešķiršanā, aprēķināšanā un administrēšanā, nepieciešams veikt izmaiņas sociālā darba
speciālistu pienākumu sadalījumā.
Sociālā dienesta darbinieku skaits
un izglītība daļēji atbilst Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu likuma normām (SPSP likuma 10.panta
pirmā daļa un 41., 42.pants). Atvaļinājuma, slimības dēļ vai mācību dēļ
promesošu darbinieku vienu dienu
nedēļā aizvieto dienesta vadītājas norīkots cits darbinieks.
Sociālā dienesta darbinieku izglītība:
• Diviem darbiniekiem ir profesionālais bakalaura grāds sociālajā darbā
un sociālā darbinieka kvalifikācija;
• Viens darbinieks studē otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
bakalaura studiju programmā „Sociālais darbs”;
• Diviem darbiniekiem ir pirmā
līmeņa profesionālā augstākā izglītība un sociālās palīdzības organizatora
kvalifikācija.
Ar katru gadu notiek izmaiņas gan

apkārtējā vidē, gan sabiedrībā, gan dažādu pakalpojumu sniegšanā, tādēļ
arvien kaut kas jauns ir jāapgūst un
jāiemācās. Sociālā darba speciālisti šī
gada laikā ir piedalījušies sociālo darbinieku supervīzijā (6 mācību nodarbību cikls), kā arī apmeklējuši kursus
un seminārus kvalifikācijas celšanai:

Sēdēs izskatīti 725
iesniegumi
Iedzīvotāju iesniegumus un iztikas līdzekļu deklarācijas sociālās palīdzības pabalstu saņemšanai Sociālais
dienests izskata 10 darba dienu laikā
no iesniegšanas datuma. Sociālā dienesta sēdes notiek divas reizes mēnesī.
Sēdēs:
• Sociālā dienesta vadītāja informē
par aktuālo sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu jomā;
• Tiek izskatīti iedzīvotāju iesniegumi un iztikas līdzekļu deklarācijas;
• Tiek pieņemti lēmumi par sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu piešķiršanu vai atteikšanu.
2014.gadā ir notikusi 21 sociālā
dienesta sēde, t.sk. viena ārkārtas sēdes, jo bija nepieciešamība pieņemt
sociālā dienesta lēmumu steidzamības
kārtā. Katra mēneša pirmā sēde notiek
izbraukumā Iršu vai Bebru pagasta
pārvaldē.
Šī gada deviņos mēnešos sociālā
dienesta sēdēs ir izskatīti 725 iedzīvotāju iesniegumi par sociālās palīdzības
vai sociālo pakalpojumu pieprasīšanu,
un sociālā dienesta sēdēs pieņemti 666
lēmumi par piešķiršanu vai atteikumu
piešķirt pieprasīto sociālo palīdzību
vai sociālos pakalpojumus.
Sociālais dienests izvērtējot iedzīvotāju materiālo situāciju, izsniedz
divu veidu izziņas:
• par trūcīgas ģimenes (personas)
statusu,
• par maznodrošinātas ģimenes
(personas) statusu,
Šī gada deviņos mēnešos ir izsniegtas 338 izziņas, t.sk.:
• 261 izziņa par trūcīgas ģimenes
(personas) statusa piešķiršanu,
• 71 – par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu.
Ir izsniegtas arī trīs izziņas par ģimenes sastāvu un ienākumu līmeni.
Ir izsniegtas 3 rekomendācijas Vītola fonda un Ceļamaizes stipendijas
pieteikumam vidusskolu absolventiem.
Datu bāzē programmā SOPA –
ziņas par sociālās palīdzības saņēmējiem
Ziņas par sociālās palīdzības saņēmējiem un sniegtās palīdzības apjomu
tiek ievadītas un apkopotas datu bāzē

programmā SOPA. Ievērojot klientu
interešu konfidencialitāti un klientu
datu aizsardzību, šai programmai ir
piekļuve tikai sociālā dienesta darbiniekiem. Ir noslēgti savstarpējās
sadarbības līgumi ar VSAA (Valsts
sociālās apdrošināšanas aģentūra),
CSDD (ceļu satiksmes drošības direkcija), NVA (Nodarbinātības valsts
aģentūra), NINO (nekustamā īpašuma nodoklis) un VVDZ (Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata) par datu
apmaiņu, tas nozīmē, ka programmā
SOPA ir pieejami dati par klientiem
piederošajām automašīnām, saņemtajām pensijām un pabalstiem un piederošajiem nekustamajiem īpašumiem,
kā arī par to, vai klients ir bezdarbnieks un kādus NVA piedāvājumus
ir pieņēmis. Savukārt līgums ar JPA
(Juridiskās palīdzības administrācija)
nodrošina iespēju personām, kuras
atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas
personas statusam, saņemt valsts apmaksātu juridisko palīdzību.
Dati par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību tiek apkopoti pārskatos, atskaitēs un iesniegti
pēc pieprasījuma LM, LPS u.c..

Trūcīgo personu skaits
samazinās
Trūcīgas ģimenes (personas)
statuss tiek piešķirts saskaņā ar
30.03.2010. MK noteikumiem Nr.299
„Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par
trūcīgu” un Kokneses novada domes
20.06.2012. Saistošiem noteikumiem
Nr.8 „Par trūcīgas un maznodrošinātas
ģimenes (personas) statusa noteikšanu
Kokneses novadā”. Tabulā ir apkopoti
dati par trūcīgo personu skaitu 2012.,
2013. un 2014.gada deviņos mēnešos.
Trūcīgo personu skaits

2012
2013
2014

Kokneses
pagasts

Bebru
pagasts

Iršu
pagasts

336
261
244

256
203
168

104
59
49

Sociālā dienesta
pakalpojumi
Pakalpojums „aprūpe mājās” novadā tiek sniegts saskaņā ar normatīvo
aktu prasībām. Atbilstoši 03.06.2003.
MK noteikumu Nr.291 „Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” prasībām, sociālās aprūpes process tiek
novērtēts ne retāk kā reizi gadā. Sociālais darbinieks veic aprūpējamo personu apmeklēšanu, atkārtotu personas
funkcionālo spēju novērtēšanu, kā arī
sniegtā aprūpes pakalpojuma kvalitāti. Nepieciešamības gadījumā sociālais
darbinieks informē par pakalpojuma

sniegšanas izmaiņām. Pakalpojums
aprūpe mājās šobrīd tiek sniegts 5
personām. Pakalpojumu nodrošina 3
aprūpētāji.
Pašvaldības apmaksātu ilgstošas
sociālās aprūpes pakalpojumu sociālās aprūpes centros saņem 23 personas (Skrīveru SAC – 5 personas, Pļaviņu pansionātā – 4 personas, Valmieras
SAC – 1 persona, Neretas pansionātā
– 1 persona, ĢKC „Dzeguzīte” – 12
personas). Valsts apmaksātu ilgstošas
sociālās aprūpes pakalpojumu saņem
8 personas ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem un viena persona ar
redzes traucējumiem.
Valsts apmaksāto asistenta pakalpojumu novadā saņem 9 personas
ar invaliditāti, t.sk. divi bērni, divas
personas ar 1.grupas invaliditāti un
5 personas ar 2.grupas invaliditāti.
Pakalpojuma sniegšanu nodrošina 9
asistenti, kuri visos gadījumos ir pakalpojuma saņēmēja radinieki. Pakalpojuma administrēšanu veic divi
sociālā dienesta darbinieki un viens
grāmatvedības darbinieks.
Šobrīd Kokneses novadā ir 8 sociālie dzīvokļi, tie visi atrodas Kokneses pagasta centrā. Īres tiesības šajos
dzīvokļos ir piešķirtas divām ģimenēm ar bērniem, vienai pilngadību
sasniegušai bārenei, kura turpina mācības augstskolā, 7 pensijas vecuma
personām, 5 personām ar invaliditāti.
Iespēju robežās sociālais dienests
sadarbībā ar biedrību Latvijas Sarkanais Krusts organizē arī humānās palīdzības (apģērbu, apavu, trauku, mēbeļu u.c. lietotu mantu) izdali trūcīgajiem un maznodrošinātajiem iedzīvotājiem gan rīkojot „Drēbju dienas”,
gan arī nepieciešamības gadījumā
piedāvājot pieejamās mantas ikdienā.
Kokneses
novads
(kopā)
696
523
461

Realizē sociālās
rehabilitācijas
programmu vecākiem

Veicot sociālo darbu ar
ģimenēm, visbiežāk nākas
saskarties ar problēmsituācijām, kuru iemesls ir ģimenē radušās
domstarpības vecāku un bērnu savstarpējās attiecībās, vecāku neprasme
vai nevēlēšanās rūpēties par bērniem.
Šī gada laikā sociālā darbinieka, kurš
strādā ar ģimenēm un bērniem, vadībā tika izstrādāta un jau ir daļēji
realizēta sociālās rehabilitācijas programma vecākiem, kuriem nav pietiekamas sociālās prasmes. Programmas
ietvaros notika dažādas nodarbības,
kuru laikā vecākiem bija iespēja apgūt
prasmes, kas nepieciešamas ikdienas
sadzīves organizēšanai. Šādas nodarbības turpmāk plānojam organizēt arī

Bebru un Iršu pagastos. Šī gada septembra sākumā darbu sociālajā dienestā pārtrauca psihologs, joprojām
esam speciālista meklējumos. Psihologs sniedz būtisku atbalstu ģimenēm
problēmu risināšanā, kā arī tas ir nozīmīgs resurss sociālā darbinieka darbā.
Lai palīdzētu pārvarēt krīzes situāciju ģimenē, vienai māmiņai ar bērnu
tika sniegts sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums ĢKC
„Dzeguzīte”.
Vienam bērnam, kurš bija cietis
no emocionālas vardarbības ģimenē,
30 dienas tika sniegts no valsts budžeta līdzekļiem apmaksāts sociālās
rehabilitācijas pakalpojums Latgales
reģionālajā atbalsta centrā „Rasas
Pērles”.
ĢKC „Dzeguzīte” ir tikuši uz laiku ievietoti trīs bērni. Šobrīd šie bērni
dzīvo audžuģimenē. Audžuģimeņu
pakalpojums tiek sniegts kopumā pieciem bērniem. Pastāvīgi ĢKC „Dzeguzīte” dzīvo viens bērns.

Sniedz palīdzību vecļaudīm
Īpaša uzmanība tiek veltīta pensijas vecuma cilvēkiem un invalīdiem,
kuriem nav apgādnieku. Līdz ar pensijas vecuma iedzīvotāju skaita pieaugumu pieaug arī sociālo pakalpojumu
potenciālo klientu skaits. Salīdzinot ar
iepriekšējiem gadiem, ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu šajā gadā
saņēmušo skaits ir ievērojami pieaudzis. Plānojot nākošā gada budžetu,
būtu jāparedz lielāks līdzekļu apjoms
ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumam. Būtu jāizskata iespējas veikt
saistošo noteikumu grozījumus, nosakot klientam labvēlīgākus kritērijus
alternatīvās aprūpes pakalpojumu saņemšanai.
Transporta pakalpojums iespēju
robežās tiek nodrošināts trūcīgajām
ģimenēm ar bērniem, pensionāriem
un invalīdiem aizvešanai un atvešanai
no ārstniecības iestādēm.
Katru gadu novembra otrajā
otrdienā atzīmē Sociālo darbinieku
dienu. Šogad 13.novembrī Kokneses
novada sociālā dienesta darbinieki
piedalījās šai dienai veltītā konferencē „Sociālā darba aktualitātes 10 gadu
šķērsgriezumā – izaicinājumi un iespējas”, ko organizē Labklājības ministrija sadarbībā ar Sociālo darbinieku
biedrību un Baltijas psiholoģijas menedžmenta augstskolu. Sveicu savus
kolēģus profesionālajos svētkos un vēlos izteikt pateicību par viņu izturību,
pacietību un nesavtīgo darbu!
Baiba Tālmane,
Kokneses novada domes Sociālā
dienesta vadītāja

MOTIVĀCIJAS UN REHABILITĀCIJAS PROGRAMMA PUSAUDŽIEM Kokneses amatierteātra
Jelgavā, Valsts SIA slimnīcā valsts. Uzņemšana - pēc narkologa nes jomas. Fundamentālais akcents:
“Ģintermuiža”, ar Veselības minis- nosūtījuma un bērna juridisko pār- “IR SAVĀDĀKAS LIETAS! IR SAVĀ- „Metāla ziedi” turpina ziedēt!
trijas atbalstu ir izveidota Motivācijas un rehabilitācijas programma
pusaudžiem, kuri lieto psihoaktīvās
vielas. Kā motivācijas programmas
turpinājums var tikt noteikta sociālā
rehabilitācija, narkologa uzraudzība,
uzvedības korekcijas programma –
viss, kas varētu palīdzēt pusaudzim
atturēties no psihoaktīvo vielu lietošanas.
Motivācijas programma savu
darbību uzsāka ar 2014.gada 1.augustu un ir atvērta sadarbībai ar visiem
Latvijas novadiem. Finansējums -

stāvju līguma parakstīšanas. Klientu
vecums no 12 līdz 18 gadiem.
Programmā iesaistītie speciālisti - psihologs, sociālais darbinieks,
sociālais pedagogs, mākslas terapeits
un ergoterapeits, sporta instruktors,
kas vienā personā ir arī dīdžejs un
dažādu neprātīgu triku meistars, kopumā, savu darbu virza uz dvēseles,
uzvedības un personības izmaiņām.
30 dienu laikā, bērns ir nodarbināts no 8.00 - 20.00. Nodarbībās
galvenais uzsvars ir likts uz izziņu "Es
pats", skartas skolas, draugu un ģime-

DĀKI RISINĀJUMI!” un bērns atbild
uz jautājumu: “Kas es esmu, kāds es
esmu, kāds es gribu būt?”
Saņemt konsultācijas par pusaudžu atveseļošanas procesu un pieteikt
pusaudzi šai programmai vecāki var,
zvanot VSIA slimnīcas “Ģintermuiža” 5.nodaļas vadītājam dr. G. Vihnevičam (t.63012558), vai zvanot sociālajam darbiniekam (t.26338420).
Jānis Platacis,
VSIA slimnīcas “Ģintermuiža”
sociālais darbinieks Motivācijas un
rehabilitācijas programmā

Kokneses teātris 18.oktobrī
devās uz Brocēniem, lai kopā ar
vēl sešiem amatieru teātriem piedalītos Latvijas amatieru teātru
festivālā „SMAIDI BROCĒNOS”.
Koknesieši skatītājus iepriecināja
ar Sandijas Kalniņas lugas „Metāla ziedi” iestudējumu. Izrādes vērtēja ekspertu komisija, kuras sastāvā darbojās aktieris un režisors
Jānis Kaijaks, aktiermeistarības
pasniedzēja, horegrāfe, skatuves
kustības konsultante Rita Lūriņa

un režisore Dace Vilne. Kokneses amatierteātra režisore Inguna
Strazdiņa teic: „Mājās braucām
gandarīti par padarīto, jo Aija
Sproģe Dinas lomā tika atzīta par
festivāla labāko aktrisi, bet mūsu
izrāde saņēma balvu kā festivāla
labākā izrāde. „Metāla ziedi” turpina ziedēt!”
Sveicam Kokneses teātra aktierus un režisori Ingunu Strazdiņu
ar gūtajiem panākumiem festivālā!
Kokneses Novada Vēstis
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Pārtikas banka „Paēdušai Latvijai”
atzīmē 5 gadu jubileju
Šogad oktobra nogalē pārtikas
banka "Paēdušai Latvijai" atzīmē 5 gadu
pastāvēšanas gadadienu. Šo piecu gadu
laikā ir izdalītas 50 832 pārtikas pakas,
ziedojumos saņemti 275 475,81 EUR ,
izdalītas 828 tonnas pārtikas un kopumā sniegts atbalsts 334 196 personām.
„Pārtikas banka pirms pieciem gadiem tika izveidota, jo tas bija laiks, kad
daudzām ģimenēm ekonomiskās krīzes dēļ bija nepieciešama ārkārtas palīdzība. Lai arī tagad grūtākie krīzes gadi
šķiet attālinājušies, joprojām ir daudzas
ģimenes, kuras negaidot sastopas ar
lielām finansiālām grūtībām. Tāpēc
Pārtikas banka turpina palīdzēt tiem,
kuri nonākuši trūkumā un kuriem
nepieciešama palīdzība,” saka pārtikas
bankas „Paēdušai Latvijai” vadītāja Agita Kraukle.
„Paēdušai Latvijai” šo gadu laikā,
sadarbojoties ar daudzām reģionālām
nevalstiskajām organziācijām, izveidojusi tīklu, lai palīdzētu cilvēkiem pēc iespējas plašākā teritorijā. Tāpat regulāri
tiek organizētas „Glābējpaku” akcijas
Latvijas veikalos, kā rezultātā 5 gadu
laikā ir piepildītas 11 880 Glābējpakas.
Pārtikas bankas ietvaros pirms
pusotra gada tika izveidots arī ziedojumu izdales punkts Rīgā „Māja atbalstam”, kurā atbalstu saņēmušas jau 794
ģimenes. „Māja atbalstam” ir vieta, kur
var satikties palīdzības lūdzējs un palīdzības sniedzējs – cilvēks, kurš var un
vēlas palīdzēt nelaimē nonākušajiem
līdzcilvēkiem. Šajā vietā iespējams saņemt pārtikas atbalstu vai citas ikdienā

nepieciešamās lietas – apģērbu, apavus,
higiēnas preces, kā arī nest ziedojumus.
Izdales punkta galvenais mērķis ir rūpēties par sociāli mazaizsargātākajiem
sabiedrības locekļiem, kuri birokrātiskās un neelastīgās sociālās palīdzības
un pabalstu sistēmas dēļ nevar saņemt
atbalstu grūtā brīdī. Prioritāri palīdzība
tiek sniegta ģimenēm ar bērniem ar zemiem ienākumiem un Sociālā dienesta
atteikumu piešķirt trūcīgās vai maznodrošinātās statusu.
Pārtikas banka „Paēdušai Latvijai”
jau 5 gadus vāc ziedojumus pārtikas
pakām trūkumā nonākušām ģimenēm, kuras dažādu apstākļu dēļ neskaitās trūcīgas pēc Sociālā dienesta
atzinuma, tomēr dažādu iemeslu dēļ
šiem cilvēkiem nav ko likt uz galda.
Pārtikas banka „Paēdušai Latvijai” dod
iespēju ikvienam cilvēkam piedalīties
palīdzības sniegšanā un aicina piepildīt
pārtikas pakas ar produktiem, lai palīdzētu šīm ģimenēm. Pārtikas bankas
pakas tiek veidotas pateicoties Latvijas
iedzīvotāju un uzņēmumu ziedojumiem, kā arī daudziem brīvprātīgajiem
atbalstītājiem. Palīdzība galvenokārt
domāta centīgām ģimenēm ar bērniem
ar zemiem ienākumiem, kurām nav
piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās
statuss. Iespēju robežās tiek sniegts atbalsts arī pensionāriem, invalīdiem ar
zemiem ienākumiem un pēkšņā nelaimē nonākušajiem. Vienas pārtikas
pakas izmaksas - ap € 8.
„Paēdušai Latvijai” pateicas ikvienam sadarbības partnerim, ziedotājam

un palīdzības sniedzējam, lai pārtikas
banka varētu pastāvēt un attīstīties.
Īpašs paldies par ilgtermiņa sadarbību
AS „Latvijas valsts meži”, SIA „Maxima
Latvija” un SIA „Rimi Latvia”, Sorosa
fonds Latvija, AS „Latvijas Finieris”,
bistro tīklam „Lido”, kā arī Ziedot.lv

Par Latvijas Samariešu
apvienību:
Biedrība „Latvijas Samariešu apvienība" (LSA) ir brīvprātīga, politiski
un reliģiski neatkarīga, kompetenta,
inovatīva, dinamiska un uz praktisku
rīcību orientēta sabiedriskā labuma
organizācija, kuras devīze ir „Palīdzēt
dzīvot".
Latvijā Samariešu apvienība ir viena no lielākajām nevalstiskajām organizācijām. Samariešu apvienība ir sertificēta kā daudzu sociālo pakalpojumu
sniedzējs, ārstniecības un izglītības
iestāde. LSA piedāvā daudzus sociālus,
medicīniskus un apmācības pakalpojumus, kas klientiem ir pieejami gan ar
pašvaldību vai darba devēju līdzdalību,
gan arī individuāli.
Papildu informācija:
Agita Kraukle
Latvijas Samariešu apvienības
projekta "Paēdušai Latvijai" vadītāja
Tālr. 67518289, 22033700
e-pasts: agita.kraukle@samariesi.lv
Baiba Pare
Latvijas Samariešu apvienības
komunikācijas speciāliste
Tālr. 28618033
e-pasts: baiba.pare@samariesi.lv
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AICINĀM KĻŪT PAR
AUDŽUĢIMENI!
Ja vēlaties palīdzēt un sniegt atbalstu bērnam, kuram liegta iespēja augt
savā ģimenē, kļūstiet par audžuģimeni!

