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Ar slēpēm pa dzīvi!

Šajā numurā
lasiet:
Zemessardze – vieta, kur mācās
aizstāvēt ģimeni un valsti – 6. lpp.
Pēc laimes sajūtas uz pirti – 6.lpp.
Ieklausieties, kā skan mūzika
tumšzilā naktī – 9.lpp.
Sporta entuziastam ideju
netrūkst – 12.lpp.

Brīdis pirms finiša. Gleznainā sniegoto kalnu ainava Ralfam paliks
neaizmirstamā atmiņā.

No 25. līdz 30. janvārim Austrijas ziemas kūrortpilsētā Vorarlbergā un Lihtenšteinā norisinājās 12.
Eiropas jaunatnes ziemas olimpiāde. Latvijas izlasē slēpošanā startēja arī mūsu novada jaunietis bebrēnietis Ralfs Eiduks, kurš mācās
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas
11. klasē un Aizkraukles novada
sporta skolā.
Sarmīte Rode
Tik liela mēroga nozīmīgās sacensības Ralfs Eiduks piedalījās pirmo reizi. Tieši viņam tika uzticēts
godpilnais uzdevums olimpiādes
atklāšanas ceremonijā nest Latvi-

jas valsts karogu. Kopā ar Ralfu uz
olimpiādi devās viņa tētis un treneris Ingus Eiduks. „Ar slēpēm pa
dzīvi!” – tā var sacīt par sportisko
Eiduku ģimeni. Ralfs veiksmīgi turpina vecāko brāļu Valta un Krista
savulaik sasniegto. 2004. gadā, tāpat
kā tagad Ralfs septiņpadsmit gadu
vecumā, Valts Eiduks Norvēģijā
Pasaules čempionātā distanču slēpošanā junioriem izcīnīja 26. vietu.
Pirms desmit gadiem Eiropas jaunatnes olimpiādē piedalījās Krists
Eiduks un biatlonā izcīnīja 16. vietu.
Šajā olimpiādē 3 biatlonisti iekļuva
pirmajā divdesmitniekā.
Turpinājums 5.lpp »»»

Valsts karogs spēku dod ikvienam sportistam, aizstāvot savas Latvijas godu.
Tēvs un dēls – Ingus un Ralfs Eiduki pēc olimpiādes atklāšanas ceremonijas.

6.martā svētki novada uzņēmējiem
Lai veicinātu sadarbību, tuvāk iepazītos un pateiktu paldies par ieguldījumu novada attīstībā Kokneses novada dome aicina novada darbīgos ļaudis
un uzņēmējus uz kopīgu tikšanos uzņēmēju pasākumā 6.martā Kokneses
kultūras namā. No plkst. 15:30 līdz
17:30 aicinām uzņēmējus uz izaugsmes
trenera Andžeja Reitera lekciju „Veselības formula uzņēmējiem” kultūras
nama mazajā zālē, savukārt no plkst.

18:00 lielajā zālē sekos pasākuma vakara daļa, uz kuru aicinām uzņēmējus ar
pavadošām personām.
Īss ieskats pasākuma vakara programmā:
• iepazīstināšana ar novadā paveikto
pēdējo gadu laikā;
• novada uzņēmēju apbalvošana dažādās nominācijās;
• Kokneses novada iedzīvotāju biznesa
ideju konkursa dalībnieku godināšana;

• Karīnas Tatarinovas un ģitārista Artūra Kutepova muzikālais priekšnesums;
• Balle uzņēmējiem. Spēlē grupa "Airi".
Laipni aicinām visu nozaru uzņēmējus: pašnodarbinātos un darba
devējus, pakalpojumu sniedzējus, lauksaimniekus, nevalstisko organizāciju
pārstāvjus.
Iepriekšēja
pieteikšanās
līdz
27.februārim pie Inetas Sproģes, tālr.
26593210 vai ineta.sproge@koknese.lv.

Dalības maksa pasākuma vakara daļai - EUR 5.00 no personas (t.sk.
PVN), tajā iekļauts: vieglas vakariņas.
Pēc pieteikšanās dalības maksu iemaksāt Kokneses novada domes kasē, Bebru pagasta vai Iršu pagasta pārvaldes
kasē, vai ar pārskaitījumu Kokneses
novada domes kontā - AS „Swedbank”,
konts LV94HABA0551003424462, obligāti norādot maksājuma mērķi: „Dalības maksa uzņēmēju pasākumam”.

Pārdod izsolē divus rūpnieciskās apbūves zemes gabalus
Kokneses novada dome pārdod
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli:
1. Zemes gabalu ar kadastra Nr.
3260 013 0205 ar 1837 m2 platību un
lietošanas mērķi - rūpnieciskās apbūves ražošanas uzņēmumu apbūve. Zemes gabala adrese: Melioratoru
iela 1S, Koknese, Kokneses pagasts,
Kokneses novads. Izsoles sākumcena
EUR 2110,- (divi tūkstoši viens simts
desmit euro).
Lai piedalītos Objekta izsolē līdz
2015.gada 20.februāra plkst.10.00 ir
jāiesniedz rakstisku pieteikumu un
dokumentus, par reģistrācijas maksas
EUR 50,-(piecdesmit euro) un drošī-

bas naudas EUR 211,-(divsimt vienpadsmit euro) nomaksu, Kokneses
novada domes ēkas 2.stāva 13.kabinetā, Melioratoru ielā 1, Koknesē, Kokneses pagastā, Kokneses novadā
Objekta izsole notiks 2015.gada
23.februārī plkst.10.00 Kokneses
novada domes ēkas 1.stāva telpa Nr.1,
Melioratoru ielā 1, Koknesē, Kokneses
pagastā, Kokneses novadā.
2. Zemes gabalu ar kadastra Nr.
3260 013 0523 ar 836 m2 platību un
lietošanas mērķi - rūpnieciskās apbūves ražošanas uzņēmumu apbūve. Zemes gabala adrese: Melioratoru
iela 1R, Koknese, Kokneses pagasts,

Kokneses novads. Izsoles sākumcena EUR 1100,- (viens tūkstotis viens
simts euro).
Lai piedalītos Objekta izsolē līdz
2015.gada 20.februāra plkst.10.00 ir
jāiesniedz rakstisku pieteikumu un
dokumentus, par reģistrācijas maksas
EUR 50,-(piecdesmit euro) un drošības naudas EUR 110,-(viens simts
desmit euro) nomaksu, Kokneses novada domes ēkas 2.stāva 13.kabinetā,
Melioratoru ielā 1, Koknesē, Kokneses
pagastā, Kokneses novadā.
Objekta izsole notiks 2015.gada
23.februārī plkst.10.30 Kokneses
novada domes ēkas 1.stāva telpa Nr.1,

Melioratoru ielā 1, Koknesē, Kokneses
pagastā, Kokneses novadā.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties internetā Kokneses pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv, Kokneses novada domes 2.stāva 13. kabinetā vai kancelejā, Melioratoru ielā 1,
Kokneses pagastā, Kokneses novadā.
Informācija par izsoli ar domes
juristi L.Kronentāli pa tālruņiem
65128575 vai mobilo 29716779.
Informācija par Objektiem un
to apskati iepriekš saskaņot ar nekustamo īpašumu speciālisti Elitu Ģēģeri pa tālruņiem 65133634 vai mobilo
28694278.

Esiet sveicināti februārī, kad
karaliene ziema savā atvadu mēnesī
dāvā mums tiks daudz baltuma un
prieka! Februāri mūsu senči dēvēja
par puteņu mēnesi, bet šis Kokneses Novada Vēstis numurs ir ceļā
pie jums, kad klāt diena, ko svinam,
pateicoties visu mīlētāju aizstāvim
Svētajam Valentīnam. Viss labais šai
dzīvē notiek no mīlestības. Priecājamies par jauko ziņu, ka pirmajā gada
mēnesī Kokneses novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti deviņi bērniņi! Esam pārliecinātas, ka mūsu
avīzes lappusēs sajutīsiet daudz mīlestības, jo cilvēki, par kuriem stāstām, mīl savu zemi, savu novadu un
to apliecina iedegtos barikāžu piemiņas ugunskuros, no sirds rakstītās
dzejas rindās, vēlmē un gatavībā aizsargāt savu ģimeni un valsti.
Lepojamies ar bebrēnieša Ralfa
Eiduka piedalīšanos Eiropas jaunatnes ziemas olimpiādē! Jaunajai
paaudzei noteikti ir vērts pārdomāt
majora Ingus Manfelda aicinājumu
stāties zemessardzē. Pēc iedzīvotāju
ierosinājuma ar šo numuru aizsākam stāstu sēriju par apaļo dzīves
gadskārtu jubilāriem Kokneses novadā. Šoreiz stāsts par janvāra jubilāri Līviju Blesi, kura savus dižos
gadus nes kā lielu dzīves balvu. Klajā
nācis vērienīgs izdevums „ Latvijas
novadu dārgumi”, kura veidošanā piedalījās arī Kokneses novada
dome. Tēlnieka Voldemāra Jākobsona mugursoma ir viens no mūsu
novada dārgumiem. Vecmāmuļas
noausts linu dvielis, izpētīts dzimtas
koks, kāds cits senu dienu liecinieks
- mums katram ir noteikti savs dārgums, ko sargāt un nodot tālāk saviem bērniem.
Valentīndienā vēl varat pagūt
laisties slēpju pārgājienā no Vecbebriem uz Koknesi, bet vakarā doties
uz Iršiem, kur mūsu brīnišķīgie novada pašdarbnieki dāvās mīlestības
pilnu koncertu!
Lai notiek tas, ko gribas sagaidīt!
Anita Šmite, Sarmīte Rode

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

2

Nr. 61 (348) 2015. gada 13. FEBRUĀRIS

2015.gada 28.janvārī novada dome NOLĒMA:
1. Apstiprināt Kokneses novada
domes saistošos noteikumus Nr.1
„Par Kokneses novada pašvaldības
2014.gada budžetu izpildi” (informācija mājas lapā www.koknese.lv).
2.1. Apstiprināt mērķdotācijas
sadali novada vispārizglītojošajām
skolām un pirmsskolas izglītības
iestādēm, valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām 2015.gada janvāra
- augusta mēnešiem.
2.2. Apstiprināt mērķdotācijas
sadali novada interešu izglītības
programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
2015.gada janvāra - augusta mēnešiem.
2.3. Atbalstīt naudas līdzekļu
piešķiršanu no pašvaldības budžeta mācību procesa nodrošināšanai
Kokneses novada izglītības iestādēs.
2.4. Atbalstīt papildus līdzekļu piešķiršanu interešu izglītības
programmu realizācijai Bebru pamatskolā un Pērses pamatskolā.
2.5.Mērķdotāciju Vecbebru profesionālās un vispārizglītojošās internātvidusskolas un Kokneses internātskolas-attīstības centra internātskolu
programmu pedagogu darba samaksai 666872.00 EUR apmērā atstāt nesadalītu.
2.6. Risināt jautājumu ar IZM
par Vecbebru profesionālās un vispārizglītojošās internātvidusskolas
profesionālās izglītības programmu
pedagogu darba samaksas finansējumu 2015.gada janvāra - augusta
mēnešiem.
3.1.Apstiprināt
mērķdotācijas sadali mācību grāmatu iegādei
Kokneses novada vispārizglītojo-

šajām skolām 2015.gadam – EUR
9905,00 apmērā.
3.2. Apstiprināt mērķdotācijas sadali mācību grāmatu iegādei
Kokneses novada pirmsskolas izglītības iestādēm 2015.gadam EUR
1803,00 apmērā.
4.1. No pašvaldības 2015.gada
budžeta apmaksāt brīvpusdienas
Kokneses novada vispārizglītojošo
skolu:
4.1.1. 4.,5. un 6.klašu izglītojamajiem no 2015.gada 1.janvāra līdz
2015.gada 31.maijam un no 2015.
gada 1.septembra līdz 2015.gada
31.decembrim.
4.1.2 . septīto klašu izglītojamajiem – no 2015.gada 1.februāra līdz
2015.gada 31.maijam.
4.2. No pašvaldības 2015.gada
budžeta apmaksāt brīvpusdienas
piecgadīgajiem un sešgadīgajiem
bērniem, kuri apmeklē Kokneses
novada izglītības iestādes (izņemot
internātskolas).
5.1. Apstiprināt Kokneses novada domes saistošos noteikumus
Nr.2 „Par Kokneses novada pašvaldības budžetiem 2015.gadam”
(informācija pašvaldības mājas lapā
www.koknese.lv).
5. Apstiprināt Kokneses novada
domes darba plānu 2015.gadamam
(informācija pašvaldības mājas lapā
www.koknese.lv).
6.1. Apstiprināt Grozījumus
Kokneses novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības
nolikumā” (informācija pašvaldības
mājas lapā www.koknese.lv).
6.2. Grozījumi “Kokneses novada pašvaldības amatpersonu un
darbinieku atlīdzības nolikumā”
piemērojami ar 2015.gada 1.janvā-

ri, tie ir izsniedzami visiem Kokneses novada domes administrācijas,
struktūrvienību un iestāžu vadītājiem, kā arī publicējami Kokneses
novada mājas lapā www.koknese.lv.
7. Apstiprināt dalību Centrālās Baltijas jūras reģiona programmā 2014.-2020.gadam, kā projekta
partneris iesaistoties projekta pieteikuma gatavošanā un iesniegšanā
programmas pirmajā projektu atlases kārtā.
8.1. Pamatojoties uz Centralizēto iepirkumu komisijas sekretāres
Daces Zariņas 2014.gada 19.decembra iesniegumu, atbrīvot viņu no
Centralizēto iepirkumu komisijas
sekretāres pienākumiem ar 2015.
gada 30.janvāri.
8.2. Ar 2015.gada 2.februāri par
Centralizēto iepirkumu komisijas
sekretāri apstiprināt darba aizsardzības speciālisti Gunitu Majori.
8.3. Noteikt, ka ar 2015.gada
1.februāri Sociālo jautājumu un
veselības aprūpes pastāvīgās komitejas sēdes notiks katra mēneša iepriekš pēdējā trešdienā plkst.12.00
Kokneses novada domē, Melioratoru ielā Nr.1, Kokneses pagastā.
9.1. Izslēgt ar 2015.gada 1. janvāri debitoru parādus saskaņā ar
sarakstu (informācija pašvaldības
mājas lapā www.koknese.lv).
9.2. Atbildīgā par lēmuma izpildi domes galvenā grāmatvede Iveta
Mikāla.
10. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.3 „Grozījumi Kokneses
novada domes 2013.gada 30.oktobra saistošajos noteikumos Nr.
16 „Par Kokneses novada pašvaldības aģentūras „Kokneses Tūrisma
centrs” sniegto publisko maksas

pakalpojumu cenrādi”” (informācija pašvaldības mājas lapā www.
koknese.lv).
11. Apstiprināt Kokneses novada tūrisma attīstības rīcības plānu
2015.-2020.gadam (informācija pašvaldības mājas lapā www.koknese.
lv).
12.1. Apstiprināt Komisijas lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā
nolikumu” (informācija pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv).
12.2. Lēmums piemērojams ar
2015.gada 1.janvāri.
13.1. Apstiprināt grozījumus
Kokneses novada domes 2012. gada
25. jūlija lēmuma Nr.6.8. “Par Kokneses novada domes, tās iestāžu un
struktūrvienību sniegtajiem maksas pakalpojumiem” 13. pielikumā.
13.2. Grozījumi Kokneses novada domes 2012. gada 25. jūlija
lēmuma Nr.6.8. “Par Kokneses novada domes, tās iestāžu un struktūrvienību sniegtajiem maksas pakalpojumiem” 13. pielikumā stājas
spēkā ar 2015.gada 1. maiju.
14.1. Izveidot dzīvokļa Nr.2 īpašumu un noteikt adresi “Amatas”
-2, Putnuciems, Kokneses pagasts,
Kokneses novads.
14.2. Reģistrēt dzīvokļa Nr.2
īpašumu “Amatas”-2, Putnuciems,
Kokneses pagasts, Kokneses novads, zemesgrāmatā uz Kokneses
novada domes vārda.
14.3. Veikt dzīvokļa Nr.2 īpašuma “Amatas”-2, Putnuciems, Kokneses pagasts, Kokneses novads,
novērtēšanu, pieaicinot sertificētu
vērtētāju.
15.1. Apstiprināt grozījumus
Kokneses novada domes 2014.

gada 29.decembra lēmuma Nr.2
„Par amatu vietām un darba algām
Kokneses novada domē, tās iestādēs
un struktūrvienībās” 19.pielikuma
25.punktā.
15.2. Grozījumus Kokneses
novada domes 2014.gada 29.decembra lēmuma Nr.2 „Par amatu
vietām un darba algām Kokneses
novada domē, tās iestādēs un struktūrvienībās” 19.pielikuma 25.punktā piemērot ar 2015.gada 1.janvāri
16.1. No pašvaldības budžeta
apmaksāt ceļa izdevumus Kokneses
Mūzikas skolas skolotājiem J A, E V
un O S braucienam no dzīves vietas līdz Koknesei un atpakaļ mācību
gada laikā.
16.2. Lēmums stājas spēkā ar
2015.gada 1.februāri.
17. Ar 2015.gada 1.janvāri apstiprināt šādas amata vietas pirmsskolas izglītības iestādes „Gundega”
atbalsta personālam: psihologs –0,5
slodzes; logopēds – 1,0 slodze.
18. No pašvaldības budžeta garantēt līdzfinansējumu 25% jeb
2500,00 euro apmērā no atbalstāmajām izmaksām Vecbebru Profesionālās un vispārizglītojošās internātvidusskolas projekta iesniegumam Latvijas vides aizsardzības
fonda izsludinātajā konkursā par
bērnu izzinoši - radošās nometnes
organizēšanu.
Projekta mērķis – Izzinoši - radošās vasaras nometnes organizēšana 40 (četrdesmit) Kokneses
novada bērniem vecumā no 7-12
gadiem, desmit dienas 2015.gada
augustā.
Nākamā domes sēde 25. februārī pulksten 14.

