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KOKNESE
BEBRI IRŠI

Ja Nomazgāsim
zvaigznei šonakt
jānokrīt,
lai krīt
uz delnas
No mīlestības
un kūst no piedošanas.
putekļus
no savas
dvēseles,
laimanas!
varētu ieraudzīt
dzīvi svece
jaunāspīd
gaismā.
/Alberts Zarāns/ /L. Vāczemnieks/

Novada domes laikraksts Nr. 38 (315)
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PROJEKTU LĪDZFINANSĒ
EIROPAS SAVIENĪBA

Esiet sveicināti februārī – sveču mēnesī! Laikā, kad vēl varam ļauties ziemas
valdzinājumam – ar skatienu pieskarties
nosarmojušam ābeles zaram, uzcelt pagalmā omulīgu sniegavīru vai kādā brīvdienu
rītā doties slēpot. Atcerieties mūsu dižā
novadnieka Voldemāra Jākobsona sacīto:
„Visi uz slēpēm!” Februārī laika pareģi
vēl sola spelgoni, tas viss piedien ziemai
– tādai, kādas mēdz būt tikai Latvijā! Un
tomēr, arvien gaišākie rīti vedina domāt –
ziemas vidū mostas pavasara sirds. Sveču
mēnesī, kad svinam svētkus gaismas devējai svecei, ik iedegtā sveces liesmiņa dāvā
prieku. Iegriezieties Ratnicēnu bibliotēkā
un jūs nokļūsiet īstā sveču ballē!
Ne jau tikai sveces liesma nes gaismu, cik labi, ka dzīves ceļā varam satikt
cilvēkus, kurus Dievs apveltījis ar sveces
sūtību – sildīt, mierināt, sargāt. Un gluži pretēji – ir cilvēki, kuriem ir tik vien
„drosmes” kā ar masu mediju palīdzību,
nenosaucot savu vārdu, izteikt viedokli
par sabiedrības norisēm, klaji paužot nenovīdību, nekompetenci, zemo intelektu.
Ja kāda problēma ir dziļi aizskārusi, kāpēc nepietiek drosmes atklāti izteikt savu
pārliecību? Vai saglabājot anonimitāti
un neiedziļinoties lietas būtībā, ir vieglāk
virtuālajā vidē dižoties ar subjektīviem
spriedumiem? Varbūt ir vērts nomest masku un pašiem kļūt par aktīviem sabiedrisko procesu virzītājiem? Naskiem soļiem
tuvojas pašvaldību vēlēšanas 1. jūnijā. Ikviens, kam rūp sava novada nākotne, var
meklēt domubiedrus un darboties!
Februāra vidū, kad sagaidījām Valentīna dienu – Mīlestības svētkus, cerams,
ka arī jums izdevās sev tuvam cilvēkam
pateikt šo maģisko vārdu: „Mīlu!” un sadzirdēt tā atbalsi!
Šī mēneša jubilāram Mārtiņam Freimanim, kurš jau divus gadus savas skaistākās melodijas spēlē, tur augšā, aiz zvaigznēm, mīļākā no latviešu tautasdziesmām
bija „Pie Dieviņa gari galdi”. Lai tās
vārdi: „Dod, Dieviņi, otram dot, ne no otra
mīļi lūgt, Dod, Dieviņi, kalnā kāpt, ne no
kalna lejiņā” – dod spēku mums visiem!
Anita Šmite, Sarmīte Rode

Paziņojums par Kokneses novada teritorijas
plānojuma 2013. - 2024. gadam pilnveidotās
1. redakcijas publisko apspriešanu
Saskaņā ar Kokneses novada domes
2013.gada 30. janvāra sēdes lēmumu Nr.
5 „Par Kokneses novada teritorijas plānojuma 2013. - 2024. gadam pilnveidotās 1.
redakcijas publisko apspriešanu” (protokola Nr. 1) publiskajai apspriešanai tiek
nodota Kokneses novada teritorijas plānojuma 2013. - 2024. gadam pilnveidotā
1. redakcija.
Publiskās apspriešanas termiņš noteikts
no 05.02.2013. līdz 26.02.2013. Ar Kokneses
novada teritorijas plānojuma 2013. - 2024. gadam pilnveidoto 1. redakciju var iepazīties iepriekš minētajā termiņā Kokneses novada pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv un SIA
„Metrum” mājas lapā www.metrum.lv (sadaļā
„Projekti” – „Teritoriju attīstības plānošana”).
Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes lūdzam iesniegt līdz 26.02.2013., fiziskajām personām, norādot vārdu, uzvārdu,
dzīvesvietas adresi, juridiskajām personām
nosaukumu, reģistrācijas Nr., reģistrācijas un

darbības vietas adreses:
• Kokneses novada domē (Melioratoru
iela 1, Koknese, Kokneses pag., Kokneses
nov., LV-5113);
• Bebru pagasta pārvaldē („Papardes”,
Vecbebri, Bebru pag, Kokneses nov., LV5135);
• Iršu pagasta pārvaldē („Kūlēni”, Irši,
Iršu pag., Kokneses nov., LV-5108);
• sūtot uz e-pasta adresēm: dome@koknese.lv vai planojamkoknesi@metrum.lv.
Kontaktpersona: Kokneses novada domes nekustamā īpašuma speciāliste Elita
Ģēģere, elita.gegere@koknese.lv, tālrunis
65133634.
Kokneses novada teritorijas plānojums
2013. – 2024. gadam tiek izstrādāts Eiropas
Sociālā fonda finansētā projekta „Teritorijas
plānojuma un attīstības programmas izstrāde
Kokneses novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšanai”, Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/
APIA/VRAA/063, ietvaros.
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Svinot
Meteņdienu,
Bebru
pamatskolas
4. klases
zēni Rendijs
Šerna, Juris
Bitenbinders un
Kristers Leķis
skolas pagalmā
uzcēluši varenu
sniegavīru!

Dzintras Sniedzes foto.
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Koknese – vieta, kur likteni veidojam paši!
Ar Kokneses novada domes 2013. gada
30. janvāra lēmumu ir apstiprināta Kokneses
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.
– 2037. gadam un Kokneses novada attīstības
programma 2013. – 2019. gadam. Kokneses
novada plānošanas dokumentu izstrāde tika
veikta sadarbībā ar SIA „Metrum” speciālistiem Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta
ietvaros. Dokumentu izstrāde noritēja vairāk
kā gada garumā, organizējot darba grupas,
tikšanās ar iedzīvotājiem, uzņēmējiem un
konsultējoties ar valsts pārvaldes institūcijām.
Kokneses novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentos tiek piedāvātas gan radošas
idejas turpmākajai novada attīstībai, gan arī izvirzīti konkrēti darbi, kas pašvaldībai veicami
turpmāko trīs gadu laikā. Sniedzam iedzīvotājiem ieskatu šo dokumentu saturā, papildus
aicinot iedzīvotājus iepazīties ar dokumentu
pilno versiju Kokneses novada mājas lapā.
Prioritāte – esošie un potenciālie novada iedzīvotāji
Ņemot vērā pēdējo gadu demogrāfiskās
situācijas negatīvās attīstības tendences, kā
novada ilgtermiņa prioritāte ir noteikta esošie
un potenciālie novada iedzīvotāji. Teritorijas
attīstības plānošanas dokumentos noteiktās rīcības ir vērstas uz mērķi esošajiem Kokneses
novada iedzīvotājiem nepamest novadu, un
potenciālajiem iedzīvotājiem – radīt priekšnoteikumus izvēlēties Kokneses novadu kā
savu dzīves un darba vietu. Piemērs – atšķirībā no iepriekš novada pagastos izstrādātajiem
plānošanas dokumentiem, kā arī vairāku citu
pašvaldību teritorijas plānojumiem, teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumos noteikti
atviegloti nosacījumi, kas ļauj bijušajās vasarnīcu teritorijās pie Daugavas izdalīt esošās
viensētas 0,5 ha platībā, tādējādi radot priekšnoteikumus dzīvojamo māju iegādei pilsētniekiem, kas var kalpot par vasarnīcām un ar
laiku – pastāvīgām dzīvesvietām.
Jāmainās pašiem, pašvaldības darbība
– radoša un aktīva
Kokneses novada pašvaldība, līdz ar noteikto vīziju – VIETA, KUR LIKTENI VEIDOJAM PAŠI! – simboliski akcentē savu

turpmāko darbību un atpazīstamību plašākā mērogā. Ar vārdu „likteni” tiek iezīmēts
gan turpmākais attīstības ceļš, gan arī izcelta
„Likteņdārza” kā novada atpazīstamības vieta Latvijas mērogā. Ar vārdiem „veidojam
paši” tiek akcentēta pašvaldības gatavība
aktīvi un radoši strādāt. Vārds „paši” iezīmē
gan pašvaldības idejisko lomu – pašvaldība
kā mūsu pašu valdība, gan arī ikviena novada
iedzīvotāja un uzņēmēja lomu novada kopējā
attīstībā.
Pakalpojumu koncentrācija esošajos
attīstības centros
Līdz ar teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem, ir noteikti četri Kokneses novada attīstības centri – Koknese, Vecbebri,
Irši un Bormaņi. Kokneses novada attīstības programma nosaka pasākumus, ar kuru
palīdzību stiprināt attīstības centrus, primāri
ieguldot resursus jau esošajos infrastruktūras
objektos. Kokneses novada attīstības programmas Rīcības un Investīciju plānā ir skaidri definēti 7 un tuvāko 3 gadu laikā darāmie
darbi – izglītības iestāžu ēku renovācija,
ūdensvadu un kanalizācijas tīklu izbūve, video novērošanas sistēmas ieviešana u.c.
Lielākās investīcijas – infrastruktūras
attīstībai
Perspektīvā, apgūstot ES struktūrfondu
līdzekļus un līdzdarbojoties valsts mēroga attīstības projektos, lielākās investīcijas novadā paredzēts ieguldīt infrastruktūras uzlabošanai – sekmējot ražošanas teritoriju attīstību, paredzēta 110 kV elektropārvades līnijas,
110/20 kV apakšstacijas un 20 kV kabeļlīnijas izbūve Kokneses ciemā, tuvinot saiknes
starp pagastu centriem, paredzēta vietējā autoceļa V922 Vecbebri – Irši rekonstrukcija,
uzlabojot dzīves kvalitāti blīvi apdzīvotajās
vietās – plānots izveidot asfalta segumu esošajiem grants ceļiem un ielām, velotransportu
gar ceļu Koknese – Irši, ielu apgaismojumu
un īstenot citus projektus.
Elastīgāki noteikumi lauku teritoriju
attīstībai
Līdz ar nosacījumiem Kokneses novada
teritorijas plānojumā, kas ir novada ilgtspē-

jīgas attīstības stratēģijas ieviešanas instruments, lauksaimniecības zemēs tiek atļauta
daudzfunkcionāla izmantošana (tūrisms,
derīgo izrakteņu ieguve, pārtikas pārstrāde
u.tml.), tādējādi pēc iespējas zemes īpašniekus neierobežojot savā attīstībā un saimnieciskās darbības attīstības virzienus atstājot
zemes pārvaldītāju, īpašnieku ziņā.
Likteņdārzs – enkura objekts tūrisma
attīstībai
Kokneses novada teritorijā atrodas vairāki nacionālas nozīmes tūrisma un rekreācijas objekti – Kokneses pilsdrupas, Daugava,
„Likteņdārzs”, Vecbebru muiža, rakstnieka
Rūdolfa Blaumaņa mājas u.c., kas izvirza
tūrisma jomu kā Kokneses novada ekonomikas specializāciju nacionālā mērogā. Līdz ar
„Likteņdārza” izveidi, ir palielinājies novada
apmeklētāju skaits. Apzinot šī objekta stratēģisko nozīmi novada turpmākajā attīstībā,
Kokneses novada pašvaldība perspektīvā
plāno ieguldīt resursus tūrisma sfēras attīstībai (plānots izveidot Kokneses novada Tūrisma informācijas centru tūristiem pieejamākā
vietā, izbūvēt gājēju tiltu Daugavas ūdenskrātuves posmā Kokneses luterāņu baznīca –
„Likteņdārzs”, rekonstruēt Kokneses estrādi
u.c.), tādējādi sekmējot konkurētspēju nozares attīstībai arī turpmāk.
Attīstība ar pietāti pret esošajiem dabas resursiem
Lai novērstu situāciju, ka apbūvei tiek
transformētas vērtīgas lauksaimniecības un
mežu zemes, kā arī notiek jaunas apbūves
aktivizēšana un zemes gabalu sadalīšana ainaviski vērtīgās un ekoloģiski jūtīgās vietās (kas
varētu pastiprināties, ņemot vērā Kokneses sasniedzamības uzlabošanos saistībā ar autoceļa
E22 izbūvi), kas agrāk bija lauksaimniecībā
izmantojama zeme, pašvaldība ir izstrādājusi priekšnoteikumus lauksaimniecībā vērtīgo
zemju saglabāšanai. Kokneses novada pašvaldība stratēģiski atbalsta vērtīgo lauksaimniecības zemju saglabāšanu, palielinot nozares
konkurētspēju eksporta tirgos, vienlaikus ņemot vērā un saglabājot novada ainavu ekoloģisko, estētisko un kultūrvēsturisko vērtību.
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2013. gada 30. janvārī Kokneses novada dome nolēma:
1. Par Kokneses novada Dzimtsarakstu
nodaļas vadītāju ar 2013. gada 1. februāri iecelt ITU LEJIŅU.
2. Apstiprināt Kokneses novada domes
saistošos noteikumus Nr. 1 „Par pašvaldības
budžetiem 2013. gadam” (informācija pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv).
3. Apstiprināt Kokneses novada domes
saistošos noteikumus Nr.2 „Par pašvaldības
2012.gada budžetu izpildi” (informācija pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv).
4. Apstiprināt Kokneses novada domes
Darba plānu 2013.gadam (informācija pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv).
5.1. Nodot publiskajai apspriešanai Kokneses novada teritorijas plānojuma 2013. 2024. gadam pilnveidoto 1. redakciju (turpmāk – Kokneses novada teritorijas plānojuma pilnveidotā 1. redakcija).
5.2. Noteikt Kokneses novada teritorijas
plānojuma pilnveidotās 1. redakcijas publiskās apspriešanas termiņu no 2013. gada 5.
februāra līdz 2013. gada 26. februārim.
5.3. Noteikt, ka publiskās apspriešanas
laikā ar Kokneses novada teritorijas plānojuma pilnveidoto 1. redakciju var iepazīties Kokneses novada pašvaldības mājas
lapā www.koknese.lv un SIA „Metrum”
mājas lapā www.metrum.lv. Rakstiskus
komentārus un priekšlikumus var iesniegt
Kokneses novada domē, Bebru pagasta un
Iršu pagasta pārvaldēs pašvaldības iestāžu
darba laikā, kā arī sūtot uz e-pasta adresēm: dome@koknese.lv, planojamkoknesi@metrum.lv.
5.4. Publicēt lēmumu un paziņojumu par
Kokneses novada teritorijas plānojuma pilnveidotās 1. redakcijas publisko apspriešanu
Kokneses novada pašvaldības tīmekļa vietnē
www.koknese.lv.
5.5. Par Kokneses novada teritorijas plānojuma pilnveidoto 1. redakciju pieprasīt
atzinumus no darba uzdevumā minētajām
institūcijām.
6. Apstiprināt Vides pārskatu Kokneses
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2013.
- 2037. gadam un Kokneses novada teritorijas plānojumam 2013. - 2024. gadam.
7.1. Apstiprināt Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013. - 2037.
gadam un Kokneses novada attīstības programmu 2013. - 2019. gadam (turpmāk – Kokneses novada teritorijas attīstības plānošanas
dokumenti).
7.2. Paziņojumu publicēt vietējā laikrakstā „Kokneses Novada Vēstis” un Kokneses novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.
koknese.lv .
7.3. Apstiprinātos Kokneses novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentus divu

nedēļu laikā iesniegt papīra formā Latvijas
Republikas Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai un elektroniski Zemgales Plānošanas reģionam.
7.4. Nodrošināt Kokneses novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu publisku pieejamību.
8. Apstiprināt saistošos noteikumus „Par
Kokneses novada iedzīvotāju sporta finansiālo atbalstu un naudas balvām” pirmajā lasījumā (informācija pašvaldības mājas lapā
www.koknese.lv _).
9.1. Apstiprināt Kokneses novada Bebru
pagasta Komunālās nodaļas nolikumu (informācija pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv _).
9.2. Bebru pagasta Komunālās nodaļas
nolikums stājas spēkā ar 2013. gada 1. februāri.
10.1. Apstiprināt Kokneses novada Iršu
pagasta Dzīvokļu un komunālās saimniecības
nodaļas nolikumu (informācija pašvaldības
mājas lapā www.koknese.lv).
10.2. Iršu pagasta Dzīvokļu un komunālās saimniecības nodaļas nolikums stājas spēkā ar 2013. gada 1. februāri.
11.1. Apstiprināt mēķdotācijas sadali
novada vispārizglītojošām skolām, pirmsskolas izglītības iestādēm un internātskolām
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas iemaksām 2013. gada janvāra-augusta mēnešiem.
11.2. Atbalstīt naudas līdzekļu piešķiršanu no pašvaldības budžeta mācību procesa
nodrošināšani Bebru pamatskolā, Pērses pamatskolā, PII „Bitīte” (2. pielikums)
12. Apstiprināt Kokneses novada domes
30.01.2013. saistošos noteikumus Nr._ „Par
koku ciršanu ārpus meža Kokneses novada
administratīvajā teritorijā” pirmajā lasījumā
(informācija pašvaldības mājas lapā www.
koknese.lv).
13.1. Pārdot rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli Kokneses novada domei piederošā
meža īpašuma ar kadastra Nr. 32460010047
„Šķibes mežs”, Bebru pagasta, Kokneses novadā, meža cirsmas, saskaņā ar sarakstu izsoles noteikumos.
13.2. Noteikt cirsmu izsoles kopējo noteikto cenu Ls 60 000 (sešdesmit tūkstoši
lati).
13.3. Apstiprināt Kokneses novada domes meža cirsmu izsoles noteikumus (informācija pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv).
13.4. Meža cirsmu izsoli rīko Kokneses
novada domes Izsoles komisija.
14.1. Pārdot atklātā izsolē ar augšupejošu soli Kokneses novada domei piederošu nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.