Ko nozīmē būt par
audžuģimeni?
• Jūs dodat mīlestību un mājas
sajūtu bez vecāku gādības palikušam
bērnam.
• Jūsu mājas uz laiku kļūst par mājām kādam bērnam, kura vecāki nevar
vai negrib par viņu rūpēties.
• Jūs dodat iespēju bērnam augt
labvēlīgā ģimeniskā vidē nevis bērnu
namā.
• Audžuģimene gūst iespēju mācīties.

Kā kļūt par audžuģimeni?
• Par audžuģimeni var kļūt laulātie
(persona), no kuriem viens ir vecumā
no 25-60 gadiem. Iespējami izņēmumi.
• Laulātie (persona), kas vēlas kļūt
par audžuģimeni, dzīvesvietas bāriņtiesā, uzrādot personu apliecinošus dokumentus, iesniedz iesniegumu par audžuģimenes statusa piešķiršanu, ģimenes ārsta izziņu par veselības stāvokli.

• Bāriņtiesa veic ģimenes dzīves
apstākļu pārbaudi un izvērtē piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai.
• Audžuģimene apgūst mācību
kursu 60 akadēmisko stundu apmērā,
ko organizē Labklājības Ministrija.
• Pēc apmācību kursa beigām, bāriņtiesa mēneša laikā veic pārrunas ar
laulātiem, pieņem lēmumu par audžuģimenes statusa piešķiršanu vai atteikumu piešķirt audžuģimenes statusu.

Audžuģimene saņem:
• Bezmaksas audžuģimeņu apmācību kursus.
• Regulāru sociālā darbinieka atbalstu un palīdzību problēmu risināšanā.
• Atlīdzību par pienākumu veikšanu mēnesī – EUR 113.83(neatkarīgi no
bērnu skaita).
• Pabalstu bērna uzturam (apmēru
nosaka katra pašvaldība) un pabalstu
apģērba un mīkstā inventāra iegādei.
Plašāka informācija par audžuģimenēm Kokneses novada bāriņtiesā,
tel. 65133633 vai 28234578.

Pērses pamatskolā tagad
pusdienas garšo vēl labāk!
20. oktobrī Pērses pamatskolā
svinīgi atklāja izremontēto ēdamzāli.
„Paldies Kokneses novada domei par
lielo ieguldījumu,” ar gandarījumu
teic Iršu pagasta pārvaldes vadītāja
Raina Līcīte. Par Kokneses novada
pašvaldības līdzekļiem – 23 569 eiro

svinīgu lentes griešanu aicināja Kokneses novada domes priekšsēdētāju
Daini Vingri, domes izpilddirektoru
Ilmāru Klaužu, Iršu pagasta pārvaldes vadītāju Rainu Līcīti, skolas
direktori Gaļinu Kraukli un SIA „Simols” būvdarbu vadītājus.

Gaismas pilī apskatāma izstāde
Likteņdārza draugu alejas atbalstam
Tuvojoties Latvijas dzimšanas dienai, no 3. līdz 16. novembrim Latvijas
Nacionālās bibliotēkas (LNB) jaunās
ēkas – Gaismas pils – 1. stāvā apskatāma Likteņdārza draugu alejai veltīta izstāde, kurā var iepazīties ar Likteņdārza
tapšanas vēsturi, skatīt tā fotogrāfijas
un bruģakmens paraugus. Likteņdārza
draugu alejas 200 metru garo ceļu līdz
dārza centrālajai daļai – amfiteātrim
Daugavas malā – paredzēts izveidot, izmantojot 114 tūkstošus pelēku bruģakmeņu no Latvijas laukakmens. Pirmie
divi tūkstoši bruģakmeņu iebruģēti
2012. gadā.
Draugu alejas ideja līdz šim jau
uzrunājusi vairāk nekā 10 000 cilvēku,
kuri iemūžinājuši savu vārdu uz bruģakmens Likteņdārzā. Plānots, ka līdz
18. novembrim kopīgiem spēkiem būsim iebruģējuši 20 metru no Likteņdārza draugu alejas ceļa.
Atbalstu Likteņdārzam ar savu
bruģakmeni pauduši gan „Dinamo
Rīga” sportisti, gan Latvijā pazīstami

kultūras darbinieki, kas izvēlējušies
bruģakmeņus ne tikai ar savu vārdu,
bet arī kā vērtīgu un paliekošu dāvanu
dāvinājuši saviem radiem, draugiem
un kolēģiem. Šoruden studenšu korporācija “Imeria”, atzīmējot savu 90 gadu
jubilejas semestri, aicināja imerietes un
visu pārējo korporāciju biedrus, kā arī
visus Latvijas iedzīvotājus piedalīties
bruģakmens ceļa izveidē Likteņdārzā.
Pirmā Likteņdārza draugu alejai
veltītā izstāde 2013. gada novembrī
notika t/c „Galerija Centrs”, un tās laikā
aleja tika papildināta par vairāk nekā
500 bruģakmeņu. Pēc tam izstādi bija
iespējams apskatīt Kokneses novada
domes ēkā, Latvijas Sporta muzejā un
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā.
LNB darba laika ietvaros (P.-Pk.
9:00–20:00, S., Sv. 10:00–17:00) izstādē
būs iespēja tuvāk iepazīties ar Likteņdārza ideju, aprunāties ar dārza īstenotājiem un, ziedojot 10 eiro par bruģakmeni, saņemt pateicību kā apliecinājumu dalībai ceļa īstenošanā. Atbalstīt ar

savu bruģakmeni aicinām arī Likteņdārza lapā http://www.draugiem.lv/
liktendarzs (ziedojot par bruģakmeni
ar SMS) vai pārskaitot uz „Kokneses
fonda” norēķinu kontu (reģistrācijas
numurs: 40008092535, konta numurs
LV10UNLA0050006878844 AS „SEB
Banka”). Atbalstītāju vārdi tiks iegravēti uz bruģakmeņiem un 2015. gada
pavasarī iebruģēti Likteņdārza draugu
alejā.
Kopš 2008. gada Likteņdārzs top uz
salas Daugavā, Koknesē. Šobrīd dārzā
ar Latvijas Valsts atbalstu notiek Daugavas krasta nostiprināšanas darbi, kā
arī par šogad Latvijas Televīzijas „Top
Latvijas Likteņdārzs!” sestajā ziedojumu akcijā saziedotajiem līdzekļiem tiek
būvēta apmeklētāju autostāvvieta.
Papildu informācija:
Valda Auziņa
„Kokneses fonda”
Valdes priekšsēdētāja
Tel. 29476146
www.liktendarzs.lv

Jaukākā stunda skolā
– pudienas! Ēdamzāles
citrondzeltenā krāsa
vairos apetīti un omulīgu
noskaņojumu!

vērienīgos
remontdarbus
paveica SIA „Simols” celtnieki. No
augusta sākuma līdz oktobra vidum
tika atjaunota ēkas ārējā fasāde, sakārtota apkures sistēma, nomainīti
logi, veikts telpas kapitālremonts.
Atklāšanas pasākumā mazie skolas bērni pārtapa par jautriem pavāriem un pasaku varoņiem, un uz

Svētku dienā jaunajā ēdamzālē
visus gaidīja svētku pusdienas. Skolas
bērni vienprātīgi atzina, ka visjaukākais brīdis skolā ir pusdienu baudīšana. Saulainajā ēdamzālē tagad pusdienas garšos vēl labāk!
Kokneses Novada Vēstis
Rainas Līcītes foto

Aicinājums visām nevalstiskajām organizācijām Kokneses novadā
iesniegt budžeta pieprasījumu 2015. gadam
Gada nogale ir laiks, kad pašvaldība strādā pie nākošā gada
budžeta plānošanas. 2015. gada
pašvaldības budžeta plānošana ir
sākusies. Pašvaldību budžetu mērķis ir noteikt un pamatot, kāds līdzekļu apjoms tām nepieciešams ar
likumu noteikto funkciju, uzdevu-

mu un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei periodā, kuram šie līdzekļi ir
paredzēti.
Tā kā pēdējos gados novadā ir
palielinājusies nevalstisko organizāciju (biedrību, nodibinājumu,
brīvprātīgo) un neformālo grupu
(t.sk. pensionāru un politiski re-

presēto apvienības) sabiedriskās
aktivitātes, iesaistoties dažādos
projektos un pasākumos, aicinām
līdz 2014. gada 22.novembrim iepriekšminētās grupas iesniegt Kokneses novada domes ekonomistei
plānotā budžeta pieprasījumu finansējuma piešķiršanai 2015. gadā.

Jautājumu gadījumā interesēties pie ekonomistes Inetas Sproģes, tel. 65133642; 28815154; epasts: ineta.sproge@koknese.lv
Budžeta pieprasījumu finansējuma piešķiršanai dalībai sporta
sacensībās, turnīros u.c. ar sportu saistītās aktivitātēs iesniegt PA

“Kokneses Sporta centrs” direktoram līdz 2014. gada 20. novembrim.
Jautājumu gadījumā interesēties
pie sporta centra direktora Dāvja
Kalniņa, tel. 29360940, 65161997;
epasts: sportacentrs@koknese.lv
Kokneses novada domes
|informācija
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Pozitīvām emocijām un
pārsteigumiem bagātā
tūrisma sezona
Klāt ir rudens un laika apstākļiem
kļūstot vēsākiem un drūmākiem, cilvēki vairs nesteidz ārā no pilsētas drūzmas, lai nokļūtu pie dabas svaigā gaisā,
tāpēc novembris ir uzskatāms par mēnesi, kad beidzas tūrisma sezona.
Saule šovasar mūs lutināja un arī
tūristi pie mums jutās gaidīti un piere-

dzēja pozitīvas emocijas. Par to liecina
daudzās atsauksmes pilsdrupu hronikā
un elektroniskās vēstulēs. Pēc Kokneses
pilsdrupu statistikas datiem no aprīļa
mēneša līdz oktobrim pilsdrupas apmeklējuši 23528 tūristi, kas ir par 15%
vairāk kā pagājušajā tūrisma sezonā.
Interesi par Koknesi izrāda arī ārvalstnieki, kas no visa apmeklētāju kopskaita ir 6%, visvairāk tūristi ir no Lietuvas,
Vācijas un ASV. Pavisam pilsdrupas
apmeklējuši ceļotāji no 39 valstīm, tai
skaitā no tādām pasaules malām kā
Dienvidāfrika, Ķīna, Japāna, Indija,
Brazīlija, Izraēla u.c.
Visas vasaras garumā Kokneses
pilsdrupās notika dažādi pasākumi.
Sama modināšanas svētki jau otro gadu
kopā pulcēja Tvīda braucējus, atzīmēta
tika KNDA „Kokneses Tūrisma centrs”
15 gadu darba jubileja, folkloras kopa
„Urgas” novada iedzīvotājus un viesus
pulcēja kopā uz rudens saulgriežu un
Veļu vakara pasākumiem. Nevar arī
aizmirst, ka viss sākās ar dalību Muzeju nakts pasākumā „Kad ik akmenī
dzīvība pulsē”, sagaidot ap divi tūkstoši
apmeklētājus.
Šī sezona jau tad solīja sagādāt vairākus patīkamus pārsteigumus. Vasaras sākumā pilsdrupās piestāja Vikingu
kuģis Nameisis ar «Daugavas ekspedīcijas» dalībniekiem. Tāpat šovasar koknesiešus un pilsētas viesus iepriecināja
jaunatklātā Zirgu stacijas pieturvieta
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„PIE PILS DĀMAS” un vasaras otrajā
pusē uzstādītā, jaunā norādes zīme uz
Kokneses pilsdrupām pie estrādes. Jūlijā pilsdrupas ar savu ainavu un kultūrvēsturisko auru, spēja ieinteresēt Čehijas nacionālās televīzijas 1. kanāla raidījuma "Objektīvs" filmēšanas grupu.
Vieni no nozīmīgākajiem darbiem

šovasar tiek uzskatīti Kokneses pilsdrupu konservācijas darbi, kas tiek veikti,
lai novērstu avārijas situāciju atsevišķu
iekšējo sienu fragmentos. Taču šīs aktivitātes netraucēja rekordlielajam kāzinieku skaitam, kuri reģistrēja laulības
vai izmantoja kādu no pakalpojumiem
Kokneses pilsdrupās. Kopumā šajā sezonā tie ir bijuši 58 pāri.
Arī Likteņdārza darbinieki ir gandarīti par tūristu apmeklējumu, arvien
pieaug interese par Likteņdārza tapšanu. Pēc statistikas datiem pavisam šo
vietu apmeklējuši 24300 tūristi.
Likteņdārzs aicina, 18. novembrī,
tāpat kā iepriekšējos gados, pulksten
16:06 sagaidīt saulrietu virs amfiteātra.
Sākoties salīdzinoši klusākai - ziemas sezonai, darbi neapstājas, Kokneses Tūrisma informācijas centrs joprojām ir gatavs ceļotāju sagaidīšanai, jo,
kā senā latviešu parunā teikts: „ratus
gatavo ziemā”.
Turpmākajiem tūrisma jaunumiem un aktuālākajiem notikumiem
sekojiet līdzi www.koknese.lv un citos
sociālajos portālos.
TIC darba laiks no 1.septembra līdz
31.maijam darba dienās no plkst. 9:0017:00. Kokneses Tūrisma centrs atrodas Melioratoru ielā 1., Tālr. 65161296,
29275412, e-pasts: turisms@koknese.
lv, mājas lapa: www.koknese.lv
Kokneses tūrisma centra sagatavotā
informācija

Sumina donorus un brīvprātīgā darba
veicējus novadā
7.novembrī uz svinīgu pateicības
pasākumu Kokneses kultūras namā
devās Latvijas Sarkanā Krusta (LSK)
Kokneses novada donori un novada
LSK brīvprātīgie.
Jau otro gadu ar īpaši sirsnīgiem
priekšnesumiem – dziesmām un dejām, pasākumu atklāja Andersonu
– Riekstiņu ģimene. Šoreiz priekšnesumu vērošanu īpašu padarīja mazās
Džeinas Zeimuļas-Priževoites klātbūtne ģimenes bērnu kuplajā pulciņā, jo
2013. gadā viss novads vienojās mazajai Džeinai veltītajā labdarības akcijā,
kā arī ar īpašu norādi donori ziedoja
asinis, lai meitenīte uzveiktu ļauno slimību – asins vēzi. “Paldies jums visiem,
kas palīdzējāt Džeinai un bijāt kopā ar
mums!” sacīja Džeinas māmiņa Olita
Ruža. Mēs dzīvojam pasaulē, lai cits
citam palīdzētu - tā sajutāmies arī šajā
vakarā.
“Pateicība atklāj dzīves pilnību. Tā
pārvērš to, kas mums pieder, par pietiekamu un par vēl ko vairāk. Tā pārvērš
noliegumu piekrišanā, haosu – kārtība,
apjukumu –skaidrībā. Tā var pārvērst
maltīti dzīrēs, ēku par mājām, svešinieku par draugu. Pateicība piešķir jēgu
mūsu pagātnei, sniedz mieru šodienā
un rada priekšstatu par rītdienu,” ar
šiem M. Bitijas vārdiem pasākumu atklāja LSK Aizkraukles komitejas Kokneses novada nodaļas vadītāja Līva
Skābarniece.
“Donori vienmēr ir bijuši īpaši cilvēki, un viņu ziedojumam ir dzīvības
cena. Zinātnieki ir izgudrojuši dažādus
medikamentus, bet asinis un to komponentus nevar sintezēt laboratorijā.
Paldies visiem donoriem! Vēlu jums
labu veselību!” uzrunājot novada donorus, teica domes priekšsēdētājs Dainis Vingris.

Viņu ziedojumama ir dzīvības cena. Paldies Goda donoriem!