Apstiprināts projekts „Aprīkojuma iegāde kultūras un sabiedrisko
aktivitāšu dažādošanai Kokneses novadā”
papildināta Kokneses kultūras nama
materiāltehniskā bāze, nodrošinot
kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūras
dzīvi novadā un sekmējot sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu vietējiem
iedzīvotājiem.
Projekts jāīsteno līdz 2015.gada
1.maijam. Plānotās projekta kopējās izmaksas ir EUR 3315,40, no
tām EUR 2466,00 ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai

Apstiprināts Kokneses novada
domes projekts „Aprīkojuma iegāde
kultūras un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Kokneses novadā”, kas tika
iesniegts Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku

ekonomikas dažādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”
ietvaros.
Projekta mērķis ir pilnveidot,
paplašināt un uzlabot kultūras un
sabiedrisko pasākumu kvalitāti un

Meklējam
klientiem
draudzīgāko
uzņēmumu
Kokneses
novadā!

Jau ceturto gadu Andra Kristona
balvas konkurss

Gatavojoties uzņēmēju godināšanas pasākumam, kas notiks
6.martā Kokneses kultūras namā,
Kokneses novada dome aicina novada iedzīvotājus izteikt viedokli
par klientiem draudzīgāko uzņēmumu, katrā no novada pagastiem
norādot vienu uzņēmumu, kuru
raksturo laipna un draudzīga attieksme pret klientiem. Savu viedokli iespējams izteikt nobalsojot
Kokneses novada pašvaldības mājas
lapā www.koknese.lv

Pēc Bebru pamatskolas bijušā absolventa, Voldemāra Jākobsona skolnieka Andra Kristona ierosmes Bebru pagasta
pārvalde un Bebru pamatskola
ceturto reizi rīko jaunrades
konkursu skolēniem „Mans lepnums – Bebru pagasts” - šogad
tas veltīts Voldemāra Jākobsona
116. gadadienai.
Sarmīte Rode
Par konkursa moto izvēlēti dižā
novadnieka vārdi: „Viss vienkāršais
un neviltotais ir liels un skaists”.
Iepriekšējos gados skolēni savu radošo jaunradi izteica zīmējumos, literāros un telpiski veidotos darbos.

daudzveidību Kokneses novadā, iegādājoties aprīkojumu Kokneses
kultūras namam. Projekta ietvaros
Kokneses kultūras namā tiks iegādāts
un uzstādīts lielformāta elektriskais
projekcijas ekrāns ar projekcijas laukumu 500x330 cm, kā rezultātā tiks

Jaunā konkursa tēma: „Viss jaunais
ir labi aizmirsts vecais.” Darbu autori aicināti radīt jaunrades darbus, izmantojot senus un mūsdienu sadzīves priekšmetus, otrreizēji
izmantojamas lietas, lai atjaunotu
šo lietu lietderību, rastu tām jaunu
izskatu un pielietojumu (veidot kā
dizaina priekšmetus). Darbi izstrādājami trīs dimensiju formā. Konkursam iesniegtie darbi tiks vērtēti
1. – 4. klašu un 5. – 9. klašu grupās.
Žūrija, kuras sastāvā ir konkursa
mecenāts Andris Kristons, Bebru
pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Pabērza, pamatskolas direktore Lidija
Degtjareva, direktores vietniece ārpusstundu darbā Anna Romanovs-

ka, skolotājas Dzintra Sniedze, Linda Šmite, Ligita Locāne, domes sabiedrisko attiecību speciāliste Sarmīte Rode vērtēs darbu atbilstību
izvēlētajam žanram un tēmai,
izstrādes kvalitāti, oriģinalitāti un
radošumu. Konkursam darbi jāiesniedz līdz 5. martam.
Pēc žūrijas balsošanas rezultātu
apkopošanas, 13.martā Bebru pamatskolā notiks uzvarētāju apbalvošana. Abās klašu grupās pirmo
trīs vietu ieguvēji saņems naudas
balvas: 1. vietas ieguvējs - 35 eiro,
2. vietas ieguvējs – 25 eiro, 3. vietas
ieguvējs – 15 eiro.
Naudas balvas tiek piešķirtas
no Voldemāra Jākobsona skolnieka

(ELFLA) finansējums un EUR 849,40
Kokneses novada domes līdzfinansējums.
Projekts ir līdzfinansēts no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai LEADER programmas ietvaros, veicinot Kokneses novada attīstības stratēģijā izvirzīto mērķu sasniegšanu.
Atbalsta Zemkopības ministrija
un Lauku atbalsta dienests

Andra Kristona ziedojuma tēlnieka
Voldemāra Jākobsona memoriālajai
mājai- muzejam.
Visi konkursa darbi, sākoties
muzeja darba sezonai, būs redzami
izstādē tēlnieka Voldemāra Jākobsona memoriālājā mājā – muzejā.
Godalgotie konkursa darbi paliks
muzeja īpašumā.

26. februārī pulksten 16
SIA „Kokneses komunālie
pakalpojumi”
telpās uz kšanos aicinā
Kokneses daudzdzīvokļu māju
vecākie un iedzīvotāji.
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Ēnu diena Koknesē
Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama
un atzīta Junior Achievement karjeras
izglītības programma 1.-12. klašu
skolēniem, kuras mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un
nozaru prasībām, rosinot jauniešus

plānot savu nākotni jau skolas laikā,
izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavoties darba tirgum.
11. februārī Junior AchievementLatvia organizētās Ēnu dienas ietvaros arī Kokneses novada dome un tās

iestādes vēra durvis "ēnotājiem".
Ēnu dienas pasākuma dalībnieki
atzina, ka arī nākamgad vēlētos “ēnot”
un turpināt iepazīt savas nākotnes
iespējamās profesijas!
Kokneses Novada Vēstis

Ieskatu Kokneses novada domes priekšsēdētāja
Daiņa Vingra ikdienā guva trīs I. Gaiša
Kokneses vidusskolas skolnieces - Laura
Šumska, Renāte Jaudzema un Evita Jukša. Šī
diena meitenēm īpaši atmiņā paliks ar to, ka
viņas bija ne tikai pirmās domes priekšsēdētāja
"ēnas", bet arī liecinieces, kā tika iemūžināta
2015. gada Ēnu diena Kokneses novada domē
un tās iestādēs, jo par šīs dienas norisi Koknesē
sižetu veidoja Latgales reģionālā televīzija.
Domes priekšsēdētājs ēnotājas iepazīstināja
ar domes speciālistiem, pašvaldības ikdienas
ritējumu un saviem darba pienākumiem. Kopā
ar pašvaldības vadītāju meitenes viesojās
Kokneses bibliotēkās, Sociālajā dienestā un
Ģimenes atbalsta dienas centrā. Pēc pavadītās
dienas meitenes atzīst: “Esam ieguvušas vērtīgu
pieredzi. Tagad mums būs lielāka sapratne par
to, kā norit darbs pašvaldībā.”

Darbs policijā visos laikos skolu
jauniešiem, īpaši zēniem, licies
aizraujošs un piedzīvojumiem
bagāts. Ilmāra Gaiša Kokneses
vidusskolas jaunieši – Krists
Kučinskis, Ritvars Kalniņš, Ilmārs
Kalniņš un Ivita Igaune izvēlējās
tuvāk iepazīt Kokneses novada
pašvaldības policijas inspektora
Jāņa Galviņa un valsts policijas
vecākā inspektora Viktora
Bešmenova ikdienu. Jauniešiem bija
iespēja redzēt, kā darbojas video
novērošanas kameras. Ar interesi
"ēnotāji" aplūkoja policijas darba
tehniskos līdzekļus: alkometru un
pārvietojamo video novērošanas
kameru. Neizpalika arī pašvaldības
darba auto – elektromobiļa apskate
ar konkrētiem jautājumiem par
tā tehniskajiem rādītājiem. Uz
jautājumu: vai ikdienā nākas bieži
izmantot ieroci, Jānis Galviņš
pastāstīja: „Mūsu uzdevums ir
panākt problēmas atrisinājumu
mierīgā ceļā, liekot lietā savu
profesionalitāti un darba pieredzi.”

VECBEBRU PROFESIONĀLĀ UN VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ
INTERNĀTVIDUSSKOLA – Tavs ceļš uz profesiju!
Mācību gada sākums – 2015. gada23.februāris!
Nāc un apgūs profesiju pēc pamatskolas vai vidusskolas 10
mēnešu laikā!
Saņem ESF mērķs pendiju EUR 71,14 – 113,83 mēnesī!
Ja esi jaunie s vecumā no 17 līdz 29 gadiem
un vēlies iekļau es darba vidē kā konkurēt spējīgs darbinieks,
Vecbebru Profesionālā un vispārizglītojošā internātvidusskola
Tev piedāvā iespēju apgūt šādu profesiju:
KONDITORS
1. Mācību laiks 2015. gada februāris līdz 2015.gada decembris
2. Otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis.
3. Saņem profesionālās kvalifikācijas apliecību.
4. Mācās kai profesionālos mācību priekšmetus.
5. Kvalifikācijas prakse 14 nedēļas ražošanas uzņēmumos.
6. Darba iespējas – ēdināšanas uzņēmumi, konditorejas ražošanas
uzņēmumi.
7. Uzņemot skolā ņem vērā šādus papildus kritērijus:
7.1. vismaz vienu gadu pirms uzņemšanas nav saņemta ESF
mērķs pendija,
7.2. nav atbalsta saņēmēji Labklājības ministrijas pārziņā esošo
ESF ak vitāšu ietvaros īstenotajos apmācību vai nodarbinā bas
pasākumos.

Ingrīdai Grūbei, Kokneses pagasta
bibliotekārei, jau trešo gadu ir savas
"ēnotājas". Ingrīda teic: “Pirmajos
divos gados esmu ieguvusi divas
"ēnas", bet šogad – vienā dienā
man ir veselas trīs! I. Gaiša
Kokneses vidusskolas skolniecēm
Esterei Vingrei, Viktorijai Volinskai
un Jūlijai Laurinavičai ļoti
patika iepazīt bibliotekāra darba
pienākumus. Meitenes atzina, ka
priekšstats par bibliotekāra darbu ir
mainījies: tas ir daudz interesantāks
un atbildīgāks nekā mums šķita.”

Izglī bas iestāde nodrošina brīvpusdienas,
bezmaksas dienesta viesnīcu.
Dokumentu pieņemšana:
no 2015. gada 1.decembris līdz 17.februāris
Kontak ālrunis: 65133606, 65133600,
e-pasts: vecbebrupv@gmail.com

Laimīgu ceļu uz kvalifikācijas praksi Vācijā!
Projekta Erasmus + „Vecbebru
Profesionālās un vispārizglītojošās internātvidusskolas audzēkņu
mācību prakses un pedagogu pieredzes apmaiņa Vācijā un Igaunijā”
ietvaros, izglītības programmas
„Ēdināšanas pakalpojumi” IV kursa
audzēkņi no 2015. gada 4. marta
līdz 2015 .gada 3. aprīlim dosies uz
Vāciju kvalifikācijas praksē.
Ināra Bakmane,
projekta vadītāja
Mūsu skolas jaunieši: Dāvis Vaivads, Guntars Martinskis un Linda
Annuškāne praktizēsies kā pavāri piec-

zvaigžņu viesnīcā „Swissotel Bremen”,
bet Agnese Dupuša un Krista Bērziņa
restorānā „LUV”.
Projekta mērķis ir uzlabot prakses
iemaņas un kompetences jauniešiem,
kuri iegūst sākotnējo profesionālo izglītību ēdināšanas pakalpojumu specialitātē.
Sadarbība ar Vācijas firmu „Solo
Neue Zeiten AG” jau notiek sesto gadu
un mēs esam gandarīti, ka par mūsu
skolas audzēkņiem atzinīgi izsakās esot zinātkāri, cenšas sevi pilnveidot,
ir vēlme izzināt, izmēģināt un sastrādāties.
Prakses noslēgumā praktikanti

saņems Eiropas sertifikātu, kas ir apliecinājums par viņu profesionālajām
prasmēm un paver labākas iespējas
konkurēt darba tirgū.
Guntars, Linda, Agnese un Krista
pagājušā gada vasarā projekta ietvaros
bija praksē Igaunijā un paši jaunieši
saka: „Mēs savu darba tikumu un skolā
iegūtās zināšanas nostiprinām Eiropā
un atgriežamies Latvijā ar papildinātām
zināšanām. Izzinājām igauņu virtuvi un
tradīcijas, tagad būs interesanti salīdzināt vācu virtuvi ar latviešu virtuvi.”
Kā viņiem būs veicies, uzzināsim,
kad jaunieši atgriezīsies.
Laimīgu ceļu un lai izdodas!

Dosies izzināt vācu virtuves tradīcijas. IV EP kursa audzēkņi: no labās Guntars
Martinskis, Krista Bērziņa, Agnese Dupuša, Linda Annuškāne, Dāvis Vaivads.
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DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA ZIŅOJUMS
Pie 2015.gada 28.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2
„Par Kokneses novada pašvaldības budžetu 2015.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.
Pašvaldību budžetos ir ieņēmumu daļa, izdevumu daļa un finansēšanas daļa. Pašvaldības savus
budžetus izstrādā atbilstoši budžeta
ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas klasifikācijai, kuru nosaka Ministru kabinets.
Gadskārtējais pašvaldības budžets ietver:
1) skaitlisku informāciju par
budžeta ieņēmumiem atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijai;
2) datus par iepriekšējā saimnieciskā gada budžeta līdzekļu atlikumu, kā arī datus par budžeta deficīta
finansēšanu
3) katrai izdevumu kategorijai
iedalīto līdzekļu apjomu atbilstoši
Ministru kabineta noteiktajai budžeta izdevumu klasifikācijai;
4) informāciju par visām pašvaldības saistībām un sniegtajiem
galvojumiem;
5) informāciju par speciālajiem
budžetiem.
Kokneses novada pašvaldības
budžets 2015.gadam ir sastādīts
pamatojoties uz likumu „Par valsts
budžetu 2015.gadam un ievērojot
LR likumu „Par pašvaldībām”, „Par
pašvaldību budžetiem” „Par budžetu un finanšu vadību”.
Sastādot 2015. gada budžeta
projektu, pieejamie resursi tika izvietoti atbilstoši novada attīstības
prioritātēm, saskaņojot ar visām
pagasta pārvaldēm un iestādēm, un
nodrošinot budžeta sabalansētību.
Plānojot budžetu tika ņemt vērā,
lai vienmērīgi pieaugtu gan uzturēšanas izdevumi , gan ieguldījumi
pamatlīdzekļiem, atbilstoši kopējai
ekonomiskai izaugsmei valstī.