32609000542 – trīs istabu dzīvokli Nr. 2
ar adresi „Liepas” - 2, Kokneses pagasta,
Kokneses novadā, kas sastāv no 718/15515
domājamām daļām no nekustamā kopīpašuma „Liepas” daudzdzīvokļu mājas un
1486,00 m2 zemes gabala. Noteikt dzīvokļa
īpašuma nosacīto cenu Ls 3000, (trīs tūkstoši lati).
14.2. Noteikt, ka izsolei var reģistrēties
līdz 2013. gada 22. marta plkst.12.00. Izsole
notiks 2013. gada 25. martā plkst.11.30, Kokneses novada domes administrācijas telpās
Melioratoru ielā 1, Kokneses pagasta, Kokneses novadā.
14.3. Apstiprināt nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 32609000542 dzīvokļa Nr.2 „Liepas” - 2, Kokneses pagasta,
Kokneses novadā, izsoles noteikumus (informācija pašvaldības mājas lapā www.
koknese.lv _).
15.1. Pārdot atklātā izsolē ar augšupejošu soli Kokneses novada domei piederošu nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.
32609000698 – dzīvokli Nr.18 ar adresi
„Liepas” - 18, Kokneses pagasta, Kokneses
novadā, kas sastāv no 718/15515 domājamām daļām no nekustamā kopīpašuma
„Liepas” daudzdzīvokļu mājas un 1486,00
m2 zemes gabala. Noteikt dzīvokļa īpašuma nosacīto cenu Ls 3300, (trīs tūkstoši trīs
simti lati).
15.2. Noteikt, ka izsolei var reģistrēties
līdz 2013. gada 22. marta plkst. 12.00. Izsole notiks 2013. gada 25. martā plkst. 11.00,
Kokneses novada domes administrācijas
telpās Melioratoru ielā 1, Kokneses pagasta,
Kokneses novadā.
15.3. Apstiprināt nekustamā īpašuma
ar kadastra Nr. 3260 900 0698 dzīvokļa
Nr. 18 „Liepas” - 18, Kokneses pagasta,
Kokneses novadā, izsoles noteikumus (informācija pašvaldības mājas lapā www.
koknese.lv ).
16.1. Ar 2013. gada 1. februāri pašvaldības dzīvoklim Nr. 2 Vērenes ielā 1, Kokneses
pagastā, Kokneses novadā, atstāt Dienesta
viesnīcas statusu.
16.2. Noteikt Dienesta viesnīcai – dzīvoklim Nr. 2 Vērenes ielā 1, Kokneses pagastā, Kokneses novadā, sekojošu izmantošanas
un apmaksas kārtību:
16.2.1. Ar 2013. gada 1. februāri minētās
viesnīcas izmantošana ikreiz saskaņojama ar
Ģimenes atbalsta Dienas centra vadītāju, kurš
veic uzskaiti un iekasē maksu.
16.2.2. Ar 2013. gada 1. februāri minētās viesnīcas izmantošanu samaksu saskaņā ar pielikumu „Maksa par dienesta
viesnīcas izmantošanu Ģimenes atbalsta
Dienas centrā”.
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Pielikums
Kokneses novada domes 2013. gada 30. janvāra sēdes lēmumam Nr. 8.12

Maksa par dienesta viesnīcas izmantošanu
Ģimenes atbalsta Dienas centrā
Nr. Pakalpojuma veids
p.k.
1 Dienesta viesnīcas
izmantošana
2

Pakalpojuma Mērvienība Izcenojums
PVN
Maksa kopā
apraksts
bez PVN
21%
Noma uz
dzīvoklis/ Pēc faktiskām Pēc faktiskām Pēc faktiskām
mēnesi
mēnesī
izmaksām
izmaksām
izmaksām

Dienesta viesnīcas Noma uz
izmantošana
dienu

cilvēks/
diennakts

17. Pieņemt zināšanai Bebru pagasta pārvaldes 2012. gada 6. decembra vēstuli Nr.
1-03/66 par Vecbebru muižas kungu māju
18.1. Pieņemt zināšanai Sēlijas virsmežniecības Lēmumu Nr. 02-2012
18.1.1. par mikrolieguma Nr. 61002
noteikšanu īpaši aizsargājamai putnu sugai
zivjērglim (Pandion haliaetus) ligzdošanas
vietā Kokneses pagasta pašvaldības īpašumā
„Lantupīte”
7. kvartālā 1-1 nogabalā 1,2 ha ar kadastra Nr.3260 001 0061;
7. kvartālā 3. nogabalā 0,5 ha ar kadastra
Nr.3260 001 0061
18.1.2. par buferzonas noteikšanu mikroliegumam Nr. 61002 īpaši aizsargājamai
putnu sugai zivjērglim (Pandion haliaetus)
ligzdošanas vietā Sēlijas virsmežniecības
Kokneses novada Kokneses pagastā
7. kvartālā 1-2 nogabalā 6,4 ha ar kadastra Nr. 3260 001 0061;
7. kvartālā 2. nogabalā 2,2 ha ar kadastra
Nr. 3260 001 0061;
7. kvartālā 4. nogabalā 6,4 ha ar kadastra
Nr. 3260 001 0061;
5. kvartālā 8. nogabalā 2,2 ha ar kadastra
Nr. 3260 001 0055;
5. kvartālā 19. nogabalā 1,4 ha ar kadastra Nr. 3260 001 0055
19. Jautājuma par Kokneses novada svētkiem izskatīšanu atlikt līdz februāra domes
sēdei.
20.1. Konceptuāli atbalstīt Kokneša kausa izcīņu Latvijas Spēkavīru 2013. gada čempionāta posma ietvaros.
20.2. Finansiāli atbalstīt pasākumu no
pašvaldības 2013. gada budžeta. Par kon-

4.13

5.00

krētu naudas summu un laiku lemt februāra
domes sēdē.
21. Nepiedalīties 33. Starptautiskajās
Jauno laiku Hanzas dienās, kuras no 2013.
gada 13. līdz 16. jūnijam notiks Herfordas
pilsētā Vācijā.
22. Slēgt līgumu par savstarpējo norēķinu kārtību izglītības iestādes biedrības „Tautskola 99 Baltie Zirgi” pamatskolas sniegtajiem pakalpojumiem par Kokneses pagastā
deklarētās E A B apmācību ar 2013. gada 1.
janvāri.
23. Neslēgt līgumu ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu
par līdzfinansējuma apmaksu no pašvaldības
budžeta Kokneses novada administratīvajā
teritorijā dzīvesvietu deklarējušiem izglītojamiem, kuri profesionālās ievirzes izglītības
programmu apgūst Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs.
24. Izslēgt Arvīdu Vītolu no Sporta komisijas sastāva ar 2013. gada 30. janvāri, pamatojoties uz viņa iesniegumu.
25.1. Ņemot vērā, ka ar Attīstības nodaļas vadītāju Anitu Svenci ar 2013. gada
31. janvāri ir pārtrauktas darba tiesiskās attiecības, izslēgt Anitu Svenci no Iepirkumu
komisijas sastāva un Pieaugušo neformālās
izglītības un interešu izglītības programmu
licencēšanas komisijas sastāva.
25.2. Par Kokneses novada domes Iepirkumu komisijas locekli apstiprināt domes juristi Ligitu Kronentāli.
25.3. Par Pieaugušo neformālās izglītības
un interešu izglītības programmu licencēšanas komisijas locekli apstiprināt juristi Ligitu
Kronentāli.

Aicina salīdzināt norēķinus!

Kokneses novada centralizētā grāmatvedība lūdz iedzīvotājus salīdzināt
norēķinus ar Kokneses novada domi pēc
stāvokļa uz 2012. gada 31. decembri, par
sekojošiem maksājumu veidiem:
● Kokneses mūzikas skolas mācību maksām – saraksti par parāda vai pārmaksas summām atrodas mūzikas skolā;
● Pirmsskolas izglītības iestādes „Gundega” ēdināšanas maksām - saraksti par
parāda vai pārmaksas summām atrodas PII
„Gundega” bērnu grupiņās;
● Pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte”
ēdināšanas maksām – saraksti par parāda vai

0.87

pārmaksas summām atrodas PII „Bitīte” bērnu grupiņās.
● Zemes nomas maksām – Kokneses novada domē grāmatvedībā;
● Komunālo pakalpojumu maksām Bebru pagastā – saraksti par parāda vai pārmaksas
summām atrodas Bebru pagasta pārvaldes kasē;
● Skolēnu ēdināšanas maksas Bebru pamatskolā – saraksti par parāda vai pārmaksas
summām atrodas Bebru pagasta pārvaldes kasē;
● Komunālo pakalpojumu maksām Iršu
pagastā – saraksti par parāda vai pārmaksas
summām atrodas Iršu pagasta pārvaldes kasē;
● Skolēnu ēdināšanas maksas Pērses pa-

26.1. Ar 2013. gada 1. februāri noteikt
Kokneses speciālās internātpamatskolas –
attīstības centra internāta dzīvojamās telpas
(istabiņas) īres maksas apmēru skolas pedagogiem, kuri īrē internāta telpu – 15 Ls (piecpadsmit lati un nulle santīmi) mēnesī.
26.2. Ar 2013. gada 1. februāri noteikt
Kokneses speciālās internātpamatskolas –
attīstības centra autobusam VW CRAFTER,
valsts reģistrācijas Nr. JD 1096 degvielas patēriņa normu:
* vasaras periodā - 13 l/100 km;
* ziemas periodā - 14.3 l /100 km (10%
vairāk kā vasaras periodā).
27.1. Apstiprināt maksas pakalpojumus
p/a „Kokneses Sporta centrs” jaunā redakcijā
(informācija pašvaldības mājas lapā www.
koknese.lv).
27.2. Lēmums stājas spēkā ar 2013. gada
1. februārī.
27.3. Ar šī lēmuma stāšanos spēkā, atzīt par spēku zaudējušiem Kokneses novada
domes 2011. gada 26. oktobra lēmuma Nr.
7.2.4. „Par mācību-treniņu darba organizēšanu peldēšanā p/a „Kokneses Sporta centrs”
peldbaseinā” 1. un 2. punktu.
28.1. Pārdot atklātā izsolē ar augšupejošu soli Kokneses novada domei piederošu
nekustamo dzīvokļa īpašumu ar kadastra
Nr. 32609000701 – divu istabu dzīvokli ar
adresi „Laimdotas” - 2, Kokneses pagasta,
Kokneses novadā, kas sastāv no 5220/20431
domājamām daļām no nekustamā kopīpašuma „Laimdotas” daudzdzīvokļu mājas
un 0,0265 m2 zemes gabala ar kadastra Nr.
32600130256.
Noteikt dzīvokļa īpašumu ar kadastra Nr.
32609000701 nosacīto cenu Ls 810, (astoņi
simti desmit lati).
28.2. Apstiprināt nekustamā dzīvokļa īpašuma ar kadastra Nr. 32609000701 ar
adresi „Laimdotas” - 2, Kokneses pagasta,
Kokneses novadā, izsoles noteikumus (informācija pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv).

matskolā – saraksti par parāda vai pārmaksas
summām atrodas Iršu pagasta pārvaldes kasē.
Norēķinus salīdzināt līdz 2013. gada
28. februārim. Ja līdz noteiktajam termiņam
norēķini netiks salīdzināti, uzskatīsim Kokneses novada domes norēķinu atlikumus par
pareiziem.
Neskaidrību gadījumā var vērsties:
 Kokneses novada domes grāmatvedībā vai zvanīt pa tālruni 651 33639;
 Bebru pagasta pārvaldē pie grāmatvedes vai zvanīt pa tālruni 651 64182 un
 Iršu pagasta pārvaldē pie grāmatvedes vai zvanīt pa tālruni 651 63681.
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Domes priekšsēdētāja ziņojums
Pie saistošajiem noteikumiem Nr.1
„Par Kokneses novada pašvaldības budžetu 2013. gadam.”
Pašvaldību budžetu mērķis ir noteikt un
pamatot, kāds līdzekļu apjoms tām nepieciešams ar likumu noteikto funkciju, uzdevumu
un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei periodā, kuram šie līdzekļi ir paredzēti.
PAMATBUDŽETS.
IEŅĒMUMI.
Kokneses novada konsolidētā budžeta
ieņēmumi 2013. gadā plānoti 3820065 latu
apmērā, kas ir par 380 145 latiem vairāk kā
2012. gadā.
Nodokļu ieņēmumi. Nodokļu ieņēmumi
ir lielākais budžeta ieņēmumu avots. 2013.
gadā tie plānoti 1 632 425 latu apmērā un
tie ir par 192 892 latiem vairāk kā bija plānots 2012. gadā. Nodokļu ieņēmumi kopā ar
transfertu no pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda 2 052 523 latiem sastāda 53.73 %
no kopējiem plānotajiem ieņēmumiem.
Šogad valsts iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) izpildi pašvaldību budžetos garantē 100 % apmērā.
Nekustamā īpašuma nodoklis plānots
104 680 latu apmērā, kas sastāda 2.72 % no
kopējiem ieņēmumiem.
Nenodokļu ieņēmumi. Nenodokļu ieņēmumu īpatsvars pašvaldības budžetā ir neliels
0,29 % jeb 11 160 lati. Nenodokļu ieņēmumus sastāda procenti par kontu atlikumiem,
pašvaldības budžetā ieskaitītās nodevas, soda
naudas un ieņēmumi no pašvaldības mantas
realizācijas (smilts).
Valsts budžeta transferti. Valsts budžeta transferti veido ievērojamu kopējo ieņēmumu daļu. 2013. gadā prognozētais ieņēmu
apjoms ir 1 254 402 lati jeb 32.84 % no kopējiem ieņēmumiem. Tajā skaitā:
• mērķdotācijas 8 mēnešiem izglītības
iestādēm 1 065 186 lati,
• mērķdotācija mūzikas skolas pedagogiem 42529 lati,
• dotācija 24 000 lati ģimenes krīzes centram „Dzeguzīte”,
• mērķdotācija dalībai Dziesmu un deju
svētkos 4620 lati,
• mērķdotācija brīvpusdienām 1. - 2. klasei 9785 lati,
• finansējums projektam „Tautas tērpu
iegāde Kokneses novada deju un folkloras
kopu kolektīviem” 6051 lati,
• finansējums „Teritorijas plānojuma un
attīstības programmas izstrāde Kokneses novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšanai” 13641 lati,
• finansējums projektam „Algoti pagaidu
sabiedriskie darbi” 33500 lati,
• gala maksājumi par realizētam projektam „Vecbebru Profesionālās vidusskolas un
Bebru vispārizglītojošās internātpamatskolas
optimizācija Vecbebru amatu internātvidusskolas izveidei” 55 000 lati.
Pašvaldību budžetu transferti. Šie ir
maksājumi, kurus novada pašvaldība saņem

no citām pašvaldībām, šajā gadā to plānotais
apjoms ir 181 356 lati un tos veido pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības un sociālo iestāžu pakalpojumiem un finansējums
Kokneses apvienotās būvvaldes uzturēšanai.
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi plānoti 320 624 latu apmērā jeb 8,4
% ko kopējiem ieņēmumiem. Lielākie pašu
ieņēmumi ir maksa par komunālajiem pakalpojumiem 107 060 lati.
IZDEVUMI.
Izdevumi kopā ar finansēšanas daļas
izdevumiem aizņēmumu atmaksai plānoti
4 066 516 latu apmērā, kas par 79 153 latiem pārsniedz ieņēmumus. Starpība starp
ieņēmumiem un izdevumiem tiek segta no
finansēšanas daļas kases atlikumu starpības
starp atlikumu 2013.gada sākumu un 2013.
gada beigām.
Tāpat kā iepriekšējos gados, vislielākais izdevumu īpatsvars 51.1 % ir izglītībai.
Vispārējo dienestu izdevumos, kas sastāda
615 224 latus jeb 15.8 % ir ietverti arī aizņēmumu procentu samaksa 18 459 latu apmērā, kā arī līdzekļi neparedzētiem gadījumiem (rezerves fonds) 50 000 lati, savstarpējie norēķini par izglītības pakalpojumiem
50 000 lati.
Sabiedriskajai kārtībai plānotie izdevumi 12245 latu apmērā ir paredzēti pašvaldības policijas uzturēšanai.
Ekonomiskās darbības izdevumus
105713 latus sastāda Iršu pagasta apkure
47295 lati, PA „Kokneses Tūrisma centrs”
31558 lati, Kokneses apvienotā būvvalde
23540 lati.
Vides aizsardzības izdevumi 24735 latu
apmērā plānoti notekūdeņu apsaimniekošanai.
Pašvaldības teritorijas un mājokļu
apsaimniekošana plānoti 339 184 lati jeb
8.7%. Šajos izdevumos iekļauts arī „Teritorijas plānojuma un attīstības programmas
izstrāde Kokneses novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšanai” projekta
pabeigšanai 13 641 latu apmērā, kuru finansē
valsts.
Atpūtas un kultūras izdevumiem plānoti
381 827 lati jeb 9.8 %. Tajā skaitā sportam 160
078 lati (42,5 % no atpūtas un kultūras izdevumiem). Bibliotēkām 61855 lati (16.5% no atpūtas un kultūras izdevumiem). Pārējām kultūras
iestādēm un tradīcijām 133894 lati (35.7 % no
atpūtas un kultūras izdevumiem). 20 000 lati
(5.3 % no atpūtas un kultūras izdevumiem) plānoti atbalstam biedrībām, tajā skaitā līdzfinansējumi ES projektos.
Izglītībai, kas ir lielākā izdevumu sadaļa,
ir plānoti 1 993 354 lati jeb 51.1 %. Mērķdotācijas izglītības iestāžu pedagogiem un
finansējums speciālajām internātskolām plānots 8 mēnešiem saskaņā ar valsts budžeta
piešķirtajām mērķdotācijām 1 060 186 lati.

Pašvaldības finansējums izglītības iestādēm
ir 932 578 lati. Kokneses novada pašvaldības budžetā iekļautas 8 izglītības iestādes:
2 pirmskolas izglītības iestādes, 3 vispārējās
izglītības iestādes, 2 speciālās internātskolas
un 1 mūzikas skolu.
No 2013. gada janvāra budžetā plānoti arī
pašvaldības izdevumi brīvpusdienām 3. -4.
klašu skolniekiem 13845 lati. 1. - 2. klases
skolniekiem brīvpusdienas segs valsts.
Sociālajai aizsardzībai plānoti 427 096
lati jeb 11.00 %. Lai arī izdevumi sociālajai aizsardzībai 3 gadu laikā pieauguši par
109665 latiem, tie joprojām turas 10% - 13%
robežās no kopējiem izdevumiem. Šajā funkcijā plānots arī finansējums atbalstam sabiedriskajiem darbiem 33500 lati, kurus 100 %
finansē valsts.
Pabalstiem kopā plānots 117 690 lati, tai
skaitā 10 000 pašvaldības brīvprātīgo funkciju izpildei.
No 2013. gada 1. janvāra vairs nav paredzēts 50% valsts līdzfinansējums pašvaldību
izmaksātajiem pabalstiem garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai 2013.
gadā no pašvaldību budžeta pilnā apmērā
pašvaldībām būs jāfinansē arī dzīvokļu pabalsts.
Kredītresursi. 2013. gadā turpinās norēķināties par 17 aizņēmumiem Valsts kasē,
kam paredzēts izlietot 183 086 latus. Attiecīgi 2014. gadā 180 604 lati, 2015. gadā 179
063 lati.
Neatmaksātais aizņēmuma pamatsummas atlikums Valsts kasē uz 01.01.2013.
gadu ir 1831728 lati.
Pašvaldība pēdējo gadu turpinās dzēst
ilgtermiņa saistības par tehnikas iegādi komunālajai struktūrai, kas 2013. gadā sastādīs
2407 latus.
Pašvaldības galvojumi 2013. gadā ir par
2936 latiem, taču līdz šim visi galvojamie
paši ir seguši savus aizņēmums un nav radījuši pašvaldībai izdevumus. Kopējā neatmaksāto galvojumu summa ir 178343 lati ,
no kuriem lielāko daļu 160357 latus sastāda
galvojums SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi” un 12631 latus galvojums SIA
„Vidusdaugavas SPAAO”. Pārējā summa ir
studējošo kredīti.
Kopējais saistību apjoms no pamatbudžeta ieņēmumiem (bez mērķdotācijām izglītībai) sastāda 7%, kas ir zems
procents un ir pieļaujamo 20% robežās.
2013. gadā par aizņēmumiem Valsts kasē
tiek maksāta gada procenta likme 0.917%
(18429 lati).
Apstiprināto Kokneses novada domes
budžetu 2013. gadam variet apskatīt Kokneses pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv
(sadaļā Pašvaldība/Budžets).
Dainis Vingris,
Kokneses novada domes priekšsēdētājs
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Cirsmu izsole

Nekustamo īpašumu dzīvokļu Izsole

Kokneses novada dome pārdod rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli tai piederošās meža 11
cirsmas ar kopējo izcērtamo platību 12,5 ha
nekustamajā meža īpašumā ar kadastra Nr.
32460010047 „Šķibes mežs” Bebru pagastā,
Kokneses novadā.
Izsoles sākumcena Ls 60 000 (sešdesmit tūkstoši lati).
Izsole notiks 2013. gada 22. februārī plkst.
11.00 Kokneses novada domes ēkas telpās Melioratoru ielā 1, Kokneses pagasta, Kokneses novadā.
Lai piedalītos Objekta izsolē, līdz 2012.gada
22. februārim plkst. 10.00 ir jāiesniedz rakstisks
piedāvājums un dokumenti saskaņā ar izsoles noteikumiem Kokneses novada domē Melioratoru
ielā 1, Kokneses pagastā, Kokneses novadā, LV5113. Vienlaicīgi ar piedāvājuma iesniegšanu jābūt
samaksātai nodrošinājuma summai, kas ir 10% no
sākumcenas Ls 6000 (seši tūkstoši lati) un reģistrācijas maksa Ls 50 (piecdesmit lati), kas iemaksājami Kokneses novada domes, reģistrācijas Nr.
90000043494, AS SEB Bankas UNLALV2X, kontā
LV22UNLA 0035900130701, ar atzīmi „Meža izsole Kokneses novadā”.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Kokneses novada domes kancelejā vai pie juristes Melioratoru ielā 1, Koknesē, un internetā pašvaldības mājas
lapā www.koknese.lv (sadaļā Pašvaldība/Izsoles)
Objekta apskate dabā paredzēta 2013. gada
13. februārī, iepriekš to saskaņojot ar kontaktpersonu J. Bāru pa tālruni 26411238.