Donora asinis ir dāvana slimajam
cilvēkam, kas palīdz tam atgūt veselību
un nereti – glābj dzīvību.. Lielu paldies
visiem donoriem un arī tiem, kas atbalsta donoru kustību, šajā vakarā teica arī
Bebru pagasta pārvaldes vadītāja Ilze
Pabērza, LSK Veselības veicināšanas
programmas vadītajā Lailai Štāle un
LSK Aizkraukles komitejas izpilddirektore – Natālija Ivanova.
Ikviens donors ir nozīmīgs Valsts
asinsdonoru centram, bet īpašas pateicības - II pakāpes goda rakstus, šajā
vakarā saņēma:
• Ivans Belovs no Kokneses pagasta, kurš nodevis asinis 69 reizes;
• Imants Piliens no Bebru pagasta,
kurš nodevis asinis 61 reizi;
• Mihails Gorovojs no Kokneses
pagasta, kurš nodevis asinis 55 reizes.
III pakāpes goda donora apbalvojumu saņēma:
Austra Jakovele, Ziedonis Dupušs,
Dzintars Ābele, Biruta Miķelsone,
Skaidrīte Dapkusi, Ingrīda Lubāne,
Vairis Jēkabsons, Virgīnija Ikamaite,
Gvido Miķelsons, Mudrīte Magone,

Bruno Vēzis, Ārija Jauja, Aigars Cēšs.
“Paldies visiem suminātajiem Goda
donoriem, kuri šajā vakarā bija kopā
ar mums un saņēma apbalvojumus,
bet visus iepriekšminētos apbalvotos
donorus, kuri pasākumā nepiedalījās
un savus apbalvojumus nav saņēmuši,
lūdzu, pēc apbalvojuma ierasties Kokneses Ģimenes atbalsta dienas centra
telpās,” aicina Līva Skābarniece.
Kokneses novads var lepoties arī ar
aktīviem brīvprātīgā darba veicējiem
un atbalstītājiem, kurus arī suminājām
šajā vakarā. Īpašu paldies Kokneses novada domes izsaka Līvai Skābarniecei
un Lībai Zukulei gan par aktīvu darbošanos ikdienā, gan pateicības pasākuma organizēšanu.
Smaržojot Vecbebru profesionālās
un vispārizglītojošās internātvidusskolas audzēkņu un vietējo uzņēmēju sarūpētajam cienastam – pīrādziņiem un
smalkmaizītēm, sieram un veselīgajam
kārumam – dzērvenēm medū, lustīgi
danči, Aizezeres muzikantu pavadībā,
notika līdz pat rīta gaismai.
Kokneses Novada Vēstis

Likteņdārzā Ozolu godasardzē augs
tukumnieku ozols
15.oktobrī Tukuma novada domes priekšsēdētājs
Juris Šulcs kopā ar biedrības Tukuma politiski represēto klubs „Atauga” biedriem devās uz Likteņdārzu,
lai Ozolu godasardzē iestādītu ozolu Tukuma novada
represētajiem. Likteņdārzā tukumniekus laipni sagaidīja Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris un Kokneses novada represēto pārstāvji.
Daudzas pašvaldības jau ir iestādījušas savus ozolus,
tagad ozolu rindā ir atrodams ozols, pie kura piestiprināta plāksnīte ar uzrakstu „Mūsu novada politiski represētajiem. Tukuma novada pašvaldība. 15.10.2014.”.
Ozolu varēs atrast, ieejot Amfiteātrī, kreisās puses
ozolu rindā. Pateicamies koknesiešiem par sirsnīgo uzņemšanu!
Tukuma politiski represēto klubs „Atauga”

Putras programmas noslēgums kopā ar Mašu un Lāci
Vecbebru Profesionālās un vispārizglītojošās internātvidusskolas audzēkņi jau otro gadu aktīvi
piedalījās Vislatvijas Putras programmā. Ja pagājušajā gadā iespēja
piedalīties bija tikai pirmsskolas
un sākumskolas skolēniem, tad
šogad to varēja darīt arī 5.- 8. klašu kolektīvi. Mūsu skolu pārstāvēja 7. klases kolektīvs kopā ar audzinātājām Daigu Andersoni un
Sandru Auzenbergu. 0.- 4. klases
bērni kopā ar audzinātājām oktobra mēnesī piedalījās Vislatvijas
izstādes "Putrai dzimšanas diena"

veidošanā, skatījās Putras stundu,
pildīja mājas darbus, mācījās rotaļas un tautas dziesmas par putru,
uzzināja, kā graudaugi palīdz izaugt lieliem, stipriem un gudriem.
Tā kā „Herkuless" šogad svin 60
gadu jubileju, tad audzēkņi veidoja dāvanu – izstādi (zīmējumus,
aprakstus, pasakas, radošos darbus u.c.).
Arī 7. klases skolēni veica dažādus uzdevumus. Vispirms noskatījās Putras stundu, atbildēja
uz jautājumiem, pārbaudīja savas
zināšanas un prasmes par šo tēmu,

tad izdomāja savas putras receptes, gatavoja tās arī mājās, ilustrēja, centās pārspēt restorānu šefpavārus un kļūt par # PUTRINGS
zvaigzni klasē. Veselīgās un gardās
putras baudīja no videi draudzīgiem traukiem. Paldies par atsaucību Artim Zvejniekam un AS
"Latvijas valsts meži". Katrs individuāli radīja savu Putras Himnu,
cerot, ka iegūs iespēju iedziedāt
to studijā, protams, pirmatskaņojums notika klasē, šoreiz bez muzikālā pavadījuma, jo galveno uzmanību pievērsa tieši tekstam.

Putras mēneša noslēgumā skolā norisinājās Putras programmas
noslēguma pasākums kopā ar
Mašu un Lāci. Tajā pārrunājām un
atcerējāmies oktobrī paveikto, uzzinājām vēl daudz jauna par putru
- tradīcijām bagāto ēdienu. Lācis
- Mašas uzticamais draugs - uzdeva jautājumus par dzirdēto un par
pareizu atbildi iepriecināja ar īpašo kārumu - Mašas un Lāča šokolādi vai košļājamo gumiju. Mašas
uzticamie palīgi - skolotāja Zinaīda Bāra kopā ar 12.klases konditoriem - bija sarūpējuši gardos,

mutē kūstošos auzu pārslu cepumiņus. Protams, bez vitamīniem rudens āboliem - arī neizpalikām.
Tā kā bērni putru bija cītīgi
ēduši, tad pietika spēka un enerģijas, lai dziedātu un dejotu, klausītos 7. klases audzēkņu pašsacerētās Putras Himnas, minētu melodijas, kā arī noskatītos multiplikācijas filmas „Pieci kaķi" un Mašas
pasaku „Putra no cirvja".
Atcerēsimies arī mēs, ko teica
mums Maša: „Ja cilvēks pareizi ēd,
viņš uzreiz kļūst labsirdīgāks."
Daiga Andersone
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Mūsu spēkos ir darīt Latviju stipru un mūžīgu!
Par mūsu novadnieku tēlnieku
un skolotāju Voldemāru Jākobsonu
bijušie skolnieki teic: „Viņš mums
bija staltas stājas un vīrišķības paraugs.” Par Uldi Filipsonu, Nacionālo
bruņoto spēku (NBS) Gaisa spēku atvaļināto pulkvedi, kuram izcilais skolotājs bija klases audzinātājs, gribas
sacīt tos pašus vārdus.

Kopā ar savējiem atceres
pasākumos
Stalto kungu ar vīrišķīgo karavīra
stāju vienmēr redzam 25. marta atceres
pasākumos Bebros un Koknesē, jo arī
viņa tēvam bija lemts izciest moku ceļu
Sibīrijā. Ulda Filipsona vārdos ir ieklausījušies Bebru pamatskolas skolēni,
un šajās tikšanās reizēs vienmēr esmu
apbrīnojusi viņa māku likt jaunajai paaudzei aizdomāties par mums katram
vissvarīgāko – Dzimtenes mīlestību.
Šovasar viņš kopā ar citiem savas paaudzes vīriem - bijušajiem sportistiem
piedalījās Jāņa Krievāra piemiņas kausa
izcīņas pasākumā kā goda viesis. Lai arī
dzīves ceļš kopš agras jaunības dienām
aizsaucis no dzimtā pagasta, un viņa
ģimenes mājas ir Lielvārdē, ar Bebriem
vienmēr saistīs nesaraujamas saites. Uldis Filipsons ir biežs ciemiņš vecākās
māsas Astrīdas Grantiņas mājās „Jaunpasilēs. 1. novembrī – svecīšu vakarā,
kad tāpat kā daudzus citus gadus, Uldis Filipsons iededza svecītes skolotāja
Voldemāra Jākobsona un savu tuvinieku atdusas vietās Zutēnu kapsētā, notika arī mūsu saruna.

Sapnis par aviāciju
Kas gan lauku zēnu mudināja izvēlēties karavīra profesiju? Uldis Filipsons atgriežas atmiņās: „Pēc Bebru septiņgadīgās skolas absolvēšanas, mācījos
Aizupes meža tehnikumā, to pabeidzot, no 1963. līdz 1964. gadam strādāju Kokneses MRS Alotenes mežniecībā
Jaunbebru pusē. Mani jau no bērnu
dienām interesēja tehniskas lietas. Kad
pienāca laiks doties dienestā, pieņēmu
lēmumu iestāties Rīgas kara aviācijas
tehniskajā skolā ar domu nākotnē kļūt
par aviācijas inženieri. 60. gadi bija
straujš kosmonautikas attīstības laiks.

Pēc tam studēju Maskavas Gaisa spēku
inženieru akadēmijā. Ar šodienas acīm
skatoties, mans lēmums nebija prātīgs,
jo tēvs bija izsūtītais, radi ārzemēs, bet
es izvēlējos virsnieka profesiju. Bet tāds
nebiju vienīgais, arī pulkvedis Kārlis
Kīns un atvaļinātais NBS brigādes ģenerālis, tagad Saeimas deputāts Kārlis
Krēsliņš 1949.gadā kopā ar ģimenēm
tika izsūtīti uz Sibīriju. Dienējot Tālajos
Austrumos, iepazinos ar jauno lidotāju, Rīgā dzimušo Anatoliju Solovjovu,
kurš kļuva par ievērojamu kosmonautu
ar nepārspētu rekordu – viņš atklātā
kosmosā pavadījis visilgāko laika posmu. Esmu redzējis filmu „Gravitācija”,
kurā viens no galvenajiem varoņiem,
ko atveido Džordžs Klūnijs, nemitīgi
domā, kā pārspēt krievu kosmonauta
Solovjova rekordu. Dzīvē Anatolija Solovjova rekords ir nepārspēts.”

Pielicis plecu atjaunoto Gaisa
spēku izveidē
Dienējot Tālajos Austrumos, tiek
nodibināta ģimene un pasaulē nāk
pirmā meita. No 1976. gada līdz 1992.
gadam par dienesta vietu kļūst Lietuva,
Paņeveža – Padomju armijas transportlidmašīnu pulks. Lietuvā Filipsonu ģimenē piedzimst otra meita un
dēls. „Esmu pateicīgs savai ģimenei,
kas bija ar mani kopā šos garos dienesta gadus,” teic Uldis Filipsons. Pēc
atgriešanās Latvijā, pieredzējušajam
savas jomas pārzinātājam tiek uzticēts
atbildīgs uzdevums: „Tas bija laiks, kad
Latvija gatavojās iestāties NATO. Viens
no maniem galvenajiem pienākumiem,
kā Gaisa spēku štāba operatīvās daļas
priekšniekam, bija izveidot NBS Gaisa
spēku plānošanas un atskaišu sistēmu
atbilstoši NATO prasībām. Tolaik NBS
štābā šo darbu vadīja Kārlis Krēsliņš. Ilgas stundas pavadīju darba kabinetā, lai
gan labprātāk būtu bijis kopā ar saviem
karavīriem Gaisa spēku vienībās. Bet
ar lepnumu varu teikt, ka esmu pielicis
plecu Latvijas valsts atjaunoto Gaisa
spēku izveidē un attīstībā. Virsnieka
profesija ir daudzšķautnaina, visu nevar reducēt uz tiešo pienākumu izpildi.
Savu paveikto apzinos arī brīžos, kad
satiekoties ar gados krietni jaunāka-

Jaunieši aicināti piedalīties foto,
video un stāstu konkursā
„TU ESI LATVIJA”
Līdz 19.novembrim aicinām jauniešus piedalīties video, foto un stāstu konkursā “TU ESI LATVIJA”, lai izstāstītu
vai parādītu savu stāstu par savu Latviju. Konkurss norisinās interneta vietnē
www.Draugiem.lv/TUESILV.
“Mēs katrs nākam no dažādām vietām, un ikvienam no mums ir savs stāsts
par savu tuvējo apkārtni un cilvēkiem..
Vienlaikus mūs visus vieno vēsture,
valoda, karogs un vērtības par Latviju.
Ar konkursu “Tu esi Latvija”, vēlamies
turpināt portāla “tuesi.lv” aizsāktos pozitīvos iedvesmu stāstus par jauniem cilvēkiem dažādos Latvijas reģionos. Tādēļ
aicinām ikvienu stāstīt savus stāstus un
dalīties ar savu redzējumu fotogrāfijās
un video par to, kāda ir mūsu Latvija!”
stāsta Sanda Brūna, Izglītības un zinātnes ministrijas politikas iniciatīvu un
attīstības departamenta direktores vietniece jaunatnes jomā.
Konkursa galvenā balva ir Latvijā
ražots “Blue Shock Bike” elektrovelosipēds. Papildus tiks piešķirtas 3 kon-

kursa žurijas simpātijas balvas katrā no
kategorijām (video, foto, stāsts) – Blue
Shock Bike elektrovelospēda noma viena mēneša garumā bez maksas. Katrs
konkursa dalībnieks saņem dāvanā Blue
Shock Bike elektroveosipēda nomu 1h
bez maksas.
Novembra beigās konkursa žūrija
atlasīs tos darbus, kas tiks virzīti konkursa finālam. Konkursa fināla uzvarētāja
darbs tiks notiekts portāla Draugiem.lv
lietotāju balsojumā decembra sākumā.
Kampaņa “TU ESI LATVIJA” tiek
organizēta ar mērķi veicināt jauniešos
piederības apziņu Latvijai un motivāciju
aktīvi līdzdarboties sava novada, pilsētas
un valsts dzīvē. Kampaņu “TU ESI LATVIJA” ar Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstu organizē biedrība “NEXT”,
sadarbībā ar portālu Draugiem.lv, radio
Pieci.lv un Latvijas elektrovelosipēdu ražotājs “Blue Shock Bike”.
Papildus informācija: Biedrība
“NEXT”, tālr.22382139, info@nextyouth.org

NBS atvaļinātais Gaisa spēku pulkvedis Uldis Filipsons (vidū) atceres pasākumā Litenē.

jiem puišiem, dzirdu: „Kad atkal pastāstīsiet par brīvības cīņām un aviācijas vēsturi?” Vienmēr esmu atbalstījis
un palīdzējis jauniešiem spert pirmos
soļus dienestā. Vairākus gadus atpakaļ
Gaisa spēkos pēc Latvijas nacionālās aizsardzības akadēmijas beigšanas
sāka dienēt viena jauna meitene. Biju
viņai kā darba audzinātājs. Šobrīd jaunā, mērķtiecīgā sieviete ir Gaisa spēku
kapteine un ir laimīgi precējusies dvīnīšu mamma. Jau ilgus gadus novembrī,
gaidot Latvijas svētkus, Andreja Pumpura Lielvārdes muzejs mani aicina
piedalīties pasākumā, kurā ar 9. klašu
skolēniem dalos zināšanās par Brīvības
cīņām un šodienas Gaisa spēkiem. Veroties mūsu jaunatnē, es ticu, ka mūsu
spēkos ir darīt Latviju stipru un mūžīgu.”

Laimējies ar skolotājiem
„Ar kādām sajūtām ciemojieties
dzimtajā pusē? Kā vērtējat Bebru pagasta un Kokneses novada šodienu?”
- jautāju tikšanās reizē. „Vienmēr ir patīkami atgriezties Bebros un ieraudzīt
jaunas pārmaiņas pagasta izaugsmē.

Priecājos, kā Likteņdārzs top par dāvanu mūsu valsts simtgadei. Esot Bebros,
domās pārstaigāju skolas gaitu takas,
kurās arī gājušas manas četras māsas.
Esmu viņām vienīgais un jaunākais
brālis. Vienmēr priecājos satikties ar
bijušajiem klases biedriem.”
Par to, kā jaunajai paaudzei ieaudzināt tēvzemes patriotismu, Uldim Filipsonam ir sava pārliecība: „Dzimtenes
mīlestībai ir jāsākas ģimenē - ar dzimtas
stāstiem, ģimenes albumiem, vecāku
pozitīvo attieksmi pret savu valsti. Jau ar
pirmajiem soļiem bērnudārzā, pēc tam
skolā sabiedrībai būtu jāveido jaunā cilvēka personība un pasaules uzskats. Protams, liela loma ir arī masu informācijas
līdzekļiem, apkārtējai videi. Atceros, kā
mūs, trešklasniekus, klases audzinātāja Skaidrīte Upmale aizveda ekskursijā
uz Koknesi, lai parādītu mums Kokneses parku un pilsdrupas, krāšņo Pērses
ūdenskritumu. Nekad neaizmirsīšu, kā
vēlākajos gados ar klases audzinātāju
Voldemāru Jākobsonu kājām devāmies
pārgājienos uz Staburagu un Pļaviņām.
Ekskursijā Rīgā ar skolotāju Jākobsonu
nogājām gar Brīvības pieminekli, apstā-

ties tur nedrīkstēja, aizejot līdz kanālam,
stāvot ar mugurām pret mūsu brīvības
simbolu, viņš mums pastāstīja par tēlnieku Kārli Zāli, par pieminekļa tapšanu un nozīmību. Kā Jākobsons prata
aizraut ar stāstiem par studijām Mākslas akadēmijā! Mums bija ļoti laimējies
ar klases audzinātāju! Tāpēc arī pēc tik
daudz gadiem atceramies viņu ar pateicību un cieņu.”

Lai vairāk laimīgu cilvēku!
Šovasar Uldis un Maija Filipsoni
svinēja 40 gadu kāzu jubileju. Jānis un
Gunta Krievāri bija viņu vedēji, sākot
kopīgo dzīves ceļu. Godam paveikts
darbs un krietni izaudzināti bērni ir
Ulda Filipsona dzīves lielākais gandarījums.
Latvijas valsts svētku mēnesī savas
tēvzemes patriots teic „Novēlu Latvijas
valstij nemitīgi rūpēties par ārējo un
iekšējo drošību, uzplaukumu tautsaimniecībā, zinātnē un kultūrā! Lai vairāk
mūsu tautiešu atgrieztos Latvijā un
mazāk dotos projām. Lai vairāk dzīvespriecīgu un laimīgu cilvēku!
Sarmīte Rode

Veļu laika stāsts Kokneses pilsdrupās
Tur sēž pati mīļa Māra,
Villainītes rakstīdama,
Izrakstīja, saskaitīja,
Atdod Dieva rociņā...
Veļu laiks ir laiks, kad
lauki un raža ir novākta, kad
pagrabu plaukti ir piepildīti
ar vasaras labumiem, lai tos
baudītu ziemā. Tas ir laiks,
kad varam teikt paldies. Teikt
paldies, svētīt un svinēt. Tas
ir laiks, kurā cilvēki, dažkārt
pat paši negribot, lūkojas sevī dziļāk kā
citkārt. Ielūkojas dziļāk savās dzīvēs un
meklē atbildes uz jautājumiem, uz kuriem atbildes glabā viņu dvēseles... Senlatvieši stāsta, ka veļi atnākot uz māju,
dod atbildes uz šiem jautājumiem.
30. oktobra vakarā mēs Kokneses pilsdrupās dziedājām, gājām rotaļās, kūrām ugunskurus, vārījām
putru, dzērām tēju, izstaigājām taku
takas pilsdrupās, godājām senčus,
stāstījām stāstus un minējām mīklas.
Nākamgad atkal pienāks veļu laiks, un
mēs būsim tur, Kokneses pilsdrupās, jo
- ja kādu gadu tu esi to sācis darīt, tas
jādara arī nākamgad. Tā tas ir gan veļu

laiku svētījot, gan Lieldienās
šūpoles karot, gan Jāņos pūdeli taisot. Nākamgad atnāc
arī TU!
Inguna Žogota

Mēs svētījām un svinējām. Teicām paldies un saņēmām atbildes... kāds cits
varbūt aizdomājās... vēl kāds cits - bija klāt...