PAMATBUDŽETS
IEŅĒMUMI
Kokneses novada konsolidētā
budžeta ieņēmumi 2015.gadā plānoti 6 732 364 eiro apmērā, kas ir
par 154 892 eiro vairāk kā bija plānots uz 2014. gada sākumu.
Nodokļu ieņēmumi. Nodokļu
ieņēmumi kopā ar dotāciju no paš-

valdību finanšu izlīdzināšanas fonda ir lielākais budžeta ieņēmumu
avots. 2015.gadā tie plānoti 3 393
910 eiro apmērā un tie ir par 193
345 eiro jeb 6 % vairāk kā bija plānots uz 2014. gada sākumu. Nodokļu ieņēmumi kopā ar dotāciju no
pašvaldības finanšu izlīdzināšanas
fonda sastāda 50.41 % no kopējiem
plānotajiem ieņēmumiem.
Arī šogad tāpat kā 2014. gadā
Valsts garantē iedzīvotāju ienākuma
nodokļa (IIN) izpildi pašvaldību
budžetos 100 % apmērā.
2015. gada plānotie ieņēmumi
no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 2 410 541 euro joprojām vēl nav
sasnieguši 2008. gadā saņemtos
ieņēmumus no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 2 555 507 eiro. Taču
ieņēmumi pēc izlīdzināšanas uz 1
iedzīvotāju Salīdzinot ar 2008. gadu
pieauguši par 30%. 2015. gadā tie
ir 574 eiro uz 1 iedzīvotāju. Kopsummā vērtētie ieņēmumi un dotācija no finanšu izlīdzināšanas
fonda salīdzinājumā ar 2008. gadu
arī ir pieauguši par 21 % (3393910
eiro/2804051 eiro).
Nenodokļu ieņēmumi. Nenodokļu ieņēmumu īpatsvars pašvaldības budžetā ir neliels 0,49 % jeb
32 725 eiro. Nenodokļu ieņēmumus
sastāda procenti par kontu atlikumiem, pašvaldības budžetā ieskaitītās nodevas, soda naudas un
ieņēmumi no pašvaldības mantas
realizācijas .
Valsts budžeta transferti. Valsts
budžeta transferti veido otru ievērojamāko kopējo ieņēmumu daļu
pēc nodokļu ieņēmumiem. 2015.
gadā prognozētais mērķdotāciju apjoms ir 2395303 eiro jeb 35.58 % no
kopējiem ieņēmumiem. Tajā skaitā:
- mērķdotācijas 8 mēnešiem izglītības iestādēm 2184315 eiro
-mērķdotācija mūzikas skolas
pedagogiem 65 362 eiro,
- dotācija 25 620 euro ģimenes
krīzes centram „Dzeguzīte”,
-mērķdotācija brīvpusdienām
1.-3. klasei 29 680 eiro,
-finansējums projektam „Energoefektivitātes
paaugstināšanas
pasākumi I. Gaiša Kokneses vidusskolā” 239948 eiro (tiks izlietots aizņēmuma atmaksai),
-finansējums pasākumam „Asistenta pakalpojumi” 16500 eiro,
-finansējums projektam „ Algoti

pagaidu sabiedriskie darbi” 13290
eiro,
-finansējums Likteņdārza ierīkošanas izdevumiem 20000 eiro,
-finansējums datortehnikas iegādei izglītības iestādēs 10 000 eiro,
-finansējums projektam „Informācijas tehnoloģiju izmantošana
komunālo pakalpojumu kvalitātes
izmantošanai”12797 eiro,
-finansējums projektam „Publisko interneta punktu attīstība”
10568 eiro,
-finansējums Vecbebru profesionālās internātviduskolas projektiem 67042 eiro.
Pašvaldību budžetu transferti.
Šie ir maksājumi, kurus novada pašvaldība saņem no citām pašvaldībām, šajā gadā to plānotais apjoms
ir 356569 eiro jeb 5.88 % 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 553857 eiro
apmērā jeb 9.13 % no kopējiem ieņēmumiem. Lielākie pašu ieņēmumi ir maksa par komunālajiem pakalpojumiem 129 135 eiro.

IZDEVUMI
Izdevumi, kopā ar finansēšanas daļas izdevumiem aizņēmumu
atmaksai , plānoti 7 333 426 eiro
apmērā. Izdevumi bez finansēšanas
daļas izdevumiem sastāda 6 776 725
eiro.
Tāpat kā iepriekšējos gados vislielākais izdevumu īpatsvars 51.22
%ir izglītībai. Vispārējo dienestu
izdevumos, kas sastāda 981 586
eiro jeb 14.36 % ir ietverti arī aizņēmumu procentu samaksa 9952 eiro
apmērā, kā arī līdzekļi neparedzētiem gadījumiem (rezerves fonds)
100 000 eiro, savstarpējie norēķini
par pakalpojumiem no citām pašvaldībām 119 018 eiro. Gada beigās
vispārējo dienestu izdevumi parasti
ir 10 % robežās, jo īpatsvaru izmaina mērķdotācijas pedagogiem gada
pēdējiem 4 mēnešiem un līdzekļu
neparedzētiem gadījumiem pārdale.
Sabiedriskajai kārtībai plānotie izdevumi 34495 eiro apmērā ir
paredzēti pašvaldības policijas uzturēšanai.

Ekonomiskās darbības izdevumi ir 182 189 eiro apmērā , no
kuriem Iršu pagasta apkurei 73 371
eiro, PA „Kokneses tūrisma centra”
konsolidētie izdevumi 54 365 eiro,
Kokneses apvienotā būvvalde 54
453 eiro.
Vides aizsardzības izdevumi
38 913 eiro apmērā plānoti notekūdeņu apsaimniekošanai Bebru un
Iršu pagasta pārvaldēs.
Pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošana plānoti 659
826 eiro jeb 10.8% . Šajos izdevumos iekļauts arī finansējums Eiropas savienības līdzfinansēto projektu realizācijai 24 019 eiro apmērā.
Atpūtas un kultūras izdevumiem plānoti 669291 eiro jeb 11.0
%. Tajā skaitā sportam 283 004 eiro
(42.3 % no atpūtas un kultūras izdevumiem). Bibliotēkām 103732
eiro (15.4 % no atpūtas un kultūras
izdevumiem). Pārējām kultūras iestādēm un tradīcijām 282555 eiro (
42.3 % no atpūtas un kultūras izdevumiem).
Izglītībai, kas ir lielākā izdevumu sadaļa, ir plānoti 3470833 eiro
jeb 51.22 %. Tai skaitā mērķdotācijas izglītības iestādēm 2 184 315
eiro . Kokneses novada pašvaldības
budžetā iekļautas 8 izglītības iestādes: 2 pirmskolas izglītības iestādes, 3 vispārējās izglītības iestādes,
1 speciālo internātskolu-attīstības
centrs, 1 profesionālā vispārējās izglītības internātskola un 1 mūzikas
skola.
No 2015. gada janvāra budžetā
plānoti arī pašvaldības izdevumi
brīvpusdienām 4.-6. klašu skolniekiem 41 658 euro. 1.-3. klases skolniekiem brīvpusdienas sedz valsts.
Dotācija par vienu ēdienreizi no
valsts ir 1,42 eiro.
Sociālajai aizsardzībai plānoti
748 092 eiro jeb 12.2 %.
Pabalstiem kopā plānoti 203 335
eiro.
Savstarpējiem norēķiniem ar
sociālajām iestādēm plānoti 44109
eiro.
Kredītresursi. 2015.gadā tiks
turpināts norēķināties par 26 aizņēmumiem (aizņēmu pamatsummas,
kredītprocenti un konta apkalpošana) Valsts kasē, kam paredzēts izlietot 280 612 eiro. Pluss 239 948 eiro
par aizņēmumu Kokneses skolas
energoefektivitātes projektam, kas

tiks segti no ieņēmumiem un kases atlikuma šim mērķim . Kopējās
saistības attiecīgi 2016.gadā 313 879
eiro, 2017.gadā 355 691 eiro.
Neatmaksātais aizņēmuma pamatsummas atlikums Valsts kasē uz
01.01.2015. gadu ir 3982991 eiro.
2014. gadā ir ņemti 6 jauni aizņēmumi par kopējo summu 1 122 652
eiro.
Saistības par pašvaldības galvojumi 2015.gadā ir 2368 eiro. Kopējā
neatmaksāto galvojumu summa ir
1 030 750 eiro , no kuriem lielāko
daļu 1 008 880 eiro sastāda galvojums SIA „ Kokneses komunālie
pakalpojumi” projektam „ Šķeldas
katla iegāde” un 17 972 eiro galvojums SIA” Vidusdaugavas SPAAO” .
3 898 eiro ir studējošo kredīti,
kas piešķirti laikā no 2002.-2005.
gadam. Plānots, ka šīs saistības
beigsies 2018. gadā.
SIA „ Kokneses komunālie pakalpojumi” aizņēmuma pamatsummas atmaksa pēc grafika paredzēts
sākt maksāt 2015.gadā.
Kopējais saistību apjoms no
pamatbudžeta ieņēmumiem (bez
mērķdotācijām izglītībai un projektiem) sastāda 6.47%, kas ir nosacīti
zems procents un ir pieļaujamo 20%
robežās.

SPECIĀLAIS
BUDŽETS
Pašvaldības speciālo budžetu
pamatā veido autoceļu fonda ieņēmumi, dabas resursu nodoklis.
Autoceļu fondam piešķirti 126
679 eiro , kas ir par 6065 euro vairāk, kā tika piešķirts uz 2014.gada
sākumu. Izdevumi autoceļu uzturēšanai tiek plānoti lielāki, kā ieņēmumi, jo kases atlikums 44534 eiro uz
gada sākumu to atļauj.
Naudas atlikums dabas resursu
nodoklim uz 2015. gada 1. janvārī
sastādīja 34456 eiro. Ieņēmumi tiek
plānoti 13 000 eiro apmērā. Kopējais pieejamais finansu apjoms ap 43
000 eiro plānots izlietot vai uzkrāt
atkritumu šķirošanas laukuma ierīkošanai, ūdens aizsardzībai, augšņu
un grunts aizsardzības pasākumiem
un citiem vides aizsardzības pasākumiem.
Ar pilnu ziņojuma tekstu var iepazīties www.koknese.lv

Sekmēs sasaisti starp attīstības plānošanu un
budžeta plānošanu
Kokneses novada dome kā pilotpašvaldība ir iesaistījusies Norvēģu
finanšu instrumenta finansētā projekta „Latvijas plānošanas reģionu
un vietējo pašvaldību teritoriālās
attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas
dokumentu izstrādāšana” (Projekts
Nr. 4.3-24/NFI/INP-002) 3.aktivitātē

„Sasaistes izveidošana starp
attīstības plānošanu un budžeta plānošanu vietējā līmenī”. Aktivitātes mērķis
ir veicināt identificējamās saiknes
izveidošanu starp teritorijas attīstības
plānošanas un budžeta plānošanas
dokumentiem Latvijas pašvaldību līmenī un izstrādāt priekšlikumus tādu
mehānismu izveidei, kuri ļaus nodrošināt izveidoto saikņu uzturēšanu un
uzraudzību.

Paredzētās aktivitātes ietver:
Pieredzes apmaiņas braucienus
uz Latviju un Norvēģiju, lai apspriestu jautājumus, kuri attiecas Norvēģijas un Latvijas pašvaldību pieredzi
teritoriālās attīstības plānošanas un
budžeta plānošanas jomā.
Sasaistes mehānisma izveidošanu
starp teritoriālās attīstības plānošanas
un budžeta plānošanas procesiem
Latvijas pašvaldībās. Aktivitātes ietvaros piecās Latvijas pašvaldībās tiks

īstenoti pilotprojekti, kuru ieviešanas
laikā iegūtie rezultatīvie rādītāji kalpos par pamatu citu Latvijas pašvaldību speciālistu kapacitātes palielināšanai un iegūtās pieredzes pārnesei.
Metodiskā materiāla sagatavošanu par teritoriālās attīstības un
budžeta plānošanas sasaisti izvēlētajās piecās pašvaldībās, kas iekļaus
arī Norvēģijas eksperta pārskatu par
Norvēģijas pieredzi, kalpos kā izziņas
materiāls pārējām Latvijas pašval-

dībām un tiks izmantots aktivitātes
ietvaros notiekošo apmācību semināros.
Piecu apmācību semināru organizēšanu Latvijas pašvaldībām par
pilotprojektu rezultātiem un Norvēģijas pašvaldību pieredzi teritoriālās
attīstības un budžeta plānošanas sasaistē.
Projekta īstenošanas periods ir
no 2015.gada janvāra – 2016.gada
aprīlim.
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Ar slēpēm pa dzīvi!
«««Sākums 1.lpp

Šogad labākais biatlonists ieņēma
54.vietu. Valta lielākā sportiskā virsotne ir piedalīšanās ziemas olimpiskajās spēlēs Turīnā 2006. gadā.

Olimpiādes atklāšanas ceremonijā
nes valsts karogu
Divas nedēļas pirms olimpiādes
Ralfs un Ingus Eiduki pavadīja treniņnometnē Austrijā. „Galvenais mērķis
bija aklimatizēties – treniņi notika no
1400 līdz pat 2000 metriem virs jūras
līmeņa. No viesnīcas līdz trases vietai
bija jābrauc pa īstu serpentīnu! Viesnīca „Mansaura”, kurā apmetāmies,
pieder latvietim, bijušajam Saeimas deputātam Jānim Kinnam. Austrijā ir senas un noturīgas slēpošanas tradīcijas.
Laikā, kad nenotika treniņi, slēpošanas
trase bija pārpildīta ar maziem un lieliem slēpotājiem,” – stāsta Ralfs.
Eiropas jaunatnes ziemas olimpiādes atklāšanas ceremonija notika kā
krāšņa izrāde ar dažādiem muzikāliem
un mākslinieciskiem priekšnesumiem.
Tā bija balstīta uz olimpisko tradīciju
ievērošanu – svinīgā lāpas iededzināšana, olimpiskā karoga ienešana un pacelšana stadionā, zvērestu nodošana un

delegāciju parāde.
Latvijas jauniešu olimpiskā delegācija stadionā iesoļoja savos sarkanmelnajos formas tērpos. Komandas
priekšgalā soļoja distanču slēpotājs
Ralfs Eiduks, kurš atklāšanas ceremonijā nesa Latvijas valsts karogu. „Pa radio izdzirdēto ziņu, ka esmu izraudzīts
karoga nešanai, man telefonsarunā pirmā paziņoja mamma. Pēc tam man to
pateica delegācijas vadītājs Juris Titovs.
Biju nedaudz uztraucies, tas man bija
saviļņojošs brīdis, jo ne jau katru dienu tiek uzticēts tiks svarīgs un godpilns
uzdevums, kā valsts karoga ienešana
stadionā olimpiādes atklāšanas ceremonijā,” atzīst jaunais sportists.
12. Eiropas jaunatnes ziemas olimpiādē Austrijas pilsētā Vorarlbergā un
blakus esošajā valstī Lihtenšteinā savu
sportisko meistarību pārbaudīja 46 Eiropas valstu sportisti vecumā no 14 līdz
18 gadiem. Latvijas komandas sastāvā
iekļauti 24 jaunie sportisti startēja piecos sporta veidos no astoņiem sacensību programmā paredzētajiem.

Klasikas distanci
slēpo ar brāļa
olimpieša slēpēm
Latvijas jaunatnes olimpiskajai

komandai spēles izvērtās gana veiksmīgas – izcīnīts sudrabs un piektā
vieta daiļslidošanā, ko paveica mūsu
talantīgie jaunie daiļslidotāji Deniss
Vasiļjevs un Angelīna Kučvaļska, kā
arī vairāki dalībnieki ir sasnieguši
savus labākos rezultātus un pārbaudījuši savas spējas uz Eiropas jauno
sportistu fona. Distanču slēpošanā
no Latvijas sacentās seši dalībnieki.
Priecājamies, ka labākie rezultāti ir
Ralfam Eidukam. Pirmajā sacensību dienā, 10 kilometru klasikas
distancē, bebrēnietis ierindojās 73.
vietā. Otrajā startā – 7,5 km brīvā
stila distancē Ralfs iekļuva 59. vietā,
bet sprinta klasikas distancē iegūta
67. vieta.
Līdz sacensību vietai no viesnīcas, kurā Latvijas izlase dzīvoja
olimpiādes laikā, bija jābrauc divas
stundas. Vērtējot paveikto, Ralfs
teic, ka kopumā ar rezultātiem ir
apmierināts: „Tā kā pirmo reizi piedalījos Eiropas mēroga sacensībās,
jūtos gandarīts par sasniegto. Ar
tēti pārrunājām, ka sprinta distancē
varēju nostartēt labāk. Tomēr atšķirībā no Latvijas sacensībām, kurās
gandrīz visi dalībnieki ir pazīstami
un zināmas viņu spējas, bija lielāks
uztraukums.”
Klasikas distanci Ralfs veica
ar brāļa Valta distanču slēpēm, ar

kurām viņš piedalījās olimpiādē
Turīnā pirms desmit gadiem. Ingus Eiduks ir pārliecināts: „Labs
rezultāts slēpošanā atkarīgs no
paša sagatavotības, ja tās nav, nepalīdzēs nekas. Ja sagatavotība
ir līdzīga, tad 70 % izšķir slēpes
ar kurām slēpo, 15% smēre, ko
esi uzlicis, 15% struktūra slēpes
virsmai. Struktūras lielākajā daļā
gadījumu velkam paši, atkarībā
no laika apstākļiem.” Lihtenšteina patīkami pārsteigusi ar savu
sakoptību, seno arhitektūru, bruģētajām ieliņām un laukumiem.
Vienā no nedaudzajiem atpūtas
brīžiem izdevies apmeklēt slaveno
„Milk” šokolādes muzeju.
Eiduku ģimene pateicas Kokneses novada domei par piešķirto
finansiālo atbalstu, dodoties uz Eiropas jaunatnes ziemas olimpiādi.