Kokneses novada dome pārdod mutiskā
izsolē ar augšupejošu soli tai piederošos sekojošus dzīvokļu īpašumus:
1. Nekustamo īpašumu trīs istabu dzīvokli ar kadastra Nr. 32609000698 adrese
„Liepas” - 18, Kokneses pagastā, Kokneses
novadā. Izsoles sākumcena Ls 3 300 (trīs
tūkstoši trīs simti lati). Lai piedalītos Objekta izsolē, līdz 2013. gada 22. marta plkst.
12.00 ir jāiesniedz rakstisku piedāvājumu un
dokumentus par dalības maksas Ls 20 un nodrošinājuma naudas Ls 330 nomaksu. Objekta izsole notiks 2013. gada 25. martā plkst.
11.00 Kokneses novada domes ēkā Melioratoru ielā 1, Koknesē.
2. Nekustamo īpašumu trīs istabu dzīvokli ar kadastra Nr. 32609000542 adrese
„Liepas” – 2, Kokneses pagastā, Kokneses
novadā. Izsoles sākumcena Ls 3 000 (trīs
tūkstoši lati). Lai piedalītos Objekta izsolē,
līdz 2013. gada 22. marta plkst. 12.00 ir
jāiesniedz rakstisku piedāvājumu un dokumentus par dalības maksas Ls 20 un nodro-

šinājuma naudas Ls 300 nomaksu. Objekta
izsole notiks 2013. gada 25. martā plkst.
11.30 Kokneses novada domes ēkā Melioratoru ielā 1, Koknesē.
3. Nekustamo īpašumu divu istabu dzīvokli ar kadastra Nr. 32609000701 adrese
„Laimdotas” - 2, Kokneses pagastā, Kokneses novadā. Izsoles sākumcena Ls 810 (astoņi simti desmit lati). Lai piedalītos Objekta izsolē, līdz 2013. gada 22. marta plkst.
12.00 ir jāiesniedz rakstisku piedāvājumu un
dokumentus par dalības maksas Ls 20 un nodrošinājuma naudas Ls 81 nomaksu. Objekta
izsole notiks 2013. gada 25. martā plkst.
12.30 Kokneses novada domes ēkā Melioratoru ielā 1, Koknesē.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties
Kokneses novada domes kancelejā, Melioratoru ielā 1, Koknesē un internetā pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv (sadaļā
Pašvaldība/Izsoles). Objekta apskati iepriekš saskaņot ar speciālisti E. Ģēģeri pa
tālruni 65133634.

Svarīgi par atkritumu šķirošanu!!!

Novadā uzstādīti atkritumu šķirošanas
konteineri. Arī Bebru pagastā dzeltenā krāsā
esošie konteineri paredzēti PET pudelēm un
kartonam. Dzintras Sniedzes foto.
Jau decembra izdevumā informējām par
Kokneses novada domes iniciatīvu – novadā
uzstādīt atkritumu šķirošanas konteinerus,
kuros varēs ievietot kartonu un PET (plastmasas) pudeles.
Atkritumu šķirošanas konteineri ir uzstādīti:
Koknesē (konteineri zilā krāsā):
• Pie katlu mājas (uzstādīts vēl papildus
konteiners dzeltenā krāsā);
• Pie I. Gaiša Kokneses vidusskolas;
• Pie Ģimenes atbalsta dienas centra;
• Pie PII „Gundega” (uzstādīts vēl papildus konteiners dzeltenā krāsā).
Bormaņos:
• Līvānu māju rajonā;
Bebros (konteineri dzeltenā krāsā):
• „Jasmīni” – „Kamenes”;

• „Avoti” – „Saules”;
• „Ataugas” – „Dīķmalas”;
• Pie Vecbebru Profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcas.
Iršos (konteineri zilā krāsā):
• Pie „Madarām”;
• Pie „Alejām”.
Svarīgi ievērot!!!
Metot atkritumus konteineros, kuri paredzēti kartonam un PET pudelēm, lūgums ievērot prasību neaizsiet atkritumu maisiņu,
kurā ievietotas pudeles un papīri, jo tālākajā šo atkritumu pārstrādes procesā aizsietu
maisiņu atvēršana ir aizliegta darbinieku drošības apsvērumu dēļ. Tāpat šajos konteineros
nedrīkst ievietot plastmasas olu bretes un
vienreizējās lietošanas plastmasas traukus.
Atgādinām!
Koknesē pie katlu mājas būvgružu konteinerā drīkst ievietot būvgružus un sadzīves
tehniku. Lielāka izmēra sadzīves tehniku,
piemēram, ledusskapjus, drīkst novietot blakus konteineram.
Brīdinājums privātmāju īpašniekiem!
Atkārtoti aicinām privātmāju īpašniekus
slēgt līgumus un uzstādīt atkritumu konteinerus pie privātmājām! Privātmāju iedzīvotājiem aizliegts atkritumus ievieto daudzdzīvokļu māju konteineros (izņēmums – būvgružu konteiners un šķirošanas konteineri
kartonam un PET pudelēm)!
Turpinās privātmāju apsekošana un privātmāju īpašnieki, kuriem līgumi nebūs
noslēgti, tiks sodīti, atbilstoši spēkā esošajiem saistošajiem noteikumiem - „Sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Kokneses novadā”. Par saistošo noteikumu ne-

ievērošanu, fiziskām personām var izteikt
brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu līdz
simts latiem, bet juridiskām personām uzlikt naudas sodu no piecdesmit līdz pieci
simti latiem.
Gūst pieredzi kaimiņu novados
Kokneses novada domes izpilddirektors
Ilmārs Klaužs informē: „Kokneses novada domes Komunālās nodaļas darbinieki devās pieredzes apmaiņā uz Ogres pašvaldību, kur apskatīja sadzīves atkritumu šķirošanas laukumu, kurš
ir atkritumu apsaimniekošanas operatora pārziņā. Šajā vietā tiek pieņemti pilnīgi visi šķirotie
sadzīves atkritumi, ieskaitot bīstamos.”
Kokneses novada domes Komunālās nodaļas vadītāja Tamāra Baltmane stāsta: „Pēc kolēģu stāstītā, Ogres novada iedzīvotāju atsaucība
ir laba. Vienīgā prasība no iedzīvotājiem ir sašķirotu atkritumu atgādāšana uz laukumu.
Domājot par nākošo Kokneses novada
atkritumu apsaimniekošanas firmas izvēli,
svarīgi būtu panākt, lai līgumā tiktu iestrādāts
punkts – atkritumu šķirošanas laukuma izveidošana. Šķiroto atkritumu nodošana laukumā
ir bez maksas. Kā redzējām Ogrē, atkritumi
tiek smalki šķiroti. Atsevišķi konteineri bija
makulatūrai, baterijām, plastmasai, stiklam,
sadzīves metālam, PET pakām, kā arī monitoriem, dienas gaismām u.c.”
Jau šonedēļ Komunālajai nodaļai plānota
tikšanās Skrīveru pašvaldībā, lai dalītos pieredzē par iepirkuma organizēšanu un atkritumu laukuma izveidošanu.
Pēc pieredzes apkopošanas tiks sagatavoti noteikumi un izsludināts iepirkums par atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma izvēli.
Kokneses Novada Vēstis

7

Nr. 37 (314) 2013. gada 14. janvāris

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Diskutē par apkures jautājumiem
23. janvārī uz kārtējo tikšanos ar
Kokneses novada domes priekšsēdētāju
un SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi” darbiniekiem bija aicināti Kokneses daudzdzīvokļu namu iedzīvotāji.
Siltuma tarifs nemainīgs no 2008.
gada
Sapulces noteiktā tēma bija par apkures jautājumiem. „Šodien vēlamies informēt un izskaidrot divus būtiskus jautājumus – par parādniekiem un parādu
piedziņu, kā arī par iepriekšējā mēneša
rēķiniem, kuros bija ieviesušās kļūdas,”
tikšanos atklāja domes priekšsēdētājs
Dainis Vingris.
Dainis Vingris skaidroja: „Koknesē
regulatora noteiktais tarifs siltumam
ir Ls 33,68/MWh un tas nav mainījies
kopš 2008. gada. Uzņēmums ir pielicis
lielas pūles, lai noteikto tarifu nepalielinātu, tomēr to nevarētu teikt par Latvijas valdību, kura palielinājusi pievienotās vērtības nodokli, maksu par gāzi,
elektrību un strauji augušas arī degvielas cenas. Pašlaik uzņēmums darbojas
uz „izdzīvošanas robežas”. Pēdējos
gados audzis parādnieku skaits, kuru
dēļ uzņēmumam nākas riskēt. Diemžēl, tiesās iesniegtie procesi ir ilgstoši
un rezultāts, bieži vien, uzņēmumam
nav labvēlīgs – ieķīlātie dzīvokļi pāriet
banku īpašumā. Zaudējumus rada gan
ieguldītais darbs tiesas procesos, gan
ieguldītie līdzekļi tiesas izdevumu segšanai.”
Auksti vai pārāk karsti?
Katra no daudzdzīvokļu mājām var
regulēt siltumu, atbilstoši savām vajadzībām. Par to atbildīgi ir māju vecākie, kuriem ir iespēja regulēt siltuma
padevi.
Namu pārvaldnieks Ziedonis Vilde
atklāj: „Bieži vien sūdzības no vienas
mājas iedzīvotājiem ir dažādas. Vieniem
ir pārāk karsts, bet otriem par aukstu.
Šeit mājas iedzīvotājiem ir jāatrod kopējs viedoklis un mājas vecākajam jānoregulē vēlamais siltums. Iedzīvotāji pēc
tam attiecīgi maksā par mājas kopīgi patērētajām megavatstundām. Katrai mājai
ir savs siltuma skaitītājs.
Mūsu daudzdzīvokļu namu problēma
ir māju plānās sienas. Saprotams, ka pie
šādiem laikapstākļiem, kad ārā ilgstoši ir
-10 – -20 grādu temperatūra, būs auksts.
Problēmu var atrisināt tikai mājas silti-

nāšana. Pārmaiņu rezultātus jau jūt Indrānu ielas 3. mājas iedzīvotāji. Pēc mājas daļējas mājas renovācijas, pagrabā
ir atbilstoša temperatūra un ietaupījums
ir jūtams. Pēc renovācijas pabeigšanas
varēsim analizēt, cik liels ietaupījums ir
gūts.
Tāpat pagājušajā gadā tika nosiltināti bēniņi mājai Parka ielā Nr. 20 un
Blaumaņa ielā 18. Tie iedzīvotāji, kuri
iepriekš sala, šobrīd ir apmierināti ar iegūto rezultātu un dzīvoklī ir silti.”
Ar parādniekiem strādās pārrunu
ceļā
Ar jauno gadu SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi” norēķinu administrators Vitālijs Rūrāns strādā pie parādnieku lietām.
„Ir ļoti dažādas situācijas, kādēļ tiek
iekrāti parādi – daļa iedzīvotāju nevar
samaksāt rēķinus, bet otra daļa iedzīvotāju ir tie, kuri rēķinus nevēlas maksāt.
Pašlaik norit darbs pie lietu izskatīšanas
un noslēgto atmaksas grafiku izpētes.
Sākotnēji darbu ar parādniekiem paredzēts veikt pārrunu ceļā. Strādāsim pie
atmaksas grafiku slēgšanas un sekošu līdzi vienošanās izpildei. Tāpat meklēsim
risinājumus, maksātnespējīgos iedzīvotājus pārceļot uz mazākiem un nelabiekārtotiem dzīvokļiem.
Iedzīvotājus aicinu uz konsultācijām pieņemšanas laikos otrdienās un
ceturtdienās, kā arī nepieciešamības
gadījumā zvanīt pa tālr. 65161838 vai
26950555, lai rastu kopīgu risinājumu
konkrētajā situācijā,” skaidroja Vitālijs
Rūrāns.
Iedzīvotāji uzdeva jautājumu, kāpēc
iestādē netika pieņemts jurists, kurš strādātu ar parādniekiem, bet gan šāds speciālists?
Valdes priekšsēdētājs Armands
Preiss skaidroja: „No juridiskā viedokļa
nevienā tiesā neesam zaudējuši, tomēr,
kā jau minējām, tiesu procesi ir ilgstoši un nesniedz gaidītos rezultātus. Arī
citu pašvaldību labās prakses piemērs
ir strādāt ar parādniekiem pārrunu ceļā.
Izmaksas ir mazākas un darbs ir rezultatīvāks.”
Pašvaldības dzīvokļi – lielākie parādnieki?
Domes priekšsēdētājs Dainis Vingris
atklāja: „Esam atraduši ēku, uz kuru varētu pārvietot vislielākos parādniekus –

Nākošā tikšanās ar iedzīvotājiem
paredzēta 26. februārī plkst. 18.00.
Tēma: Atkritumu šķirošana, ieguvumi un motivācija.
šajā ēkā nav ne ūdens, ne labierīcības.
Pēc ūdens jādodas uz aku blakus mājai,
arī labierīcības atrodas ārpusē.
Jāatzīst, ka pašvaldības vainas pēc
ir pieļauti parādi pašvaldības dzīvokļos.
Uzskatu, ka pie situācijas, kad kādai no
mājām šie parādi kavēs Eiropas projektu
realizāciju, pašvaldībai šo parādu daļu
nāksies nomaksāt.”
Namu pārvaldnieks un Dzīvokļu komisijas loceklis Ziedonis Vilde piebilda:
„Dzīvokļu komisija aktīvi strādā pie parādnieku pārvietošanas, tomēr arī mūsu
resursi ir ierobežoti un pašlaik 4 personas nav kur pārvietot.
Iepriekšējo gadu darbs ir devis rezultātus un pašvaldības dzīvokļu parāds ir mazinājies. Pašlaik ir 8 lieli pašvaldības dzīvokļu parādnieki. Jāatzīst, ka cīņa lielākoties ir
ar privatizēto dzīvokļu parādniekiem.
Informēju, ka drīzumā Domes deputāti lems par iespēju neprivatizētos dzīvokļus iegādāties par novērtēto summu.
Tad šāda iespēja būs iedzīvotājiem, kuri
vismaz 5 gadus dzīvo pašvaldības dzīvoklī. Tāpat uz doto brīdi izsolē izlikti
3 dzīvokļi – viens – „Laimdotās” un divi
dzīvokļi „Liepās”.
Ieviesta jaunā grāmatvedības programma
Pagājušajā gadā Kokneses novada
domē tika pieņemts lēmums par jaunas
grāmatvedības programmas ieviešanu
Kokneses Komunālajos pakalpojumos.
Skaidro galvenā grāmatvede Anita
Aņikina: „Esam sākuši darbību ar jauno
programmu. Katrā jauninājumā ir savi
plusi un mīnusi. Šīs programmas trūkums ir nepieciešamība visas apkures
summas katru mēnesi ievadīt ar roku.
Darbs ir apjomīgs un mēdz ieviesties arī
kļūdas. Atvainojos par janvāra mēnesī
saņemtajiem rēķiniem mājām, kurām
bija izrakstīti kļūdaini rēķini un atkārtoti
saņēma pārrēķinus.”
Iestādes darbinieki aicina iedzīvotājus sekot līdzi saņemtajiem rēķiniem un
jautājumu gadījumā zvanīt pa norādītajiem tālruņu numuriem.
Kokneses Novada Vēstis
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Novada uzņēmēji tiekas ar Latvijas
Pašvaldību savienības un Zemkopības
ministrijas pārstāvjiem