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
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Koknesietes rada jaunu vietējo produktu
Priecājamies, ka tieši pie mums
Koknesē ir piedzimis jauns vietējais
produkts – kaņepju saldējums – dabīgs, vērtīgs, ekskluzīvs, neredzēts,
veldzējošs un īpaši gards!

Rosina jauniešus iesaistīties
lauku uzņēmējdarbībā
9. oktobrī Aizkraukles novada kultūras namā notika SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra”
organizētā biznesa plānu konkursa
„Laukiem būt!” Vidus reģiona pirmās
kārtas noslēgums. Konkurss notika
Valsts lauku tīkla īstenotās aktivitātes
“Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” ietvaros, un tā
mērķis ir, sniedzot praktisku palīdzību, mudināt lauku jauniešus vecumā
no 18 līdz 30 gadiem iesaistīties lauku
uzņēmējdarbībā un sabiedriskajā dzīvē.

Pirmā vieta „produkcijas
pievienotās vērtības
radīšanā” Asnatei Sproģei un
Ilvijai Lazdiņai
Pasākumā varēja noklausīties 13
labāko uzņēmējdarbības ideju autoru
prezentācijas. Projekti tika vērtēti vairākās sadaļās (ideja nelauksaimniecībā, attīstība nelauksaimniecībā, ideja
lauksaimniecībā, attīstība lauksaimniecībā, produkcijas pievienotās vērtības radīšana). Sadaļā „produkcijas
pievienotās vērtības radīšanā” pirmo
vietu ir ieguvušas Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas 12.b klases skolnieces Asnate Sproģe un Ilvija Lazdiņa ar

kopīgi radīto biznesa plāna projektu
„Kaņepju saldējums kā alternatīva
dzīvnieku piena saldējumam”. Pirmās
vietas ieguvējas saņēma arī simbolisku naudas balvu 370 eiro un iespēju
piedalīties otrajā Vislatvijas kārtā. Jāuzteic, ka koknesietes bija visjaunākās
konkursa dalībnieces. Meitenes bija
nolēmušas piedalīties šogad, jo nākamgad var nebūt iespēja piedalīties
šādās mācībās un konkursā, jo var sakrist ar eksāmenu laiku.
Asnate un Ilvija ir ne tikai klasesbiedrenes, bet arī labas draudzenes.
Par iesaistīšanos biznesa plānu konkursā, viņas pastāstīja: „Pēc SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības
centra” Aizkraukles nodaļas vadītājas
Anitas Anševicas viesošanās skolā
pagājušā mācību gada noslēgumā,
piekritām no 9. Līdz 13. Jūnijam iegūt
jaunas zināšanas, piedaloties Valsts
lauku tīkla pasākuma „Atbalsts lauku
jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” mācībās. No Kokneses novada
mācībās piedalījāmies septiņi jaunieši.
Pasākuma mērķis bija sniegt praktisku palīdzību un mudināt jauniešus iesaistīties uzņēmējdarbībā. Šīs nedēļas
ietvaros mēs varējām saņemt informāciju un praktiskus padomus par ideju
definēšanu, uzņēmējdarbības un grāmatvedības pamatiem, biznesa plānu
un projektu būtību, to sastāvdaļām,
kā arī mācījāmies izstrādāt savus biznesa plānus vai projekta pieteikumus.
Programmas noslēgumā mums tika
dota iespēja iesniegt biznesa plānus
konkursā „Laukiem būt!” No mācību

dalībniekiem esam vienīgās, kas piedalījās šajā konkursā.”

Gribam darīt to, kas patīk!
Ideja par kaņepju saldējuma radīšanu Asnatei bijusi jau sen, jo viņas
mamma savā zemnieku saimniecībā
nodarbojas ar kaņepju audzēšanu.
Ilvija bijusi tā, kas rosinājusi Asnati
ķerties pie šīs idejas realizēšanas. Asnate stāsta: „Mums vajadzēja izlemt,
vai šis projekts būs dzīvotspējīgs. Lieti
noderēja mācībās iegūtās zināšanas.
Sapratām, ka vēlamies piedalīties biznesa plānu projektu konkursā un radīt
saldējumu, kādu Latvijā vēl neviens
nav ražojis.” Savā prezentācijā meitenes atklāja sava darba mērķi: darīt
to, kas pašām patīk, radīt cilvēkiem
un dabai draudzīgu produktu. Kāpēc
tieši kaņepju saldējums? Prezentācijā
tika sniegta izsmeļoša un pārliecinoša
atbilde: „Tas ir prieks alerģiskiem bērniem un viņu vecākiem, vegāniem un
svaigēdājiem. Tas ir garšīgs un atsvaidzinošs, tāpēc var ēst jebkurš cilvēks,
gūstot baudījumu no garda un veselīga produkta. Kaņepju produkti atkal
kļūst atpazīstamāki.”

Kokneses novada svētkos
atkal gaidīsim kaņepju
saldējumu!
Šovasar, Kokneses novada svētkos,
vietējo ražotāju tirdziņā meitenes pirmo reizi piedāvāja savu jauno produktu. Asnate teic: „Pagatavojām piecus
litrus saldējuma, jo nebijām pārliecinātas vai būs lielāks pieprasījums.

Koknesietes biznesa plānu konkursā „Laukiem būt!” prezentē
savu radīto produktu.

Pirmās stundas laikā saldējums tika
izpirkts, jo ļoti daudzi vēlējās nogaršot saldējumu, gatavotu no kaņepēm!
Priecājāmies, ka arī mūsu klasesbiedriem un draugiem tas garšoja!
Lai gatavotu saldējumu no senā
kultūrauga, Asnate ir labi iepazinusi
kaņepju audzēšanas procesu: viņa ir
čakla palīdze sēšanā, novākšanā, kulšanā un žāvēšanā. Kas ir vajadzīgs, lai
taptu kaņepju saldējums? Tā receptes
izgudrotājas teic: „Kaņepju piens, zemenes, cukurs, vaniļas cukurs, izmantojam arī šokolādi un piparmētras
u.c.. Esam daudz eksperimentējušas,
lai sasniegtu sev vēlamo garšu, pavisam esam gatavojušas saldējumu ar
piecām dažādām garšām. Mums vēl
ir uz ko tiekties!. Nesen pagatavojām
saldējumu, kuru varētu nosaukt par
trīskāršo svaigumu: „Tripple Fresh”.

Asnate un Ilvija ir ļoti gandarītas
par iespēju sadarboties ar SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības
centru” un novēl arī citiem jauniešiem
piedalīties šādos konkursos, lai īstenotu kādu neprātīgu, sākumā šķietami
neiespējamu ideju, kuru tomēr var
īstenot ar neatlaidību un gribasspēku! Viņas labprāt gribētu sadarboties
ar Latvijas Lauksaimniecības Universitāti (LLU), lai veiktu pētījumus par
kaņepju pienu un kaņepju saldējumu,
lai varētu balstīties ne tikai uz ārzemju
pētījumiem, bet mūsu pašu Latvijas
pētījumiem Latvijas kaņepei. Līdz šim
tāda iespēja nav bijusi.
Asnate un Ilvija ir apsolījušas, ka
noteikti piedalīsies nākamajos Kokneses novada svētkos un iepriecinās
kaņepju saldējuma cienītājus!
Kokneses Novada Vēstis

Aizkraukles BMW entuziastu grupa viesojas „Dzeguzītē”
26. oktobrī Iršos Ģimenes krīzes
centra „Dzeguzīte” jaunieši ciemos
sagaidīja viesus no Aizkraukles – domubiedru grupu, kuru vieno aizraušanās ar autosportu. „Kādā dienā mēs,
Aizkraukles BMW entuziasti, runājot
par pēdējiem notikumiem pasaulē,
nolēmām veikt kādu labdarības projektu – satikties ar jauniešiem, kuri
dzīvo bērnu namā, iepriecināt viņus
un tuvāk iepazīstināt ar auto pasauli,”
par ciemošanās ideju stāsta pasākuma
iniciatore Inese Grauda.
„Visi vienojāmies par to, ka vispirms vēlamies doties pie tuvākajā
apkārtnē esošajiem bērnu nama jauniešiem. Sazinājāmies ar ĢKC ‘’Dzeguzīte” direktori Lāsmu Ružu – Riekstiņu, kura labprāt piekrita mūsu piedāvājumam. Uz Iršiem devāmies ap
divdesmit cilvēku ar astoņām BMW

„Priecāsimies, ja būsim iedvesmojuši jauniešus uzdrīkstēties un piepildīt kādu
sapni!” – brīdī, kad tapa kopīgs foto, novēlēja jaunie draugi no Aizkraukles.

un vienu Ford markas automašīnu.
Tiekoties ar jauniešiem, iepazīstinā-

jām viņus ar auto pasauli – stāstījām
gan par biedrības Eissracing rīkotajām

autokrosa sacensībām Aizkrauklē, gan
par mūsu domubiedru sasniegumiem
autosportā. Jaunieši ar sajūsmu piekrita izvizināties Raivja Galviņa vadītajā
BMW automašīnā. Raivis ir biedrības
Eissracing pārstāvis, vairāku sacensību līderis gan autokrosā, gan autosprintā. Priecīgs pārsteigums bērniem
bija mūsu draugu grupas sarūpētās
dāvanas un saldumi no Aizkraukles
uzņēmuma SIA „Mikas M”, kuram
ir cieša sadarbība ar biedrību. Laiku
kopā pavadījām ne tikai interesantās
sarunās, bet arī radoši darbojoties. Aicinājām bērnus uzzīmēt idejas Aizkraukles BMW kluba karogam.
Tikšanās bija jaunu iespaidu pilna
gan mums, gan jauniešiem. Ceram,
ka būsim iedvesmojuši jauniešus uzdrīkstēties un piepildīt kādu sapni, jo
galvenais ir vēlēšanās kaut ko darīt,

mērķis, uz kuru tiekties un apņēmība
to sasniegt. Par veiksmīgu sadarbību
gan tikšanās laikā, gan, cerams, turpinot iesākto nākotnē, jauniešiem esam
devuši izaicinājumu. Tie, kuri labi
uzvedīsies un iegūs labas sekmes šajā
mācību gadā, kā balvu saņems mūsu
doto solījumu – iespēju doties uz nākošajām biedrības rīkotajām autokrosa sacensībām Aizkrauklē,” atklāja
Inese.
Sakām paldies domubiedru grupai no Aizkraukles, kura kādu pelēku rudens brīvdienu „Dzeguzītes”
bērniem iezīmēja košākās krāsās!
Par viesošanos Iršos aizkraukliešiem
vienmēr atgādinās bērnu dāvinājumi
– pašgatavotās koka lidmašīnas un automašīnas.
Kokneses Novada Vēstis
Jāņa Galviņa foto

Mārtiņu darbnīcās iet rotaļās un
asina prātu

„Cilvēcības stunda” kopā ar
draugiem no „Ulubeles”

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā
tā ir jau tradīcija vairāku gadu garumā.
Rudenī, kad raža novākta, kad pilnas
klētis, apcirkņi, pagrabi... kad ziemai
vārti vaļā, tad arī MĀRTIŅI klāt! Un
2.- 3.klašu skolēni iet Mārtiņu darbnīcās. Šogad bērni mācījās un gudroja,
minēja mīklas, domāja gudras atbildes,
asināja prātu un mielojās ar vasarā savāktajiem kārumiem, kas guļ burciņās
un žāvējas tējas buntītēs, lai vēlāk pārtaptu gardās tējās. Paldies vecākiem,
kas palīdzēja visu sagādāt un paldies
skolotājiem, kas palīdzēja visu sagādāto
likt lietā. Bērniem patika!
Visu redzēja un dzirdēja, vēroja un
priecājās, Inguna Žogota

4.novembrī Vecbebru
Profesionālā un vispārizglītojošā internātvidusskolā viesojās Rīgas pilsētas
dzīvnieku patversmes „Ulubele” darbinieki ar četrkājaino draugu sunīti Loti.
Pirmsskolas un sākumskolas skolēniem tika piedāvāta „Cilvēcības stunda”,
ar izglītojošo sarunu par
Skolēni labprāt piedalījās diskusijās, atbildēja
Cilvēcību un Necilvēcību, uz konkursu jautājumiem, saņēma balvas un
par to - kas jāzina katram
fotografējās ar draudzīgo sunīti Loti.
atbildīgam suņu un kaķu
saimniekam. Kā pateicību par jauko pasākumu, skolēni nosūtīja patversmes dzīvniekiem sarūpēto barību.
VPIV informācija
Ko gan visu nevar iemācīties Mārtiņos!
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Labākās stāstnieces dosies uz
Stāstnieku konkursa pusfinālu
Aizkrauklē
• Kas ir labs stāstnieks?
• Tas, kas stāsta ik dienu!
• Ko stāsta?
• Visu! Jokus, stāstus, pasakas,
anekdotes, baumas...
• Kā stāsta?
• Ar prieku, interesi, prot noturēt
klausītāju uzmanību!

ka (7.a kl.), Kalvis Grudulis (7.a kl.),
Kārlis Freimanis (7.a kl.).
Mazie stāstnieki: Elza Lazdiņa
(2.a kl.), Gundega Beķere (3.b kl.),
Estere Vingre (4.b kl.), Annija Derkača (5.a kl.), Ričards Bīriņš (5.b kl.),
Megija Čakste (6.b kl.), Kristiāns Ornicāns (6.b kl.), Edgars Svilāns (6.b

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Izteiksmīgās runas konkursā Aspazijas
un Raiņa dzeja
Valodas un mākslas MK mācību
priekšmetu mēneša ietvaros 21. oktobrī pulcējāmies uz ikgadējo skolas
izteiksmīgās runas konkursu, kas bija
veltīts latviešu izcilajiem dzejniekiem
Aspazijai un Jānim Rainim.
Konkurss noritēja divās grupās.
Konkursantu sniegumu vērtēja žūrija – skolotājas Maruta Urga, Sandra
Riekstiņa, Anete Lasmane un Sanita Baltcere. 1. – 4. klašu 9 dalībnieku
vidū 1. vietu ar Raiņa dzejoli „Leļļu
tirdziņš” ieguva Lāsma Povečerovska.
Otrās vietas ieguvēji bija vairāki: Elī-

na Nesvate, Daņila Dedelis un Mareks Sviridovs. Trešajā vietā ierindojās
Emanuels Zariņš un Gunta Arta Svilpe. Pateicības par piedalīšanos saņēma Beāte Avotiņa, Dāvis Mūrnieks un
Mareks Fridrihs Gulbis.
5. – 9. klašu grupā 1. vietu ar Raiņa dzejoli „Īstie brāļi” ieguva 6. klases
skolnieks Normunds Reiznieks. 2.
vietā ierindojās Madara Polovinska
un Leontīna Zablinska, bet 3. vietā
Regnārs Kutjko ar Raiņa dzejoli „Divpadsmit mēneši”. Pateicības par piedalīšanos konkursā saņēma Jānis Sviklis,

Eva Svikle un Marta Gulbe.
Arodklašu audzēkņu vidū 1. vieta
Vivitai Priedei, 2. vieta Valijai Bitenbinderei, 3. vieta Aritai Stepaņenko
un Līgai Pšonkai. Pateicības par piedalīšanos saņēma Dainis Salaks, Antons
Paško.
Skolu izteiksmīgās runas konkursā Lažas speciālajā internātpamatskolā
pārstāvēs pirmo vietu ieguvēji: Lāsma
Povečerovska, Normunds Reiznieks
un Vivita Priede. Lai viņiem veicas!
Aija Kārkliņa,
skolotāja

Projekts „Nometne „Es dabai – daba man”

Īstam stāstniekam vienmēr ir ko teikt!