Godalgas Latvijas
Jaunatnes
20. ziemas
olimpiādē
6. un 7. februārī Ralfs ar jaunāko māsu Patrīciju un brāli Ediju
ar labiem panākumiem piedalī-

jās Latvijas Jaunatnes 20. ziemas
olimpiādē Ērgļos. Kopumā olimpiādē piedalījās 104 skolu jaunieši. Pirmajā dienā 1995.-1998.gadā
dzimušo zēnu grupā brīvajā stilā
5 kilometru distancē Ralfs ieguva
2. vietu. Jāpiebilst, ka Ralfs, dzimis
1998. gadā, veiksmīgi sacentās ar
vecākiem jauniešiem. Tētis teic, ka
Ralfam izdevies skaists slēpojums.
Nākamajā dienā sprinta klasikā
mājup pārvesta bronzas godalga.
Patrīcija Eiduka 1999. – 2000. gadā
dzimušo meiteņu konkurencē 3 kilometru distancē ieguva zelta medaļu, bet sprinta klasikā 2. vietu.
No brāļa un māsas sasniegumiem
neatpaliek Edijs Eiduks. Slidsolī 2
kilometru slēpojumā Edijs starp
2003. gadā dzimušajiem un jaunākiem zēniem ieguva 3. vietu, bet
biatlonā izcīnīta sudraba medaļa!
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola
ar 3 dalībniekiem kopvērtējumā ierindojās 14. vietā.
Ziemas sezona Eiduku ģimenes jaunajiem sportistiem turpināsies ar kārtējiem Latvijas čempionātiem nedēļu nogalēs, bet
darbadienas, pēc mācībām skolā,
paiet trenējoties Pļaviņu novada
slēpošanas trasēs, jo tikai mērķtiecīgā darbā var kaldināt uzvaras
prieku!

“Pīlādzītim” sava mājvieta
11. februārī Ģimenes atbalsta dienas centrā
notika kārtējā senioru klubiņa “Pīlādzītis” tikšanās gaidāmo visu mīlētāju Valentīna dienas noskaņās. Pie pašu sarūpēta cienastu galda, dienas
centra omulīgi noformētajā zālē, ilgi gaidīts un
priecīgs notikums bija Kokneses novada domes
priekšsēdētāja Daiņa Vingra, Sociālā dienesta vadītājas Baiba Tālmanes un senioru klubiņa vadītājas Maritas Radvilas trīspusējā līguma parakstīšana par telpas piešķiršanu klubiņa kopā sanākšanas
reizēm un pasākumu rīkošanai. Sirsnīgā gaisotnē,
izskanot laba vēlējumiem piešķirtā telpa tika svinīgi atklāta, pārgriežot lentu.
Kokneses novada domes priekšsēdētājs novēlēja radošu darbošanos un dāvanā pasniedza
pulksteni ar novada logo, piebilstot, ka laikrādis
vienmēr atgādinās – laiks darboties, laiks doties
mājās!
Turpinājumā priekšsēdētājs informēja par
domē apstiprināto budžetu un citām aktualitātēm.
Kokneses Novada Vēstis

Katram savs dzīves stāsts un
interesants vārds
Ģimenes krīzes centrā „Dzeguzīte” - sociālajā pansijā savu
ikdienu šobrīd pavada 27 iemītnieki. Katrs ar savu dzīves
stāstu. Iestādes darbinieki iemītniekiem ir kļuvuši gluži kā
ģimene.
Evija Millere,
Sociālais rehabilitētājs
Sociālas pansijas darbinieki
rūpējas par māju sajūtas radīšanu. Aktīva dalība ikdienas dzīvē
un pasākumos ne tikai veicina
draudzīgas atmosfēras veidošanos
iestādē, tā arī būtiski uzlabo ie-

mītnieku emocionālo stāvokli, palīdz adaptēties jaunajos apstākļos.
Pansijas darbinieku uzdevums
ir nodrošināt ne tikai aprūpi, bet
arī sociālās aktivitātes, samērojot
tās ar katra klienta individuālajām
spējām, kā arī interesēm.
14.janvārī tika organizēta tematiska pēcpusdiena „Ko nozīmē mans vārds". Iemītnieki šo
pēcpusdienu apmeklēja, tādējādi
padarot interesantāku un krāsaināku savu ikdienu. Šeit vienuviet
sanākuši cilvēki ar interesantiem
vārdiem - Vincentīna, Kazimirina,
Felicija. Ar darbinieku palīdzību,

iemītniekiem tika sarūpēti vārdu skaidrojumi, arī vārdiem, kuri
nav ierakstīti kalendārā tika rasti
skaidrojumi, tulkojumi, ko tad arī
prezentēja pats vārda īpašnieks.
Interesanti bija dzirdēt stāstus
par to, kā iemantoti sabiedrībā
populāru cilvēku vārdi vai varoņu vārdi no kinofilmām. Tika arī
uzdziedāts, prāta spēju asināšanai
minēti atjautības uzdevumi, par ko
atjautīgajiem tika maza pārsteiguma dāvana. Noslēgumā visi kopā
sapratām un nolēmām, ka šādas
kopā sanākšanas ir nepieciešamas
un dāvā daudz prieka.

Likteņdārzs aicina
apmeklēt

No 2. līdz 15. februārim ielūdzam
uz Likteņdārza draugu alejas izstādes
turpinājumu Modes un izklaides centrā "Rīga Plaza.
Kopš 2. februāra katru dienu no
pulksten 11 līdz 16 Likteņdārza atbalstītāji tiek gaidīti "Rīga Plaza" 2.
stāvā (pie ēdināšanas zonas), lai tiktos
ar dārza īstenotājiem un par 10 EUR
ziedojumu iemūžinātu savu vārdu un
uzvārdu Likteņdārza draugu alejā.
Likteņdārza draugu aleju veido
114 tūkstoši bruģakmeņu, no kuriem
iebruģēti ir vairāk nekā 10 tūkstoši.
Aicinām katru ierakstīt savu, radu un
draugu vārdu un uzvārdu Likteņdārza
draugu alejā. Izstādes laikā reģistrētie
bruģakmeņi tiks iebruģēti Likteņdār-

zā šā gada pavasarī.
Atbalstīt ar savu bruģakmeni aicinām arī Likteņdārza lapā http://
www.draugiem.lv/liktendarzs
(ziedojot par bruģakmeni ar SMS) vai
pārskaitot uz „Kokneses fonda”
norēķinu kontu (reģistrācijas numurs: 40008092535, konta numurs
LV10UNLA0050006878844 AS „SEB
Banka”).
20. martā piekto gadu pēc kārtas
notiks Likteņdārzam veltīts koncerts
un labdarības izsole. No 11. marta visi
izsoles darbi būs apskatāmi "Galerijā
Daugava" Rīgā, Ausekļa ielā 1.
Plašāka informācija par šīm un
citām Likteņdārza aktivitātēm atrodama mājas lapā www.liktendarzs.lv
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Zemessardze – vieta, kur mācās
aizstāvēt ģimeni un valsti
Zemessardzes nozīme valsts
aizsardzībā kļūst arvien lielāka. Lai
veicinātu Zemessardzes un pašvaldību sadarbību, LR Zemessardzes
55. kājnieku bataljona komandieris majors Ingus Manfelds ir ticies
ar Aizkraukles reģiona pašvaldību
vadītājiem un deputātiem. 28. janvārī Kokneses novada domes sēdē
bataljona komandieris informēja
par Zemessardzes uzdevumiem un
turpmākajām iecerēm valsts aizsardzības stiprināšanā.
Sarmīte Rode
Latvijas Zemessardze 55. kājnieku bataljona atbildības teritorijā ir
Aizkraukles pilsēta un novads, kā arī
Kokneses, Jaunjelgavas, Neretas, Pļaviņu, Skrīveru novadi. No 2014. gada
12. augusta majors Ingus Manfelds
ir Latvijas Republikas Zemessardzes
55.kājnieku bataljona komandieris.
Jau 18 gadus viņš aizvadījis militārajā
dienestā - ieguvis 2. līmeņa augstāko
militāro izglītību, pabijis divās misijās – 2004. gadā Irākā un 2006. gadā
Bosnijā un Hercegovinā. Kājnieku
skolā, Alūksnē darbojies kā drošības
virsnieks, bet Rīgā, Nacionālo Bruņoto spēku (NBS) Apvienotajā štābā turpinājis dienestu kā personāla
drošības daļas priekšnieks, bijis arī
NBS Drošības pārvaldes priekšnieks,
kur viņa pienākumos ietilpa slepenī-

Nesprāgstošas
munīcijas neitralizācijai,
iedzīvotājiem
nekavējoties jāinformē
policija, zvanot: 112.

bas režīma nodrošināšana militārajā
jomā.
„Svarīgi panākt, lai cilvēki apzinās savu atbildību un spējas aizstāvēt ne tikai savu valsti, bet vispirms
- katrs savu ģimeni. Zemessardze ir tā
vieta, kur māca pasargāt savu ģimeni
un valsti” ar pārliecību teic zemessargu komandieris, jo arī viņa ģimenē
aug divi bērni.
„Apzinoties Ukrainas situāciju,
ir būtiski saprast, ka mums ir jābūt
gataviem aizstāvēt savu ģimeni un
valsti. Mēs nekad nevaram būt pilnīgi tam gatavi, bet varam būt gatavāki
un zinošāki. Esmu dzirdējis sakām,
kad pienāks tāds brīdis, es iešu aizstāvēt Latviju. Man parasti šādiem
cilvēkiem gribas sacīt - labāk uzreiz
stājieties zemessardzē! Pirmo reizi
paņemot rokās ieroci, diezin vai kāds
būs spējīgs aizstāvēt valsti. Pagājušajā gada novembrī pie mums atbrauca
zemnieks no Bauskas ap gadiem 40
un tā arī teica: gribu iemācīties rīkoties ar ieroci, gribu būt sagatavojies
aizstāvēt savu ģimeni. Kā bataljona
komandieris, par savu pienākumu
uzskatu iesaistīt mūsu rindās jaunus
zemessargus,” stāsta Ingus Manfelds.
Zemessardzē var iestāties no 18
gadu vecuma līdz 55 gadiem. Aizkrauklē, Spīdolas ielā 20, ikviens interesents var iesniegt savu iesniegumu un
saņemt nepieciešamo informāciju.
20 dienu ilgā pamatapmācība prasa
no zemessarga kandidāta gan fizisko,
gan psiholoģisko sagatavotību. Pirms
šīs apmācības kursa noris svinīga
zvēresta došana un līguma parakstīšana par iestāšanos Zemessardzē. „Ja
cilvēks ir izšķīries par šo soli, liela no-

LR Zemessardzes 55. kājnieku bataljona komandieris majors Ingus Manfelds (ceturtais no kreisās)
ar bataljona vadību un jauniešiem kopīgā pasākumā.

zīme ir darba dēvēju sapratnei un atsaucībai,” teic bataljona komandieris.
Pirmo reizi bataljona vadība šovasar, jūlijā, rīkos vasaras nometni
jauniešiem, vecumā no 18 gadiem,
ar mērķi ieinteresēt par Zemessardzes darbību. Ingus Manfelds stāsta:
„Nometnē jaunieši apgūs jaunas militāras zināšanas, mācīsies izdzīvot
apstākļos ārpus viņu komforta zonas,
darboties komandā, dosies pārgājienos, kā arī būs dažādi sportiski un
kultūras pasākumi. Katrs jaunietis
par piedalīšanos nometnē saņems
aptuveni 500 eiro. Šie līdzekļi ir ie-

kļauti mūsu budžetā. Mēs jauniešiem
piedāvāsim izvērtēt savus spēkus un
saprast, vai zemessardze un profesionālais dienests ir tas, ko viņi var un
vēlas. Gūtā pieredze un zināšanas,
protams, noderēs arī tiem, kas neplāno kļūt par profesionāliem karavīriem. Daudzi dienestu zemessardzē
izvēlas, lai uzlabotu fizisko formu, aktīvi un saturīgi pavadītu brīvo laiku,
pilnveidojot sevi, kā arī iegūtu jaunus
draugus. Taču lielākais ieguvums ir
iespēja kalpot dzimtenei, tā apliecinot savu patriotismu ne tikai vārdos,
bet arī darbos.” Lai rosinātu jauniešus

pieteikties šajā nometnē, drīzumā zemessardzes bataljona pārstāvji rīkos
tikšanos ar vecāko klašu skolēniem
reģiona izglītības iestādēs, arī Ilmāra
Gaiša Kokneses vidusskolā un Vecbebru Profesionālajā un vispārizglītojošajā internātvidusskolā.
Ingus Manfelds informē, ka 3.
martā Aizkrauklē notiks Drošības
konference, kurā gatavību piedalīties
ir izteicis žurnālists Sandijs Semjonovs, kā arī pārstāvji no Drošības un
stratēģiskās pētniecības centra un
NATO Izcilības centra stratēģiskās
komunikācijas jautājumos.

Pēc laimes sajūtas uz pirti!
2014. gada nogalē Kokneses novada domes izsludinātajā
biznesa ideju konkursā „Esi uzņēmējs!” otro vietu un 1000 eiro
naudas balvu ieguva koknesiete
Anna Dzalbe. Viņas lolotā iecere - piedāvāt pirts pakalpojumus,
pateicoties arī Kokneses novada
domes atbalstam, radusi īstenojumu dzīvē.
Sarmīte Rode
1905. gada ielā 50 Koknesē no šī
gada janvāra gaidīti latviskas pirts cienītāji! „Atvēliet sev vienu vakaru, lai
varētu atjaunot prāta un ķermeņa līdzsvaru. Izsildīšanās, aromterapija, ķermeņa skrubis, sevis iepēršana, pirtnieka pēriens, masāža pirtī – jums dos ilgstošu labsajūtu,” teic pirts noslēpumu
zinātāja – sertificēta pirtniece Anna
Dzalbe. Viņas sirdslieta - aizraušanās
un interese par latviskās pirts tradīcijām mērāma vairāku gadu garumā.
Pirts ēka Dzalbu ģimenes sētā
uzcelta pirms dažiem gadiem, bet
iekštelpu izbūve paveikta pagājušajā vasarā. Anna Dzalbe pastāstīja: „Uzzinot par izsludināto domes
konkursu, ģimenē apspriedāmies un
nolēmām, ka ir vērts pamēģināt, jo
Koknesē šādus pirts pakalpojumus
neviens nepiedāvā. Vislielākais palīgs ir mans znots. Esam pateicīgi
Kokneses novada domei par idejas

novērtējumu. Par iegūto finansējumu
varējām iegādāties mēbeles un citu
pirts aprīkojumu, kas deva iespēju
ātrāk uzsākt darbību. Prieks, ka pirmie pirts apmeklētāji ir gandarīti.
Pirms pirts apmeklējuma viņus gan
izbrīnīja, ka pirts rituāls ilgst vairākas stundas. Bet pēc tam atzina, ka
laiks pagājis nemanot! Apmeklētājus,
vienā reizē vienu vai divus cilvēkus,
pieņemam tikai sestdienās un svētdienās. No rīta sāku kurināt pirtiņu,
gatavojoties rituālam, domāju labas
domas par cilvēkiem, kas ieradīsies,
jo, patiesi vēlos viņiem dāvāt vislabākās sajūtas, ko var sniegt latviskā
pirts, ko mūsu gudrie senči atzinuši
par svētnīcu miesai un garam.”
Tikšanās reizē, kā jau darbdienā, pirtiņa nebija kurināta, bet, ieejot
omulīgajās telpās, uzvēdīja saimnieces
sarūpēto slotiņu un zālīšu smarža. Par
viņas čaklajām rokām vēsta pašgatavotie, pēc dabas veltēm brīnišķīgi smaržojošie ķermeņa skrubīši.
Izrādot savu valstību, Anna Dzalbe
atklāja: „Pirts patiesi ir unikāla vieta,
kas sniegs jums neaizmirstamu piedzīvojumu un ļaus izbaudīt ļoti daudz no
dabas. Pirtiņā tiek izmantotas vairāk
nekā divdesmit dažādu koku un krūmu slotiņas un vairāk par 60 zālītēm.
Tas ir milzīgs spēks! To var sajust ne
tikai ar slotiņām, bet arī ar zāļu paklājiem. Tad cilvēks guļ nevis vienkārši

uz lāviņas, bet uz īpaša zāļu matracīša
ziemā, bet vasarā uz zāļu paklājiņa, un
augu enerģētiskā iedarbība nāk no visām pusēm. Tāpat šīs smaržas tiek ieelpotas. Pirts rituāla laikā piedāvājam
īstu latvisku pirti ar atdzesēšanos dīķītī
(vasarā), enerģētisko pēršanās procedūru ar smaržīgām pirtsslotām, ādas
kopšanas procedūras ar dabīgiem pīlingiem un maskām, relaksējošas masāžas ar putām, šokolādi, medu uc.c.,
kā arī zāļu tējas un nelielas uzkodas.”
Cik maksā pirts rituāls? Pirts procedūra 3 - 4 stundu garumā vienai
personai izmaksās 40 eiro. Šajā pirts
rituālā ietilpst: berzīša pielietošana
– atbrīvošanās no atmirušās ādas, pēriens, relaksācija dīķī (vasarā), atpūta
ārā ietītām segām un vēl arvien baudot
siltumu, ko ieguvis pirtī (ziemā), tēja.
Enerģētiskais pirts rituāls – sākot no 60 līdz 70 eiro vienai personai
ilgst apmēram 4 - 5 stundas. Tajā tiek
piedāvāts: kāju vannītes, īsais pēriens,
berzīša pielietošana, enerģētiskais pēriens, relaksācija dīķī (vasarā), atpūta
ārā ietinoties segās un vēl arvien baudot siltumu, ko ieguvis pirtī (ziemā),
medus vai šokolādes maska, masāža ar
putām un dažādiem augļiem, tēja. Var
pasūtīt kokles spēli, baudot atpūtu pēc
lielā pēriena.
Pirtniece atzīst, ka vasara ir īpaši
bagāta pirts ar savu enerģiju, jo tiek
pielietoti visi koki un augi, kas tajā