Kokneses novada zemnieki un uzņēmēji, pašvaldības darbinieki novada domes mazajā zālē
tikās ar Latvijas Pašvaldību savienības un Zemkopības ministrijas pārstāvjiem.
24. janvārī Kokneses novada zemnieki un
uzņēmēji, pašvaldības darbinieki novada domes mazajā zālē tikās ar Latvijas Pašvaldību
savienības un Zemkopības ministrijas pārstāvjiem, kurus bija uzaicinājusi Kokneses
novada lauku konsultante Ineta Sproģe. Uz
tikšanos bija aicināti gan lauksaimnieki, gan
citu nozaru pārstāvji, gan arī tie, kas vēl tikai
domā par uzņēmējdarbības uzsākšanu.
Ievadvārdus diskusijai teica Kokneses novada domes vadītājs Dainis Vingris, kurš vēlas
arī turpmāk aktīvi līdzdarboties aktivitātēs, kas
atbalstītu uzņēmējdarbību novadā.
Tikšanās mērķis bija informēt par šogad
gaidāmajām izmaiņām lauksaimnieku atbalsta
jautājumos un kopīgi domāt kā veicināt novadā
ražoto produktu atpazīstamību un jaunu produktu ražošanu. Ir iecere līdz pavasara „Sama
modināšanas svētkiem” izveidot un piedāvāt
tirdzniecībai Kokneses pārtikas grozu.
Atsaucība bija necerēti liela, diskusijā
piedalījās un savu viedokli izteica iedzīvotāji no Kokneses, Bebriem un Iršiem. Latvijas
Pašvaldību savienības (LPS) padomniece
lauku attīstības jautājumos Sniedze Sproģe
sākot diskusiju atklāja, ka viņai ir svarīgi uzzināt kā cilvēki dzīvo Kokneses novadā un kā
veicināt saikni starp Pašvaldību savienību un
visiem Latvijas novadiem. Viņa arī aicināja
rakstīt par problēmām un šķēršļiem, kas traucē uzņēmējdarbību, lai apkopotu problēmas
un risinātu kopīgiem spēkiem. LPS ir tiesīga aizstāvēt pašvaldības un laukus, kad tiek
izstrādāta likumdošana vai risināti kādi citi
jautājumi valstiskā mērogā.
To, ka šādas diskusijas ir nepieciešamas,
apliecināja dalībnieku aktivitāte un viedokļu dažādība. Jau sākumā katrs diskusijas dalībnieks
iepazīstinot ar sevi, ieskicēja savā darbā raksturīgās problēmas. Sproģes kundze mudināja
pašvaldību vēl vairāk sadarboties un atbalstīt
vietējos uzņēmējus. Vairāki zemnieki kopumā
atzinīgi vērtēja sadarbību ar Lauku atbalsta dienestu, atzīstot, ka tā nosaukums atbilst tā būtībai.
Diskutējot, klātesošie nonāca pie kopīgas
atziņas – lai atbalstītu vietējos lauksaimniekus un veicinātu viņu produktu izmantošanu
uz vietas, jāpanāk, lai novada izglītības iestādes lauksaimniecības produktus iepērk no
novada zemniekiem. Lai to izdarītu, mazajiem zemniekiem vajadzētu apvienoties un

sadarboties, kopīgi veidojot „Zaļo grozu”,
kas veicinātu plašāku un stabilāku sortimenta
piedāvājumu. Iepriekšējos gadus novada izglītības iestādēm savu izaudzēto produkciju
piegādāja Bebru pagasta zemnieki Ilgonis un
Ligita Grunšteini. Arī viņi piedalījās šajā diskusijā un atzina, ka spēj izaudzēt un apgādāt
mūsu izglītības iestādes ar piecu pamatdārzeņu sortimentu, bet ir vēl citas lauksaimniecības kultūras, ko varētu izaudzēt vietējie
dārzeņu audzētāji, tādējādi paplašinot piedāvājumu klāstu. Lai šī ideja attīstītos, novadā
ir nepieciešams enerģisks cilvēks, kurš uzņemtos koordinēt realizāciju un sadarbību
starp vietējiem lauksaimniekiem.
Zemkopības ministrijas Pārtikas nozares
nodaļas vadītāja Līga Sējāne pastāstīja par
pārtikas produktu iepirkumu niansēm un
iespējamiem risinājumiem, kā arī par „Zaļā
groza” izveides priekšrocībām. Lai izveidotu piedāvājumu vietējām izglītības iestādēm
ieteicama ir sadarbība jeb kooperāciju. Līga
Sējāne norādīja, ka pašvaldībā ir jābūt zinošam iepirkumu speciālistam, lai lauksaimniecības produkciju varētu iepirkt no vietējiem
ražotājiem. Diskusijas dalībnieki atzina, ka
mūsu novadā ir ļoti kompetents iepirkumu
speciālists Alberts Bambāns.
Zemkopības ministrijas Lauku attīstības
fonda atbalsta nodaļas vecākais referents Andis Kozlovskis informēja par valsts un Eiropas sociālo fondu atbalstu 2013. gadam un
nākamajam periodam no 2014. – 2020. gadam. Pārsvarā visas iepriekšējās aktivitātes
saglabājas, vienīgi nebūs iespējama priekšlaicīga pensionēšanās.
Latvijas valsts Hipotēku un Zemes bankas
pārstāve pastāstīja par iespējām saņemt atbalstu un kredītu uzņēmējdarbībai.
Pēc diskusijas ZM un LPS pārstāvji atzina, ka arī viņi ir ieguvuši atziņas un materiālu
pārdomām un turpmākajam darbam.
Diskusijas noslēgumā zemnieki un uzņēmēji nolēma, ka nākamajā reizē satiksies, lai
dalītos saimniekošanas pieredzē un pārrunātu
aktuālākos jautājumus.
Bet vēl viena jauka tikšanās reize gaidāma aprīlī – pirmo reizi kopš novada izveides,
Kokneses novada dome 5. aprīlī novada uzņēmējiem organizēs atpūtas vakaru.
Kokneses Novada Vēstis
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Asistenta pakalpojums
cilvēkiem ar I un II
grupas invaliditāti un
bērniem ar invaliditāti no
5 līdz 18 gadu vecumam
No 2013. gada 1. janvāra cilvēkiem ar I
un II invaliditātes grupu un bērniem ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadu vecumam pašvaldībā
būs tiesības pieteikties asistenta pakalpojuma
saņemšanai. Tas paredzēts, lai atvieglotu cilvēku ar invaliditāti pārvietošanos ārpus mājokļa un nokļūšanu vietā, kur cilvēks strādā,
mācās, saņem pakalpojumu vai veic sabiedriskās aktivitātes.
Šo pakalpojumu varēs saņemt:
• pieaugušie cilvēki ar I vai II invaliditātes grupu, pamatojoties uz Veselības un
darbspēju ārstu valsts komisijas (VDEĀVK)
atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību,
• un bērni no 5 līdz 18 gadu vecumam ar
invaliditāti, pamatojoties uz VDEĀVK atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem.
Pakalpojuma saņemšanai personai vai
viņas likumiskajam pārstāvim, ņemot līdzi
personu apliecinošus dokumentus, jāvēršas
tās pašvaldības sociālajā dienestā, kuras
teritorijā reģistrēta personas dzīves vieta, un
jāiesniedz šādi dokumenti:
• iesniegums ar lūgumu piešķirt asistenta pakalpojumu (iesniegumā norāda vēlamo
asistenta pakalpojuma saņemšanas apjomu,
vēlamā asistenta pakalpojuma sniedzēja vārdu un uzvārdu, informāciju par to, vai persona saņem asistenta pakalpojumu vai pabalstu
par asistenta izmantošanu Eiropas Savienības
finansēto projektu ietvaros);
• likumiskā pārstāvja pārstāvības tiesības apliecinošs dokuments (kopija), ja
asistenta pakalpojumu pieprasa personas likumiskais pārstāvis;
• VDEĀVK atzinums;
• Institūcijas apliecinājums par personas dalību pasākumos, kuru apmeklējumam
nepieciešams asistents (minēto apliecinājumu izsniegusi attiecīgā institūcija, kura organizē attiecīgos pasākumus ārpus mājokļa,
piemēram, aktīvs darbs biedrībā vai nodibinājumā, aktīva nodarbošanās ar sportu,
aktīva piedalīšanās pašdarbības kolektīvos,
ārpusskolas pasākumi bērniem);
• Darba devēja apliecinājums, ka persona ir darba ņēmējs pie attiecīgā darba devēja;
• Izglītības iestādes apliecinājums, ka
persona apgūst attiecīgu izglītības programmu konkrētajā mācību iestādē;
• Dienas aprūpes centra vai cita rehabilitācijas pakalpojuma sniedzēja apliecinājums, ja persona apmeklē attiecīgās
iestādes.
Sociālais dienests:
• Reģistrē iesniegtos dokumentus;
turpinājums 9. lpp.
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turpinājums no 8. lpp.

• Pārbauda sniegtās informācijas patiesumu, pieprasa papildu informāciju no citām
institūcijām, izvērtē personas iesaisti pasākumos atbilstoši 18.12.2012. MK noteikumu
Nr. 942 „Kārtība, kādā piešķir un finansē
asistenta pakalpojumu pašvaldībā” 1. pielikumā minētajiem kritērijiem;
• Mēneša laikā pieņem lēmumu par
asistenta pakalpojuma piešķiršanu, nosakot
asistenta pakalpojuma apjomu un ilgumu, vai
par atteikumu piešķirt asistenta pakalpojumu,
ja persona neatbilst asistenta pakalpojuma saņemšanas nosacījumiem;
• 10 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par to informē asistenta pakalpojuma
pieprasītāju;
• Slēdz līgumu ar asistenta pakalpojuma
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pieprasītāju un asistenta pakalpojuma sniedzēju;
• Kontrolē konkrētās personas izmantotā
pakalpojuma apjomu.
Asistenta pakalpojuma pieprasītājam
ir pienākums triju darbdienu laikā informēt sociālo dienestu par:
• Personas dzīvesvietas maiņu;
• Personas ievietošanu stacionārā ārstniecības iestādē, ilgstošas sociālās aprūpes
un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai ieslodzījuma vietā;
• Izmaiņām personas dalībā pasākumos
vai citiem apstākļiem, kas varētu būt par pamatu izmaiņām asistenta pakalpojuma apjomā vai asistenta maiņai.
Asistenta pakalpojuma sniegšana tiek pārtraukta uz laiku, kamēr asistenta pakalpojuma
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saņēmējs atrodas stacionārā ārstniecības iestādē, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai ieslodzījuma vietā.
Asistenta pakalpojuma sniegšana tiek
izbeigta:
• ja persona ir mainījusi dzīvesvietu;
• ja persona iesniedz sociālajā dienestā
iesniegumu par atteikšanos no asistenta pakalpojuma;
• ja ir beidzies VDEĀVK atzinuma derīguma termiņš;
• ja sociālais dienests vai Labklājības
ministrija konstatē, ka persona neatbilst kritērijiem, kuri nosaka asistenta pakalpojuma
saņemšanas nepieciešamību.
Baiba Tālmane,
Sociālā dienesta vadītāja

izglītība
Kokneses speciālās internātpamataskolas – attīstības centra audzēkņi
skolotājas
Veltas
Zariņas un Zandas
Grigānes
vadībā
piedalījās Starptautiskās vizuāli plastiskās mākslas projektā „Es dzīvoju
pie jūras”.
Projektā
„Es
dzīvoju pie jūras” piedalās dažādu valstu un
nacionalitāšu pārstāvji, kuru darbos spilgti
izpaužas nacionālā domāšana, krāsu izjūta un
dzīves uztvere. Liels prieks par mūsu skolas
5. klases skolnieku Agri Kozlovski, kurš ieguva šajā projektā atzinību!
Paldies skolēniem un skolotājām par piedalīšanos! Novēlu radošu darbību arī turpmāk!
Anita Ščerbinska,
direktores vietniece audzināšanas darbā

Mācīsimies darot!
Kokneses internātpamatskolā – attīstības
centrā jauns ieguvums – Promethean ActivTable interaktīvais galds ar skārienjūtīgu
darba virsmu, kurš īpaši piemērots bērniem
ar speciālām vajadzībām. Tas ir viegli pārvietojams no telpas uz telpu, pie tā vienlaikus
var darboties līdz pat 6 lietotājiem, kā arī
pieejams bērniem ar kustību traucējumiem.
Izmantojot mūsdienu tehnoloģijas, bērniem
tiek dota iespēja mācīties spēlējoties, gūt
prieku un pārliecību saviem spēkiem.
Ar šīs tehnoloģijas palīdzību būs iespēja veicināt bērnu komunikācijas prasmes un
sociālās iemaņas, attīstīt motoriku, koncentrēšanās spējas un trenēt uzmanību. Stundu
laikā būs iespējams strādāt ar dažāda līmeņa
un grūtības pakāpes uzdevumiem, nodrošinot
individuāli diferencēto pieeju, kā arī radīt interesi par latviešu valodas, matemātikas, mūzikas un dabas zinību apguvi.
D. Isajeva, direktore, I. Svence, metodiķe
Kokneses internātpamatskola –
attīstības centrs

Konkursa „Darini kalendāru”
apbalvošanas ceremonija
10. janvārī
Turpmākās
zinātkāres centrā
stundas
laikā
„Zili brīnumi”
visi varēja ienotika konkursa
saistīties rado„Darini kalenšajā darbnīcā,
dāru!” uzvarētāmācoties veidot
ju apbalvošana.
puzurus, kā arī
Tur piedalījās
iepazīt interakarī Arnolds Gultīvu, izglītojošu
bis no Kokneses
un zinātniski izspeciālās interklaidējošu eksnātpamatskolas
pozīciju, kura
– attīstības cenļauj uz ierastām
tra, kurš ieguva
lietām palūkoKalendārā novembra mēnesī redzams Pērses
UNESCO LNK
ties no cita skasimpātiju balvu pamatskolas skolnieces Aksanas Belijas darbs. Foto no tu punkta. Katrs
Kokneses internātpamatskolas – attīstības centra arhīva.
un Aksana Bevarēja
atrast
lija no Pērses
kādu eksponātu,
pamatskolas, kuras darbs redzams novembra ko izpētīt, aptaustīt un pārbaudīt.
mēnesī. Aicināti tika arī citi zīmētāji un „Zilos
Noslēgumā bija kopīga fotografēšanās un
brīnumus” redzēja Sergejs Moršins un Lauris ikviens tika pacienāts ar svētku torti.
Sviklis. Uzvarētāji saņēma vērtīgas balvas
Līga Kraukle – informātikas skolotāja,
no izdevniecības „Lielvārds”, zinātnes centra
Kokneses internātpamatskola –
„Zili brīnumi” un UNESCO LNK.
attīstības centrs

Aktīvi darbojas Comenius projektā
Bebru internātvidusskolā aktīvi notiek
darbošanās COMENIUS projektā. Skolēni
strādā pie tēmas:
• Dabas resursi – meži, mežu izciršana.
Vāc un apkopo materiālus par Latvijas mežu
resursu bagātību, izciršanas un atjaunošanas
apjomiem, kā arī mežu izciršanas ietekmi uz
ekoloģisko situāciju Latvijā, mežu resursu
aizsardzību.
• Norisinās konkurss par projekta logo,
kura tēma „Cieni sevi, cieni dabu!” Konkursa labākos darbus sūtīs uz Rumāniju,
COMENIUS projekta koordinatorvalsti,
kur no visu valstu iesūtītajiem darbiem iz-

vēlēsies labākos.
• Aktīvi norit gatavošanās nākamajam
braucienam uz Itāliju.
Vecgada nogalē saņēmām arī dāvanas un
apsveikumus no projekta dalībvalstīm.
Otrajā mācību pusgadā Bebru internātvidusskolā sāk darboties jaunsargu un ģitārspēles apguves pulciņi. Vēlmi darboties šādos
pulciņos skolēni izteica 2011./2012. m. g.
aptaujā.
Jaunsargu pulciņu vadīs instruktors Artis
Ošiņš, bet ģitārspēles apguves pulciņu skolotāja Malda Sokolovska.
Bebru internātvidusskola
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Kokneses novada pašvaldība apmaksā pusdienas
3. un 4. klases skolēniem

Ar rūpem par katru mazo skolēnu.
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas
4. a klases audzinātāja Biruta Ozola
katrā pusdienošanas reizē ir kopā ar savas
klases bērniem. Anitas Šmites foto.

Pusdienas labi garšo 4. klases Bebru
pamatskolas skolēniem.
Dzintras Sniedzes foto.
Valsts apmaksātas brīvpusdienas līdz šim
saņēma visi 1. klašu skolēni. No 2013. gada
1. janvāra brīvpusdienas tiek nodrošinātas arī
2. klašu skolēniem – to paredz 2012. gada
11. decembrī valdībā apstiprinātie Izglītības
un zinātnes ministrijas sagatavotie grozījumi
Ministru kabineta (MK) 2010. gada 28. decembra noteikumos Nr. 1206 „Kārtība, kādā
aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā
paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai”. 2012.
gada 15. novembrī Saeimā tika pieņemts likums „’Par valsts budžetu 2013. gadam”, kas
brīvpusdienu nodrošināšanai 1. un 2. klases
skolēniem 2013. gadā kopumā paredz atvēlēt
5 710 965 latus. Saskaņā ar iepriekšminētajiem MK noteikumiem viena 1. un 2. klases
skolēna brīvpusdienu nodrošināšanai valsts
atvēl 80 santīmus dienā. Nodrošinot dotāciju
pašvaldībām sākumskolas skolēnu ēdināšanai, tiek sniegts atbalsts ģimenēm ar bērniem,
nepiešķirot naudu tiešā veidā, bet nodrošinot
bērniem vismaz vienu sabalansētu, kvalitātes
prasībām atbilstošu ēdienreizi dienā. Kokneses novada izglītības iestādēs: Ilmāra Gaiša
Kokneses vidusskolā, Bebru pamatskolā un
Pērses pamatskolā valsts apmaksātas brīvpusdienas saņem 98 pirmklasnieki un 2. klases skolēni.

Pērses pamatskolas skolēni.
Sākoties otrajam mācību semestrim,
Kokneses novada pašvaldība apmaksā pusdienas 109 visu trīs izglītības iestāžu 3. un
4. klašu skolēniem. No 2013. gada janvāra
Kokneses domes budžetā plānotie izdevumi
brīvpusdienām 3. – 4. klašu skolēniem ir 13
845 lati. Par Kokneses novada domes labvēlīgo lēmumu gandarīti ir bērnu vecāki un
skolotāji, jo tagad siltas un gardas pusdienas
paēd pilnīgi visi 3. un 4. klases skolēni. Par
to pārliecinājās arī Kokneses Novada Vēstis,
ciemojoties izglītības iestādēs.
Mācās ēst veselīgi
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā pusdienas nodrošina individuālais uzņēmums
„Danis pluss”. Ieejot ēdnīcā neilgi pirms pusdienu pasniegšanas sākumskolas skolēniem,
gaisā vēdīja garšīgas maltītes aromāts. Pavāre Aija Proma pastāstīja, ka ēdienkarte tiek
sastādīta saskaņā ar 2012. gadā pieņemtajām
uztura normām. Katrā pusdienošanas reizē ir
divi ēdieni: zupa un saldais vai otrais ēdiens
un saldais.
Atskanot zvanam no mācību stundas, ēdnīca žigli piepildījās ar mazajiem pusdienotājiem. Kamēr 4. a klases skolēni ieturēja pusdienas, sarunājāmies ar klases audzinātāju
Birutu Ozolu. Viņa atzinīgi vērtē pašvaldības
lēmumu, jo tas ir nozīmīgs atbalsts skolēnu
vecākiem. Arī klašu audzinātājiem ir prieks,
ka bērni, gardi paēduši, var turpināt mācību
procesu. „Pirmajā mācību semestrī klasē bija
daži bērni, kuri reizēm nepusdienoja. Šobrīd
pusdienas ēd visi skolēni. Ar ēdiena kvalitāti
bērni ir apmierināti, varbūt dažreiz kāds nevēlas ēst griķus, bet izvēlas tikai vienu ēdienu, bet maizīti apēd vienmēr”, sacīja audzinātāja Biruta Ozola. 3. a klases audzinātāja
Īrisa Karosa pastāstīja, ka sākotnēji klases
bērni nevarēja pierast, ka vairs nevar izvēlēties ēdienu kā iepriekš, bet nu pie pārmaiņām
ir pieraduši un katru dienu ēd veselīgu maltīti. „Dažiem bērniem sākumā bija iebildumi
pret salātiem, klases stundās vairākkārt runājām par veselīgu uzturu un tagad ar prieku

noraugos, ka arī salāti viņiem labi garšo”,
savus novērojumus atklāja audzinātāja Īrisa
Karosa. Kopumā 3. un 4. klasēs Ilmāra Gaiša
Kokneses vidusskolā mācās 71 skolēns, tātad
tik daudz vecākiem vairs nav rūpju par pusdienu maksu.
Katru dienu garšīgas pusdienas!
Kokneses novada domes pieņemto lēmumu pozitīvi vērtē arī Bebru pamatskolā.
Skolas direktore Lidija Degtjareva atzina, ka
starp 24 skolēniem, kuri mācās 3. un 4. klasē
bija daži bērni, kuri reizēm nepusdienoja vai
izvēlējās tikai vienu ēdienu. 4. klases audzinātāja Dzintra Sniedze pastāstīja, ka bērnu
vecāki bijuši patīkami pārsteigti, uzzinot, ka
šajā mācību semestrī savām atvasēm pusdienu taloni vairs nebūs jāiegādājas. Viena šīs
klases bērna mamma atklāja, ka mēnesī par
pusdienām aptuveni iztērēja 14 latus, tagad
šo summu varēs izmantot citām bērna vajadzībām un šajā grūtajā laikā arī tā ir liela palīdzība ģimenēm ar bērniem. Turklāt reizēm
bērni vecāku iedoto talonu naudu iztērēja
našķos tuvējā veikalā, bet tagad viņi katru
dienu paēd garšīgas pusdienas. Ciemojoties
Bebru pamatskolā, jaunāko klašu skolēni
vienprātīgi apliecināja: „Mums katru dienu ir
ļoti garšīgas pusdienas!”
Pašvaldība domā par jauno paaudzi
Pērses pamatskolā 3. un 4. klasē mācās 14 bērni. Arī viņu vecāki ir pateicīgi
Kokneses novada domei par rasto iespēju
apmaksāt pusdienas. Pērses pamatskolas
direktore Gaļina Kraukle informēja: „Arī
līdz šim pusdienas ēda visi 3. un 4. klases
bērni, bet pašreizējā situācijā ģimenēm ar
bērniem ir svarīgs katrs lats, tāpēc ir apsveicami, ka novada pašvaldībā domā par
mūsu jauno paaudzi. Kad skolā paziņojām
šo jaunumu, bērni bija ļoti priecīgi, jo ir
pietiekami lieli, lai saprastu cik svarīgi tas
ir viņu vecākiem. Daži jokojot apsvēra iespēju, tagad šo ietaupīto naudiņu lūgt vecākiem citiem tēriņiem!”
Kokneses Novada Vēstis
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Klāt Meteņu laiks