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā 5. novembrī notika Stāstnieku
konkursa „Teci, teci, valodiņa” 1.kārta. Šogad skolas konkursā piedalījās
22 stāstnieki. Uz konkursa pusfinālu
20. novembrī Aizkrauklē izvirzītas
labākās stāstnieces: Kristija Rotkāja
(1.kl.), Meldra Eglīte (3.b kl.), Krista Strazdiņa (4.a kl.), Alise Krūmiņa
(4.b kl.)
Citi konkursa laureāti ieguvuši
šādus titulus:
Lielie stāstnieki: Alens Geida
(1.kl.), Aleksis Krūmiņš (1.kl.), Ance
Grudule (2.a kl.), Dana Šiballo (3.b
kl.), Gusts Doniks (4.b kl.), Megija
Tramdaka (4.b kl.), Viktorija Volins-

kl.), Edijs Puišelis (7.a kl.)
Paldies skolotājām, kuras gatavoja stāstniekus – Īrisai Karosai, Birutai
Ozolai, Anitai Ločmelei, Ilutai Matušonokai, Ingunai Žogotai, Andrai
Kārkliņai, Ingrīdai Frīdenbergai!
Paldies žūrijai – Baibai Vingrei,
Ivetai Baikovai, Ingunai Žogotai!
Pusfinālā Aizkrauklē, „Kalna
Ziedu” muzejā, piedalīsies jaunie
stāstnieki no Lielvārdes, Aizkraukles,
Bebriem, Pļaviņām, Kokneses. Stāstnieku konkursa „Teci, teci, valodiņa”
fināls notiks Rīgā, Rīgas Latviešu
biedrības namā, 29.novembrī.
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas
informācija

Bērniem patīk nodarbības
Dabas vides estētikas studijā
No septembra līdz decembrim
Vecbebru Profesionālā un vispārizglītojošā internātvidusskola piedāvā bez maksas Kokneses novada
bērniem apmeklēt nodarbības Siltajā smilšu kastē jaunizveidotajā
Dabas vides estētikas studijā. Bērniem nodarbības patīk, bet vecāki
atzinīgi novērtē, ka viņu atvases pēc
darbošanās Siltajā smilšu kastē jūtas moži un priecīgi.
Lūk, dažas vecāku atsauksmes!
Paulas mamma:
„Paldies par smilšu terapijas nodarbību! Manai meitai Paulai tajā
ļoti labi jutās. Pēc nodarbības mājās
pārradās enerģijas pārpilna, gribēja darboties, mēs mācījāmies rakstīt
burtus un ciparus. Liels paldies!
Mamma Vecbebros:
„Pēc Silto smilšu iekārtas izmantošanas ir vērojamas īpašas
izmaiņas manas meitas uzvedībā.
Meitene ir kļuvusi mierīgāka, nav
tik haotiska. Naktīs mierīgāk guļ.
Ir sākusi spēlēties ar mantām, ko
iepriekš nedarīja. Bērnam ļoti patīk
un esmu par to priecīga. Jauki, ka
šāda iespēja ir arī pie mums Vecbebros.”
Anna Zvejniece:
„Rūdolfs Emīls kopš apmeklē
smilšu nodarbības, ir sācis labi lasīt
divzilbju vārdus. Andrejs Tomass
palicis atvērtāks savu emociju izrādīšanā. Abi bērni izsaka vēlmi ap-

meklēt šīs nodarbības vēl.”
Maija:
„Smilšu spēles terapijā ir iespēja iepazīt savu iekšējo pasauli, tā
palīdz izpaust to, ko vārdos grūti
izteikt, pieskarties tām dvēseles
daļām, kuras nevaram uzrunāt tieši, un ieraudzīt sevī to, kas paslīd
garām ikdienišķai uztverei. Smilšu spēles figūriņas ir bērna vārdi
un bērna valoda ir izveidotā bilde,
tādā veidā bērns „runā” par to, kas
viņām sāp un līdz ar to meklē sāpēm un problēmām risinājumu.
Aija terapijas laikā bērnam dod
drošu vidi, kurā uzticēties, izpaust
savas jūtas un domas, un būt pilnībā pieņemtam.”
Maruta Koknesē:
„Mans dēls ir kluss un noslēgts,
es nolēmu pamēģināt piedāvāto iespēju un varu teikt, ka Silto smilšu
iekārta ir darījusi brīnumu. Mēs bijām tikai divas nodarbības un manā
dēlā ir jaušamas pārmaiņas. Viņš
ir sācis komunicēt, uzdot dažādus
jautājumu, ko līdz šim nedarīja, ir
kļuvis atvērtāks un atraisījies. Pēc
pirmās nodarbības gulēja ļoti labi.
Es varu teikt, ka šīs nodarbības ir
ļoti nepieciešamas. Esmu priecīga,
ka mums bija iespēja izbaudīt un
sajust Silto smilšu iedarbību. Būtu
jauki, ja mēs arī turpmāk varētu
turpināt apmeklēt šāda veida nodarbības.”

Viena no Latvijas bagātībām, kas
jāsaudzē, jāsaglabā nākamajām paaudzēm ir tās daba un ekoloģiskā vide. To
saglabāšanā svarīgi ir iesaistīt skolēnus
un jauniešus, tādējādi veicinot izpratni
par vides un dabas aizsardzības nepieciešamību un nozīmīgumu. Savukārt
no dabas un sabiedrības mijattiecībām
veidojas katra cilvēka sākotnējā vērtību
sistēma.
Kokneses internātpamatskola – attīstības centrs, piedaloties Latvijas vides
aizsardzības fonda projektu konkursā
„Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātē – vides izglītības nometņu organizēšana
bērniem un jauniešiem ar invaliditāti,
guva atbalstu, un no 27. līdz 31. oktobrim skolā – centrā notika nometne „Es
– dabai, daba – man”, kurā piedalījās 10
bērni un jaunieši ar invaliditāti. Nometnes laikā dalībnieki pilnveidoja izpratni
par Latvijas dabu, vidi, tās aizsardzības
nepieciešamību, kā arī sekmēja sociālo
prasmju attīstību un integrāciju sabiedrībā. Neformālā, attīstošā vidē projekta dalībnieki apguva zināšanas un
prasmes, guva praktisku pieredzi, kas
būs noderīgas viņu tālākajā dzīvē un
personības attīstībā kopumā, veicinot
izpratni par atbildīga, videi draudzīga
dzīvesveida pamatprincipiem.
Dalībniekiem bija iespēja pieda-

Nometnes „Es – dabai, daba – man” noslēgumā dalībnieki veidoja savu radošo
darbu izstādi.

līties izzinošās un radošās darbnīcās,
nodarbībās, ekskursijās dabā, kā arī
dažādās aktivitātēs lietderīgi pavadīt
brīvo laiku. Bērni kopā ar pedagogiem
apmeklēja Kalsnavas arborētumu, Skrīveru dendroloģisko parku, Kokneses
parku, piedalījās darbnīcās „Dzīve pļavā- aizsargājamie augi, kukaiņi, putni”,
„Latvijas dabas objekti”, „Daugava man
stāstu stāsta” u.c. Nometnes „Es – dabai, daba – man” noslēgumā dalībnieki
veidoja savu radošo darbu izstādi.
Kokneses internātpamatskolas –

Seminārs - terapija pēc
B. Hellingera metodes
No 6. – 7. decembrim Koknesē notiks seminārs – terapija pēc
B.Hellingera metodes „Manas dzimtas
saknes – mana spēka avots”. Semināru
vadīs sistēmterapeite Aloida Jurčenko.
Cilvēks nespēj eksistēt tikai pats
par sevi un lielākā vai mazākā mērā,
bet nepārtraukti, ir saistīts ar savas
dzimtas cilvēkiem, to īpašībām, lomām, tradīcijām un notikumiem.
Semināra laikā iepazīsim tos likumus,
kas nosaka cilvēku savstarpējās attiecības un ietekmē cilvēku jūtas, domas,

uzvedību, emocionālo un psihosomatisko veselību.
Savu sakņu iepazīšana palīdzēs
apzināt lamatas, kurās iekrītam savā
dzīvē, ignorējot vai pārkāpjot likumus
un saskatīt sakarības, kuras līdz šim
palikušas nemanītas.
Gaidīsim seminārā:
Koknesē
6. decembrī no pl. 10.00 – 18.00, 7.
decembrī no pl. 10.00 – 16.00. Maksa
par semināru: 40 Euro. Piesakieties
zvanot: Inguna (t.26575499) vai rakstot: ingunazogota@inbox.lv

Kopā jautrāk!
Bebru pagasta pensionāru padome „Mārtiņroze” aicina Bebru
pagasta pensionārus uz Ziemassvētku pasākumu 13. decembrī
pulksten 12 Bebru pamatskolā.
Pieteikties un dalības maksu 1,50
eiro lūdzam samaksāt Bebru pagasta pārvaldē pie sekretāres līdz

10. decembrim. Tuvāka informācija pa T. 65164188, 26159335. Uz
pasākumu noteikti līdzi jāņem labs
garastāvoklis!
Anna Bite,
Bebru pagasta pensionāru
padomes „Mārtiņroze”
priekšsēdētāja

Koknesē viesosies Akvelīna Līvmane
17.decembrī plkst. 12:00 Kokneses kultūras nama mazajā zālē
tikšanās ar Dailes teātra aktrisi, astroloģi Akvelīnu Līvmani.
Laipni gaidīti visi interesenti!

attīstības centrs saka lielu paldies Latvijas vides aizsardzības fondam par iespēju īstenot projektu „Nometne „ Es –
dabai, daba – man”” un skolas - centra
pedagogiem par atsaucību un ieguldīto
darbu.
Projektu finansē – Latvijas vides
aizsardzības fonds.
Projektu atbalsta – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.
Kokneses internātpamatskolas –
attīstības centra
metodiskais dienests

Aicinājums Kokneses
senioriem!
Aicinām Kokneses seniorus apmeklēt svētku koncertu Dailes teātrī
Rīgā 28. decembrī pulksten 12. Biļetes cena 4 eiro. Pieteikšanās pie Maritas Radvilas, t. 26173691.

Laiks pieteikties
Ziemassvētku ballei!
21. decembrī pulksten 14 Kokneses kultūras namā notiks gadskārtējā
Ziemassvētku balle Kokneses pagasta
vecļaudīm. Pasākuma apmeklētājiem
lūgums pieteikties Kokneses novada
sociālajā dienestā pie Janīnas Zunes,
t. 65161811.

Aicinām uzņemt
konkursa dalībniekus
viesģimenēs!
Kokneses Mūzikas skola lūdz atsaukties ģimenes, kuras var izmitināt
savās mājās mūsu X P.Čaikovska klaviermūzikas konkursa dalībniekus no
Krievijas, Baltkrievijas, Lietuvas, Igaunijas (bērnus no 8 – 15 gadiem un viņu
vecākus, skolotājus) laikā no 2014. gada
5.-7. decembrim. Rakstīt: mu_koknese@inbox.lv Kontakttālrunis: 29159071.
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Rudens brīvdienās nometne „Esi brīvs un atvērts”
Rudens skolēnu brīvdienās no
27.oktobra līdz 31.oktobrim Vecbebru Profesionālajā un vispārizglītojošajā internātvidusskolā notika Bērnu
un pusaudžu dienas nometne „Esi
brīvs un atvērts”. Šo nometni finansēja Valsts izglītības satura centrs un
līdzfinansēja Kokneses novada dome.
Nometnes mērķis bija
• nodrošināt bērniem un pusaudžiem no sociālā riska ģimenēm savu
interešu apzināšanu un sniegt iespējas ilgtermiņā praktiski darboties interešu izglītības programmās;
• apzināt bērniem un pusaudžiem
savas intereses mākslas, sporta un veselīgas dzīves ziņas jomā un veidot
izpratni par atkarības vielu lietošanu,
sekām un ietekmi uz dzīves kvalitāti
un vērtību izzināšanu;
• organizēt radošās darbnīcas,
sporta aktivitātes un citas nodarbības, lai bērni un pusaudži varētu
praktiskā darbībā pārliecināties, kas
viņus interesē visvairāk un ar ko viņi
gribētu nodarboties brīvajā laikā arī
turpmāk.
Šajā nedēļā skolēni iepazinās ar
dažādu profesiju pārstāvjiem, kar-

jeras speciālists palīdzēja atklāt un
izzināt sevi. Kopā ar psihologu tika
pildīti un analizēti testi , kuru rezultāts pārsteidza arī pašus skolēnus. Kā
inovācija tika izmantota Dabas vides
estētikas piedāvātās nodarbības .Izmēģinājām apļošanas tehniku, kas
aizrāva ne tikai bērnus, bet arī skolotājus. Darbojoties ar krāsainajām
smiltīm rodas prieks . Arī mums bija
pārsteigums un šī prieka sajūta skatīties, kā šāda veida nodarbība liek
bērniem justies labi.
Kopā ar skolotājiem bērniem un
pusaudžiem tika dota iespēja darboties dažādās radošajās darbnīcās.
Mēs savā nometnē izmantojām Slimību profilakses un kontroles centra ,
un biedrības „Latvijas Atkarības psihologu apvienības” izveidoto inovatīvu
atkarību projektu „Esi sakarīgs, neesi
atkarīgs”. Šī projekta mērķis ir sniegt
pusaudžiem informāciju par jaunajām
psihoaktīvajām vielām un to bīstamību, lai sniegtu zināšanas un veidotu noraidošu attieksmi pret vielu lietošanu.
Tāpat projekta aktivitātes skolēniem
palīdzēs veidot kritisku domāšanu un
sniegs zināšanas par pareizāko rīcību

Mazajā kāpā.

brīžos, kad dzīvē var nākties sastapties ar atkarību izraisošo vielu
lietošanas situācijām.
Skolēni piedalījās dažādos
eksperimentos saistībā ar veselīgu dzīves veidu.
Apmeklējām amatnieku centru „Mazo Kāpu”, kur mūs ļoti jauki
uzņēma un ļāva iejusties ādas meistara lomā.
Nometnes pēdējā dienā mums
bija iespēja redzēt kā ierakstu studijā
tiek ierakstītas dziesmas. Noslēgumā bērniem tika piedāvāta iespēja
pašiem sacerēt un ierakstīt dziesmu,

Stāsts par nabaga Pelnrušķīti, kas kļūst par prinča izredzēto, tika izstāstīts
mūsdienīgi, raiti un interesanti.

„Ēdienam ir mazuma piegarša”, tā
mēdzam sacīt par kaut ko ļoti garšīgu. Līdzīga sajūta bija arī pēc muzikālās izrādes „Pelnrušķīte” noskatīšanās
Vecbebru Profesionālās un vispārizglītojošās internātvidusskolas 3. un
7. klases skolēnu sniegumā. Stāsts
par nabaga Pelnrušķīti, kas kļūst par
prinča izredzēto, tika izstāstīts mūsdienīgi, raiti un interesanti, ka grūti

bija pieņemt faktu, ka stāsts jau galā.
Pelnrušķītes tēma ir viena no visvairāk apspēlētajām gan teātrī, gan
kino. Sākot no multfilmām un beidzot ar Holivudas versijām par mūslaiku Pelnrušķītēm. Arī Internātvidusskolas skolēnu atklātā Pelnrušķīte
nebija tradicionālā pasakas Pelnrušķīte, kura ar labās fejas palīdzību nonāk ballē, iepatīkas princim, pazaudē

Kokneses novada domes sociālais dienests
aicina pastāvīgā darbā SOCIĀLO DARBINIEKU/-CI
darbam Kokneses novada Bebru pagastā
GALVENIE DARBA PIENĀKUMI:
• Novērtēt klientu vajadzības pēc sociālajiem pakalpojumiem un sociālās palīdzības;
• Organizēt sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu;
• Organizēt sociālo resursu sistēmu piesaisti konkrētā klienta problēmu risināšanā;
• Sniegt klientam psihosociālu palīdzību sociālā gadījuma vadīšanas procesā;
• Veidot klientu personu lietas un nodrošināt to uzglabāšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem;
• Organizēt sociālā gadījuma risināšanu, piesaistot tajā nepieciešamos profesionāļus
un citus resursus.
PRASĪBAS PRETENDENTIEM:
• otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajā darbā (var būt vēl nepabeigta);
• latviešu valodas zināšanas augstākajā līmenī, angļu un krievu valodu zināšanas vismaz
saziņas līmenī;
• zināšanas par normatīvajiem aktiem, kas reglamentē sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības sniegšanu;
• prasme vadīt sociālo gadījumu, izvirzīt mērķi, adekvātus uzdevumus;
• zināšanas lietvedībā;
• spēja strādāt komandā;
• labas datorprasmes,
• precizitāte, komunikabilitāte, augsta atbildības sajūta, spēja novērtēt savu darbu.
PIEDĀVĀJAM:
• pilnu darba slodzi;
• intensīvu un atbildīgu darbu;
• iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi;
• stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.
Pieteikuma dokumentus – motivācijas vēstuli, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu
(CV) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2014.gada 28.novembrim iesniegt personīgi Kokneses novada domes Sociālajā dienestā 1905.gada ielā 7, Koknesē, Kokneses pagastā, Kokneses novadā, LV-5113, sūtīt pa pastu uz iepriekšminēto adresi vai uz e-pastu
soc.dienests@koknese.lv Papildus informāciju var saņemt pa tālruni 65161812, 65161811.

Sieviešu vokālais ansamblis „Bitītes” Bebru pagastā jau no pagājušā
gada bija pārtraucis savu darbību.
Šoruden, pēc kultūras pasākumu
organizatores Marikas Cegeles ierosmes, Bebros atsācis darboties vokālais ansamblis, kuru vada mūzikas
skolotāja Liāna Haritonova. Ansamblī dzied gan dažas bijušās „Bitītes”
dziedātājas, gan jaunas dalībnieces.
Pirmā uzstāšanās ansamblim notika
13. novembrī, Latvijas valsts svētku
sarīkojumā.

Atminēsies mūžībā
aizsauktos Kokneses
literātus
kas bija interesanti gan bērniem, gan
pieaugušajiem.
Balstoties uz skolēnu anketām,
varam secināt, ka nometne izdevās
un gandarījums bija gan skolēniem,
gan arī tiem, kas organizēja un piedalījās vadīšanā.
Aija Rimša

Vēl viena Pelnrušķītes interpretācija
kurpīti. Viņa bija viena no mūsdienu
sabiedrības, kurā valda un visu nosaka nauda. Izrāde pieteica un centās
risināt tādas aktuālas problēmas kā
bezdarbs, darbs ārzemēs, šobrīd ļoti
izteiktā vēlme dzīvot uz citu rēķina.
Asprātīgi teicieni, trāpīgi salīdzinājumi, personvārdi (Klotilde, Matilde,
krusttēvs Versače, Koko, Šanell) un
atbilstošas visdažādākā rakstura un
stila dziesmas – tas viss skatītāju darīja uzmanīgu un ieinteresētu.
Galvenās lomas tēlotāja Liāna
Bičenko prata parādīt Pelnrušķītes trauslumu, kautrību, pieticību.
Tā labi kontrastēja ar to pārvērtību,
kādu viņa pauda pēc tikšanās ar savu
no ārzemēm atbraukušo krusttēvu
(Ralfu). Iznesīgs un pārliecinošs savas prinča lomas tēlotājs izrādījās
Zintis.
Viss aktieru ansamblis 28 skolēnu
sastāvā uz skatuves jutās brīvi, droši.
Patīkami pārsteidza viņu vizuālais
noformējums. Eleganti balles tērpi,

Bebros atkal dzied!

kam netrūka atbilstošu aksesuāru,
skaistas dāmu frizūras. Kustību iestudējumi, pāru dejas un lielais izdziedāto dziesmu klāsts radīja loģisku
jautājumu: „Kā tik īsā laikā iespējams
paveikt tik lielu darbu? Mācību gads
ildzis vēl tikai pāris nedēļas?”
Izrādes noslēgumā, kad ziedus
saņēma ne tikai izrādes režisores
Daiga Andersone un Iveta Bērziņa,
bet visi, kas noformējot, fotografējot,
filmējot, ģērbjot piedalījās projektā,
bija skaidrs, ka šajā skolā svešs nav
komandas darbs. Jaunie aktieri par
padarīto darbu saņēma grandiozu
torti un direktora vietnieces Mudītes Auliņas apsolījumu pēc skolēnu
rudens brīvlaika baudīt profesionālu
teātra izrādi kādā no Rīgas teātriem.
Lai mūziklam „Pelnrušķīte” veiksmīgas viesizrādes un atsaucīga publika izglītības iestādēs, kurās plānots
uzstāties! Lai piedāvājumam rodas
aizvien jauni pieprasījumi!
Linda Šmite

Kokneses novada domes sociālais dienests
aicina pastāvīgā darbā PSIHOLOGU
Galvenie darba pienākumi:
• Sniegt psiholoģiskās konsultācijas klientiem vai klientu grupām pēc sociālā dienesta
nosūtījuma;
• Veikt psiholoģisko izpēti un izvērtēšanu;
• Vadīt psiholoģiskā atbalsta grupas;
• Sniegt klientiem psiholoģisku palīdzību krīzes situācijā;
• Veidot klientu personu lietas un nodrošināt to uzglabāšanu atbilstoši normatīvajiem
aktiem;
• piedalīties sociālā gadījuma risināšanā, konsultatīvi palīdzot gan klientiem, gan sociālā darba speciālistiem izprast problēmas psiholoģisko pusi.
Prasības pretendentiem:
• profesionālais maģistra grāds psiholoģijā;
• latviešu valodas zināšanas augstākajā līmenī, angļu un krievu valodu zināšanas vismaz
saziņas līmenī;
• zināšanas un prasmes izmantot un pielietot dažāda veida psiholoģiskās izpētes un
konsultēšanas metodes;
• zināšanas lietvedībā;
• spēja strādāt komandā;
• labas datorprasmes,
• precizitāte, komunikabilitāte, augsta atbildības sajūta, spēja novērtēt savu darbu.
Piedāvājam:
• nepilnu darba slodzi;
• intensīvu un atbildīgu darbu;
• stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.
Pieteikuma dokumentus – motivācijas vēstuli, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2014.gada 28.novembrim iesniegt
personīgi Kokneses novada domes Sociālajā dienestā 1905.gada ielā 7, Koknesē, Kokneses
pagastā, Kokneses novadā, LV-5113, sūtīt pa pastu uz iepriekšminēto adresi vai uz e-pastu
soc.dienests@koknese.lv Papildus informāciju var saņemt pa tālruni 65161812
(Sociālā dienesta vadītāja B.Tālmane).