Pirts rituāls sniegs jums neaizmirstamu piedzīvojumu un ļaus izbaudīt dabas
dziedinošo spēku!

mirklī ir pašā plaukumā un atdod savu
enerģiju peramajam.
Pirts rituāls var kļūt par neaizmirstamu pārsteigumu, visjaukāko dāvanu

jums tuviem cilvēkiem svētku reizēs
un jubilejās, gaidot pavasari, kad ikvienai sievietei gribas uzplaukt kā pavasara puķei!
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Pie atmiņu ugunskura
pulcējas barikāžu dalībnieki
Šogad janvārī aprit 24 gadi,
kopš 1991. gada barikāžu dienām. Janvāra nogalē, Iršos, lāpu
un svecīšu izgaismota taka pie
vēsturiskas vietas - muižas klēts,
kas nereti tiek dēvēta arī par
pagasta magazinu, aicināja barikāžu dalībniekus un pagasta
iedzīvotājus aizdegt simbolisku
barikāžu ugunskuru.
Dace Grele,
Iršu pagasta bibliotēkas vadītāja
Līdz ar pirmajām gaisā uzvirmojošām dzirkstelēm sāka raisīties
atmiņas…
Valda Kalniņa laipni izrādīja ne-

lielo, bet ar sirds mīlestību un lielu
pacietību veidoto muzeju, kurš ir
Iršu pagasta vēstures liecību glabātājs. Vīru interesi piesaistīja neliela
ekspozīcija par barikādēm. Uzmanības centrā bija pārnēsājamais radio
uztvērējs. Barikāžu laikā izmantojamais pārnēsājamais radio uztvērējs
„VEF - 202” ir iekļauts simts Latvijas
vēstures relikviju sarakstā.
Pasākumā janvāra barikāžu dalībnieki iepazinās ar prezentāciju
par pagasta izaugsmi pēdējos gados.
Pārvaldes vadītāja Raina Līcīte pateicās vīriem par drošsirdību, kādu
viņi izrādīja, lai nosargātu mūsu
valsts neatkarību un katram barikā-

žu dalībniekam dāvināja īpašu – Iršu
kalendāru. Par muzikālo noskaņu
rūpējās Iršu pagasta sieviešu vokālais ansamblis. Vīriem ļoti patika
dziesmas no nerātnā kareivja Šveika
repertuāra.
Paldies pagasta pārvaldei par
pasākuma finansējumu, Pērses pamatskolas direktorei Gaļinai Krauklei par informācijas tehnoloģiju nodrošinājumu, kluba vadītājai Inetai
Riekstiņai un vokālā ansambļa vadītājai Valdai Kalniņai par atbalstu
pasākuma norisē.
Paldies barikāžu dalībniekiem
un pagasta ļaudīm par piedalīšanos
pasākumā!

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Noslēgusies pieteikšanās
„Kokneses ziņģei”!
Šogad jau ceturto reizi „Kokneses ziņģē” satiksies ziņģu izpildītāji
un stāstnieki no visas Latvijas. 11.
aprīlī pulksten 16 Kokneses kultūras
namā uzstāsies 19 kolektīvi: folkloras un spēlmaņu kopas, kapelas un
senioru ansambļi – kopumā 217 da-

Pārdod izsolē dzīvokli
Zemgales apgabaltiesas iecirkņa nr.101 zvērināta tiesu izpildītāja
Dzintra Hauka, prakses vieta Lāčplēša iela 4, 236.kabinetā, Aizkrauklē,
pārdod pirmajā izsolē bezmantinieka
mantu - nekustamo īpašumu dzīvokli nr.69, Parka ielā 20, Kokneses
pagastā, Kokneses novadā, trīsista-

Reģionu iedzīvotāji aicināti
piedalīties “Lielās talkas”
Pagalmu konkursā
Lielās Talka aicina daudzdzīvokļu namu iedzīvotājus, kas vēlas kopīgiem spēkiem uzlabot vidi savos
pagalmos, piedalīties sadarbībā ar
Pagalmu sakopšanas kustības atbalstītāju – AAS “Gjensidige Baltic” –
izsludinātajā Pagalmu konkursā reģioniem. Pie konkursa uzvarētājiem
dosies profesionāli ainavu arhitekti
un studenti no Latvijas augstskolām,
lai sagatavotu labiekārtošanas projektu, kuru Lielās talkas dienā – 25.ap-

rīlī – realizēs kopā ar pagalma māju
iedzīvotājiem.
Šogad ar Lielās Talkas Pagalmu
sakopšanas kustības atbalstītāja AAS
“Gjensidige Baltic” atbalstu tiks sakopti un labiekārtoti četri pagalmi –
trīs Latvijas reģionos un viens Rīgā.
Plašāka informāciju par pieteikšanos
Pagalmu konkursam un pieteikuma
anketa atrodama mājas lapā www.talkas.lv Aizpildīt anketu un pieteikties
konkursā būs iespējams līdz 22.feb-

ruārim.
Izvēlētajos pagalmos, Latvijas reģionos ainavu arhitekti kopā ar studentiem palīdzēs iedzīvotājiem atrast
piemērotākās idejas pagalma uzlabošanai, sagatavos labiekārtošanas projektu un kopā ar daudzdzīvokļu namu
iedzīvotājiem realizēs 2015. gada Lielajā Talkā 25. aprīlī.
Madara Laicāne
Lielās Talkas mediju koordinatore
www.talkas.lv

bu dzīvokļa platība 53,04 kv.m, trešais stāvs. Izsoles sākumcena 4000,00
EUR. Izsole notiks 2015.gada
17.februārī pulksten 11:00 zvērinātas tiesu izpildītājas Dz.Haukas
prakses vietā Lāčplēša ielā 4, 236.kabinetā, Aizkrauklē. Tālrunis uzziņai
65121920,m.t.29686021

Izsolē pārdod dzīvokli
1905. gada ielā Koknesē
Zemgales apgabaltiesas 114. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja
Pārsla Bērziņa, prakses vieta: Tukums, Pils iela 14, pirmajā izsolē
pārdod nekustamo īpašumu - 1905.
gada iela 64 - 8, Koknese, Kokneses
pag., Kokneses nov. Nekustamais
īpašums sastāv no 3-istabu dzīvokļa
ar kopējo platību 59,77 m2, kā arī pie

Atmiņu ugunskurs neizdziest. Iršu pagasta barikāžu dalībnieki un vokālā ansambļa dziedātājas atceres pasākumā.

lībnieki. „Kokneses ziņģes” iniciatore
Inguna Žogota teic: „Skatītājiem zālē
atlikušas 50 vietas, un uz tām jau vesels autobuss skatītāju pieteicies no
Kurzemes! Nākamgad ziņģes mīļotājiem tikšanās būs jārīko vasarā, kad
zaļā dabā visiem vietas gana!”

dzīvokļa īpašuma piederoša kopīpašuma 5977/43474 domājamo daļu no
daudzdzīvokļu mājas un zemes. Izsoles sākumcena – EUR 2300. Izsole
notiks 2015.gada 17.martā pulksten
10:00, zvērinātas tiesu izpildītājas
Pārslas Bērziņas, birojā Tukumā, Pils
ielā 14, otrajā stāvā. Tālrunis uzziņām: 63123573, 26445485.

17.,18. UN 20.FEBRUĀRĪ BEBRU PAGASTA
SOCIĀLAJĀ ISTABĀ „PAPARDĒS” NO
PULKSTEN 9 13 DRĒBJU DIENAS!
SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS ISTABĀ REMONTA LAIKĀ NO
20. FEBRUĀRA LĪDZ 20. MARTAM APMEKLĒTĀJUS
NEPIEŅEMS.
Kokneses novada Bebru pagasta pārvalde
AICINA DARBĀ

kultūras pasākumu organizatoru
un krājuma glabātāju muzejā
Kultūras pasākumu organizators
Galvenie darba pienākumi –
• sastādīt kultūras pasākumu plānu dažādām iedzīvotāju
vecuma un interešu grupām un to realizēt;
• komunicēt ar sabiedrību, sadarbības partneriem un kultūras
pakalpojumu sniedzējiem.
Krājuma glabātājs muzejā
Galvenie darba pienākumi –
• organizēt un vadīt tēlnieka Voldemāra Jākobsona memoriālās
mājas – muzeja darbību;
• plānot un organizēt izstādes muzejā;
• vadīt ekskursijas;
• rūpē es par muzeja telpu un apkārtnes kār bu.
Piedāvājam –
• nepilna laika darbu – slodze 0,4 kultūras pasākumu
organizators;
• slodze 0,4 krājuma glabātājs muzejā;
• iespēju strādāt radoši un ar inicia vu;
• sociālās garan jas.

Meteņi ir saimnieciskā gada sākums. Tad vēl pēdējo reizi iet maskās no mājas uz māju, brauc no kalniņa vai dodas
ciemos. Ēd putru un pīrāgus, lielās un spēkojas. To 6.februārī darīja arī Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas 2.b
klases meteņbērni!

Pretendents var pieteik es uz vienu vai uz abiem piedāvātajiem
ama em. Pretenden em jāiesniedz - iesniegums, mo vācijas
vēstule, dzīves un darba apraksts (CV), izglī bu apliecinošu
dokumentu kopijas
(oriģināls jāņem līdzi uz pārrunām), papildizglī bu apliecinoši
dokumen . Pieteikumi jāiesniedz Bebru pagasta pārvaldē
personīgi vai pa pastu, adrese: „Papardes”, Vecbebri, Bebru
pagasts, Kokneses novads, LV-5135,
līdz 2015.gada 25.februārim.
Sīkāka informācija pie pārvaldes vadītājas
I.Pabērzas pa tālr. 20016603

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

LAD lauku bloku kartē ir
publicēti ainavu elementi –
aicinām iesniegt lauku bloku
precizējumus, ja nepieciešams!
No šā gada 2. februāra Lauku atbalsta dienests (LAD) LAD lauku bloku kartē ir publicējis ainavu elementus
(koku, krūmu grupas un dīķus). Lauksaimnieki tiek aicināti pārskatīt šos
LAD iezīmētos elementus un iesniegt
precizējumus, ja tādi ir nepieciešami. Ir
iespējams pievienot arī jaunus ainavu
elementus. Lai precizētu vai iezīmētu
jaunus ainavu elementus, ir jāiesniedz
bloku precizēšanas pieteikums LAD
E-Pieteikšanās sistēmā (EPS). Gala termiņš bloku precizēšanas pieteikumu
iesniegšanai ir 2015.gada ir 1.aprīlis.
LAD vērš lauksaimnieku uzmanību uz to, ka tikai ar ainavu elementiem ir grūti izpildīt prasību par ENP
izveidošanu un/vai uzturēšanu, tāpēc
katram lauksaimniekam ir jāizvērtē
tas, kas vēl ir saimniecībā jāpaveic, lai
tiktu ievērotas zaļināšanas prasības.
Lai lauksaimniekiem sniegtu atbalstu
zaļināšanas prasību ievērošanai, LAD
ir sagatavojis īpašu Zaļināšanas kalkulatoru, ko ir iespējams izmantot, lai
veiktu aprēķinus par savu saimniecību.
LAD atgādina, ka lai 2015. gadā
saņemtu platību maksājumus pilnā apjomā, ir jāievēro zaļināšanas prasības.
Tās jāievēro saimniecībās, kurās aram-

zemes platība ir vismaz 10 ha.
Zaļināšana sastāv no:
-kultūraugu dažādošanas;
-ekoloģiski nozīmīgu platību
(ENP) (papuves, pākšaugi, ainavu elementi, laukmalas) izveidošanas un/vai
uzturēšanas 5% no aramzemes;
-esošo ilggadīgo zālāju (iepriekš
pastāvīgās pļavas un ganības) saglabāšanas.
Plašāka informācija par zaļināšanas prasībām ir lasāma LAD mājaslapā
izvēlnē „Zaļināšana”, kur var noskaidrot to, kas jāievēro katram lauksaimniekam, lai 2015.gadā platību maksājumus saņemtu pilnā apmērā, kā arī ir
publicēta informācija par izņēmuma
gadījumiem, kuros minētās prasības
nav jāievēro.
Tiem lauksaimniekiem, kuriem
būs jāievēro zaļināšanas prasības, uz
platību maksājumiem būs jāpiesakās
elektroniski, tāpēc LAD aicina lauksaimniekus jau tagad kļūt par LAD
Elektroniskās pieteikšanās sistēmas
klientiem.
Informāciju sagatavoja:
Kristīne Ilgaža
Sabiedrisko attiecību daļas
vadītāja

Izstādi veido lasītāji
Kokneses pagasta bibliotēkā
visu februāri apskatāma izstāde
„Māju, lietu un cilvēku stāsti”.
Ingrīda Grūbe,
Kokneses pagasta bibliotēkas
bibliotekāre
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Sirsnīgs paldies par ļoti lielo atsaucību! Eksponātu birums, apmeklētāju
interese un emocijas tiešām pārsteidz
un uzlādē! Diemžēl, mūsu telpas nedaudz ierobežo dažu eksponātu izvietošanu - tie ir skaistie rokdarbi! Ja

Amatu centrā „Mazā Kāpa”
tiekas tūrisma jomas uzņēmēji
29. janvārī Amatu centrā
"Mazā Kāpa" tikās Kokneses
novada tūrisma jomā iesaistītie
uzņēmēji, entuziasti un pašvaldības pārstāvji.
Anita Šmite,
Kokneses novada domes
Sabiedrisko attiecību vadītāja
Tikšanās iniciatore, PA "Kokneses Tūrisma centrs" direktore Daina
Liepiņa, uzrunājot klātesošos, sacīja: „Janvāra novada domes sēdē tika
apstiprināts SIA “Nocticus” izstrādātais Kokneses novada Tūrisma
attīstības rīcības plāns 2015.-2020.
gadam. Šī tikšanās ir kā pirmais
paveiktais darbs no izstrādātajiem
ieteikumiem plānā par uzņēmēju,
pašvaldības un visu tūrisma nozarē iesaistīto personu savstarpējo sadarbības veicināšanu novadā.
Priecājos, ka šodien mums ir iespēja viesoties pie Ineses Kāpiņas,
ar kuru tūrisma centram ir izveidojusies ļoti laba sadarbība un šis
tūrisma piedāvājums ir attīstījies,
pateicoties Ineses aktīvam darbam
un mūsu kopīgai sadarbībai."
Tikšanās laikā vairāk kā 20
klātesošajiem interesentiem bija
iespēja ieklausīties Ineses Kāpiņas
pieredzes stāstā par amatu centra
izveides gaitu un tā attīstību, apskatīt viesu nama un darbnīcas telpas,
kurās tiek uzņemti ekskursanti un
gatavoti dažādi ādas izstrādājumi.
Pasākuma turpinājumā Kokneses fonda pārstāvji informēja par
paredzētajiem darbiem Likteņdārzā
2015. gadā un plānotajiem pasākumiem, tūrisma centra direktore

„Mazās Kāpas” saimniece Inese Kāpiņa ar prieku dalījās savā
pieredzes stāstā.

informēja par aktualitātēm tūrisma
centra darbā un sadarbības iespējām.

Šāda veida tikšanās tūrisma nozarē iesaistītajiem plānotas regulāri,
tiekoties reizi 3-4 mēnešos.

Kokneses novada Politiski represēto nodaļa
IZSLUDINA KONKURSU
novada skolu jauniešiem par mūsu valsts un novada vēsturi,
pieminot Latvijas tautas traģiskos 1949.gada 25.marta notikumus.
Konkursa mērķis:
iesaistīt skolu jaunatni Latvijas vēstures izzināšanā un kultūras mantojuma nozīmes izpratnē.
Konkursa uzdevums: uzrakstīt jebkura veida tekstu (eseju, pārspriedumu, aprakstu vai citu).