I. Gaiša Kokneses vidusskolas sākumskolēni svin Meteņus. Ingunas Žogotas foto.

1991. gada barikāžu piemiņas pasākums Iršos

Iršu pagasta iedzīvotāji barikāžu atceres pasākumā. Daces Greles foto.
25. janvāra vakarā Iršu pagasta centrā
dega ugunskurs, aicinot iedzīvotājus piedalīties barikāžu atceres pasākumā.
Pie ugunskura pārvaldes vadītāja Raina Līcīte pateicās tiem pagasta ļaudīm, kuri
1991. gada janvārī devās uz Rīgu, lai bez
ieročiem, bet ar stingru pārliecību aizstāvētu
Latvijas neatkarību.
12 barikāžu dalībnieki saņēma kopbildi
par piedalīšanos pasākumā 2012. gadā.
Iršu sieviešu ansambļa dziedātās patriotiskās dziesmas uzjundīja vīros atmiņas par
notikumiem Rīgā pirms 22 gadiem. Kluba
vadītāja Rudīte Vaivode un bibliotēkas vadītāja Dace Grele lasīja Pērses pamatskolas skolēnu pierakstītās vecāku atmiņas par
trauksmainajām janvāra dienām.
Pasākums turpinājās bibliotēkā – visiem

kopīgi skatot nelielu filmu par barikāžu laiku
Rīgā. Noslēgumā iršēnieši – barikāžu dalībnieki, sēžot pie atmiņu galda, dalījās pieredzētajā un personīgajās izjūtās par janvāra
notikumiem.
Šķiet, ka ir tik daudz runāts un stāstīts
par barikādēm, bet arvien paliek lietas, par
ko parunāt. Šoferis Māris Vitte atcerējās, ka
viņš Iršu vīrus uz barikādēm veda ar pavisam
jaunu autobusu. Iebraucot Rīgā atklājās draudoša aina – visapkārt bija daudz sadegušas
tehnikas. Mārim palika neomulīgi, jo šinī situācijā viņam bija jāatbild gan par cilvēkiem,
gan jārūpējas, lai ar autobusu viss būtu kārtībā, jo pretējā gadījumā, kā tad Iršu vīri tiks
uz mājām un kā atbrauks nākošajā dienā citi?
Dace Grele,
Iršu pagasta bibliotēkas vadītāja

Meteņu laiks ir klāt!!! Ja arī Tev gribas meteņot, tad velc kažoku uz otru
pusi, atrodi masku vai izveido to pats un
aidā uz kalniņa!!! Deviņas reizes pirms
saules esot jānošļūc no kalniņa! To jau
var! Saulīte tagad nemaz tik agri nelec...
Auglībai! Lai viss aug griezdamies! Lai
laba raža laukos, lai lopiņi padodas un pašam dzīvē labi veicas! Kad tad jāsvin?
Tad, kad ziemas vidū sagribas pavasari...
tad, kad jau gaisā jaušama pavasara elpa...
tad, kad pērnie āboli vairs nav ēdami... Jā!
Tad svinami Meteņi. Atvadas no ziemas.
Lai veicas mums visiem!
Auglīgu gadu vēl
Inguna Žogota un
I. Gaiša Kokneses
vidusskolas sākumskolēni

Kokneses pagasta
bibliotēkas abonētie preses
izdevumi 2013. gadam
1. Una
2. Ievas Māja
3. Klubs
4. Ilustrētā Zinātne
5. Mūsmājas
6. Ilustrētā Pasaules Vēsture
7. Diena
8. Ievas Stāsti
9. Santa
10. Ieva
11. Latvijas Avīze
12. Mājas Viesis
13. Praktiskais Latvietis
14. Privātā Dzīve
15. Staburags
16. Veselība
17. Leģendas
18. Dārza Pasaule
19. Ir
20. Ievas Virtuve
21. Citādā Pasaule
22. OK

Kokneses bērnu bibliotēkas
abonētie preses izdevumi
2013. gadam.
1. Ilustrētā Junioriem
2. Spicā
3. Astes
4. Sīrups
5. National Geographic Latvija
6. Avene

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
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Kokneses bērnu bibliotēkā noslēgusies
„Bērnu/Jauniešu žūrija 2012”

„Bērnu/Jauniešu žūrijas 2012” projektu līdz galam izturēja 38 Kokneses bērnu bibliotēkas
žūrijas eksperti, to skaitā arī 9 pieaugušie eksperti, kuri piedalījās jaunizveidotajā
„Vecāku žūrijā”. Antras Vasiļevskas foto.
30. janvāra pēcpusdienā Kokneses bērnu jaunu dzīvi. Trešo vietu Kokneses eksperti
bibliotēkā ar darbīgu pasākumu atzīmējām piešķir U. Stārka grāmatai „Mans draugs Pērprojekta „Bērnu/Jauniešu žūrijas 2012” no- sijs, Bufalo Bils un es” – šajā grāmatā pasauslēgumu. Šoreiz projektu līdz galam izturēja le tiek atainota no zēna skata punkta un ir par
38 žūrijas eksperti, to skaitā arī 9 pieaugušie jautriem notikumiem vasaras brīvdienās pie
eksperti, kuri piedalījās jaunizveidotajā „Ve- vecvecākiem, bet, galvenokārt, šie notikumi
stāsta par ilgām pēc mīlestības un pārsteidzocāku žūrijā”.
Kokneses mazākie eksperti par vislabā- šo mīlestības spēku.
Jaunieši par vislabāko atzina vēsturiski
ko atzina A. Štefensmeijera bērnu grāmatiņu
„Lizelotei nenāk miegs”, kurā ir jauks stās- fantastisko romānu „Starp pelēkiem toņiem”,
tiņš par gotiņas Lizelotes cīņu ar miegu un kur notikumi risinās Sibīrijā otrā pasaules kara
gulēšanu. Bērniem ļoti patika arī I. Zanderes priekšvakarā un tā laikā. Otro vietu ieguva
„Dieguburti”, kurā katram alfabēta burtiņam latviešu rakstnieces I. Eņģeles vīzija par dzīvi
ir savs dzejolītis. Kā viena no trim labākajām nākotnē – grāmata „75 dienas”. Godpilnā trebērnu skatījumā ir arī M. Cielēnas stāstu grā- šā vieta tiek A. Kuiperes grāmatai „Dzīve uz
matiņa „Ēžuļa peldriņķis”, kurā pieci meža ledusskapja durvīm”, kura, kā paši pusaudži
zvēri meklē atbildes uz dažādiem viņiem atzīst, ir emocionāli piesātināta. Visa grāmata
sastāv no zīmītēm pie ledusskapja, kurās varsvarīgiem jautājumiem.
3. - 4. klašu grupas bērni, no piecām pie- būt ir maz vārdu, bet ļoti daudz informācijas
dāvātajām, par vislabāko atzina U. Ausekļa un emociju, kuras lasītājs spēj uztvert un just
dzejoļu grāmatu „Zīlītes pīlītes pūš”, kurā ir līdzi mātes un meitas sarežģītajām attiecībām.
2012. gada „Bērnu/Jauniešu žūrijas” jaudaudz putnu un zāļu, daudz valodas mīļuma
un daudz Latvijas. Ļoti aizraujošas eksper- nums ir „Vecāku žūrija”, un grāmatu kolektiem likās arī M. Ložinska „Būtnes bēg”- cija pārsteidz ar savdabīgu literatūras izlasi,
piecas mūsdienīgas pasakas par Bruņurupuci, kurā par labāko vecāki atzina M. Hedona
Mušu, Baktēriju un Putnu - par viņu savda- grāmatu „Savādais atgadījums ar suni naktī”bīgo skatu uz dzīvi un pasauli tiem apkārt. grāmatā autors parāda kāda zēna ar īpašām
Kā trešā labākā žūrijas ekspertiem likās M. vajadzībām prātu un dzīvi. Kā otro labāko
Kerenesa stāsts „Nozagts oranžs divritenis” – vecāki novērtēja Dž. Sjerra i Fabras grāmatu
„Kafka un ceļojošā lelle” – stāsta galvenais
detektīvstāstiņš bērnu gaumē.
5. - 7. klašu grupā šogad bija visvairāk varonis, lai iepriecinātu mazu meitenīti, kuekspertu – 11. Un viņi lēma, ka vislabākā rai pazudusi lelle, kļūst par leļļu pastnieku.
grāmata viņu kategorijā ir U. Poznanska ro- D.Penaksa grāmata „Skolas sāpes” ir automāns par datorspēli „Erebos” – kā kāds bērns biogrāfiska proza par franču skolēnu un skoatzina, izlasot šo grāmatu, datorspēles spēlēt lotāju attiecībām. Eksperti šo grāmatu atzina
vairs īsti negriboties. Par otro labāko pusau- kā trešo, kas patika. Un, visbeidzot, norvēģu
dži atzīst R. Regera stāstu „Emīlija dīvaine”, rakstnieka E. Lū romāns „Doplers”, kurš,
kurā meitene zaudē atmiņu un iedomājas sev manuprāt, visvairāk tika apspriests savdabī-

bas un pārdrošības dēļ. Romānu visvairāk varētu raksturot citāts: „Dārgie tautieši, es kliedzu, es jūs nemīlu. Atveriet acis un pārstājiet
būt tik sasodīti priekšzīmīgi”. Tas īsumā par
kolekcijas grāmatām.
Atgriežoties pie pasākuma, par darbu
žūrijā katrs tās dalībnieks saņēma Atzinības
rakstus vai Pateicību un dāvaniņas. Šogad visiem „Bērnu/Jauniešu žūrijas 2012” dalībniekiem tiek dāvinātas aproces Latvijas karoga
krāsās ar uzrakstu „Vairāk labu lasītāju”. Šīs
aproces ir visiem žūrijas ekspertiem un būs
arī ieejas biļete Lielajos Lasīšanas svētkos 2.
martā Ķīpsalā, kurā arī uzzināsim visu „Bērnu/Jauniešu žūrijas 2012” ekspertu viedokli
par žūrijas kolekcijas grāmatām un tiks apbalvoti grāmatu autori, ilustratori, tulkotāji
un izdevēji. Jau otro reizi mēs noslēguma pasākumā izlozējam sešus veiksmīgos, kuri 2.
martā ar mums kopā varēs braukt uz Ķīpsalu.
Bet uz Ķīpsalu 2. martā var doties arī pārējie
2012. gada žūrijas eksperti, par ieejas kartēm
izmantojot iepriekšminētās aproces.
Noslēguma pasākuma turpinājumā bērni
un vecāki piedalījās trīs dažādās meistarklasēs. Vienā bija iespēja darināt „Mīļmantiņu”
no zeķes vai cimda. Otrajā varēja apgūt Origami mākslas pamatus, bet vēl vienā – izveidot masku, kuras visiem sanāca ļoti mirdzošas. Daži aktīvākie pat paspēja darboties
vairāk kā vienā darbnīcā.
Pasākumu noslēdzām ar savu veikumu
izrādīšanu pie garda kliņģera un sulas glāzes.
Vēlreiz paldies visiem dalībniekiem un
uz tikšanos nākamajā jau šā gada žūrijā!
Izlasi un novērtē pats iepriekš minētās grāmatas un varbūt radīsies vēlme arī Tev šogad piedalīties šajā fantastiskajā lasīšanas piedzīvojumā.
Uz tikšanos bibliotēkā!
Antra Vasiļevska,
Kokneses pagasta bērnu bibliotēka

Sveču un svečturu
izstāde
Februāris – sveču mēnesis, svecenis arī
ziemas vidus. Sveču dienu neuzskatīja par
īpaši svinamu. Vairāk svin kristīgie ļaudis,
jo šī ir Marijas šķīstīšanās diena. Baznīcā
notiek sveču svētīšana. Ziemas vidus parasti bija sveču liešanas laiks, kad tās gatavo visam gadam, lai ilgi un gaiši degtu.
Mūsdienās sveces pārsteidz ar savu
daudzveidību. Katrai gaumei un dzīves situācijai var izvēlēties dažādu krāsu, smaržas, vaska, parafīna un želejas sveces.
Kokneses pagasta Ratnicēnu bibliotēkā februāra mēnesī skatāma sveču un
svečturu izstāde.
Sarmīte Leitāne,
Kokneses pagasta
Ratnicēnu bibliotēkas bibliotekāre
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Dienas centra aktivitātes februāra otrā
Gidons Krēmers un
pusē – marta sākumā
„Kremerata Baltica”
Turpinām iesākto tradīciju – katrai dienai savs temats!
sniegs veltījumu
Datums
Aktivitāte
Kas jāņem līdzi
1.d. – lasām „Sarkano pasaku”;
koncertu Likteņdārzam
2.d – Glāze, krūze,
2.d. – dekorējam dāvanas ar stikla krāsām;

2013. gada 28. aprīlī pulksten 12 pasaulslavenais vijolnieks Gidons Krēmers
un kamerorķestris „Kremerata Baltica”
sniegs Likteņdārzam veltītu koncertu Lielajā ģildē. Koncertā skanēs P. Vaska „Epifānija”, kā arī L. Desjatņikova, D. Tabakovas,
G. Pelēča un citu autoru opusi, kas ir īpaši
veltījumi Gidonam Krēmeram un kamerorķestrim „Kremerata Baltica”. „Es veltu šo
koncertu cerībai, ka Latviju gaida ziedoša un
kopta dārza nākotne,” saka Gidons Krēmers.
Pēc koncerta tradicionāli notiks mākslas
darbu labdarības izsole, kurā interesenti varēs
iegādāties gleznas, tēlniecības darbus, grafikas,
plakātus, manuskriptus, partitūras un citus vērtīgus kultūrvēsturiskus priekšmetus. Pasākuma
laikā iegūtie līdzekļi tiks ieguldīti Likteņdārza
amfiteātra būvniecības turpināšanā.
Tradīciju rīkot labdarības koncertus
„Kokneses fonds” ar sadarbības partneru
atbalstu aizsācis pirms četriem gadiem tieši
ar Gidona Krēmera un „Kremerata Baltica”
koncertu 2009. gadā. Iepriekšējos gados koncertos piedalījušies izcili mūziķi – pianists
Vestards Šimkus, komponists Arturs Maskats, solisti Aira Rūrāne, Andris Ludvigs, diriģenti Andris Veismanis un Normunds Vaicis, Latvijas Radio koris, diriģents Sigvards
Kļava un pianists Reinis Zariņš.
Pēc koncerta turpat, Lielajā ģildē, notiks
mākslas darbu izsole. Tāpat kā iepriekšējos
gados izsoles vadītājs būs „Kokneses fonda”
padomes loceklis Guntis Belēvičs. Izsoli organizēs SIA „Izsoļu nams”. 2012. gada izsoles
katalogs apskatāms http://izsole.liktendarzs.lv.
Labdarības pasākuma laikā iegūtie līdzekļi tiks ieguldīti Likteņdārza amfiteātra
būvniecībā, kas iesākta 2010. gadā. Tajā ieguldīti arī iepriekšējos pasākumos saziedotie
līdzekļi. Šajā sezonā plānots turpināt amfiteātra būvniecību.
Likteņdārzs tiek īstenots uz salas Koknesē, Daugavas vidū, 22 ha platībā uz Kokneses pašvaldībai piederošas zemes pēc Japānas
ainavu arhitekta Shunmyo Masuno projekta,
kurš 2006. gadā starptautiskā 207 projektu
konkursā tika atzīts par labāko. Pirmie darbi
uz salas sākti 2008. gadā, kad izveidota ābeļu
aleja un izbūvēts ceļš uz dārza centrālo daļu
– amfiteātri. 2009. gadā līdz šķembu stadijai
izbūvēts perimetrālais ceļš. 2010. gadā iesākta un 2011. gadā turpināta dārza centrālās
daļas – amfiteātra – būvniecība. 2012. gadā
uzbūvēta Skatu terase. Sākuma darbi dārzā
veikti par Fonda dibinātāju ieguldītajiem līdzekļiem. 2012. gadā Likteņdārzu apmeklējuši vairāk nekā 100 000 cilvēku.
Biļetes uz koncertu nopērkamas www.
bilesuparadize.lv un „Biļešu Paradīzes”
tirdzniecības vietās. Cena – no 5 līdz 25
latiem.
Vairāk par projektu – www.liktendarzs.lv.
Informācija: Valda Auziņa
info@koknesesfonds.lv
6728 9535, 2947 6146

11.02. – 15.02.
Sarkanā nedēļa

ko vēlas izdekorēt
3.d – spēles par un ap Sarkano;
un dāvāt kādam
4.d. – bērnu virtuve „Pankūkas sirds formā”;
Valentīndienā
5.d. – ceļam cietokšņus (ja lips sniegs).
1.d. – top Latvijas CV;
2.d. – „Mani ieaustie gada skaitļi”;
18.02- 22.02
„Dzimtās valodas 3.d. – galda spēles: „Latvija” „Upword”,
Sequence;
nedēļa”
4.d. – bērnu virtuve „Latviskais ēdiens”;
5.d. – top Igaunijas CV.
1.d. – lasām „Zilo pasaku”;
2.d. – krāsojam, veidojam „Mandalas”;
25.02.-01.03.
3.d. – galda spēles;
Zilā nedēļa
4.d. Vārām desiņas, cik
4.d. – bērnu virtuve „Spageti astoņkāji”;
pats apēdīs
5.d – ejam fotografēt dabu.
1.d. – lasām „Dzelteno pasaku”;
2.d. „Top dzeltenas papīra tulpes” un krokusi,
gaidot pavasari!
04.03. – 08.03
Dzeltenā nedēļa 3.d – galda spēles;
4.d. – bērnu virtuve „Ātrā kūka”;
5.d. – Sveicieni visām meitenēm/ sievietēm –
8. martā!