Novembris ir rāmas apceres un
pārdomu laiks, kad ar iedegtām sveču
liesmiņām pieminām tos, kas mēro
mūžības ceļu. 29. novembrī pulksten
15 Kokneses pagasta bibliotēkā radošās apvienības „Mazā Taka” domubiedri atmiņu pēcpusdienā aicinās
atcerēties un pieminēt mūžībā aizsauktos literātus, kuru dzīves gaitas
ir bijušas saistītas ar Koknesi. Laipni
aicināti visi interesenti!
Kokneses Novada Vēstis

Skolēnu biedrība
„Eurika” ziedo malku
daudzbērnu ģimenei
Skolēnu biedrība „Eurika” oktobra vidū nelielu malkas kravu ziedoja
vienai daudzbērnu ģimenei Jaunbebros. Lība Zukule, LSK brīvprātīgo
nodaļas vadītāja Bebros, stāsta, ka ar
„Euriku” jau ilgstoši ir izveidojusies
laba sadarbība.

Vingrošanas
nodarbības arī Bebros
Kokneses Novada Vēstis oktobra
numurā tika publicēta informācija,
ka trenere Ausma Dandēna atsākusi
vadīt vingrošanas nodarbības Kokneses sporta centrā otrdienās no pulksten 19, kā arī tika minēts, ka Bebros
šogad nodarbības nenotiks. Tomēr,
pateicoties aktīvajām bebrēnietēm,
svētdienās no pulksten 19 Vecbebru
Profesionālās un vispārizglītojošās
internātvidusskolas zālē notiks vingrošanas nodarbības kopā ar treneri
Ausmu Dandēnu. Maksa par nodarbību: EUR 2,50.
Kokneses Novada Vēstis

Ielu sacensību zolītes
turnīrā uzvar Jānis
Saulītis no Indrānu ielas
11.oktobrī Kokneses sporta centrā norisinājās otrās no kopā 17 Kokneses novada Ielu sacensībām 2015,
un šoreiz spēkiem mērojās zolītes
spēles piekritēji. Pavisam uz turnīru
ieradās 10 zolmaņi, kas kopā pārstāvēja piecas Kokneses novada ielu un
teritoriju komandas. Par visveiksmīgāko spēlētāju un turnīra uzvarētāju
kļuva Jānis Saulītis no Indrānu ielas.
Otro vietu godam izcīnīja Rihards
Krauklis no Blaumaņa ielas, bet trešā
vieta 1905. gada ielas pārstāvim Elvijam Ginteram.
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Mārtiņdiena Vecbebros
6.novembrī Vecbebros pulcējās
pirmsskolas audzēkņi un viņu pedagogi no Kokneses novada - PII „Bitīte",
PII „Gundega", Pērses pamatskolas un
Vecbebru Profesionālās un vispārizglītojošās internātvidusskolas, lai ierībinātu PII MA Mārtiņdienas svinības.
Katras mācību iestādes bērni bija
gatavojuši priekšnesumus, iepriekš kopīgi saskaņotās rotaļas, ko mācījušies
bija visi, radīja drošību un pašpārliecinātību par savām spējām.
Kopīgās sabraukšanas šajā pulkā
notiek jau trešo gadu, kad kopā muzicē arī iestāžu apvienotā kapela. Pirmā
tikšanās notika „Bitītē", tad „Gundegā", šogad Vecbebru Profesionālajā un
vispārizglītojošajā internātvidusskolā,
nākošajā gadā plānots doties uz Pērses
pamatskolu.
Milzīgu darbu zāles dekorēšanā un
noformēšanā ieguldīja skolotājas Guna
Leiboma un Velta Verkēviča, kad vietā
ir teiciens: „Minimāli līdzekļi - maksimāli rezultāti!"
Rūķu puišu - Mārtiņa un Mārča lomās iejutās 7.klases skolnieces Liāna

Bičenko un Elīna Šteina. Katrs kolektīvs sarūpēja arī svētku mielastu, bet
par kopīgo galdu klāšanu un cienastu
rūpes uzņēmās skolotāja Vineta Grinšpone.
Mazie koknesieši kopā ar savām
skolotājām paši bija cepuši svētku pīrāgus un ļoti lepojās ar savu veikumu:
"Varen gardi izdevušies!"
Tautas ticējums vēstot, ka „Mārtiņos Dievs iemet pēdējo aukstuma
akmeni ūdenī un tas pārklājas ar ledu,
tad lāči aizmieg ziemas miegā". Pirms
doties tajā kopā ar lāčiem, senie latvieši
mīlējuši kārtīgi paēst.
Baltas sveces, baltas mārtiņrozes
vāzē, galdauti, varens cienasts - viss kā
Mārtiņgaldam pienākas arī šajās mājās,
protams, neizpalika arī rotaļas, dancošana un ķekatas.
Svētību nesēju lomās - gailis, vista,
kaza, zaķis, pārtapa audzinātājas Lāsma
Gūte, Ilze Džigune, Santa Lāce un Aija
Ungure.
Labs darbs, kas padarīts, pateicoties
lieliskam komandas darbam!
Daiga Andersone

Starptautiskās Saksofonu
dienas Koknesē
No 13. līdz 18. oktobrim galvaspilsētā mūzikas cienītāji baudīja Starptautisko Rīgas Saksofonu dienu daudzveidīgos pasākumus. 16. oktobrī arī pie
mums, Koknesē, skatītājus priecēja
brīnišķīgs Starptautisko Rīgas Saksofonu dienu koncerts, kurā piedalījās vie-

pazīstami mākslinieki.” Ziedonis Puķītis kopā ar šī projekta iniciatoru Latvijā
– Arvīdu Kazlausku, vairāku starptautisku konkursu laureātu, saksofona spēles pasniedzēju Jāzepa Mediņa
Rīgas Mūzikas vidusskolā un Jāzepa
Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, pa-

Oktobris Koknesē patiesi bija Saksofonu dienu mēnesis! 24. oktobra vakarā
Kokneses kultūras namā izrādē „Viņš un Viņa” Ilze Lejiņa un Freds Ormēns (Fred
Hormain) dāvāja mums neaizmirstamu muzikālu ceļojumu pa Parīzi. Pēc izrādes
mākslinieki labprāt dalījās savā pieredzē ar pedagoga Ziedoņa Puķīša audzēkņiem.

sprofesori – trīs izcili mūziķi – Johaness
Torels no Dānijas, Jorgens Petersons no
Zviedrijas, Rolfs-Eriks Nīstroms no
Norvēģijas, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas, Orhūsas Karaliskās
Mūzikas akadēmijas, Sibēliusa Mūzikas akadēmijas studenti. Pirms koncerta norisinājās pedagogu meistarklases.
Koncertu Koknesē palīdzēja organizēt Kokneses Mūzikas skolas pūšaminstrumentu spēles pedagogs Ziedonis Puķītis. Viņš uzsver: „Šajos pasākumos vienmēr gaidīti ir Latvijas mūzikas
skolu pasniedzēji ar saviem audzēkņiem un visu profesionālo orķestru
mūziķi. Priecājamies, ka arī mūsu skolas audzēkņi, vecāki, pedagogi un ikviens mūzikas mīļotājs varēja klātienē
izjust Saksofonu dienu noskaņu.”
Atklājot koncertu, Kokneses Mūzikas skolas direktore Silvija Cīrule sacīja: „Saksofons ir brīnišķīgs instruments
un šodien mēs piedzīvojām brīnumu
– ar mūsu bērniem strādāja pasaulē

sniedza apliecinājumus mūzikas skolu
pedagogiem, kuru audzēkņi piedalījās
meistarklasēs.
Saksofona spēli Kokneses kultūras namā koknesieši bija dzirdējuši
daudzkārt, bet šī bija vienreizēja iespēja baudīt augstas klases profesionāļu sniegumu, kā arī pārliecināties, viņiem būs sekotāji – jaunā mākslinieku
paaudze.
Klasiski skaņdarbi un mūsdienu
zviedru, vācu, norvēģu komponistu
radītās melodijas tika pavadītas ar skatītāju aplausiem un ovācijām. Noslēgumā studentu apvienotais ansamblis
Arvīda Kazlauska vadībā atskaņoja
Jēkaba Nīmaņa jaundarba „Jūras ceļš”
fragmentu.
Kokneses Mūzikas skolas un skatītāju sirsnīgie apsveikumi bija cieņas
apliecinājums mūziķiem, kas atklāja
saksofona dvēseli.
Kokneses Novada Vēstis
Anitas Šmites foto
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Bibliotēku ziņas

Labo darbu nedēļas noslēgums kopā ar
Alisi un Danu
Esmu bagāta bibliotekāre – man,
pateicoties Ēnu dienas projektam, ir
divas darbīgas un zinātkāras ēnas –
Dana un Alise, ar kurām pēc Ēnu dienas apliecinājuma saņemšanas esam
vienojušās, ka tiksimies un daudzus
darbus arī turpmāk veiksim kopā.
Meitenes aicināju, lai 25.oktobrī viņas
palīdzētu nogādāt visu sarūpēto uz
Jēkabpils dzīvnieku patversmi. Liels
paldies Alisei, Danai un visiem bibliotēkas apmeklētājiem par atsaucību!
Paldies R.Viļumsonei, I.Burmistrei,
T.Kļaviņai, L.Vasiļevskai, S.Tipainei,
R.Kraulim, A.Briģim, B.Miķelsonei!
Pēc sirsnīgas un pārdomām bagātas viesošanās patversmē devāmies uz
Jēkabpils Tautas namu, kurā apskatījām mākslinieka Ata Jakša gleznu izstādi abstrakti simbolistiskā reālisma
žanrā. Turpinājumā jauks pārsteigums mūs gaidīja Jēkabpils Pilsētas
bibliotēkā, kur iejutāmies Jura Abromenko leļļu izstādes „Atrast sevi lel-

Kokneses pagasta bibliotēka jau otro gadu piedalās Labo darbu nedēļā.

lēs un maskās” tēlos un izmēģinājām
arī paši atdzīvināt lelles. Pēc kopīgas
pusdienu pauzes devāmies viesos uz
Iršu un Ratnicēnu bibliotēkām – katra tā ir īpaša. Par to iesakām pārliecināties pašiem, piedaloties akcijā

„Iepazīsim Kokneses novada bibliotēkas!” Paldies Dacei un Sarmītei par
viesmīlību un stāstiem!
Ingrīda Grūbe,
Kokneses pagasta bibliotēkas
bibliotekāre

Kokneses Bērnu Žūrijas eksperti viesojās
Pļaviņu novadā
Skolas brīvlaika ceturtdienu Kokneses bērnu bibliotēkas „Bērnu un Jauniešu žūrijas 2014” eksperti izmantoja,
lai dotos ekskursijā uz Pļaviņu novadu.
Klintaines bibliotēkas vadītāja Alita
Kluša mūs iepazīstināja ar Klintaines
vēsturi, parādīja un pastāstīja par Stukmaņu muižu. Pļaviņu novada bibliotēkā pēc īsas prezentācijas par bibliotēku,
bibliotekāres mūs priecēja ar teatrālu
uzvedumu pēc Bērnu Žūrijas kolekcijas grāmatas „Vistiņa iemīlējusies ”
motīviem, kam sekoja bibliotēkas apmeklētāju - bērnu koncerts ar dzeju un
dziesmām, mielasts un sarunas.
Bibliotēkas vadītājas Guntas Grandānes pavadībā devāmies uz Pļaviņu
novadpētniecības muzeju, kurā mums
pastāstīja par Pļaviņu vēsturi un skatījāmies dokumentālu filmiņu par Daugavu, kurā bija stāsts par pilsētām, kas
atrodas pie Daugavas, un vienreizēji
dabas skati, kuri rotāja Daugavu pirms
Pļaviņu HES būvniecības. Muzeja telpās bija apskatāmi arī Pļaviņu mākslas
skolas audzēkņu darbi - māla trauki un
zīmējumi.
Vienā ēkā ar muzeju atrodas arī
Sākumskolas vecuma bērnu rotaļu un
attīstības centrs „Pepija” un Jauniešu iniciatīvu centrs „Ideja”, kuros mūs mīļi sagaidīja, visu parādīja, izstāstīja, izklaidēja

Kokneses bērnu bibliotēkas „Bērnu un Jauniešu žūrijas 2014” eksperti
Stukmaņu muižā.

un deva iespēju līdzdarboties. Liels paldies centru vadītājām un darbiniekiem
par viesmīlīgo uzņemšanu, šie centri
noteikti ir vietas, kurās mūsu eksperti
gribētu atgriezties. Kāpēc? Brauciet un
apskatieties, jo tas tiešām ir tā vērts!
Jau otro gadu, mēs savus ekspertus
par čaklo lasīšanu, vedam ekskursijā uz
tuvējām bibliotēkām. Pagājušā gadā tā
bija Ratnicēnu bibliotēka un Bebru pagasta bibliotēka. Bērniem šī ir iespēja

apskatīt kaut mazu daļu no daudzveidīgajam Latvijas bibliotēkām un uzzināt,
kas interesants notiek pašu novadā un
kaimiņos.
Novēlu aizraujošu un raitu grāmatu lasīšanu, vērtēšanu ekspertiem un
uz tikšanos nākamā gada sākumā, kad
atzīmēsim projekta „Bērnu un jauniešu
žūrija 2014” noslēgumu.
Antra Vasiļevska,
Kokneses pagasta bērnu bibliotēka

Bērnu bibliotēka pilna ar raganām Izstādes bibliotēkās
Līdz novembra beigām Kokneses
pagasta bērnu bibliotēkā viesojas 27
Raganas. Burvīgās Raganas ir no mūsu
novada Bebru pagasta bibliotēkas vadītājas Ausmas Rodes personīgās kolekcijas, kura tapusi 18 gadu laikā.
Tās ir ceļojušas no Vācijas, Spānijas,
Anglijas, Norvēģijas, Beļģijas, Austrijas
un vēl citām valstīm, jo tuviniekiem un
draugiem, atvest kādu suvenīru Ausmai problēmu nav – par Raganu kolekcijas īpašniece būs priecīga vienmēr.
Katra Ragana pie Ausmas ir atnākusi ar savu stāstu un daži no tiem ir
zināmi arī mums, piemēram – Ragana
šūpuļkrēslā, Ausmai ir dāvana no meitas
ar ziņu, ka kļūs par vecmāmiņu. Ausma

bērniem vienmēr esot smējusies, ka vecumdienās grib šūpuļkrēslu, kurā auklēšot mazbērnus un adīšot. Interesants
arī atgadījums ar Raganu no Spānijas
– meita kāda ceļojuma laikā nebija nopirkusi mammai Raganu, pat aizmirsusi par to, un, kad ceļojums jau tuvojās
beigām, ejot pa ielu, meita nokritusi un
ceļoties augšā, skatlogā ieraudzījusī Raganu, tad arī atcerējās par mammu un
Raganām – šī Ragana tika nopirkta.
Varbūt atklāsies, ka kādu no Jums
arī iedvesmo Raganas, jo tieši Raganas
Ausmu Rodi iedvesmo uz radošām
idejām.
Antra Vasiļevska,
Kokneses pagasta bērnu bibliotēka

Līdz 17.novembrim Bebru pagasta bibliotēkā apskatāma Kokneses foto
kluba „Kokneses kadrs” foto izstāde.
No 9.oktobra līdz 9.decembrim
Kokneses pagasta bibliotēkā vērojama
spilgta izstāde, kuras autori ir vienas
klases skolēni. Darbi tapuši 3 gadu laikā, tos apkopojusi klases audzinātāja
Agita Mežiela. Izstāde ir īsta krāsu terapija lietainās rudens dienās!
9. oktobrī Bebru pagasta bibliotēkā
notika pasākums „Rudens burvībā”,
kurā priecēja jaunjelgavietes Ludmilas
Ēveles izsmalcinātā pašgatavoto kartiņu izstāde (Scrabboking) un mākslinieces dziedātās dziesmas ģitāras pavadījumā.

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Kokneses sporta
Līna Gražule
centrā ūdens
uzvar soļošanas
nodarbības
sacensībās Zilupē aerobikas
Otrdienās plkst. 20:00 ūdens
1. oktobrī, Zilupē, ar Līnas Gražules uzvaru 3000m distancē meitenēm noslēdzās starptautiskās soļošanas sacensības. Tikpat garā distancē
junioriem Jana Fedotovska uzrādīja
otro labāko laiku.
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aerobika pie treneres Zanes
(t.28314921). Būs pieejami arī citi
pakalpojumi: teipošana, ārstnieciskā
vingrošana, treniņu plānu sastādīšana, fizioterapija;
Ceturtdienās un svētdienās no
plkst. 18:00 – 19:00 ūdens aerobika
pie treneres Allas (t. 29121154).