Janvāra beigās aicināju bibliotēkas apmeklētājus turpināt labo tradīciju - kopā veidot izstādi. Jaunās
izstādes tēma - Māju, lietu un cilvēku
stāsti. Kritērijs viens – viss, kas mūsu
bērniem jau ir nezināms un rada izbrīnu (tātad, sens!), noderēs par izstādes eksponātiem!

vēlaties ieskatīties mūsu Sarkanajā
stūrītī, „baudīt” tēju no īsta patvāra,
„lasīt” petrolejas lampas gaismā, izmēģināt spēkus gludināšanā un darbā ar
sirpi….., tad nāciet ciemos!
Izstāde mainās, papildinās katru
dienu, tādēļ ir vērts izmantot šo iespēju!

Apsveicam jaunos talantīgos
koknesiešus!
14. janvārī Valsts Pūšaminstrumentu konkursa II kārtā Daugavpilī
veiksmīgi piedalījās Kokneses Mūzikas
skolas audzēkņi. Apsveicam Unu Gadzāni (saksofons, pedagogs Z. Puķītis,
koncertmeistare A.Puķīte) ar iegūto 1.
vietu! Paulai Užulei konkursā (flauta,
pedagogs E.Veldre, konceretrmeistare
I.Makareni) 3. vieta. Atzinības ieguva
Līva Liāna Liepiņa (saksofons, pedagogs

Z. Puķītis, koncertmeistare A.Puķīte),
Anna Ziediņa (flauta, pedagogs
E.Veldre, koncertmeistare I.Makareni)
un Laura Vilcāne (saksofons, pedagogs
Z. Puķītis, koncertmeistare A.Puķīte).
XX Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu
konkursā saksofoniste Laura Vilcāne
ieguva diplomu. Līdz III vietas iegūšanai
pietrūka vien 1,5 punkts!

Tekstā aprakstāmie galvenie jautājumi:
1. 1941.gada 14.jūnija un 1949.gada 25.marta notikumu liecības manā novadā un to liecinieki.
(Ja tavā ģimenē ir saistība ar šiem notikumiem, uzraksti par tiem.)
2. Kādas komunistiskā genocīda piemiņas vietas Tu zini tuvākajā un arī tālākajā
apkārtnē, ko Tu zini par tām?
3. Manas domas un izpratne par tautas vienotību, Dzimtenes mīlestību un likteņgaitu pētīšanu.
(Pamato nepieciešamību izzināt latviešu tautas pagātni.)
Darba vērtēšanas nosacījumi: Ieteicams izmantot vēstures mācību literatūru un konsultēties
ar savas skolas vēstures skolotājiem. Atzinīgi tiks vērtēti darbi, kas veidos radošu izvēlētā jautājuma
aplūkojumu, izmantojot vēstures avotus - fotogrāfijas, dokumentus u.c. pieejamo informāciju. Darba
apjoms: līdz 3 lapām (A4). Darbi iesniedzami līdz 20.03.2015. savas skolas vēstures skolotājam vai klases
audzinātājiem.
Labākie darbi pēc izvērtēšanas
katrā skolā: (Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola, Vecbebru Profesionālā un vispārizglītojošā
internātvidusskola, Bebru pamatskola, Pērses pamatskola, Kokneses internātpamatskola - attīstības centrs),
iesniedzami vērtēšanas komisijai.
Darbus izvērtēs:
Anna Romanovska – Bebru pamatskolas direktora vietniece; Ieva Puniņa – Bebru pamatskolas vēstures
skolotāja; Andris Freimanis – no Kokneses novada Represēto nodaļas; Antoņina Midega – no Kokneses
novada Represēto nodaļas
Konkursa dalībnieku apbalvošana un labāko darbu prezentācija notiks
2015.g.25.martā Bebru pamatskolā plkst.13.30 – Kokneses novada represētajiem veltītajā atceres pasākumā.
Balvas sarūpēs Kokneses novada dome, Likteņdārza īstenotājs „Kokneses fonds”
Vēlam veiksmi konkursā!
Kokneses novada Represēto nodaļas valde.
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Patriotisma stunda pie barikāžu
piemiņas ugunskura
No 13. līdz 27. janvārim visā
Latvijā tika iedegti piemiņas
ugunskuri, atminoties 1991. gada
barikāžu aizstāvju atceres dienu.
Ieva Puniņa,
Bebru pamatskolas vēstures
skolotāja
Dzintras Sniedzes foto

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Kāzas un krustabas
latviskā garā
Ja tu vēlies piedzīvot patiesu baudījumu, kopā ar
folkloras kopu „Urgas” Kokneses pusē vai citur...
tu vari uzrunāt un meklēt Ingunu Žogotu (T.26575499),
lai saturīgi pavadītu laiku starp baznīcu,
dzimtsarakstu nodaļu un viesu māju, kur svinēsiet kāzas!
Ja tu vēlies piedzīvot un sagādāt saviem jaunajiem
mičošanas
(jeb mārtošanas rituālu), tad zvani!
Būsim klāt un darīsim Jūsu kāzu dienu saturīgāku
un vēl emocionālāku!

Ir divi vissvarīgākie notikumi
Latvijas valsts un latviešu tautas vēsturē – tā ir valsts dzimšanas diena un
valsts neatkarības atjaunošana. Lai to

Ja tev ir maza pādīte un tu gribi rīkot krustabas latviskā garā –
zvani Ingunai (tel.26575499)!
Bebru pamatskolas jaunāko klašu
skolēniem laiks pirms 24 gadiem
izzināms, sildoties pie atmiņu
ugunskura un ieklausoties arī savu
vecāku un vecvecāku stāstos.

Vēstures skolotāja Ieva Puniņa un toreizējais Tautas frontes Bebru pagasta
atbalsta grupas vadītājs Heinrihs Žemozdziks atminas trauksmainos notikumus
pirms 24 gadiem.

vēlreiz apliecinātos un atcerētos, 26.
janvārī, pieminot Latvijas Republikas

starptautiskās atzīšanas dienu, Bebru pamatskolas pagalmā tika iedegts

ugunskurs vēsturei, tagadnei un nākotnei. Vēsturei – Latvijas valsts izveidošanai. Tagadnei, jo dzīvojam atjaunotā, neatkarīgā valstī, ko izcīnīja
1991. gada janvāra barikāžu aizstāvji
dziesmotās revolūcijas laikā. Nākotnei, jo mācāmies un apzināmies tautas
likteņgaitas no paaudzes paaudzē.
Pie ugunskura 8. klases skolēni runāja barikāžu aizstāvjiem veltītu dzeju.
Par trauksmainajām 1991. gada janvāra dienām pastāstīja toreizējās Tautas
frontes Bebru pagasta atbalsta grupas
vadītājs Heinrihs Žemozdziks. Pieminējām Bebru pagasta ļaudis, kuri devās
aizstāvēt Rīgu uz barikādēm. Runājām
par brīvības, neatkarības vērtībām un
arī par traģiskajiem notikumiem Ukrainā. Izskanot patriotiskai strēlnieku
dziesmai, ko uzsāka 6. klases dziedātāji, beidzās patriotisma stunda Bebru
pamatskolas skolēniem. Bet, raugoties
piemiņas ugunskura liesmās, radās
doma, ka šādā patriotisma stundā pulcēsimies katru gadu janvārī, klausoties
nozīmīgus vēstures stāstus.

Latviešu gadskārtas svētki
Koknesē 2015
Vai zināt, ka 2015.gadā:
Pavasara sākums –
21.martā plkst. 00:45
Vasaras sākums –
21.jūnijā plkst. 19:38
Rudens sākums –
23.septembrī plkst. 11:21
Ziemas sākums –
22.decembrī plkst. 06:48
• Lielā diena Koknesē, Baznīcas kalnā,
sestdien, 21.martā plkst.6.24, saulītei lecot;
• Jāņu mācības 18.jūnijā plkst.17.00, kokneses pilsdrupās;
• Rudens saulgrieži Kokneses
pilsdrupās, trešdien, 23.septembrī plkst.17.00;
• Veļu vakars Kokneses pilsdrupās, ceturtdien,
29.oktobrī plkst.17.30;
• Ziemassvētku darbnīcas Kokneses kultūras namā,
ceturtdienās, 10. un 17.decembrī plkst.17.30.
Informācija:
Inguna Žogota, tel.2675499.

Ieklausieties, kā skan „Mūzika tumšzilā naktī”
23. janvārī Kokneses pagasta
bibliotēkā sirsnīgā gaisotnē notika koknesietes Maijas Stepēnas
apgādā „Jumava” izdotās jaunās
dzejas grāmatas „Mūzika tumšzilā
naktī” atvēršana.
Sarmīte Rode
Anitas Šmites foto
Sniegotajā ziemas dienā Kokneses
pagasta bibliotēkā dzejnieci skaistajā notikumā sveica apgāda „Jumava”
prezidents Juris Visockis, grāmatas
vāka noformētāja Maijas kundzes
mazmeita Linda Stepēna, pārstāvji no
Kokneses novada domes, domubiedri
no radošās apvienības „Mazā taka” un
senioru klubiņa „Pīlādzītis”, daudzi
citi Maijas Stepēnas dzejas mīļotāji.
Apgāds „Jumava” pasākuma dalībniekiem piedāvāja iegādāties gan jauno
dzejas krājumu, gan citus jaunākos
izdevumus – latviešu un ārzemju autoru darbus, bērnu grāmatas un praktisko literatūru. Apgādā „Jumava” jau
iznākušas vairākas Maijas Stepēnas
grāmatas, tostarp sirsnīgas pasakas
bērniem - „Rūķīši pret raganām” un
„Trīs dejas ar kaziņu”.
Pasākumu atklāja jaunā talantīgā
koknesiete Laura Vasiļevska ar saksofona spēli. Bibliotekāre Ingrīda Grūbe,

tona garumā, dzeja gluži
kā mūzika saviļņo dvēseli
– izskanēja visdažādākās
atbildes.
Maijas Stepēnas krājumā apkopotā dzeja
atbilst mūžības ritmam –
klusai melodijai tālumā –
mūžīgai un neizgaistošai.
Juris Visockis, apgāda
„Jumava” prezidents, ar
zināmu humora pieskaņu, atklāja: „Man dzeja ir
naudas skaitīšana, jāatrod
veids lai ir labi gan auto-

„Mūzika tumšzilā naktī” –
Maijas Stepēnas un viņas
mazmeitas Lindas skaists
kopdarbs.

šī pasākuma vadītāja, pajautāja
Laurai, gan citiem klātesošajiem:
ko jums nozīmē dzeja? Dvēseles
dienasgrāmatas rakstīšana, mīlestības izteikšana, sprints mara-

ram, gan izdevējam. Uz dzeju skatos
divējādi: kā radošo industriju pārstāvis, gan kā cilvēks, kuram ir vajadzīga laba dzeja. Priecājos, ka mums ir
izveidojusies veiksmīga sadarbība ar
Latvijas bibliotēkām. Aptuveni gadā
„Jumava” izdod 200 grāmatas. Šodien
mums ir nozīmīgs notikums – Maijas
Stepēnas jaunās grāmatas atvēršana
Koknesē. Brīnos, kāpēc mēs agrāk
nesatikāmies, bet labāk vēlu nekā nekad!”
Pati autore šajā brīdī bija priecīgi
satraukta un reizē gandarīta, ka vēl
viens viņas dzejas „putnēns” sācis lidojumu pie lasītāApgāda
jiem, cerībā, ka dze„Jumava”
jas draugi saklausīs
prezidents Juris
Visockis atzīst, tumšzilās nakts mūziku, kurā galvenās
ka latvietim
grāmata
stīgas spriegotas mīvienmēr būs
lestībai, priekam par
goda vietā.
dzīvi un klusai pateicībai viņas dzīvē svarīgiem cilvēkiem.
Kā sveša puķe
Tu, dzīve nezināma...
Mīkla, kas man ikdienu jāatmin.
Kā sveša puķe
Ar neredzētiem ziediem,
Vien Debess tavu ziedēšanu zin...
Kā sveša puķe
Tu, dzīve nezināmā...

Bagātā dzejas valoda izjusti skanēja dzejnieces lasījumā. Katrs lasītājs dzejas krājumā noteikti atradīs
savu dzejoli, ko pārlasīt vēl un vēl.
Maijas kundze sirsnīgi pateicās apgādam „Jumava”: „Kad pārkāpu apgāda
slieksni, pretī saņēmu tik daudz laipnības, sapratnes un labvēlības!”
„Jaunas grāmatas ceļš pie lasītājiem ir svētki! Paldies, ka mūsu
Koknese Jūs iedvesmo dzejas radīšanai!” - savā apsveikumā sacīja
Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris. Aizvadītājā
gadā Maijai Stepēnai un radošajai
apvienībai „Mazā taka” izveidojās sadarbība ar komponisti Maiju Kīni no Jēkabpils. Svētku reizē
dzejniecei muzikālu sveicienu no
komponistes bija atvedusi viņas
dziesmu izpildītāja Iveta Lapteva
ar meitu. Daudz ziedu un radošu
vēlējumu Maijai Stepēnai veltīja
visi pasākuma dalībnieki. Bet mirkli vēlāk dzejniece ar prieku dāvāja
autogrāfus un aicināja nobaudīt viņas gardos pīrādziņus un zāļu tēju.
„Maijas kundze visu dara no sirds!”
– teic tie, kuriem viņa dāvājusi savu
sirds labestību. Ieklausieties arī jūs,
kā skan Maijas Stepēnas „Mūzika
tumšzilā naktī”!

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
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Adīsim Kokneses cimdus! Izdevumā „Latvijas novadu
Lielajā Mirdzas Slavas grāmatā
„Latviešu rakstainie cimdi” Rīga
„Zinātne”1990, ir pieci Kokneses
cimdu raksti! Pieci! Un gan jau adītājām ir zināmi vēl kādi Kokneses
pusē biežāk adītie cimdu raksti...
tikai nav grāmatā.
Inguna Žogota
Šajā Mirdzas Slavas grāmatā aplūkota 20.gs. krāsainā adījumā darināto
cimdu rakstu izplatība Latvijā, analizētas cimdu rotājumu un krāsu noskaņas.
Cimdu lielo daudzumu, to nepieciešamību un izmantošanu 19.gs. vidū
aprakstījis J.G.Kols: „Ļoti zīmīgu vietu

krāsns, ar jostām apsēja pirts slotas, tā
mēģinot nodrošināt laimīgas dzemdības.
Līdz pat 19.gs. vidum cimdu „sviešanai” bija maģiska nozīme: jaunajai
sievai pirmoreiz ieejot vīra mājā, vajadzēja atstāt kūtī, klētī, šķūnī, uz akas
un citur pa cimdu pārim, lai tādējādi
nodrošinātu sekmes mājas darbos un
veicinātu turību. 19.gs. beigās šī paraža pa lielākai daļai jau bija izzudusi, bet
cimdu došana kāzās par dažādiem pakalpojumiem ir saglabājusies līdz mūsu
dienām.
Tāpēc – adīsim savus Kokneses
cimdus! Meklējiet Kokneses rakstus

dārgumi” stāsts par tēlnieka
Voldemāra Jākobsona mugursomu
Pie lasītājiem ceļu sācis apjomīgs AS „Lauku Avīze” izdevniecības kopdarbs ar novadu pašvaldībām - „Latvijas novadu dārgumi”.
Grāmatas radīšanā piedalījušies 73
Latvijas novadi, arī Kokneses novada pašvaldība. Īpašā izdevuma
vērtība – dārgumus vērtējušas un
izraudzījušas pašas novadu pašvaldības.
Sarmīte Rode
Izdevuma sastādītāja Ilze Būmane atzīst: „Katrs no tiem stāsta par
vienu tikai sev raksturīgu un nozīmīgu lietu, notikumu vai cilvēku, tā
savdabīgā veidā izstāstot arī Latvijas
vēsturi. Izvēlētie dārgumi simbolizē
dažādus gadsimtus un laikmetus Latvijā. Izdevumā apskatāmi un izlasāmi stāsti par baznīcu zvanu, karogu,
kinoscenāriju, nēģu taci, mācītāja
talāra, tautas tērpiem, vēstulēm, zobeniem u. c.”
Rakstniece Anna Žīgure par grāmatu teikusi: „Patiesībā šī ir Latvijas
pagastu dižošanās krustu šķērsu pār

citu apģērba gabalu vidū ieņem cimdi,
kurus neviena tauta nelieto tādā vairumā kā latvieši. Cimdi latviešiem ir
parasts dāvinājuma priekšmets, ko viņi
dažādos sīkos gadījumos savā starpā
dāvina, tāpat kā mēs (vācieši – M.S.)
to darām ar citiem nieciņiem. It sevišķi
kāzās visiem viesiem tiek dāvināts liels
cimdu skaits.”
Pēc senajām tradīcijām cimdu
dāvināšana sākās jau pirms kāzām.
Līgavas pūrā vajadzēja būt apmēram
50-100 pāriem cimdu. Tos viņa izdalīja
gan preciniekiem, gan līgavainim, gan
pūra vedējiem, vīramātei, vīratēvam,
vīrabrāļiem, vīramāsām, vedējiem un
muzikantiem. Kāzu nedēļas sestdienā
jaunā sieva gāja vīramātes pirtī, kur viņai atkal bija „jāsviež” cimdi un jostas.
Cimdus lika uz pirts sliekšņa, lāvas un

M.Slavas grāmatā (127.raksts 56.lpp.,
157.raksts 64.lpp., 167.raksts 66.lpp.,
175.raksts 68.lpp., 233.raksts 83.lpp.)!
Kokneses Tūrisma informācijas
centrs kopā ar biedrību „Baltaine”
organizēs izstādi un mūsu Kokneses
cimds varētu kļūt par lielisku Kokneses
suvenīru, kuru piedāvāsim arī Kokneses viesiem, bet vispirms – adīsim un
valkāsim paši!!!
Izstāde "KOKNESES CIMDS" notiks aprīļa beigās! Tāpēc adīsim cimdus, zīmēsim cimdu rakstus, nesīsim
tos izstādei līdz 20.aprīlim! Leposimies
ar savām Kokneses vērtībām un lokālajām tradīcijām!!! Celsim tās gaismā un
ļausim ieraudzīt šo bagātību arī citiem!
Lūdzu tos iesniegt Ingunai Žogotai
(tel.26575499) vai Kokneses TIC Dainai Liepiņai!

visai valstij un cauri laikiem, no senatnes līdz šodienai. Cik daudz pašcieņas un cik dziļa mīlestība plūst
no katras lapaspuses! Arī šādā veidā,
gabaliņu pa gabaliņam vien, var uzbūvēt mūsu vienīgo, neatkārtojamo
Latviju. Pagastu dārgumi satur kopā
tautu un veido pamatu nākamo paaudžu apziņai.”
Izdevumā kā par vienu no Kok-

neses novada dārgumiem ir stāsts par
tēlnieka, skolotāja, sportista un tūrista Voldemāra Jākobsona (1899-1974)
mugursomu, ar kuru plecos viņš stāvējis Daugavas krastā, apceļojis Eiropas valstis un vienmēr atgriezies savās mājās „Galdiņos” Bebru pagastā.
Zilā brezenta mugursoma joprojām
ir goda vietā tēlnieka Voldemāra Jākobsona memoriālajā mājā – muzejā.