Katru OTRDIENU pl. 18:30 DC telpās notiek „FOTO pulciņš”. Esi ieinteresēts? Nāc
un iesaisties!
Novēlot vairāk iedzīvotājiem baudīt sniega priekus,
DC kolektīvs

LSK Kokneses nodaļa aktīvi
darbojas 2013. gada sākumā
Gads iesācies ar nodaļas pilnsapulci 16.
janvārī, kuras laikā tika apskatīti šādi jautājumi:
• Pārvēlēti vai apstiprināti jau esošie nodaļu vadītāji – Iršu nodaļu turpmāk vadīs Rudīte
Vaivode, Bebru nodaļas vadītāja paliek Lība Zukule un Kokneses nodaļu vadīs Sofija Tipaine.
• Izrunātas lietas/aktivitātes, ko esam
visā novadā paveikuši 2012. gadā un tādu
nemaz nav tik maz, ieskatam – Goda donoru
sumināšanas pasākums, dalītas EK pakas un
akcijas „Paēdušai Latvijai” pārtikas pakas,
dalīta humānā palīdzība gan Kokneses drēbju
dienās, gan Bebru un Iršu sociālās palīdzības istabās, vākti ziedojumi akcijā „Skolas
soma” un regulāri biedri palīdzējuši Donordienu organizēšanā u.c. aktivitātes.
• Šogad plānojam turpināt iesāktās 2012.
gada aktivitātes, sakārtot Donoru reģistrus, lai
pienācīgi godinātu Goda donorus jau 2014.
gada sākumā, tāpat turpināt piesaistīt jaunus /
aktīvus biedrus visos Kokneses novada pagastos un meklēt risinājumu, kur Koknesē varētu
izveidot stacionāru sociālās palīdzības istabu.
Regulāri saņemam jautājumu Kur pazudusi EK pārtikas paku programma 2013.gadā?
LSK ES Pārtikas izdales programmas vadītāja Alla Žarkova informēja, ka vienai personai 2013. gadā paredzēti būs ne vairāk kā
septiņi pārtikas produktu komplekti ar šādu
saturu: pilnpiena pulveris (0,4kg), makaroni (1kg), tvaicēti rīsi (0,4kg), griķi (0,4kg),
manna (0,5kg), kviešu milti (0,5kg) un sautēta cūkgaļa (0,25kg).
Programmu paredzēts sākt vasaras
sākumā, bet pagaidām konkrētu datumu
nosaukt nevar, jāseko līdzi informācijai. Ie-

dzīvotāji tiek AICINĀTI vairāk iekopt mazdārziņus, tādā veidā rūpējoties par savu labklājību.
Pārtikas banka „Paēdušai Latvijai”
darbību turpina 2013. gadā mazliet mainot
noteikumus, kurām klientu grupām šāda palīdzība būs pieejama, tātad pakas tiks piešķirtas pēc šādiem principiem:
⇒ Prioritāri pārtikas pakas tiek piešķirtas ģimenēs ar bērniem ar zemiem ienākumiem (zem iztikas minimuma – 2012. g.
novembris Ls 177,19 uz vienu ģimenes locekli) un Sociālais dienests dažādu iemeslu
dēļ nav un nevar piešķirt trūcīgās vai maznodrošinātās statusu.
⇒ Pensionāriem un invalīdiem ar ienākumiem zem iztikas minimuma uz vienu
ģimenes locekli un Sociālais dienests dažādu
iemeslu dēļ nav un nevar piešķirt trūcīgās
vai maznodrošinātās statusu.
⇒ Glābējpakas tiek piešķirtas ģimenēm
krīzes situācijā (tad ja šīs pakas ir pieejamas
LSK nodaļā).
Iesniegumu, šādai palīdzībai var aizpildīt
Koknesē pie sociālajiem darbiniekiem, vai Ģimenes atbalsta dienas centrā, Bebros – sociālās
palīdzības istabā, Iršos – pie sociālās darbinieces.
Janvāra beigās notika šogad pirmās
„Drēbju dienas” Koknesē, kur tika palīdzēts
130 (piereģistrētām) personām un viņu ģimenes locekļiem. PALDIES visiem ziedotājiem!
LSK Bebru nodaļa saka Lielu PALDIES
visiem Donoriem, kas janvāra mēnesī atbalstīja Donordienas Vecbebros!
Kopā mēs varam vairāk!
LSK Kokneses nodaļa

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

„Saules” –
pirmā renovētā
daudzdzīvokļu
māja Bebros
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Kokneses novada represēto valdes
informācija
Iecerēts, ka 5. martā Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā ar skolēniem tiksies Kokneses novada represētie. Diskusiju vadīs
LU juridiskās fakultātes studente Kristīne
Cerbule. Gatavojoties diskusijai, Kokneses
novada represēto nodaļas valde lūdz skolēnus, izmantojot mācību literatūru un vēstures skolotāju stāstīto, izpētīt 1941. un 1949.
gada vēsturiskos notikumus, no uzzinātā
pārdomāt jautājumus, kurus uzdot šo notikumu aculieciniekiem. Kokneses novada
represēto nodaļas valde aicina novada skolu
jauniešus izzināt savā apkārtnē dzīvojošos
iedzīvotājus, kuri cietuši represijās un uzrakstīt viņu dzīvesstāstus. Līdz 20. martam
tie jāiesniedz Kokneses Ģimenes dienas
atbalsta centrā. Ar Kokneses novadā dzīvo-

jošo represēto personu sarakstu un adresēm
var iepazīties Kokneses Ģimenes dienas atbalsta centrā. Labāko darbu autori saņems
Kokneses novada domes balvas – Kokneses
sporta centra dāvanu kartes.
Pieminot 25. martu – komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienu, 23. martā pulksten 12.30 pie Kokneses kultūras nama notiks
svinīgs atceres brīdis. Pulksten 13.00 visi būs
laipni aicināti uz Ogres skolotāju kamerkora
koncertu.Turpinājumā kultūras nama mazajā
zālē jaunā vēstures pētniece Kristīne Cerbule
informēs par skolēnu un represēto diskusiju
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā. Pasākuma dalībnieki varēs kavēties atmiņās un pārrunāt aktuālus jautājumus.
Kokneses Novada Vēstis

Ceļā pie lasītājiem
„Gaismas pieskāriens Koknesei”
Bebru pagasta centrā starp citām ēkām
ar savu jauno un glīto izskatu patīkami izceļas daudzdzīvokļu māja „Saules”. Pēc
renovācijas tai labi iederas saulainais mājas vārds. Vislielākais prieks par paveikto
mājas labiekārtošanā ir tās 24 dzīvokļu
iemītniekiem. Kopš daudzdzīvokļu ēkas
uzcelšanas 1979. gadā nozīmīgi remonta
darbi līdz šim netika veikti.
Lai uzsāktu mājas renovāciju un iegūtu nepieciešamo līdzfinansējumu ERAF
projektā „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”, 2010.
gada 16. septembrī tika nodibināta biedrība „Saules māja Vecbebros”.
2012. gada 1. augustā biedrības vārdā
mājas vecākā Vineta Daniļeviča noslēdza
līgumu ar IK RL Būvnieks. 2012. gada
10. decembrī tika parakstīts darbu pieņemšanas – nodošanas akts. Renovācijas
gaitā ir veikta fasādes, ārsienu, cokola un
bēniņu siltināšana, siltumapgādes sistēmas un ventilācijas renovācija, jumta
renovācija, logu un durvju nomaiņa koplietošanas telpās, lodžiju aizstiklošana,
ieejas mezglu renovācija. Kopējas darba
izmaksas ir 127 248,98 lati.
Mājas vecākā Vineta Daniļeviča pastāstīja: „Lai varētu atmaksāt kredītu, ir
palielināta apsaimniekošanas maksa. Tomēr ieguvums mājas iedzīvotājiem ir tas,
ka katrā dzīvoklī ir individuāla siltuma
patēriņa uzskaite, katram radiatoram ir
savs skaitītājs, tādējādi dzīvokļa saimnieks var noregulēt nepieciešamo siltumu
telpā.”
Kokneses Novada Vēstis
Dzintras Sniedzes foto

Šomēnes savu ceļu pie lasītājiem sāks
kopīgiem spēkiem dzejā izlolotais sapnis
par Koknesi – dzejas grāmata „Gaismas
pieskāriens Koknesei”. Uz grāmatas prezentāciju un tikšanos ar dzejoļu autoriem
interesenti būs aicināti Kokneses Ģimenes
dienas atbalsta centrā un Kokneses pagasta bibliotēkā – par datumiem un norises
laiku lūdzam sekot afišām, informācijai

Kokneses novada mājas lapā. Grāmatas
izdošanu 500 eksemplāru metienā tipogrāfijā „Iespēju grāmata” finansē Kokneses
novada dome. Ilgi gaidīto grāmatu – veltījumu Koknesei, dzejas draugi varēs iegādāties par ziedojumiem abos prezentācijas
pasākumos un pēc tam Kokneses novada
domē.
Kokneses Novada Vēstis

No sacensībām Igaunijā atgriežas ar
labiem rezultātiem!
Igaunijā, Pannjarvē, 20. janvārī norisinājās viens no distanču slēpošanas sacensību posmiem „Swedbank” kausa izcīņā
jauniešiem vecumā līdz 23 gadiem. Šajās
sacensībās piedalījās arī jaunieši no Latvijas
– no Cēsīm un mūsu novada jaunie sportisti:
Ralfs, Patrīcija un Edijs Eiduki no Bebriem.
Nebēdājot par auksto ziemas dienu ar -15°C,
spēkiem sacentās 630 dalībnieki. Vislabāk

veicās Patrīcijai Eidukai N13 grupā, 34 dalībnieču konkurencē, 2 km slēpojumā brīvajā
stilā. Apsveicam Patrīciju ar 1. vietu! Ralfs
Eiduks, veicot 5 km distanci brīvajā stilā
M16 grupā, izcīnīja 8. vietu 30 dalībnieku
konkurencē, bet jaunākais brālis Edijs M11
grupā, kurā sacentās 50 dalībnieki, 2 km distancē brīvajā stilā, ieguva 10. vietu.
Kokneses Novada Vēstis

Ralfam un Patrīcijai Eidukiem jaunajā
gadā jaunas uzvaras

Ralfam Eidukam jaunajā gadā jaunas
uzvaras! Foto no Eiduku ģimenes arhīva.
Veiksmīgi jaunais gads iesācies bebrēniešiem – Aizkraukles novada sporta skolas
audzēkņiem Ralfam Eidukam un Patrīcijai Eidukai. 5. un 6. janvārī viņi Madonā piedalījās
Latvijas kausa pirmās kārtas biatlona sacensī-

bās. Kopā ar Latvijas sportistiem sacentās arī
lietuvieši. Ralfs Eiduks B grupā sprintā izcīnīja
pirmo vietu, bet masu startā 2. vietu. Patrīcija Eiduka C grupā sprintā ieguva 4. vietu, bet
masu startā godpilno 1. vietu.
Ralfs un Patrīcija labi nostartēja arī 12. un
13. janvārī Priekuļos, kur norisinājās Latvijas
čempionāta sacensības distanču slēpošanā. Pirmajā sacensību dienā V 16 grupā klasiskajā stilā
Ralfs uzvarēja, bet māsa S 14 grupā ieguva 2.
vietu. Nākamajā dienā slēpotāji sacentās slīdsolī. Ralfs un Patrīcija katrs savā vecuma grupā
ieguva 1. vietu. Sacensībās slīdsolī piedalījās
arī viņu jaunākais brālis Edijs. Startējot ar divus
gadus vecākiem zēniem V12 grupā, viņš 44 dalībnieku konkurencē ieguva 10. vietu.
Aizvadītā gada novembrī Ralfs trīs nedēļas
trenējās sporta nometnē Zviedrijā. Drīzumā abi
jaunie sportisti dosies uz sacensībām Igaunijā.
Kokneses Novada Vēstis
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Patiesības kalējs
Voldemārs Jākobsons

Kādā baltā ziemas dienā 20. gs.
30. gadu vidū. Foto no tēlnieka V. Jākobsona
memoriālās mājas – muzeja krājuma.

Granītā kalts mākslas darbs ir grāmata,
kura klusē un nenieka nestāsta, ja nav apgūtas akmenī ierakstītā lasītprasmes iemaņas.
Tēlnieka V. Jākobsona akmens darbu lasītprasme trenējama, iepazīstot viņa ārkārtīgi
savdabīgo personību, kura tiecās pēc absolūtas vienkāršības un tikpat galējas vientulības, studiju biedru devumu latviešu tēlniecībā, visaugstāko kalnu virsotņu vilinājumu,
laiktelpu, kurā viņš dzīvoja.
Ļoti iespējams, ka pelēkais un varenais
Vecbebru muižas šķūnis, kurā Voldemārs
Jākobsons kā sešgadīgs puisēns 1905. gadā
ieradās no Rīgas uz palikšanu līdz sava septiņdesmit piecus gadus ilgā mūža beigām, ir
viens no visspēcīgākajiem topošā tēlnieka
personības ietekmētājiem. Iekštelpas plašums, eņģeļi aiz augsto griestu sijām, milzīgās divviru durvis uz paradīzi un elli un dvēseles mūžības krāsa, ar kuru piesūcināts ik
šķūņa dēlis, darīja visu, lai katlu kalēja vienīgais dēls kļūtu Vienvienīgais – cilvēks, kuram nebūs līdzinieka dzīvē, sadzīvē, mākslā.
Neatkārtojams, neizskaidrojams viņš palika
savā mīlestībā, ģērbšanās stilā, paradumos,
runas veidā, uzskatos, domāšanā. Ļoti ticams, ka pakalns, uz kura uzbūvēts muižas
šķūnis un no kura vēl šodien augstumā ceļas
elpu aizraujošs skats un traucas tālumā pāri
apkārt esošo līdzenumu vienmuļībai, atmodināja katlu kalēja vienīgajā dēlēnā mūžīgās
spārnos celšanās alkas un vēlmi skatīt dzīvi
no augšas kā ērglim, nevis no akas dibena
kā vardei.
„Vīrišķība neprasa, vai klints ir augsta”, tā būs rakstīts grāmatā, kuru tēlnieks
V. Jākobsons godbijīgi gadiem ilgi glabās

pagalvī. Jā, tieši Rasula Hamzatova grāmata „Mana Dagestāna” kļūs par mākslinieka
Svētajiem Rakstiem, jo tur melns uz balta
rakstīts: „Dod man tādu patiesības izjūtu,
lai es spētu līku nosaukt par līku, bet taisnu
– par taisnu”. Jēzus vietā viņam būs Mākslas akadēmijā iepazītais un daudzu topošo
tēlnieku paraugs Ogists Rodēns ar to pašu
aicinājumu: „Mākslinieka uzdevums ir norobežot patiesību no izlikšanās.”
Un katlu kalēja vienīgais dēls kalpoja
savam Dievam. Viņš nesa akmenī patiesību. Centās noskaldīt visu lieko, lai paliek
patiesība. Rupja bija viņa akmens apstrāde, robusti viņa kalta cirtieni. Tikai tāpēc
V. Jākobsons granītu neslīpēja, lai akmens
faktūra neslēptu, lai glabātu viņa pēdas. Viņš
ienīda slīpēšanu. Tā bija izlikšanās. Tāpat kā
patriecama no šķūņa bija gane, kura atsaucās gan tēlnieka aicinājumam kalt viņu akmenī, bet nebija vairs iepriekšējā dienā gar
šķūni ejam redzētā lietū izmirkusī sieviete
ar pelēko dienu uz salīkušās muguras. Kam
vajadzīga viņas maska: goda brunči un goda
krekls zem koši rūtotās vilnas seģenes?
Pelēkā vēja blūzē lielām kabatām uz krūtīm, slēpotāja vai kalnos kāpēja zābakiem kājās un tukšu mugursomu plecos – tāds viņš
bija redzams it visur, arī Mākslas akadēmijas
gaiteņos no 1921. gada līdz 1931. gadam. Cik
neizpratnes, cik jautājumu šī soma neizraisīja līdzcilvēkos! Tikai retais zināja, ka tukšā
mugursoma bija viņa Patiesības manifestācija. Ja tā būtu piebāzta, varētu padomāt, ka tur
akmeņi plāceņu vietā.
Būdams Mākslas akadēmijas K. Rončevska vadītās Tēlniecības meistardarbnīcas students, V. Jākobsons ar profesionālu
interesi sekoja līdzi tam, kādu ceļu mākslā
gāja viņa studiju biedri: Aleksandra Briede,
Fricis Ešmits, Marta Lange, Kārlis Jansons.
Viņš vēroja, salīdzināja, ap – skauda un cietinājās. Kā teiksmainais Staburags Daugavas kreisajā krastā apauga ar pārakmeņotām
avotkaļķu nogulsnēm, tā V. Jākobsons pārakmeņojās no iekšpuses, kur stīvinājās asinīs nonākušie akmens putekļi un laikabiedru
atzītie panākumi. Skarbs cilvēks viņš veidojās, mūžam neapmierināts rādījās viņa vaigs
ar nekustīgo augšlūpu un ērgļa vērīgumu
acīs. Dzēlīga viņa mēle, bet nenosodāma, jo
mākslā nav laipnības. Mākslā ir vienīgi patiesība, un to V. Jākabsons vispirms veidoja
no māla, kas tēlniekam nozīmē to pašu, ko
gleznotājam skice, un pēc tās gāja akmenī,
tēlu pielāgojot akmens dabīgajam raksturam. Akmens nedrīkstēja ciest, visas sāpes
V. Jākobsons uzņēmās uz sevis. Kā viņš

apskauda gleznotājus viņu daudzo mākslas
izteiksmes līdzekļu dēļ. Viņiem spilgtas krāsas, runājošas līnijas, bet tēlniekam vienīgi
vienmēr mēma forma. Fricis Ešmits un Kārlis Jansons – tēlnieki, kuru diplomdarbos jūtama O. Rodēna ietekme. Gan Ešmita „Kurbada cīņā ar raganu” (1932), gan Jansona
„Cīņā ar kentauru” (1925) V. Jākobsons pamanīja sava Dieva baušļa pārkāpumu: „Padevīgi mīliet meistarus, kas dzīvojuši pirms
jums, tomēr neatdariniet tos!”
V. Jākobsons neatdarināja. Diplomdarbā
„Kaisle” (1931) viņš tiecās pēc formu vienkāršojuma, pēc robustuma. Arī vēlākajos
darbos – māmuļu, meiteņu un ganu bērnu
tipi V. Jākobsona raupji apdarinātās akmens
stājskulptūras formās – ieguva primitīvajai
mākslai tuvu izteiksmes spēku. Tajā pašā
laikā Fricis Ešmits, ar kuru V. Jākobsonam
Rīgā bija kopīga darbnīca, tiecās pēc liegi
plūstoša plastiskuma. Viņa liriķa dabai visatbilstošākais materiāls bija marmors, no
kura vairījās V. Jākobsona formu un masu
izjūtošie pirksti. Bronzai, čugunam, granītam, dolomītam, cementam, ģipsim, mālam
– tiem droši pieskārās, bet tikai ne maigajam
un poētiskajam marmoram.
Liriskas apceres motīvi vērojami studiju
biedrenes Martas Langes diplomdarbā „Kapa
pieminekļa kompozīcija” (1932), kas apliecināja viņas monumentālistes dotības un spēju
atklāt cilvēka dvēseles noskaņas. Vēlāk M.
Lange kapa pieminekļos sniegs sižetiskus
risinājumus un monumentāli ekspresīvos
darbos iedzīvinās Grīga un Mendelsona skaņu tēlus. K. Jansons 1929. gadā izveidotajā
kapa piemineklī A. Deglavam pauda kaismīgu dramatismu, gara spēka pretošanos nāves
lēmumam. Vai savu laikabiedru nepanākto
veikumu V. Jākobsons analizēja, kad arī viņš
kala kapa pieminekļus?
„Maniem akmens tēliem pietrūkst šo
jūtīgo ritma nianšu. Paskat, kā figūras ietvērumu monolītā atdzīvina sievietes galvas
pavērsums, izteiksmīgās auguma proporcijas, plandošie brunči,” tā V. Jākobsons
varētu prātot par Aleksandras Briedes „Dainu”(1939), kurai bija lemts atrasties Vīgantes parkā netālu no Liepavota un Staburaga.
Ko viņš domāja par savu mazkustīgo cementa Tautu meitu Vecbebru muižas parkā salīdzinājumā ar Sašiņas pāri Daugavai
plūstošo Dainu, varam tikai nojaust.
V. Jākobsons improvizēja kalšanas gaitā. Par to liecina viņa figūru un galvu veidojumu īpatnēji strupās, izteikti neklasiskās
proporcijas, brīvie apjomu placinājumi un
seklie detaļu iekalumi.

turpinājums 16. lpp.