Gaidām "Kokneses Knīpu 2014"!
Kokneses kultūras namā 6. decembrī plkst.12.00 notiks mazo
talantu atrastuves „KOKNESES
KNĪPA -2014”
noslēguma pasākums. Četras
mazas meitenes: Kristija Rotkāja,
Renāte Skābarniece, Arita Niedre
un Paula Vītoliņa rādīs savus talan-

tus dziedāšanā, dejošanā, „Nepieradinātās modes” tērpu demonstrēšanā un citās prasmēs. Šobrīd notiek
intensīvs sagatavošanās darbs, kad
mazās knīpas katru otrdienu kopā
ar vecākiem, vecvecākiem mēro
ceļu uz kultūras namu, lai sagatavotos savam lielajam iznācienam.

Meitenes pasākuma laikā vērtēs
gan žūrija, gan skatītāji. Vēlēsim
veiksmi visām četrām drosmīgajām
meitenēm, no kurām ikviena var
kļūt par Kokneses knīpu 2014!
Inguna Strazdiņa,
Kokneses kultūras nama
direktore

Latvijas
čempionāts krosā Slēpošanas kross
18.oktobrī Carnikavā norisinājās
Jaujās
Latvijas čempionāts krosā. No Kokneses novada vieglatlētiem vislabāk
veicās Līnai Gražulei U-16 grupā izcīnīja bronzas godalgu 4000m garajā
distancē. 6000m garajā distancē U-20
vecuma grupā septītā finišēja Jana
Fedotovska.

19.oktobrī Pļaviņu novada „Jaujās" notika tradicionālās valsts mēroga sacensības slēpotāju krosā. Kokneses novadu pārstāvēja Jānis Mežiels,
kurš izcīnīja trešo vietu 5000m distancē vīriešiem.
Paula Vītoliņa, 6 gadi

Koknese vadībā pēc pirmā apļa
Latvijas čempionātā
Florbola komanda „Koknese” šogad startē Latvijas florbola čempionāta 2.līgā Latgales zonā, kur sacenšas ar
pretiniekiem no Kalsnavas, Krustpils,
Rēzeknes un Aizkraukles. Pēc pirmā
apļa spēles pārliecinošā vadībā atrodas „Koknese”. Mūsu florbolisti četrās
spēlēs spējuši izcīnīt četras uzvaras.
Diezgan viegli tikts galā ar Kalsnavu
– 15:5, vēlāk pieveikta Aizkraukle ar
7:3, ar 11:5 pārspēta Krustpils, bet
Rēzekne uzveikta ar 10:9. Otro vietu

šobrīd dala trīs komandas – Krustpilij, Rēzeknei un Aizkrauklei ir pa 6
punktiem, bet pēdējā vieta Kalsnavai,
kam pagaidām punktu nav.
Koknesiešu sastāvā var izcelt pirmās maiņas uzbrucējus Raivi Kurniginu un Rihardu Kraukli, kas abi
četrās spēlēs savākuši 17 punktus,
kas viņus ierindo arī visas otrās līgas
rezultatīvāko spēlētāju TOP desmitā.
Dāvis Kalniņš,
Kokneses sporta centrs

Panākumi Latvijas Volejbola
Federācijas kausa izcīņā
Ir beigušās Latvijas Volejbola
Federācijas kausa izcīņas sacensības
Aizkraukles NSS zēnu volejbola komandām. Fināla posmi notika skolēnu brīvdienās Rīgā, Rīgas volejbola
skolā. Ar ļoti labu rezultātu - otrā
vieta, šajās sacensībās startēja C2
grupas zēni, kas tikai pēdējā spēlē
ar rezultātu 1:2 (23:25; 25:14; 10:15)
piekāpās uzvarētājiem - Rīgas volejbola skolas komandai. Komandā

divpadsmit licencēto spēlētāju komandas.
Vecākās grupas zēni ieņēma
sesto vietu deviņpadsmit komandu
konkurencē. Spēlējot „mazajā" finālā, aiz Koknesiešiem palika tādas
komandas kā Daugavpils BJSS, Rīgas
VS (divas komandas) un Talsu NSS.
Komandā spēlēja Edgars Glāznieks,
Edijs Lutinskis, Reinis Otto, Niklāvs
Vingris, Krists Kučinskis, Audris Ar-

spēlēja Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas skolnieki Matīss Petjukēvičs,
Kristers Dardzāns, Aldis Sproģis,
Dāvis Derkačs, Edgars Kalnozols,
Jurģis Rēķis, Helmuts Sokolovs un
Pērses pamatskolas skolnieks Raivis
Pālēns. Šajā vecuma grupā piedalījās

zovs, Artis Dandēns un Alvis Voitkunskis.
Jau decembrī sāksies LVF jaunatnes čempionāts volejbolā, novēlu
komandu dalībniekiem trenēties, gatavoties, lai tiktu vēl augstākās vietās!
Ivars Māliņš, treneris

Arita Niedre, 5 gadi

Renāte Skābarniece, 7 gadi

Kristija Rotkāja,7 gadi

Kokneses sporta centra noslogojums
un dažāda informācija par KSC darbību
Pēdējā laikā apmeklētāji Kokneses sporta centrā bieži vaicā par dažādām lietām, kuras izrādās nezināmas
arī daudziem citiem apmeklētājiem,
tāpēc šajā rakstā mēģināsim sīkāk
pastāstīt par Kokneses sporta centrā
notiekošo, lai cilvēkiem būtu vieglāk
izvēlēties ērtāko laiku sporta centra
apmeklējumam.
1. Kad un pie kā notiek peldēt
apmācības nodarbības?
Peldēt apmācība bērniem notiek
pirmdienās un trešdienās. No 17:00
– 18:45 nodarbības notiek bērnu baseinā (līdz ar to citiem apmeklētājiem
mazais baseins tajā laikā nav pieejams), bet no 18:45 – 20:15 nodarbības
notiek lielajā baseinā. Treniņa laikā
lielajā baseinā tiek aizņemti 3 celiņi,
komercapmeklētājiem šajā laikā paliek 1 celiņš. Nodarbības pasniedz trenere Jolanta Grugule, tel. 26440397.
2. Kad un pie kā notiek ūdens
aerobikas nodarbības?
Ūdens aerobiku pasniedz divas
treneres. Trenere Alla Svečikova (tel.
29121154) nodarbības vada ceturtdienās no 18:00 – 18:45 un svētdienās no
18:00 – 18:45. Nodarbības maksa pieaugušajam ir 3,38 + 2 EUR, kur 3,38
EUR ir maksa par baseinu un 2 EUR
ir maksa trenerei. Savukārt trenere
Zane Lase (tel. 28314921) nodarbības
vada otrdienās no 20:00 – 20:45, un
maksa par nodarbību ir 3,38 + 3 EUR,
kur 3,38 EUR ir maksa par baseinu un
3 EUR ir maksa trenerei. Tiem, kas
apmeklē baseinu ar atlaidēm, maksa
par baseinu uz nodarbībām ir 1,69
EUR, bet maksa trenerei nemainās.
Sīkāka informācija pie trenerēm vai
Kokneses sporta centrā.
3. Kad uz baseinu var nākt PII
„Gundega” un PII „Bitīte” audzēkņi
ar pavadošajām personām bez maksas?
Pamatojoties uz Kokneses novada
domes 2014.gada 29.oktobra lēmumu
Nr. 6.1., PII „Gundega” un PII „Bitīte”
audzēkņi var apmeklēt peldbaseinu 2
reizes nedēļā kopā ar pavadošo personu bez maksas otrdienās, ceturtdienās un piektdienās no 16:00 – 22:00,
ievērojot peldbaseina apmeklēšanas
noteikumus.
4. Kuros laikos Kokneses peldbaseinā nav nodarbības un kuri lai-

ki ir brīvākie peldbaseina apmeklējumam?
Kokneses peldbaseinā laiki, kad
nenotiek nodarbības, ir sekojoši:
• Pirmdienās no 16:00 – 17:00 un
no 20:15 – 22:00;
• Otrdienās no 16:00 – 20:00 un
no 21:00 – 22:00;
• Trešdienās no 16:00 – 17:00 un
no 20:15 – 22:00;
• Ceturtdienās no 16:00 – 18:00
un no 19:00 – 22:00;
• Piektdienās no 16:00 – 22:00;
• Sestdienās no 16:00 – 20:00;
• Svētdienās no 15:00 – 18:00 un
no 19:00 – 20:00.
5. Kad darbojas džakuzi un sauna?
Džakuzi darbojas katru dienu no
otrdienas līdz svētdienai no 16:00 –
22:00. Sauna apmeklētājiem pieejama
no ceturtdienas līdz svētdienai no
16:00 – 22:00.
6. Kuri laiki sporta hallē ir aizņemti?
Sporta halle komercapmeklētājiem atvērta no 18:00 – 22:00 darba
dienās un no 16:00 – 20:00 svētdienās.
Otrdienās un ceturtdienās no 18:00 –
19:45 sporta halles divus laukumus
izmanto bērnu futbola treniņgrupa,
bet uzreiz pēc tam divus laukumus izmanto arī Kokneses florbola komanda. Pārējās dienās nekādu speciālu
nodarbību hallē nav, tāpēc visi laiki ir
vienādi brīvi pieejami.
7. Ar kādiem sporta veidiem
sporta hallē iespējams nodarboties?
Sporta hallē ikviens interesents
var nodarboties ar: telpu futbolu,
basketbolu, volejbolu, florbolu, galda
tenisu, novusu un citiem sporta veidiem.

8. Kādas treniņgrupām notiek
nodarbības Kokneses sporta centrā?
Kokneses sporta centrā notiek
sekojošas treniņu grupu nodarbības:
peldēšana pie Jolantas Grugules, volejbols jauniešiem pie Ivara Māliņa,
volejbols jaunietēm pie Daces Skopānes, vieglatlētika pie Viktora Ņuhtiļina, vieglatlētika pie Igora Lulles,
vieglatlētika pie Dāvja Kalniņa, futbols pie Antona Ciematnieka.
9. Kad notiek aerobikas nodarbības?
Aerobikas nodarbības notiek
otrdienās 19:00 pie treneres Ausmas
Dandēnas. Sīkāka informācija pie treneres pa tel. 26534373
10. Kā var uzzināt, kad Kokneses
sporta centrā notiek kādas sacensības?
Kokneses novada mājas lapā www.
koknese.lv sporta sadaļā ir atrodams
Sporta pasākumu plāns, kur iespējams
uzzināt par gaidāmajiem pasākumiem
un to norises laikiem. Arī sporta centrā pie afišu dēļa ir atrodami saraksti
ar gaidāmajām sacensībām.
11. Kā iespējams sazināties ar
Kokneses sporta centru?
Ar Kokneses sporta centru var
sazināties: Telefoniski: 29360940,
65161997, 65161790. Ar e-pastu:
sportacentrs@koknese.lv. Sociālie tīkli: Twitter - @Kokneses_SC, Facebook
– Kokneses sporta centrs.
Jebkuru citu jautājumu gadījumā
lūdzam zvanīt sporta centra administratoram (no 16:00 – 22:00) vai direktoram jebkurā laikā. Informācija par
treniņu laikiem var mainīties, tāpēc
dažreiz iespējamas kādas izmaiņas.
Dāvis Kalniņš,
Kokneses sporta centra direktors
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ANITA LIEPIŅA
***
Kas tev ir Latvija? - Tiek nepārtraukti
jautāts,
Un, vārdiem virknējoties, atbildam ar
prieku:
Tā sirmā Rīga, likteņupe Daugava
Un, protams, seši mazi bundzinieki.

MAIJA STEPĒNA
***
Ak, Dzimtene mana!
Sien mani pie sevis
Kā apiņu stīgu pie sevis sien balsts!
Nekur es neiešu prom no Tevis Bez Tevis tālumā
Mana dvēsele sals...

Kas man ir Latvija?
Dzimst domās neskaitāmas ainas:
Tā lazda pagalmā, pie akas
ūdensspainis
Un strauts, kas saules rieta atspīdumu
aiznes

Ak, Dzimtene mana,
Mana pelēkā zeme! Bez klintīm, kur aizās ūdens akmeņus
kuļ...
Pār Taviem pakalniem vēl aizskrien
,,līgo”,
Te, drošībā dzelmē,
Mazs sama bērns vēl guļ.

Bet Latvijai? Kas savai dzimtai zemei
esmu es?
Šos vārdus atklāti sev tuvāk pielaist
vairos.
Pret tādu tiešumu ir manī paslēpts
vairogs.
Vien sevī bažījos,- vai palikšu bez
atbildes?...
***
Kur esi, mana tauta?
Vai tur, kur kājas autas
Pēc sviesta, ko uz maizes ziest?
Vai, atkarībās rauta, skauj birzī bērzu
baltu,
Sev taisnojies, ka nespēj vairāk ciest?
Kur esi, tauta mana?
Vai izvaidēts nav gana?
Kam tukšībā vēl savus spēkus šķied?
Laiks ieklausīties sirdī:
Vai taurētāju dzirdi,
Par naidnieku, kas tevī,
Trauksmi ceļ?!
Kop dvēs’les dārzu sevī,
Gan matīsi, kāds devums
Būs tam, lai tauta tiešām zeļ un zied!
NENODOD! NODOD!
Tā ir. Gribu nodot es dzimteni.
No sirds pašiem dziļumiem
Sirds nākamo paaudžu dzīlēm,
Lai caur gadu simteņiem
Daudz kvēlāk un drosmīgāk
Tās spētu vēl Latviju mīlēt!
Kā graudus pirms sēšanas vētījot,
Cieši sakļautus saujā,
To nodošu Tev, pilnu svētības,
Lai negursti ikdienas kaujās.
Par dzimteni savu gan klusēšu,
Gan cildinotdziedāšu godos,
Ik rītu Debesis aizlūgšu,
Lai mūžīgi būtu, ko nodot!

ĀRIJA ĀRE
***
Dod, Dievs, visiem mums
Mīlestības gaismu kurt,
Lai mēs savu zemi mīlot,
Spētu mūžu izdzīvot.
Liec, laimīte, tautas dziesmas
Katra bērna šūpulī,
Lai tiem augot apkārt skan
Dziesmas dzimtā valodā.
Aizdedz, debess, vienu zvaigzni,
Gaismai mīļai, mūžīgai.
Lai tā spētu arī tumsā
Mirdzēt pāri Latvijai.
Dod, Dievs, visiem mums
Gaismas starus dvēselēs,
Lai tie atļauj mūsu sapņiem
Savā zemē izziedēt.

Ak, Dzimtene mana,
Tavs ceļš vijies tālu Ērkšķiem un asaru šķembām pāri...
Ar basām kājām, kur gadsimti sauc...
Nu nākotnei lūdz mūs
Baltas kājas Tev aut...
***
Es mūža meža takās nemaldīšos,
Uz kamieļa caur tuksnešiem – ne tik!
Manu vietu ieraksti tepat,
Dzimtā mala!
Ko vēl dārgāku man galdā
Svešas zemes liks?
Es zilos priežu silus nemainīšu
Pret krāšņiem orhideju laukiem
Svešumā,
Es vienu sudrablapu neatdošu
No savu mīļi balto bērzu birztaliņas.
Kur sāpēs paliktu,
Ja piedzīvotu dienu Pār manu dzimto malu debess
raudātu...
Es izlūdzos no likteņa un Dieva
Tik mīlestības spēka,
Lai tas zem saviem spārniem
Manu dzimto malu nosargātu.

DZIDRA ČUMAKEVIČA
***
Tu mana dzimtene...
Ai dzimtene, tu balto bērzu zeme,
Kur piedzimst vēji, zilā jūra šalc,
Šeit gadu simteņiem jau dzīvo Latvju
tauta,
Tā stipra, varena, kā dzelzs kas
liesmās kalts.
Šeit staltās priedes vēja dziesmu žūžo,
Un liedags baltais aicina un sauc,
Trauc pretī vētrai, nebaidies tās
draudu,
Un lūkojies kā vilnis putu pērles jauc.
Vien tikai šeit tik sārta noriet saule,
Pa zelta ceļu, lēnām jūrā brien,
Ir mana dzimtene, tik vienreizēji
skaista,
Ar miglas saitēm, tā pie sevis sien.
Ar rasas pērlēm veldzēs tā ik vienu,
Kas tālēs esot, reiz pēc viņas sauks,
Tā mājās atgriezties lūdz savu tautu,
Un sāpēs saprot, diez vairs šurp tā
brauks.
Lai kā ar nebūtu, mums dzimtene ir
viena,
Kaut maza tā, bet tomēr mīļa gan,
Es skūpstu zemi, nometusies ceļos,
To savu Latviju, ko Dievs ir devis
man...

JURIS SILIŅŠ
Neielaid skumjas dvēselē
Šī dzīve ir skaista kā Daugavas krasts,
Kas dvēseli saista kā buru stalts masts.
Caur ainavām jaukām te cerības
brien,
Un strauti tām blakus uz Daugavu
skrien.
Te lielceļi projām, te atpakaļ sauc Varbūt tieši tamdēļ tos gājputni jauc?
Ja kādreiz trūkst spēka šos ceļus man
iet Es klausos kā sirds krūtīs dziesmu
man dzied:
Neielaid, neielaid skumjas, draugs,
neielaid dvēselē Ieklausies manī - paskaties sevī un
pasaulē!
Neielaid, neielaid skumjas, draugs,
neielaid dvēselē,
Gaisos lai izplēn tās kā uguns liesma
plēn dzirkstelē!
Šī dzīve ir skaista kā jaunības stāsts,
Kā maigums, kas rasainās rītausmās
krāts.
Caur ainavām jaukām te gadi man
brien
Un strauti tiem blakus uz Daugavu
skrien.
Te lielceļi tālu aiz apvāršņiem iet
Sauc atkal tos mājās, kas maldās
aizvien.
Man ceļš kad būs galā, vairs nebūs
kurp iet
Un galā būs dziesma, ko sirds mana
dzied:
Neielaid, neielaid skumjas, draugs,
neielaid dvēselē Ieskaties manī - paskaties sevī un
pasaulē!
Neielaid, neielaid skumjas, draugs,
neielaid dvēselē,
Gaisos lai izplēn tās kā uguns liesma
plēn dzirkstelē!

OLGA KĻAVIŅA
Kas, Latvija, mani pie tevis te tur ...
Kas, Latvija, mani pie tevis te tur,
Kāpēc mantas nelieku somā un
nebraucu tur,
Kur debesu manna no gaisa krītot,
Dzidri zilas debesis uzaustot agros
rītos!
Man nevajag neko no gaisa, kas krīt,
Gribu savā zemē šalcošos silos takas
mīt,
Te rītos spožus saullēktus sagaidīt,
Bērniem un mazbērniem tradīcijas
iemācīt.
Godāt, cienīt mūsu mīļoto zemi,
Tajā esošos ļaudis, kas dzīvo šeit un
laimi kaļ,
Lai protam zemītē taisnas vagas dzīt,
Audzēt rudzus, kviešus, miežus, linus
izkulstīt.