Veselības pēcpusdiena skolēniem
,,Lai neteiktu – apčī!”
Tiklīdz klāt atkusnis vai auksts
laiks, klāt arī iesnas, klepus un
šķavas. Lai apgūtu iemaņas, kā
prasmīgi un gudri uzvarēt viltīgos vīrusus, Kokneses internātpamatskolas – attīstības centra
c klašu skolēni aktīvi iesaistījās
veselības pēcpusdienā ,,Lai neteiktu- apčī!”
Daina Logina,
Sociālo zinību skolotāja
Noskatījušies nelielu leļļu teātri
par sasirgušo Ilzīti, pasākuma dalībnieki ieklausījās vecmāmiņas padomos, cik liela vērtība saaukstēšanās

gadījumā ir zāļu tējām, rutkam ar
medu un ķiplokiem.
Pasākuma gaitā skolēni paši praktiski darbojās zāļu tēju atpazīšanā,
degustēšanā, dzērveņu ar medu maisījuma pagatavošanā, ķiploku krellīšu
vēršanā. Kā ļoti vērtīgus un gardus
visi kā viens atzina ķiploku maizes
grauzdiņus.
Padomus sniedza arī skolas ārste
Agita, pastāstot par pasākumiem,
kurus ikdienā vajadzētu ievērot, lai
saslimšanas ietu secen. Kā piemēram,
regulāri jāmazgā rokas, jāvēdina telpas, jāuzturas dabā, jālieto vitamīni,
veselīgs uzturs un jāģērbjas atbilstoši

gadalaikam.
Pasākumā tika izvēlēts tituls ,,Jestrais Ķiploks”, ar kuru izdancoties
gribēja visi dalībnieki. Sacensības
gars radās brīdī, kad divas komandas
sacentās, kura ātrāk izlobīs ķiploku
daiviņas.
Skolēni atzinīgi novērtēja saņemtos padomus, praktisko darbošanos,
jautrās rotaļas veselības pēcpusdienas
pasākumā un solīja rūpēties par savu
veselību, lai izvairītos no saaukstēšanās slimībām.
Paldies c klašu skolēniem un skolotājām par atsaucību un dalību veselības pēcpusdienā!

Savus gadus nes kā lielu dzīves balvu
Par Līvijas Bleses bagāto
mūžu varētu uzrakstīt apjomīgu grāmatu. „Es jau esmu
vēsture”- par sevi tikšanās
reizē teic koknesiešiem labi
pazīstamā ilggadējā skolotāja. 13. janvārī tuvu cilvēku
lokā viņa sagaidīja 90. dzimšanas dienu. Jubilāres mājīgajā dzīvoklītī smaržo dāvātie ziedi, aiz loga lēnām pārslām snieg sniegs, bet atmiņas sauc kavēties sendienās.
„No gadu kalna raugoties,
bērnība šķiet kā pasakains
stāsts, kas aizvijies gar Daugavas krastu. Raisās domas
par manu ģimeni, kas veidojās uz Pirmā pasaules kara
drupām 20. gs. divdesmito
gadu sākumā,” atminoties
saka dižo gadu īpašniece.
Sarmīte Rode

Apkārt bija tik daudz
prieka
– Jūs esat dzimusi Latvijas
brīvvalsts laikā. Pastāstiet kaut
nedaudz no savu bērnības pasakas!
– Tēvs Jānis Reinsons ar savu
jaunāko brāli Robertu, izkarojuši
karu, pazaudējuši savas ģimenes,
bet ieguvuši Valsti, sāka savu miera laika dzīvi Klintaines pagastā,
apmetoties „Būdas” dzirnavās. Jānis bija amatnieks – galdnieks, arī
Roberts pieprata dažādus darbus.
Bet nebija saimnieces, vajadzēja
lūkoties pēc sievas. Nolēma, ka vecākais brālis precēsies otrreiz. Mana
mamma arī karā bija zaudējusi vīru
un dzīvoja brāļa ģimenē. Tā radās
jauna ģimene, kurā 1923. gadā piedzima mana māsiņa Zenta. Mana
dzimtā puse jau ir Sēlpils pagastā
Daugavas kreisajā krastā pie Piksteres upes ietekas Daugavā, karā nopostītās „Mucas” dzirnavas. Vēlāk,

kad ar māsiņu strīdējāmies, nebijām apmierinātas ar nosaukumiem.
Vispār Sēlpils pusē ir ļoti īpatnēji
māju nosaukumi (Krīguļi, Nāguļi,
Uļģi, Pāķi, Staši).
Dzirnavas piederēja Lauksaimniecības biedrībai, mēs tās rentējām uz 25 gadiem, piecu gadu laikā
vajadzēja atjaunot, tad sākt maksāt renti 1000 latu gadā. Nevaru
nepastāstīt par dabas krāšņumu.
Kad ūdeņi pāri dambim vēlās upē,
Pikstere iegāja greznos stāvkrastos,
labajā pusē pat izveidojot nelielu
„Staburagu” ar brīnišķīgu šūnakmeni. Upes kreisajā pusē Daugavas
krasts veidoja trīs terases – bagātīgi noaugušas lazdām, kadiķiem,
priedītēm, alkšņiem, un plašu ziedu klāstu – vizbuļiem, anemonēm,
dedestiņām, lakačiem u.c. Tas viss
tagad ir „nogrimusī pasaule”.
Apkārtējie tēti un onkuli sauca
par melderiem, māti par melderieni un mēs ar Zentu bijām melder-

meitiņas. Darba smagumu neizjutu,
apkārt bija tik daudz prieka: „aizskriet, atnest, pasaukt, paskatīties”,
viss likās tik jautri. Māsiņai gribējās
visur līdzdarboties: mazgāt, šūt, ravēt, barot utt.

Mācās jaunuzceltās skolās
– Vai mazā meldermeitiņa gaidīja skolas gaitu sākumu?
– Mājās mums vienmēr bija
kāda lasāmviela – grāmatas, pasūtīja avīzi „Jaunākās Ziņas”, tēvam
nāca sērija „Pasaules vēsture” – tā
man šķita briesmīga grāmata par
cilvēku zvērībām. Šad tad palūrēju
šausmīgajās bildēs. Un tad tie stāsti
par laupītājiem un „razbainiekiem”,
arī Kaupēnu atceros. Tā pienāca
skolas gadi…
Latvijas brīvvalsts laikā obligātā
izglītība bija sešklasīga pamatskola.
Tā bija valsts apmaksāta, tas nozīmēja, ka telpas, apkope, darbinieki
bija nodrošināti, bet vecākiem bija

jāatbild, lai no astoņu gadu vecuma bērni mācītos, ierastos skolā ar
visu nepieciešamo. Bija arī pabalsti.
Skola sākās oktobrī, jo daļa bērnu
strādāja laukos. Esmu mācījusies
brīvvalsts laikā trijās jaunuzceltās
pamatskolās. Skolās bija paredzēti
arī skolotāju dzīvokļi un internāts
skolēniem.
Skolas gaitas sāku Sēlpilī. Rudeņos un pavasaros 2,5 kilometrus
gājām kājām. Ziemā ar māsu palikām internātā, bet tad bija jāved
līdzi sava gultiņa un pārtika. Sēlpilī
pabeidzu 3. klasi un māsiņa 5. klasi.
Tad vienu gadu mācījos Daudzesē,
tur māsa beidza pamatskolu, bet es
4. klasi. Un tad jau bijām Lielvārdē,
kur tālāk mācības noritēja Lielvārdes sešklasīgajā pamatskolā, kas
bija nupat uzcelta vecā parkā malā,
Daugavas un Rumbiņas ielokā un
saistījās ar Pumpura un Ausekļa apdziedāto slaveno Lielvārdu pili un
Lāčplēša gaitām.

11
Ar bailēm no rītdienas
– Par ko sapņojāt, kad izaugsiet liela?
– Kad domāju par to, kas būšu,
manā uztverē bija trīs kārtīgi amati:
skolotājs, skrīveris, ārsts – tie bija
iespaidīgi ļaudis pagastā. Ārstu drīz
atmetu, jo baidījos no slimībām, bet
lai kaut kas būtu, vēl daudz bija jāmācās.
Bet tie jau bija gadi, kad sāka
šķobīties mierīgais saimnieciskās
attīstības posms, un visā Eiropā
brieda kara draudi. Latvijas valsts
ieturētā neitralitāte kā nebijusi sabruka Padomju Savienības okupācijas pirmajā posmā – 1940. gada
17. jūnijā. Notika dažādi pārkārtojumi arī skolu sistēmā. Lielvārdē
sāka darboties septītā pamatskolas
klase, tāpēc daļa 1940. gadā 6. klasi
beigušie turpināja mācīties, arī es.
Veidojās pionieru un komjauniešu
organizācijas, bet tām bija maza
piekrišana, pat nevaru atcerēties tos
dažus, kas tajās sastāvēja. Represijas, kas sekoja pēc varas maiņas,
cilvēkus iebiedēja, arī skolā valdīja
nospiestība un bailes no rītdienas.
Tad kara sākums, vācu okupācija.
Uzliesmoja naids un atriebe. Tā
daļa, kurus tieši neskāra represijas
no vienas puses vai otras okupācijas, turējās savrup, pusčukstus sarunājās par notikumiem un mēģināja
tikt galā ar izpostīto saimniecību un
visu vērtību sistēmu.

Lepojas ar savu profesiju
– Karš pārvilka svītru zināšanu alkām?
– Vienu gadu nodzīvoju tāpat
mājās, tad 1942. gadā sāku mācīties Jaunjelgavas komercskolā. Kara
elpa bija vērojama visapkārt – skolas laiks saīsināts, mācību stundu
garums saīsināts, mācību līdzekļu
trūkums. No pēdējām klasēm arvien biežāk iesauca puišus leģionā.
Bet, jāsaka, ka tik nopietnu mācīšanos, kā tajos gados, neatceros. Varbūt tāpēc, ka mums bija ļoti varoši
skolotāji. Kad 1944. gadā šķīrāmies,
maz cerību bija satikties rudenī.
Vasarā un rudenī ar visām šausmām pārvēlās karš, un atkal mainījās varas. Mūsu ģimeni karš vairāk
postīja materiāli, vistuvākie cilvēki
nepazuda, tēvs nomira 1944. gadā,
slimības uzveikts.
Kad cīņas vairs notika Latvijas teritorijā – tā sauktajā Kurzemes katlā, novembrī atsākās skolas
darbs Jaunjelgavas komercskolā,
tagad tā saucās par ekonomisko
tehnikumu. Mūsu kursā no 52 iesācējiem bijām palikuši tikai 17, īpaši
izretinātas bija zēnu rindas, no 32
bija tikai 6. Arī skolotāji bija mainījušies, no mūsu skolotājiem cieņu
ieguva nedaudzi: Marta un Jūlijs
Flugini, Kārlis Krūmiņš.
1947. gada vasarā beidzām ekonomisko tehnikumu ar vidusskolas
tiesībām, jo sekojošie izlaidumi
jau bija tīrā vidusskola. Pēc profe-
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sijas biju prečzine – grāmatvede
un darbs jau bija atrasts. Bet mūsu
skolotājs Flugins, kas strādāja arī
jaundibinātajā Rīgas pedagoģiskajā
institūtā, mūs veselu grupu saaģitēja mācīties tālāk. Tā arī atmetu
roku savai iegūtajai profesijai un
1947. gada rudenī uzsāku studijas

ar savu vēsturi. Ar šo gadu skola
no Krievkalna septiņgadīgās skolas
sāka saukties par Kokneses nepilno
vidusskolu, sāka darboties 8. klase.
Ar katru gadu skolotāju skaitam
piebiedrojās jauni, tikko no mācību iestādēm nākuši skolotāji: Janī-

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Gailīte un atsevišķi gribas pieminēt
Benitu Krēsliņu, kas vēlāk kļuva
par Kokneses mākslinieci. Bet viņa
piederēja pie tiem, kuras dzīve neatbilda īstam padomju pilsonim, jo
viņas vīrs bija Latvijas virsnieks.

Šī Koknese daļēji zuda ar Pļaviņu spēkstacijas būvi, kas padarīja
to visu par "nogrimušo pasauli". Un
1965. gadā, kad sākās appludināšana, mēs pārgājām uz jauno vidusskolu.

Jaunībā. Laiks, kad Līvija Blese jau
kļuvusi par koknesieti.

Latvijas Valsts Pedagoģiskā institūta Latviešu valodas un literatūras
fakultātē, kaut arī tuvāka man bija
matemātika.
– Vai studiju gadi mainīja dzīves uztveri?
– Studentu gadi mani ieveda
citā vidē, citā dzīves uztverē. Te
bez cieņas pret kādām mūžīgām
vērtībām viss tika pārvērtēts un uzspiests viens viedoklis ar aksiomas
tiesībām. Pamazām pazuda rakstveida izziņas avoti. Mēs ne vienmēr
piekritām, bet ārēji to neizrādījām,
pamazām iemācījāmies runāt, kā
vajag, bet savu viedokli paturēt pie
sevis. Ka tas nav lieki, apstiprināja
arvien jauni fakti. 1949. gada izvešanām mēs visi bijām liecinieki,
mūs visus stindzināja bailes. Arī no
mūsu kursa trīs biedri vairs neieradās lekcijās. Tā padomju vara pavēra ceļu „uz brīvu un laimīgu dzīvi”. Un tomēr 1951. gada pavasarī,
beidzot Latvijas Valsts Pedagoģisko
institūtu, es lepojos ar savu jauno
profesiju – latviešu valodas un literatūras skolotāja. Arī sadalījums uz
Koknesi mani apmierināja.