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
turpinājums no 15. lpp.

„Gleznai pašai par sevi jāizteic nosaukums, nevis uzzīmē mušu un paraksta
„Zilonis”, – tā V. Jākobsons mācīja savus
skolēnus, maizes darbu strādādams Pļaviņu
ģimnāzijā, bet krēslas stundās mežonīgi plosīdamies, lai pieskaņotu Kukažiņas, Saimnieces, Latvietes tēlu akmens dabiskajai formai. Tā bija laime pēc Mākslas akadēmijas
trīspadsmit gadus dzīvot Pļaviņās, kur abi
mākslinieki Štrāli, Jaunsudrabiņš, Norvils,
Prūsa, Reinholde – visi mākslas katedrāles
cēlāji, visi vajadzīgi plaukstošai valstij.
Aleksandrs Štrāls savās gleznās tiecās
pēc klusinātām apmākušās dienas krāsām,
pēc pelēcīgi mēļa kolorīta, un Vecbebru
tēlniekam simpatizēja šis vienkāršais, neizskaistinātais Daugavas plostnieka dēla dabas un dzīves tvērums. Štrāla gleznām radniecīga bija akmenī izkaltā un šķūņa ligzdā
atstātā Pelēkā diena, kurā sejām nav vaibstu,
priekšmetiem – kontūru. Štrāla „Jaunsaimnieku”, kurā attēlots galdnieka darbos aizņemts saimnieks, kalps un amantnieks vienā
personā ar sapni par jaunuzceltu māju, V. Jākobsons uzskatīja par teicamu neizskaistināta tēlojuma piemēru. Patiesais dzīves prozas
atspoguļojums noliedza to idilliskumu, kas
bieži pavadīja laikmeta tēmas idealizāciju
20. gadsimta 20. gadu glezniecībā un kas V.
Jākobsonam uzdzina dūšu šķebinošus šermuļus.
„Klasiski skaidras plastikas nav,” Rodēna vārdiem V. Jākobsons mierināja sevi
izkalto akmens tēlu lokanības, vijīguma
trūkuma dēļ. Klasiski skaidra plastika V.
Jākobsona acīs bija viltojums. Tēlnieks visu
mūžu nebeidza norobežot patiesību no izlikšanās. Tā dēļ nepabeigta palika Dakteres
Egles granīta galva. Tēlnieks nespēja izlikties neredzam šī darba izkalšanas procesā
kaisāmies jauna vīrieša kapu smilšu putekļus.
Patiesību par Daugavas senkrastiem,
Staburagu un Pērses ūdenskritumu V. Jākobsons ierakstīja Lācītī, kura materiāls ir Daugavas dolomīts. Tāpat kā K. Ubāns sešdesmitajos gados ar skubu gleznoja teiksmainos
Daugavas krastus, zinādams, ka ūdens tūlīt,
tūlīt visu aprīs un pārveidos likteņupi par
bezformīgu dīķu virteni, arī V. Jākobsons īsi
pirms Daugavkrastu apbedīšanas skrēja pa
Pērses lejas takām it kā viņam kāds dzītos
pakaļ un lūkoja pēdējo reizi paņemt pirkstos
senlaiku formu. Formas izjūta tēlniecībā ir
galvenā. To nevar iemācīties.
„Kā gribas kalnos mirt!” Tā vēlējās cilvēks, kurš pabijis visos dienvidu un ziemeļu
ievērojamākos kalnos un, elpojot virsotņu
dzidro gaisu, vērojis dzīvi no augšas, bet vecuma nespēkā palika iesprostots visu mūžu
cildinātajā vientulībā.
Linda Šmite,
Bebru pamatskolas skolotāja
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Sagaidot Voldemāra Jākobsona dzimšanas
dienu, bauda ziemas priekus Mežaparkā

Jau ceturto gadu ziemas prieki Mežaparkā! Dzintras Sniedzes foto.
Ziemas vidū pasaulē nācis tēlnieks, skolotājs un sportists Voldemārs Jākobsons, kurš
dzīves lielāko daļu pavadījis Bebros. 26.
janvārī Mežaparkā, ceturto gadu pēc kārtas,
pieminot savu dižo novadnieku, kuram 27.
janvārī apritēja 114 gadi, Bebru pagasta iedzīvotāji un ciemiņi baudīja ziemas priekus
slēpojot un traucoties ar ragaviņām. Tikšanās vieta Mežaparkā, kur kopā ar saviem
skolēniem, slēpojot lokus metis Voldemārs
Jākobsons, kļuvusi par bebrēniešu ikgadēju
tradīciju. Vēl jo vairāk tāpēc, ka ik reizi pasākumā piedalās kāds no bijušajiem Jākobsona
audzēkņiem, bet starp skolas bērniem ir arī
viņa bijušo skolēnu mazbērni. Par zināmu
tradīciju ir kļuvis arī tas, ka vienmēr šajā dienā sals pamanās kost vaigos, bet tas neizbiedē nevienu īstu ziemas prieku baudītāju!
Pasākumu atklājot, Bebru pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Pabērza novēlēja: „Lai
labi slīd slēpes un ripo ragaviņas, lai visiem
prieks par balto ziemu un vēlēšanās būt
sportiski aktīviem – tādiem, par kuriem noteikti priecātos arī Voldemārs Jākobsons.”
Vispirms pasākuma galvenā tiesnese, sporta
skolotāja Jeļena Čerņauska, aicināja lielus
un mazus skrējienā ar ragaviņām, kas bija
laba iesildīšanās tiem, kuri pēc tam piedalījās
slēpošanā uz laiku. Lai arī slēpotāju nebija
daudz, bet jāteic, ka gandrīz visi no viņiem
šajās sacensībās piedalījušies katru reizi, tātad arī viņiem tā ir tradīcija! Šoreiz ar pārējiem sacentās arī skolotāja Jeļena Čerņauska,
jo viņas tiesneses pienākumus uzņēmās un
lieliski veica bijušais Voldemāra Jākobsona
skolnieks Andrejs Muraško, kurš otro reizi
bija kopā ar mums un tāpat kā pagājušajā
gadā bija uzaicinājis līdzi slēpotāju Anitas
kundzi. Ar līdzjutēju atbalstu un skaļiem uzmundrinājumiem visi slēpotāji godam veica
distanci. Nākamajās – ragaviņu vilkšanas sacensībās uz laika, vilcējam bija jāatrod otrs
draugs, ko izvizināt. Tās aiztraucās sirsnīgā

ģimeniskā gaisotnē, jo māmiņas ragaviņās
vilka savus mazos bērneļus, kāds tētis mazo
meitiņu, vectētiņš – mazmeitiņu, skolas bērni savus klases biedrus un draugus. Tikpat
azartiski izdevās metieni grozā ar „sniega
pikām”. Tiesnesei Jeļenai Čerņauskai darboties palīdzēja pagasta pārvaldes vadītāja
Ilze Pabērza un sporta entuziaste Lība Zukule. Sildoties pie ugunskura ar karstu tēju,
notika dalībnieku apbalvošana. Visi ziemas
prieku baudītāji saņēma Bebru pagasta pārvaldes sarūpētus saldumus, bet pirmo trīs
vietu ieguvēji katrā disciplīnā – diplomus
un vēl kādu īpašu našķi. Distanču slēpošanā
sievietēm 1. vietu ieguva Jeļena Čerņauska,
2. vietu – Iveta Mikāla, bet trešā labākā bija
Anda Mikāla. No viņām tikai mazliet atpalika Maija Zeilāne un Anita Auziņa. Distanču
slēpošanā vīriem uzvarēja Edgars Mikāls,
2. vietu ieguva Jānis Grauds, bet 3.vietu Viesturs Mozga, kurš būdams 6. klases
skolnieks, sacentās ar pieaugušiem vīriem!
Skrējienā ar ragaviņām sievietēm trīs ātrākie rezultāti bija: Lienei Jaunozoliņai, Gintai Pabērzai un Andai Mikālai, vīriešu grupā mērķi visātrāk sasniedza Jānis Stepiņš,
Viesturs Mozga un Gints Vērdiņš. Ragaviņu
vilkšanā sievietēm 1. vietu ieguva Maija
Zeilāne, 2. vietu – Sabīne Šerna, bet 3. vietā
bija Liena Jaunozoliņa, savukārt ragaviņu
vilkšanā vīriešiem uzvarēja Edgars Mikāls,
2. vietu ieguva Gints Vērdiņš, bet trešais labākais ragaviņu vilcējs bija Jānis Bots. Vistrāpīgākie metieni grozā bija Gintai Pabērzai, Jānim Stepiņam un Ilzei Pabērzai.
Paldies visiem, kuri šajā dienā baudīja
ziemas priekus Mežaparkā!
„Šodien ārā ir baltā paradīze. Es dodos
slēpot!” – tā savā dienasgrāmatā kādā ziemās
rītā ierakstījis „Galdiņu” saimnieks Voldemārs Jākobsons. Neaizmirsīsim viņa slaveno
moto: „Visi uz slēpēm!”
Sarmīte Rode
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Kokneses novada sporta veterāni
gatavojas 50. sporta spēlēm
Kokneses novada sporta veterāni jau
sākuši gatavoties Latvijas sporta veterānu
savienības 50. Sporta spēlēm 16. februārī.
Ar labiem panākumiem 20. janvārī viņi piedalījās Ventspils veterānu ziemas sacensībās
vieglatlētikā un ziemas atklātajā veterānu
čempionātā 3. februārī Jēkabpilī. Paldies par
piedalīšanos sacensībās mūsu novada senioriem un sasniegtajiem rezultātiem!
Ir ļoti svarīgi, ja novadā ir sporta entuziasti, kas rosina pārējos sportot gribētājus
piedalīties visdažādākajos sporta pasākumos. Kokneses sporta centra vadītājs Arvīds
Vītols par nozīmīgu ieguldījumu veterānu
sporta attīstībā 2012. gada decembrī saņēma LR Izglītības un zinātnes ministra Roberta Ķīļa Atzinības rakstu.
20. janvārī, Olimpiskā centra „Ventspils”
vieglatlētikas manēžā tautas sporta pasākuma
„Nāc un sporto” ietvaros norisinājās ziemas
sacensības vieglatlētikā senioriem. Kopumā
piedalījās gandrīz 90 sportisti, no Kokneses

novada šajās sacensībās piedalījās 4 seniori.
60m skrējienā sievietēm S-50 grupā Aija
Vītola ieguva 3. vietu, bet 300m skrējienā
– 2. vietu. Tāllēkšanā vīriešiem Arvīds Vītols V-60 grupā un Māris Eglītis V-40 grupā katrs ieguva 2. vietu. Arī trīssoļlēkšanā
vīriešiem gan Mārim Eglītim, gan Arvīdam
Vītolam veicās vienādi: abi kungi katrs savā
vecuma grupā izcīnīja 1. vietu! Lodes grūšanā vīriešiem V-40 grupā uzvarēja Normunds Skangalis, bet V-60 grupā uzvarētāja
titulu ieguva Arvīds Vītols.
3. februārī Jēkabpilī norisinājās ziemas
atklātais veterānu čempionāts vieglatlētikā
telpās, kur rezultātus vērtēja pēc vecuma
koeficenta sistēmas.
Tāllēkšanā vīriešiem uzvarēja Arvīds
Vītols, bet Māris Eglītis ieguva 7. vietu. Lodes grūšanā Normunds Skangalis izcīnīja 3.
vietu, bet Aivis Orliņš 6. vietu. 60m skrējienā sievietēm Aija Vītola ierindojās 8. vietā.
Kokneses Novada Vēstis

Nodibināta Latvijas vieglatlētu
veterānu asociācija

Latvijas vieglatlētu veterānu asociācijas valde.
No kreisās: Aiva Jakubovska, Laine Kreicere, Arvīds Vītols (asociācijas prezidents),
Dace Breidaka, Mārīte Vilcāne, Iraida Zālīte. Foto no A. Vītola personīgā arhīva.
2012. gada nogalē pēc Latvijas sporta
veterānu savienības valdes locekļu iniciatīvas atjaunoja Latvijas vieglatlētu veterānu asociāciju (LVVA). Par asociācijas
prezidentu ievēlēja Arvīdu Vītolu. Kokneses Novada Vēstīm Vītola kungs pastāstīja: „Ilgu laiku asociācijas darbība bija
pārtraukta, bet pēc daudzu sporta veterānu

vēlēšanās, mēs – vairāki domubiedri sanācām kopā, lai no jauna nodibinātu Latvijas
vieglatlētu veterānu asociāciju. Priecājos,
ka ievēlētie asociācijas valdes locekļi ir
apņēmības pilni darboties, jo mūsu svarīgākais mērķis ir aktivizēt veterānu sportu
visos Latvijas reģionos”.
Kokneses Novada Vēstis
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Seminārs „Veselība
un harmonija”
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā notiek Ineses Prisjolkovas semināri. Ja arī Tu
gribi pievienoties, tad gaidīsim uz semināru
ceturtdien, 21. februārī plkst. 17.30 (līdz
20.30)! Dalības maksa Ls 10,-. Semināra tēma
šoreiz – VESELĪBA UN HARMONIJA.
Laba veselība un dzīves harmonija ir kā
apstiprinājums, ka dzīvojam saskaņā ar Dieva un Visuma likumiem. Slimība liecina par
to, ka Visums mums grib kaut ko pateikt. Kā
to saklausīt? Runāsim par to, kā atgūt labu
veselību un dzīves harmoniju un kādas domas un attieksme ir izraisījušas konkrēto slimību.
Pieteikties pa tālr. 26575499 (Inguna) vai
26586233 (Marija), vai pa e-pastiem ingunazogota@inbox.lv, marijavilde@inbox.lv
Kas ir Inese?
Ineses Prisjolkovas mājas lapā www.
pavasarastudija.1w.lv par to rakstīts tā:
„Mani sauc Inese Prisjolkova, esmu „Pavasara studijas” vadītāja, grāmatu „Ieelpo
laimi un mīlestību” un „Mana laimes dienasgrāmata” autore.
Esmu beigusi Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāti, maģistrantūru un doktorantūru. Praktizēju Reiki.
Jau vairākus gadus es diendienā runāju,
lasu, rakstu un stāstu par to, kā dzīvot laimīgu un mīlestības piepildītu dzīvi, kā mēs paši,
būdami absolūti pasaulīgi cilvēki, varam
savā ikdienā ievērot Visuma kārtību un kļūt
veiksmīgāki un laimīgāki.
Mana metode ir saruna. Grāmatas ir sarunas formātā, mājas lapa ir sarunas veidā,
semināri un tikšanās notiek kā sarunas, kuru
laikā es stāstu savu pieredzi un pārbaudītas
metodes, kas palīdz risināt situācijas un ļauj
sakārtot dzīvi jomu pa jomai.
Visu, ko es daru, esmu nosaukusi par
laimes terapiju. Laimes terapijas būtību vai
jēgu var izteikt vienā teikumā – „no sākuma
iemācies būt laimīgs/a un tad ļauj savai dzīvei sakārtoties”. Kamēr gribam sakārtot kādu
dzīves jomu un tad uz to balstīt savu laimi,
tikmēr mūsu laime nepārtraukti attālinās. Ja
sākumā pievēršam uzmanību savai pašsajūtai, savam iekšējam stāvoklim, savai apziņai,
savām domām, tad ar laiku saprotam, ka tieši tas ir situāciju un notikumu pamatā. Būs
labs garastāvoklis un laba enerģētika – būs
labi notikumi dzīvē. Mana un ļoti daudzu citu
cilvēku pieredze to pierāda.
Tieši tādēļ, ka reiz sev solīju būt laimīga,
un tādēļ, ka esmu laimīga jau daudzus gadus,
mana dzīve ir sakārtojusies jomu pa jomai.
Varu droši apgalvot, ka mīlestība, laime,
laulība, ģimene, fantastisks darbs un sevis
piepildījums manā dzīvē ienāca attieksmes
maiņas dēļ, kuru saucu par laimes terapiju.”
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Starts LSVS 50. jubilejas
finālsacensībās galda tenisā
2013. gada 2. un 3. februārī Iecavā notika LSVS 50. jubilejas finālsacensības galda
tenisā, kurās piedalījās 135 sportisti ar 25
komandām.
Šajā sporta veidā gadu no gada pieaug
veterānu dalība. Sacensībām bija pieteikušies
labākie Latvijas veterānu – senioru spēlētāji,
starp kuriem dažādu starptautisku sacensību
uzvarētāji un vairākkārtējie Latvijas čempioni.
To, ka mums nav šķēršļu aktīvam dzīvesveidam, pierādīja 86 gadus vecās Laimdotas
Jordānes spēles, kura savā grupā ieguva 2.
vietu. Vairāk kā savos 80 gados optimisma
un dzīvesprieka pilns, galda tenisu spēlēja bijušais aizkrauklietis Harijs Jaunzems, izcīnot
sudraba medaļu.
Kokneses novada pašvaldību sporta veterānu 50. jubilejas spēļu finālsacensībās galda
tenisā komandu cīņās pārstāvēja 5 sportisti.
Jau pirmajā sacensību dienā, tāpat kā pagājušajā gadā, 3. vietu un bronzas medaļu izcīnīja Anna Lulle (70+). Vēl labāk veicās Irinai
Paščenko (40+), kura grūtā cīņā finālā ieguva
2. vietu un sudraba medaļu.
Otrajā dienā viena no visu spēļu visspraigākajām un skatāmākajām bija 5 setu spēle
par 1. un 2. vietu starp bijušajiem Latvijas
čempioniem Juri Siliņu un Uģi Plikgalvi.
Par prieku mums, šoreiz uzvarēja Juris Siliņš
(50+), izcīnot 1. vietu un zelta medaļu.