AURA AICINA novembrī - decembrī 2014
NOVEMBRIS
Trešdienās – 5., 12. un 26. novembrī manuālā terapeita, dziednieka Igora
Civako pieņemšana –masāžas, konsultācijas, atveseļošanās programmu
sastādīšana.
Pieteikties pa t.:26386251 (Daina).
6.11.pl.18.00 Firmas „Tupperware“prezentācija „Gatavojam ātri, viegli un
garšīgi“ notiks Kokneses KN mazajā zālē. Vada Jūnija Vanaga. Esiet laipni
gaidīti!
8.11..9.00 „AKVILONAS“ 1.kursa nodarbība. Psiholoģija. Psihosomatika.
Stress. Adaptācija. Personības bio-,psiho-,sociālais modelis. Pasniedzēja Kristiāna Lapiņa.
9.11. 9.00. „AKVILONAS“3. kursa nodarbība. Dziedniecība ar kristāliem.
Joga un dziedniecība. Pēdu masāža. Prakse. Meditācija. Pasniedzēja - Ilze
Krūma.
15.11. 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 pieteikties pa t. 26499913)
16.11.9.00. Dziednieces Ingas Pērles pieņemšana (pēc iepriekšēja
pieraksta). Informācija pa pa t.: 22319558
18.11. Dmitrija Guļajeva pieņemšana (Dziedināšana ar mantru vibrācijām).
Pl.15.00 – Mantru meditācija.(Ieeja par ziedojumiem ). Lūdzam iepriekš
sazināties pa tālr. 22319558
22.11. 9.00. „AKVILONAS“ 3.kursa nodarb. Reliģijas vēsture. Pasniedzējs
Valdis Svirskis
23.11. 9.00„AKVILONAS“ 1.kursa nodarb. Homeopātija. Pasniedzēja –
Maruta Skuška.
29.11. 9.00„AKVILONAS“ skolas nodarbība.
30.11. 10.30 Lielais Meditāciju aplis. 2 meditācijas. Vada Reiki meistars
Oļegs Demidovs. Veidojam jaunu grupu Tradicionālā REIKI I pakāpes
apgūšanai, kā arī var pieteikties nodarbībai „Meditācijas pamatu apguve“.
Apjoms: 4 stundas. Pieteikties pa t.: 26178750).
DECEMBRIS
Trešdienās – 3., 10., 17. decembrī - manuālā terapeita, dziednieka Igora
Civako pieņemšana –masāžas, konsultācijas, atveseļošanās programmu
sastādīšana.
Ceturtdienās – iespējams pierakstīties pie masiera Elgara Tiltiņa
(veic klasisko masāžu). Pieteikties pa t.:26386251 (Daina).
06.12. 9.00 „AKVILONAS“ skolas nodarbība
(kurss un temats tiks precizēti).
07.12. 9.00 „AKVILONAS“ skolas nodarbība
(kurss un temats tiks precizēti).
13.12. 9.00 „AKVILONAS“ skolas nodarbība
(kurss un temats tiks precizēti).
14.12.10.00 Limbažu dziednieces Rutas Erdmanes lekcija, pēc tam –
individuālās konsultācijas. Uz dziedināšanu lūdzam iepriekš pieteikties pa t.:
22319558
20.12. 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 pieteikties pa t. 26499913)
Trešdienās pie mums var iegādāties Latvijas firmu „ES-SAULE“
dziednieciskās eļļas, uztura bagātinātājus, pasūtīt„PLANTA“ attīrošos pēdu
plāksterus, firmu„ ELIĒR“, „AMWAY“, „NEWAYS“ produkciju. Tālrunis
pasūtījumiem: 26386251(Daina)
„AURAS“ pasākumu plāni atrodami arī mūsu mājaslapā:
http://centrsaura.wix.com/aura Tur atrodama pati aktuālākā informācija. Par
ierosinājumiem varat rakstīt arī uz e-pastu:
centrs.aura@inbox.lv vai zvanīt: t.: 22319558, 26386251, 29193931.
Laipni gaidām mūsu centrā!

Nāc pašdarbnieku pulkā!
Atkal sākusies jauna Kokneses novada pašdarbības kolektīvu sezona, kuru
atklājām 11. oktobrī kopā ar dižāko ogu parādi Zaļā tirgus laukumā. Paldies
visiem mūsu novada pašdarbniekiem, kuri ar prieku darbojas kādā amatierkolektīvā! Ļoti gaidīsim mūsu pulkā visus, kuri grib radoši un interesanti pavadīt
brīvo laiku!

2013./2014. gada sezonā kultūras namā darbojas šādi
pašdarbības kolektīvi:
Kolektīva nosaukums
Sieviešu koris „Anima”

Tautiskās segās dažādus rakstus aust,
To, ko protam paaudžu paaudzēm
neaizmirst paust
Pateikties Dievam, ka zemi šo devis,
Jūru, balto liedagu, upes un ezerus
klaidus.
Stingri rokām, kājām turos pie tevis,
Dievinu, pateicos, lūdzos par tevi no
sevis,
Tevī mīļi raugoties acis līksmē viz,
Virs mums plīvo pašu karogs, mirdz
tīras debesis.

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Mēģinājuma
laiks

Mēģinājuma
vieta

Vadītājs

Trešdien 18.30

Mūzikas skola

Lelde KamzoleGagaine

Kultūras nams

Silvija Cīrule

Kultūras nams

Inta Balode

Kultūras nams

Kornēlija Reisnere

Kultūras nams

Inguna Strazdiņa

Kultūras nams

Inguna Strazdiņa

Senioru koris „Labākie gadi” Otrdien 9.00;
Ceturtdien 9.00
Vidējās paaudzes deju
Otrdien 20.00;
kolektīvs „Liepavots”
Ceturtdien 20.00
Jauniešu deju kolektīvs
Pirmdien 18.00;
Trešdien 18.00;
Piektdien 18.00
Amatierteātris
Otrdien 18.30;
Ceturtdien 18.30
Bērnu teātra studija
Otrdien 16.00
Jauniešu teātra studija
Otrdien 17.00;
Ceturtdien 17.00
Folkloras kopa „Urgas”
Pirmdien 17.30
Spēlmaņu kopa „Skutelnieki” Pēc individuāla
grafika
Pūtēju orķestris
Trešdien 20.00;
Piektdien 20.00
Sestdienās,
svētdienās pēc
individuāla
grafika
Dāmu deju kolektīvs
Pirmdien 20.00;
„Tik un tā”
Trešdien 20.00
Līnijdejas bērniem
Otrdien 17.00
Līnijdejas pieaugušajiem
Otrdien 18.00
Vēderdejas
Pirmdien 18.30

Kultūras nams

Inguna Strazdiņa

Kultūras nams

Inguna Žogota

Kultūras nams

Uldis Bērziņš

Kultūras nams

Ziedonis Puķītis

Kultūras nams

Kornēlija Reisnere

Kultūras nams

Inga Ozoliņa

Kultūras nams

Baiba Bērziņa

Informāciju sagatavoja Kokneses kultūras nams

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
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No visa, kas ir mazs, var izaugt liels kaut kas … jeb dižo ogu parāde Koknesē!
11. oktobrī Kokneses Zaļā tirgus laukumā notika Dižo ogu parāde un Kokneses novada pašdarbības kolektīvu sezonas atklāšana. Te dižojās gan lielākās
rudens ogas, gan pašdarbības kolektīvi,
“vervējot” un savā pulkā aicinot jaunus
dalībniekus.
Ar lustīgiem, skanīgiem, garšīgiem un
asprātīgiem priekšnesumiem sevi izrādīja
astoņi pašdarbības kolektīvi – sieviešu koris “Anima”, deju kolektīvs “Liepavots”, senioru koris “Labākie gadi”, deju kolektīvs
“Irši”, folkloras kopa “Urgas”, Kokneses
līnijdeju kolektīvs, kapela “Aizezeres muzikanti” un spēlmaņu kopa “Skutelnieki”.
Šāda dižošanās Kokneses tirgus laukumā sen nebija notikusi! Pievilinot jaunus
dalībniekus, pašdarbnieki klātesošajiem
veltīja gan īpašas dziesmas un dejas, gan
pārbaudīja balss skaļumu, aicināja uz
pankūku ballēm, iesaistīja rotaļās un par
atjautību apbalvoja ar dižākajām rudens
ogām… Pašdarbības sezona ir atklāta un
varam sacīt – Un sākas viss no gala… Ikviens aicināts jaunajā sezonā pievienoties
kādam no pašdarbības kolektīviem!
Citas par citu skaistākas un interesantākas saulītē gozējās rudens dižākās ogas,
radot īpašu rudens noskaņu. Tās apskatīja un novērtēja visi pasākuma dalībnieki.
Arī Kokneses Sams bija klāt, lai novērtētu
ne tikai pašdarbības kolektīvu priekšnesumus, bet arī dižās ogas, un izvēlētos sev tīkamāko. Kopā dižo ogu parādē piedalījās
18 ķirbju saimnieki. Par svarīgāko ķirbi
tika atzīta Alda Neijas izaudzētā oga, kas,
pēc saimnieka teiktā, svēra apmēram 50
kg. Skatītāju simpātiju ieguva deju kolektīva „Irši” ķirbju meitene, taču Sama sim-

14. novembrī
plkst. 20.00
16. novembrī
plkst. 14.00
16. novembrī
plkst. 21.00

22. novembrī
plkst. 14.00
27. novembrī
plkst. 18.00
28. novembrī
plkst. 19.00
29. novembrī
plkst. 16.00
5. decembrī
plkst. 18.00
6. decembrī
plkst. 12.00
11. decembrī
plkst. 18.00
13. decembrī
plkst. 17.00
18. decembrī
plkst. 18.00

Sama
simpātiju
izpelnījās
Armanda
Vitenberga
izaudzētie
ķirbji.
▶ Kopā dižo ogu parādē piedalījās
18 ķirbju saimnieki. Par svarīgāko
ķirbi tika atzīta Alda Neijas
izaudzētā oga, kas, pēc saimnieka
teiktā, svēra apmēram 50 kg.

Nelielā rudens tirdziņā bija iespēja vērot karvinga
paraugdemonstrējumus.

pātiju izpelnījās Armanda Vitenberga izaudzētie ķirbji. Kokneses
Tūrisma centra balvu ieguva Rita
Libeka, kura savu vareno ķirbi bija
izaudzējusi tieši no Sama modināšanas svētkos dāvinātās ķirbju sēkliņas, apliecinot to, ka “No visa, kas
ir mazs, var izaugt liels kaut kas!”
Nelielā rudens tirdziņā bija

iespēja iegādāties kādu našķi vai
noderīgu lietu, bet Vecbebru Profesionālās un vispārizglītojošās
internātvidusskolas stendā bija nobaudāmi dažādi kārumi, kas pagatavoti no ķirbjiem – pīrāgi, aršīgo
un citi gardumi. Te bija iespēja vērot arī karvinga paraugdemonstrējumus, kas ir dažādu augļu un dār-

Kultūras pasākumu plāns
Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīts koncerts.
Balle: muzicē Alvis un Kristīne no Jēkabpils. Ieejas biļetes cena 3 eiro.
Latvijas Republikas proklamēšnas dienai veltīts pasākums “TU ESI LATVIJA !”
• Kokneses goda pilsoņu godināšana;
• Vīru ansambļa “Dobeles zemessargi” koncerts.
ATPŪTAS VAKARS kopā ar “Latvijas Šlāgeraptaujas 2014” uzvarētājiem grupu “GINC UN ES”. Ieeja: 4 eiro, pasākuma dienā 5 eiro.
Biļešu iepriekšpārdošana un galdiņu rezervēšana kultūras namā.
Rūķu skola lieliem un maziem “NĀC PIE RŪĶIEM SKOLOTIES….”
Pasākumā: dāvanu un kartiņu veidošanas klase; ziemassvētku kompozīciju veidošanas
klase; piparkūku apgleznošanas klase; šokolādes brīnumu klase; konfekšu veidošanas
klase; ziepju vārīšanas klase; sejiņu apgleznošana. Ierašanās Rūķu cepurēs!
Skolas maksa: 1 eiro (bērniem, skolniekiem); 2 eiro (pieaugušajiem).

Iršu klubs
Kokneses
kultūras namā
Kokneses
kultūras namā

Kokneses
kultūras namā

Kokneses
kultūras namā
Kokneses
Muzikāls uzvedums Ziemassvētku noskaņās “VITAS VĒSTULES”.
kultūras namā
Kokneses
Latvijas,Vācijas un Grieķijas kopražojuma spēlfilma “MODRIS”. Ieeja: 2,- eiro.
kultūras namā
Zaļā tirgus
Lielās egles iedegšanas pasākums “DEDZI SPOŽI, DEDZI GAIŠI...” un labdarības tirdziņš.
laukumā
Kokneses
Mazo talantu atrastuves “Kokneses novada KNĪPA” noslēguma pasākums
kultūras namā
Kokneses
Ziemassvētku darbnīcas.
kultūras nams
Pašdarbības kolektīvu Ziemassvētku labdarības koncerts.
Kokneses
kultūras namā
Pēc koncerta pašdarbības kolektīvu Ziemassvētku balle. Spēlē grupa “Ka tik ne tā”.
Kokneses
Ziemassvētku darbnīcas.
kultūras namā

Kokneses amatieru teātra PIRMIZRĀDE - Māra Svīre, Leģenda “GREDZENS GREDZENĀ”.
Darbība notiek Kokneses pilī 1601.gada Ziemassvētkos. Režisore: Inguna Strazdiņa.
Scenogrāfs: Ivars Noviks. Mūzikālais noformējums: Uldis Bērziņš. Ieeja: par ziedojumiem
Ziemassvētku eglīte bērniem “SVĒTKI - TAS IR LABAIS!”
26. decembrī
plkst. 12.00
kopā ar dziedošo Kraševsku ģimeni, Ziemassvētku vecīti un citiem.
INETA RUDZĪTE Ziemassvētku koncertā “EŅĢEĻA PIESKĀRIENS”.
26. decembrī
plkst. 16.00
Ieeja: 4 eiro; koncerta dienā 5 eiro.
Ziemassvētku balle „Sniegpārslu virpulī” kopā ar grupu „Velves”.
Biļetes iegādāties un galdiņus var rezervēt līdz 22. decembrim.
27. decembrī
plkst. 21.00
Ieejas biļetes cena 5 eiro. Informāciju par pasākumu saņemsiet pie kultūras darba
organizatores I. Riekstiņas, Tel. 28377943, 65163673.
Jaungada nakts balle kopā ar grupu “BRUĢIS”. Ieejas maksa: 5 eiro; pasākuma dienā: 7
01. janvārī
plkst. 01.00
eiro. Biļešu iepriekšpārdošana un galdiņu rezervēšana kultūras namā.

tiks precizēts)

zeņu dekoratīvās griešanas māksla.
Mazākie pasākuma apmeklētāji
atpūtās, spēlējot spēles, šūpojoties
un novērtējot dižās ogas, bet pie
veikala „Bodīte” ikvienam bija iespēja vizināties zirga mugurā!
Pasākuma noslēgumā visi baudīja gardo ķirbju zupu!
Paldies Kokneses Tūrisma cen-

KOKNESES NOVADA
DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ
OKTOBRĪ REĢISTRĒTAS
5 LAULĪBAS:
3 laulības Dzimtsarakstu
nodaļā, 2 Kokneses ev. luter.
draudzē.

PIEMINĀM AIZSAULĒ
AIZGĀJUŠOS
Mūsu tuvums ir tuvāks par tuvumu,
Un tas noliedz visviens kādu
šķiršanos.
/O.Vācietis/
Kokneses novada Dzimtsarakstu
nodaļā oktobrī reģistrēti mirušie:
ANTONIJA FOKINA (1941.)
BIRUTA MIRDZA KAPCINGA (1937.)
SARMĪTE KREPA (1970.)

Kokneses
kultūras namā
Kokneses
kultūras namā
Kokneses
kultūras namā
Iršu klubā

Jaungada balle ar grupu “Brenča muzikanti”. Ieejas maksa 4,- eiro

Kokneses
kultūras namā
Bebros, VPIV
zālē

Izrāde “DZEJNIECE. Mirdzas Ķempes mīlestība.” Lomās: Raimonda Vazdika, Andris
Bulis, Ģirts Šolis. Ieeja: 6 eiro, 7 eiro (iepriekšpārdošanā), izrādes dienā dārgāk.

Kokneses
kultūras namā

tra un kultūras nama kolektīvam
par pasākuma organizēšanu, pašdarbības kolektīviem par atraktivitāti un apmeklētājiem par atsaucību! Paldies Kokneses Komunālajai
nodaļai par radīto svētku sajūtu
omulīgajā tirdziņa laukumā!
Kokneses Novada Vēstis
Anitas Šmites foto

Basām kājām dvēselīte
rasas rītā iznāk.
Skatīties kā mazai zīlei
milzīgs ozols iznāk.
/O. Vācietis/
KOKNESES NOVADA
DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ
OKTOBRĪ REĢISTRĒTI 5
JAUNDZIMUŠIE:
Nikola, Denīze, Melānija, Evija
un Henrijs.

Seno ziņģu vakars.

20. decembrī
plkst. 16.00

01. janvārī
plkst. 01.00
2015. gada
janvārī (datums

Dižo ogu parādes dižās
saimnieces!

Vidējās paaudzes deju kolektīva
„Irši” prezidents Dzintars Meiers
ar skaistāko ķirbja meiteni,
kuru tik krāšņu radīja kolektīva Kokneses Samam ļoti patika
šīs rudens līksmās svinības!
dalībnieces Justīne un Anita.

Izsakām līdzjūtību
tuviniekiem.

LĪDZJŪTĪBA
Vēl tai vietā var aiziet,
Ejot saulei pie rokas labās,
Kur māte dvēseli manu
Savā priekšautā glabā.
/A.Rancāne/
Esam kopā ar Annu,
māmiņu mūžībā pavadot.
Bebru pamatskolas 8. klases
skolēni, vecāki un audzinātāja
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Sirsnīgi sveicam bērniņu
vecākus un vecvecākus!

Apsveikums
Lai vēji šalc, lai brāžas pāri lietus,
Lai debess sniega padebešus veļ,
Dzīs tavi gadi allaž zaļus dzietus
Caur labestību, kura tevī zeļ.
Stipru veselību un izturību
vēlam 60 gadu jubilejā
VIJAI PĻEVOKAI!
Dižajā 80. dzīves gadskārtā
MIRDZAI MELDEREI!
Daudz laimes arī pārējiem
novembrī dzimušajiem
jubilāriem:
VALTAM PURIŅAM,
JĀNIM LIEPIŅAM,
KĀRLIM KRŪMIŅAM,
ANTOŅINAI MIDEGAI,
ĀRIJAI ŪBERGAI!
Kokneses novada politiski
represēto nodaļas biedri