Komandas interesēs, individuāli startēja
Marija Andžāne un Ernests Skopāns.
Kopvērtējumā, izcīnot vietu summā 11
punktus, Kokneses novada galda tenisa komanda LSVS finālsacensībās ieguva 3. vietu,
saņemot attiecīgo diplomu un kausu. Mūs
pārspēja tikai Rīgas pilsēta un apvienotā Lejaskurzemes komanda.
Paldies Kokneses pašvaldības aģentūras
„Kokneses Sporta centrs” direktoram Arvīdam Vītolam par doto iespēju piedalīties šajās finālsacensībās Iecavā.
Katru otrdienu un piektdienu pēcpusdienās Kokneses Sporta centrā esmu noorganizējis treniņus galda tenisā. Tos centīgi
apmeklē Anna Lulle un Marija Andžāne. Žēl,
ka darba aizņemtības dēļ, retāk uz treniņiem
nāk Aivis Ščerbinskis un Ainārs Krastiņš.
Treniņus vadu arī 6. – 8. klašu zēniem
Atim Ārem, Krišjānim Dadzītim, Reinim
Nunguram, Danam Tračam, Ritvaram Kļaviņam, Alvim Voitkunskim, Gustavam Grīslim,
Ingusam Pugačovam un Reinim Laduzānam.
Un tikai no zēnu gribas, pacietības un
mērķtiecīgiem treniņiem ir atkarīgs, cik veiksmīgi tiks apgūta šī samērā grūtā spēlētprasme, kuru amatieru līmenī var spēlēt arī cienījamā vecumā.
Ernests Skopāns,
Kokneses novada galda tenisa vadītājs

Kokneses novada dome izsludina
pieteikšanos uz projektu vadītāja amatu
(1 vakance uz nenoteiktu laiku)
Galvenie darba pienākumi:

• Koordinēt un veikt projektu iesniegu-

mu sagatavošanu un iesniegšanu sadarbības
iestādē;
• vadīt projektus, tai skaitā vadīt projekta plānošanu un attīstību projekta mērķa sasniegšanai;
• koordinēt apstiprināto projektu īstenošanas gaitu;
• sagatavot grozījumus projektos;
• sagatavot projektu progresa dokumentāciju;
• organizēt projektu publicitātes pasākumus.
Prasības pretendentiem:
• akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa
profesionālā augstākā izglītība ekonomikā,
finansēs, vadībā, tehniskajās zinātnēs vai citā
amatam atbilstošā jomā;
• latviešu valodas zināšanas augstākajā
līmenī, angļu un krievu valodu zināšanas;
• vēlama vismaz gadu ilga pieredze darbā ar projektiem;
• pieredze 2007. – 2013. gada plānošanas
perioda Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu sagatavošanā un īstenošanā tiks
uzskatīta par priekšrocību;
• vēlama darba pieredze valsts pārvaldes
institūcijās vai sadarbībā ar tām;

• zināšanas par normatīvajiem aktiem,
kas regulē Eiropas Savienības fondu ieviešanu;
• zināšanas finansēs, lietvedībā;
• spēja koordinēt vairākus projektus
vienlaicīgi un strādāt komandā;
• ļoti labas datorprasmes, analītiskās
prasmes;
• precizitāte, augsta atbildības sajūta, komunikabilitāte, elastīga domāšana.
Piedāvājam:
• pilnu darba slodzi;
• interesantu 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 2013. gada 22. februārim iesniegt personīgi Kokneses novada
domes kancelejā vai sūtīt pa pastu uz adresi:
Melioratoru ielā 1, Koknesē, Kokneses pagastā, Kokneses novadā, LV-5113 vai elektroniskā veidā (dzintra.krisane@koknese.lv).
Papildus informāciju var saņemt pa tālruni
65133636 (Attīstības nodaļas vadītāja A. Mikāla).
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Kokneses novada domes
Sociālais dienests
aicina darbā
Kokneses Ģimenes
atbalsta dienas centra
vadītāju

(1 vakance uz noteiktu laiku)
Galvenie darba pienākumi:

Organizēt un vadīt dienas centra
darbu;
 plānot dienas centra budžetu, analizēt
finansiālo resursu izlietojumu;
 sniegt klientiem un ģimenēm palīdzību un atbalstu sociālo problēmu risināšanā;
 plānot sociālās aktivitātes, kas veicinātu sociālās izolācijas novēršanu;
 piesaistīt sociālekonomiskos resursus
un sociālos pakalpojumus personas sociālo
problēmu risināšanā;

nodrošināt pilnvērtīgas brīvā laika
pavadīšanas iespējas bērniem un jauniešiem
ārpus skolas un ģimenes.
Prasības pretendentiem:
• otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajā darbā vai sociālajā pedagoģijā;
• 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;
• zināšanas par sociālo gadījumu vadīšanu, grupu vadīšanu, sadarbības veidošanu
starp klientu un viņa ģimeni, radiniekiem,
draugiem, kaimiņiem un citām sociālajām
sistēmām;
• prasmes organizēt nodarbības un aktivitātes dažādu vecumu bērniem;
• prasme risināt konfliktsituācijas, spēja
strādāt komandā;
• prasmes strādāt ar datoru un citu biroja
tehniku, zināšanas lietvedībā;
• 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 2013. gada 22. februārim iesniegt personīgi Kokneses novada
domes Sociālajā dienestā, sūtīt pa pastu uz
adresi: 1905. gada ielā 7, Koknesē, Kokneses pagastā, Kokneses novadā, LV-5113 vai
e-pastu baiba.talmane@koknese.lv Papildus
informāciju var saņemt pa tālruni 65161812
(Sociālā dienesta vadītāja B. Tālmane).
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5. aprīlī plkst. 18.00 Kokneses kultūras namā atpūtas vakars Kokneses novada uzņēmējiem.
Atpūtas vakara programma:
 Novada uzņēmēju godināšana;
 Balle.
Dalības maksa: Ls 3.00. Dalības maksā iekļauts: mūzika un vieglas vakariņas.
Iepriekšēja pieteikšanās pie Inetas
Sproģes, tālr. 26593210 vai ineta.sproge@koknese.lv. Pieteikšanās līdz 31.
martam.
Pasākumā aicinām piedalīties gan
lauksaimniecisko, gan nelauksaimniecisko uzņēmumu vadību un pašnodarbinātos.
Optika „Stars” šā gada 12. martā
no plkst. 9.00 – 17.00 piedāvā kvalitatīvu redzes pārbaudi Kokneses kultūras
namā. Maksa Ls 4,00. Pieteikties pa tel.
29576954.

PII „Gundega” grupu „Kamenīte”
un „Sprīdītis” bērni un skolotājas izsaka
pateicību uzņēmējam Dainim Andžānam
par materiālo atbalstu intelektuālo spēļu
un portatīvā datora iegādē.
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AURA aicina – februārī/martā 2013
Katru trešdienu: 6., 13., 20., 27. februārī
– ārsta - dziednieka, manuālā terapeita Igora
Civako pieņemšana, masāžas (Iepriekš pieteikties pie Dainas, t.: 26386251).
9.02. pl. 9.00 SPDzA Kokneses filiāles
I kursa 11. nodarbība. Mandalas. Teorija un
prakse. Indiāņu mandalas „Ojo de Dios” darināšana. Pasniedzēja – Maira Vrubļevska.
10.02. pl. 10.30 Pasākums „Meditāciju
pamati un prakse” un meditācija. Vada Akvilonas pasniedzējs Valdis Svirskis. Ieeja par
ziedojumiem.
12.02. pl. 13.00, 17.00 Informatīvs pasākums „Veseli bērni – vecāku laime”. Vada
Anita Strazdiņa.
16.02. Pieņems Ērgļu dziedniece Biruta
Fedotova. (Pieteikties pa tālr. 26499913)
22.02. pieņems Madonas dziedniece gaišreģe Inese Rozniece. (Pieteikties pa tālr
26335432)
23.02. pl. 9.00 SPDzA Kokneses filiāles
I kursa 12. nodarbība. Artterapija. Mākslu
terapijas vēsture. Profesionālā specifika. Pasniedzēja Rita Zālīte.
MARTS
Katru trešdienu: 6.,13.,20.,27. martā –
ārsta - dziednieka, manuālā terapeita Igora
Civako pieņemšana, masāžas. (Iepriekš pieteikties pie Dainas, t.: 26386251)
02.03. pl. 9.00 SPDzA Kokneses filiāles I
kursa 13. nodarbība.

Un atmiņas ziedēs ap viņu
baltas kā ābeles.
/Ā. Elksne/
Izsakām līdzjūtību Zinaidai Vēsmai,
vīru mūžībā pavadot.
Bebru pagasta pensionāru
padome „Mārtiņroze”
Nemanot spēka gadi
mūžībā aiztecēja.
Esam kopā ar Zinaidas Vēsmas ģimeni, Daini Vēsmu mūžības ceļā pavadot.
PKS „Straume”

09.03. Pieņems Ērgļu dziedniece Biruta
Fedotova. Palīdz atbrīvoties no atkarībām
(alkohols, smēķēšana). Dziedina kaulu, locītavu, nervu slimības, bērniem, noņem rozi,
nobrīnējumu, skaudību. Palīdz sakārtot ģimenes attiecības, biznesu. (Iepriekš piesakieties pa tel. 26499913).
10.03. plkst. 10.30 Reiki meistars Oļegs
Demidovs vadīs „Lielo Meditāciju apli”
(Maksa 8,- Ls).
15.03 Pieņems Lielvārdes dziedniece
Mārīte Miķelsone. Strādā ar Taro kārtīm. Palīdz apgūt pašatveseļošanās metodes. Pieteikties pa tālr. 26559008.
16.03. plkst. 9.00 – SPDzA Kokneses
filiāles I kursa: „Izzini sevi!” 13. nodarbība.
Pasniedzējs Oskars Peipiņš.
17.03. Pieņems dziednieks Oskars Peipiņš (Iepriekš pieteikties pie Zitas, tālr.
22319558).
23.03. Masāžas kursi. Vada „Profesionālās skaistuma skolas” pasniedzēja Māra.
Kursu ilgums – 1 diena, izsniedz sertifikātu.
(Interesentiem pieteikties pie Zitas).
Personības attīstības centra „AURA”
kolektīvs:
Iveta Hveckoviča (t. 29193931), Zita
Dardzāne (t. 22319558), Daina Ļūļaka (t.
26386251)
Mēs atrodamies:
Koknesē, Parka ielā 20 - 66

L Rūgtais Medus L

Mīļš paldies visiem, visiem, kas mūs
ar sirsnīgiem vārdiem un laba vēlējumiem
sveica Ziemassvētkos un Jaunajā gadā!
Senioru klubiņa „Pīlādzītis” padome
Turpmākās pulcēšanās 13. un 27. februārī, un 13. un 27. martā plkst. 12.00 DC
telpās Vērenes ielā 1.
Bebru pagastā pārdod lauku māju
„Sviķi” ar zemi 5,1 ha. Sākotnējā cena
Ls 15 000. T. 26411501

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Bebru pagasta iedzīvotāji noteikti atcerēsies, ka pirms Kokneses novada izveidošanas, Bebros bija sava avīze ar nosaukumu
„Spiets” un tajā bija arī rubrika „Rūgtais Medus”, kurā bebrēnieši izteica kritiku un nosodījumu par dažādām dzīves negācijām. „Lai-

Uz debesīm ved augstas kāpnes.
Dvēselei tur jāaiziet, kad norimušas
visas sāpes.
/A. Auziņš/
Dalām bēdu smagumu ar Zinaidas
Vēsmas ģimeni, tuvu cilvēku zaudējot.
Vecbebru Romas katoļu draudze

ki mainās, bet tikumi nē” – vēsta sakāmvārds.
Kokneses Novada Vēstis rubrikā ar tādu pašu
nosaukumu stāstīs par notikumiem, kuriem
nevajadzētu notikt, bet, diemžēl, ar cilvēku
bezatbildīgu rīcību nākas sastapties ļoti bieži.
Pavisam nesen kāda koknesiete (vārds
un uzvārds zināms) Kokneses Novada Vēstīm pauda sarūgtinājumu par novēroto Pērses krastā. Slēpojot Putnu ciema teritorijā,
netālu no dzīvojamām mājām Pērses krastā,
viņa pamanījusi, ka aizsalušās upes virsmu
klāj tukšas alkohola pudeles un citi sadzīves atkritumi. Acīmredzot, tādā veidā kādu
tuvējo māju svinību dalībnieki saposa savu
apmešanās vietu. Tikai Pērses ziemotā ainava ieguvusi bēdīgu un nesakoptu izskatu.
Vai gleznainā un dziesmām apvītā Pērse būtu
pelnījusi tādu attieksmi?
Kokneses Novada Vēstis
Lai paliek ābele, ko iestādīju
Un vārds, ko teicu kādam mierinot,
Lai godīgs darbs bez skaļuma ir vainags,
Pie zemes vārtiem, ko man līdzi dot.
/K. Apškrūma/
Dalām bēdu smagumu ar Dzintaru
Vēsmu un tuviniekiem, pavadot tēvu
mūžības ceļā.
Bijušie klasesbiedri un audzinātāja
Bebru pamatskolā

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
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pasākumi kokneses novadā
Datums, laiks

Pasākums

Februāris

Kokneses pagasta Ratnicēnu bibliotēkā februāra mēnesī skatāma Kokneses
pag. Ratnisveču un svečturu izstāde.
cēnu bibliotēka
Deju kolektīvs „Irši” aicina uz koncertu „... sirds sajūt spārnus, Iršu klubā
jūt lidojumu, Un griežamies, griežamies dejā”. Koncertā
iepriecinās deju kolektīvs „Irši” un draugu kolektīvi: deju
kolektīvs „Liepavots” no Kokneses, Vecbebru Profesionālās
vidusskolas deju kolektīvs „Kāre”, senioru un jauniešu deju
kolektīvi no Meņģeles, Jaunjelgavas jauniešu deju kolektīvs
„Kodoliņš”, Iršu vokālais ansamblis.
Balle. Spēlē Pēteris Leiboms. Ieejas maksa: Ls 2,00.
Bērzaunes pagasta vīru kora „Gaiziņš” un Kokneses pagasta
Kokneses
sieviešu kora „Anima” koncerts „Ceļā uz Dziesmu svētkiem...” mūzikas
skolas zālē
Kokneses
Viesosies Latvijas Šlāgeraptaujas 2012 laureāte – grupa
kultūras
„GALAKTIKA” (Rēzekne).
namā
Plkst. 17.00 - KONCERTS. Ieeja: Ls 2,-. Biļešu
iepriekšpārdošana.
Plkst. 21.00 - BALLE. Galdiņu rezervēšana un biļešu
iepriekšpārdošana kultūras nama kasē vai pa t. 26574538 līdz
15.02.13. Ieeja Ls 2,-; balles dienā Ls 3,-.
Nepārspējamā komēdijā divās daļās „Mēs un mūsu sieva”.
Kokneses
Ieejas biļetes cena Ls 3,- un Ls 4,-. Biļešu iepriekšpārdošana no kultūras
janvāra.
namā
Kokneses amatieru teātra izrāde Rūdolfs Blaumanis, „NO
Iršu klubā
SALDENĀS PUDELES”. Ieeja Ls 1,-.
Ogres Tautas teātra izrāde KRĪZES KOMĒDIJA - E. Bahs,
Kokneses
F. Arnolds „TAUPĪBAS KOMISĀRS”. Režisors: Jānis Kaijaks. kultūras
namā
Ieeja: Ls 2,00.
Novada pašdarbības kolektīvu koncerts „Puķe, puķe, roze, roze Kokneses
Kam tu mani kaitināji...”
kultūras
namā
Vokālā ansambļa „Bitītes” un deju kolektīva „Irši” koncerts.
Vecbebru
Ieeja par ziedojumiem.
Profesionālās vidusskolas zālē
Vecbebru
Balle. Spēlēs Aldis Rullis, Linita un „Emburgas zēni”.Biļetes
Profesionāiepriekšpārdošanā un galdiņu rezervēšana Bebru bibliotēkā
(65164293) un pārvaldē pie sekretāres (65164275). Ieejas cena
lās vidusskolas zālē
Ls 3,00. Pasākuma dienā pēc plkst. 22.00, bez galdiņiem – Ls
2,00.
Šova „Dziedošās ģimenes” uzvarētāju TIHOVSKU ĢIMENES Kokneses
kultūras
koncerts. Ieeja: Ls 3 - 4. Biļešu iepriekšpārdošana no 19.
februāra.
namā
Ogres skolotāju kamerkora koncerts „CEĻĀ UZ DZIESMU
Kokneses
SVĒTKIEM”, Diriģente Ilze Kūle. www.ogreskamerkoris.lv
kultūras
namā
Baltinavas amatieru teātris „Pallādas” izrāda Danskovītes
Kokneses
„ONTANS UN ANNE” 3. daļu „ONTANS IZAKLAIDEJ”.
kultūras
Ieejas maksa: Ls 2,-. Biļešu iepriekšpārdošana.
namā
Valmieras kinostudijas izrāde bērniem „SUPERVARONIS
Kokneses
AUGUSTIŅŠ”. Ieeja: Ls 2,00.
kultūras
namā
Ziņģētāju un stāstnieku vakars „Kokneses ziņģe”.
Kokneses
kultūras
namā
ULDA STABULNIEKA atceres koncerts „TIK UN TĀ”.
Kokneses
Piedalās: DONS, Ginta Krievkalne, mūziķu grupa Kristapa
kultūras
Krievkalna vadībā. Ieeja no Ls 3 – 5. Biļešu iepriekšpārdošana. namā

15. februārī
plkst. 20.00

plkst. 22.00
16. februārī
plkst. 17.00
16. februārī

22. februārī
plkst. 19.00
23. februārī
plkst. 17.00
2. martā
plkst. 18.00
8. martā
plkst. 19.00
8. martā
plkst. 20.00
8. martā
plkst. 21.00

22. martā
plkst. 19.00
23. martā
plkst. 13.00
6. aprīlī
plkst. 19.00
10. aprīlī
plkst. 14.00
13. aprīlī
plkst. 17.00
3. maijā
plkst. 19.00

Norises vieta

Balta, balta svēta diena,
Balti ceļi mani sauc.
Un es eju Tavā lokā,
Tavā mājā, mīļais Dievs.
Un es lūdzu spēka vārdu,
Spēka maizi lūdzu Tev.
Balta, balta svēta diena
Dvēselīti baltu ceļ.
No sirds sveicam Ģertrūdi Višņevsku
90 gadu jubilejā 2013. gada 17. februārī!
Mēs visi Jūs ļoti mīlam un vēlam
Dieva svētību.
Vecbebru Romas katoļu draudze

Piederēt putnam kā dziesma
Un bitei derēt kā zieds,
Sildīt, kā prot tikai liesma,
Un būt lāsei, kas veldzi sniedz!
Paspēt līdz vējam kā prātam
Un rītausmu nekavēt.
Palikt ikdienas nenomāktam
Un ūdens straumē spēt nostāvēt!
/Gunta Kraulere/
Sveicam Brigitu Gailīti skaistajā
dzīves jubilejā!
Andersonu ģimene

Ziņas no Kokneses novada
Dzimtsarakstu nodaļas
2013. gada janvāra mēnesī:
Reģistrēta 1 laulība.
Reģistrēti 3 jaundzimušie.
Sabirzis laiks
sīkos sniegpārslu baros,
Apsniegu balts,
ar roku pie mūžības skaros.
/A. Priedītis/
Mūžībā pavadīti:
Māris Jirgensons (1953. g.);
Boļeslavs Razna (1924. g.);
Jānis Veide (1946. g.);
Juljans Baduns (1941. g.);
Boriss Merzļakovs (1939. g.);
Arvīds Lazdiņš (1933. g.).
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