Skolotāji – sabiedriskās
dzīves vadītāji
– Koknesē jums pagājusi mūža
lielākā daļa.
– Jā, no 1951. gada 15. augusta
esmu Koknesē. Savā pirmajā un vienīgajā darbavietā. Kokneses dabas
skaistums un teiksmainā senatne
mani uzreiz piesaistīja. Pati skola
darbojās divās ēkās: Saules mājā,
kas ir pārbūvēts tā sauktais Maskavas krogs un Krievkalnā pareizticīgās baznīcas mācītājmāja. Ēkas

Skolotāja Līvija Blese ar savas beidzamās audzināmās klases absolventiem salidojumā pēc 40 gadiem.

na Brikule (Baltruka), Vilhelmīne
Butrima, Rasma Eglīte (Novika),
Dzidra Alksne (Breikša), Aksels
Skuja, vēl nākošos gados – Jānis
Noviks, Staņislavs Lomanovskis,
Antoņina Šīrina (Ludviga), skolotāji Luksi, Baltceri un citi. Mainījās
arī direktori: Strazdiņu nomainīja
Maļinovska un tad Ilmārs Gaišs ar
savu dzīvesbiedri Ritu. Daļa skolotāji dzīvoja Saules mājā, „Circeņos”, „Gundegās”, „Puķudruvās”.
Ciemata sabiedriskā dzīve pirmajos
gados risinājās Saules mājās „zālē”,
kas līdzinājās plašam gaitenim.
Skolotāji bija sabiedriskās dzīves
galvenie vadītāji: diriģenti, režisori,
lektori, aģitatori, paši ņemot aktīvu
līdzdarbību. Skolas dalība kolhoza
dzīvē izteicās talku veidā, īpaši rudenī kartupeļu un biešu novākšanā.
Talkas parasti sākās, kad laiks kļuva
vēsāks un beidzās, kad sasala. Vārdu sakot, vecā kārtība bija noārdīta, bet nekas labs vēl nebija radies
vietā. Bērniem bija grūti saprast ar
ko atšķiras kolhozs no muižas. Un
mēs taču nevarējām mācīt, ka muižas bija izveidojušās par ienesīgām
saimniecībām, bet zemnieki kā
vienā tā otrā gadījumā ir piespiedu
darbaspēks. Bet kas tad bijām mēs?
Tāda prakse nemaz nesaskanēja ar
teoriju un mēs, padomju izglītotie
skolotāji, centāmies šo nesaskaņu
nolīdzināt vismaz vārdos.
Tomēr patiesības labad jāsaka,
ka mēs neieradāmies tukšā vietā.
Te jau priekšā bija vecie skolotāji
ar plašām zināšanām un praksi, kā
Mūrnieki Alfrēds un Milda, Lidija Šļakāne, Zelma Muižniece, Vija

Sirdī visskaistākā –
„nogrimusī pasaule”

Koknese – mīlestība uz
mūžu

– Kādi atmiņā palikuši pirmie
darba gadi?
– Jauns pagrieziens vidusskolas dzīvē bija Ilmāra Gaiša darbība
amatā, kas sākās ar 1954. gada rudeni. Daudz tika domāts par estētiku skolas noformējumā, par svētku
brīžiem, to skaistumu un prieku.
Direktoram daudz palīdzēja dzīvesbiedre Rita Gaiša. Arī mācības piedzīvoja pacēlumu, šis tas izmainījās
skolotāju sadzīvē. Pēc direktora
maiņas es sāku strādāt par mācību
pārzini - izrādījās, ka stundu saraksts ir sastādāms, var mācīt tādus
priekšmetus, kuros neesi speciālists. Tā es diezgan veiksmīgi vairākus gadus visā skolā mācīju ģeogrāfiju. Piecdesmito gadu sākuma
posmā internāta audzinātāju nebija, skolotājiem pēc kārtas vajadzēja
dežūrēt, bet sagādāja arī vienu otru
jautru brīdi. Tāpat kā tagad, arī
toreiz zēniem patika meitenes un
meitenēm zēni. Tumšās kāpnes un
koridori kalpoja nejaušībām, arī es
kādā dežūrā tiku tumšajās kāpnēs
aiz pārskatīšanās apkampta, mans
spiedziens nelaimīgo pārgalvnieku
pārvērta vai sālsstabā.
Tuvojās pirmais izlaidums, bija
jāiedibina tradīcijas un tur nu mūsu
direktors izrādījās neaizstājams,
iesaistot skolēnus, tapa arī pirmais
žetons. Pavisam tuvi šķiet pirmie
absolventi, viņi liekas kā darbabiedri ar kuriem esam kopā auguši savā
profesijā un nu ir pilna vidusskola
ar jauniem skolotājiem, kas lēnām
kļūst par personībām.

– Tomēr, skaisti ir bijuši darba
un dzīves gadi Koknesē.
– Viss darba mūžs saistās ar
Kokneses vidusskolu visdažādākos
posmos. Esmu audzinātāja četriem
izlaidumiem, kas tagad jau paši ir
pensijas gados, bet man viņi joprojām ir mani skolēni, manas meitenes un zēni.
Apprecējos vēlu, bet 32 gadi pagāja tik ātri. Pirms 13 gadiem vīru
pavadīju mūžībā. Visvairāk satrauca Jāņa lielās ieceres un vēl nepabeigtie darbi. Bet savu mūžu Jānis
Blese varēja uzskatīt par bagātu, jo
aiz viņa palika dzīvē iekārtojušies
bērni Pēteris un Baiba un seši jauki mazbērni: Dace, Jānis un Edgars,
Rihards, Artūrs un Maija. Dzimtas
turpinājums - tas ir lielākais guvums, ko cilvēks var atstāt aiz sevis. Man prātā filozofiska doma, ka
līdz ar cilvēku iet bojā viņa pasaule:
„Neviens to vairs neskatīs tādām
acīm, nerisinās tādas domas, nemīlēs tā, bet aiz tevis paliek tava dzimta, tā turpinās.”
– Vai mūžu saucat par piepildītu?
– Esmu nodzīvojusi garu mūžu,
pieredzējusi veselu gadsimtu savas
tautas vēsturē un vēl to visu varu
atcerēties, vērtēt un spriest.
– Kāds būtu jūsu vēlējums jaunajai paaudzei, veroties no sava
gadu kalna?
– Jaunajiem novēlu dziļāk ielūkoties savas apkārtnes, savas valsts,
savas tautas dzīvē un tad tikai tiekties pēc tālumiem.

Sveču diena Pērses pamatskolā
Uz lielo balli Sanāca sveces ai, kas par gaismu debesīs tecēs! Jau izsenis latvieši februāri
ir dēvējuši par Sveču mēnesi un
2.februāri par Sveču dienu jeb
Ziemas Māras dienu.
Santa Kalniņa,
Pērses pamatskolas skolotāja

Ja agrāk svecēm bija vien gaismas nesējas uzdevums un vēlāk
materiālās un labklājības zīme mājās, tad mūsdienās tās ir kā siltuma,
mīlestības un gaismas simbols.
Sveces kā gaismas simbols mūs
aicina mācīties un skolā krāt sevī
gara gaismu. Arī Pērses pamatskolā

tika ienests sveču radītais gaišums,
siltums un mājīgums, jo no 2.-6.
februārim bija apskatāma skolēnu
pašu veidota „Sveču izstāde.”
Nedēļas garumā skolēni nesa
dažādu krāsu un formu sveces. Skolas pedagogi sveces tēmu kā vadmotīvu visas nedēļas garumā ietvēra

mācību stundu pamatā: zīmēja sveces, sacerēja dzejoļus par tām, minēja mīklas, mācījās ticējumus. Paplašināja zināšanas par mūsu senču
dzīvesveidu, par folkloru.
Kliedēsim tumšos ziemas vakarus aizdedzot sveci un ienesot savās
mājās gaismu, siltumu un sirdsmieru!
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Seminārs „iPad izmantošanas Latvijas sporta veterānu finālsacensības
iespējas skolā”
galda tenisā
Mūsdienīgā izglītības iestādē
informāciju tehnoloģijas ir viens
no līdzekļiem, kas motivē skolēnus apgūt jaunas zināšanas un
prasmes. Viena no šādām ierīcēm ir planšetdators iPad, kas ir
radošs, praktisks un motivējošs
mācību līdzeklis ar plašām izmantošanas iespējām.
Kokneses internātpamatskolas –
attīstības centra
metodiskā dienesta informācija

Apple sertificēts apmācību vadītājs
Mikus Porietis. Seminārā pedagogi
iepazinās un paplašināja savas zināšanas planšetdatora sagatavošanā
lietošanai, tā vadībā, mācību materiālu izvēlē un izveidē. Pedagogiem
ir svarīgi iepazīties un apgūt šīs tehnoloģijas, lai mācību procesu padarītu saistošāku, radošāku un aizraujošāku. iPad tehnoloģijas ļauj organizēt efektīvākas un kvalitatīvākas
mācību stundas un nodarbības,

2015. gada 31. janvārī un 1. februārī Iecavā notika Latvijas sporta
veterānu (senioru) savienības finālsacensības galda tenisā, kurā
piedalījās vairāk par 20 lielo pilsētu
un novadu komandas.
Ernests Skopāns,
galda tenisa komandas vadītājs
Katrā komandā varēja būt pieci
dalībnieki un no tiem četru labāko individuālie rezultāti veidoja komandas
izcīnīto vietu.
Kā karu gadu, nepārspēta palika
Rīgas komanda, kuras sastāvā spēlēja
tikai bijušie Latvijas čempioni dažādās
vecuma grupās, pelnīti izcīnot pirmo
vietu.
Ļoti veiksmīgi startēja Kokneses
novada komanda, izcīnot otro vietu un
saņemot skaistu kausu.
Mūsu komandas kodolu veidoja

dažādu vecumu sportisti, ar kuriem
kopā tika spēlēts jau no tālajiem pagājušā gadsimta septiņdesmitajiem gadiem, kā arī divi jaunāki tenisisti un ir
izveidojies kopīgu interešu pulciņš.
Sīvās cīņās kopā tika izcīnītas viena
1. vieta un trīs 2. vietas . Pārspēta tika
spēcīgā apvienotā Liepājas un Kurzemes novadu komanda, kā arī Jūrmalas,
Jēkabpils, Daugavpils un citu novadu
komandas.
2013. gadā, kad finālsacensībās izcīnījām 3. vietu, individuāli Anna Lulle
ieguva bronzas medaļu. Priecāsimies
atkal savā vidū redzēt Anniņu treniņos
un sacensībās!
Es personīgi un komandas dalībnieki izsakām pateicību Kokneses
novada domei un Kokneses sporta
centram par iespēju piedalīties Latvijas
finālsacensībās galda tenisā.
Paldies SIA „Ataudze” un personīgi

Koknesiešiem sudrabs. Ernests
Skopāns ar savas komandas godam
izcīnīto kausu!

Mārcim Briškam, kā arī SIA „Metālists”
un personīgi Robertam Meikšānam
par atbalstu.

Sporta entuziastam ideju netrūkst
Paldies semināra vadītājam Mikum Porietim par aizraujošajām un
praktiskajām nodarbībām!

16. un 23. janvārī Kokneses internātpamatskolā – attīstības centrā
notika seminārs „iPad izmantošanas iespējas skolā”, kuru vadīja

veidot uzdevumus atbilstoši skolēnu spējām, mācīšanās tempam,
grūtības pakāpei vai izvirzītajiem
uzdevumiem.

No pasakas līdz ziedam
Janvāra izskaņā Kokneses bērnu bibliotēkā ar literāro pēcpusdienu „No pasakas līdz ziedam” atzīmējām rakstnieces Annas Sakses
110. jubileju.
Antra Vasiļevska,
Kokneses pagasta bērnu
bibliotēkas bibliotekāre

Klausījāmies un pārrunājam ziedu
pasakas - pasakas par Pienenīti un
Liliju. Veidojām arī papīra ziedus –
tulpi un pacietīgākie - liliju, ar kuriem bērni vēlāk iepriecināja savus
mājiniekus.
Paldies dalībniekiem un uz tikšanos nākošajās darbīgajās pēcpus-

Bebrēnietis Artis Zvejnieks
daudziem novada iedzīvotājiem
pazīstams kā aizrautīgs sporta entuziasts, tagad arī kā sporta pasākumu organizators Bebru pagastā. Vasarā viņam tuvs velosports
un airēšana, ziemā brīvais laiks
aizrit uz slēpēm. Janvārī viens no
nozīmīgākajiem notikumiem Arta
sportiskajā dzīvē bija piedalīšanās
47. Eiropas mežu darbinieku sacensībās Šveicē.
Sarmīte Rode
No 12. līdz 16. janvārim Lenzerhaidē, Šveicē, notika 47. Eiropas
mežu darbinieku sacensības biatlonā, kurās no Vidusdaugavas mežsaimniecības startēja Artis Zvejnieks,
Guntars Igaunis un Inese Zvirgzdiņa.
Kopumā piedalījās dalībnieki no 31
valsts. Sacensības norisinājās divās
individuālajās slēpošanas disciplīnās – klasiskajā un brīvajā stilā ar
vienu šaušanu stāvus, kā arī ar valstu
komandu stafešu sacensībās. Sacensībām varēja pieteikties ikviens meža
darbinieks.

Vērtīga pieredze
starptautiskās sacensībās

Čaklo roku stūrītis. Bērni ar prieku iemācījās darināt papīra puķes.

Iepazināmies ar rakstnieces biogrāfiju un aplūkojām grāmatām, kuras autore rakstījusi īpaši bērniem.

dienās - Februāri tā noteikti būs par
drošu un gudru interneta un jauno
tehnoloģiju izmantošanu.

Ģimenes atbalsta dienas
centrā katrai diena īpaša
Koknese Ģimenes atbalsta dienas
centrs aktīvi uzsācis 2015.gadu, pārceļoties uz jaunām telpām (ēka tā pati
Vērenes iela 1, tikai 2.stāvs) un darbojoties dažādās aktivitātēs. Ģimenes
atbalsta dienas centra vadītāja Līva
Skābarniece teic: „Mums katra diena
ir īpaša, jo dienas centrā katrai dienai

savs nosaukums: pirmdiena - Drošības diena, otrdiena - Dzīvās dabas
diena, trešdiena - Radošo rociņu diena, ceturtdiena - Virtuves brīnumu
diena, piektdiena - Spēļu un grāmatu
diena.” Esiet laipni gaidīti Ģimenes
atbalsta dienas centrā katru darba
dienu no pl.14:00 – 18:00.

Artis Zvejnieks stāsta: „Sacensību pirmā dienā cītīgi trenējāmies,
nākamajā - piedalījāmies darba pieredzes ekskursijā pa mežsaimniecības tēmu. Pirmo reizi pabiju Šveices
Alpos. Trešajā dienā norisinājās sacensības gan klasiskajā solī, gan slidsolī- 10 km. Sacensību programmas
noslēgumā sacentāmies komandu
stafetēs – 4X7 km. Mūsu komanda
labi nostartēja un kopvērtējumā ieguva 5. vietu. Jau piekto reizi piedalījos šajās sacensībās un atkal esmu
gandarīts par iegūto sporta pieredzi,
satiktajiem kopīgo interešu biedriem
no Latvijas.”
Artis uzskata, ka laiku sportis-

kām aktivitātēm cilvēks var atrast
vienmēr. To viņš māca arī saviem dēliem, kuri braši turas līdzi tētim gan
braucot ar velosipēdu, gan ziemā uz
slēpēm. Arī viņam pašam, mācoties
Valles vidusskolā, bijis labs sporta
skolotājs Aigars Kruvesis. Sportošana
veiksmīgi turpinājusies studējot Latvijas Lauksaimniecības universitātē
Meža fakultātē. Jau septīto gadu Artis
ar ģimeni dzīvo Bebru pagastā. „Šajā
Daugavas pusē sastapu ilggadējas
slēpošanas tradīcijas, tāpēc tagad labprāt braucu slēpot uz Pļaviņu novadu
– slēpošanas trasēm „Jankas”, „Jaujas”
un „Mailes”” – atklāj sporta entuziasts. Vasarās, nodarbojoties ar velo
apvidus braukšanu, Artis ir piedalījies SEB, Vivus, My Sport MTB maratonos un citās republikas mēroga
sacensībās. Viņš teic: „Par iespēju ieguldīt laiku savās līdzšinējās veselīga
dzīvesveida nodarbēs un rast idejas
jauniem notikumiem, vēlos teikt lielu
paldies savai ģimenei un draugiem!”

Valentīndienā pārgājiens uz
slēpēm!
Pagājušajā gada rudenī Artis
Zvejnieks palīdzēja „Kokneses tūrisma centram” velo maratona organizēšanā. Tagad Artis pieņēmis jaunu
izaicinājumu – organizēt sporta pasākumus Bebru pagasta iedzīvotājiem. Pēc veiksmīgi novadītā sporta
pasākuma, veltīta Voldemāra Jākobsona dzimšanas dienai, viņš aicina
visus aktīvā dzīvesveida atbalstītājus
14. februārī piedalīties slēpju pārgājienā no Vecbebriem uz Koknesi. Uz
pirmo slēpju pārgājienu Kokneses
novadā bija jāpiesakās līdz 13. februārim plkst. 12.00 Pārgājiena organizētājs stāsta: „Pasākuma sākuma un
beigu laiki ir saskaņoti ar satiksmes
autobusu pienākšanas laikiem. Pulcēšanās no pulksten 11.30 līdz 12
Vecbebru centrā - pirts „Ozoliņi" pa-

galmā. Ierašanās, reģistrēšanās, silta
ēdiena pasūtīšana un dalībnieku Valentīndienas iepazīšanās būs 30 minūšu intervālā. Slēpojuma ilgums 4-6
stundas. Maršrutā paredzētas divas
atpūtas pauzes (vietās, kur pārgājiens
šķērso meža/lauku ceļus). Otrajā
pauzē būs ugunskurs, kur apsildīties,
patīkami atpūsties. Slēpojums ir salīdzinoši līdzenā apvidū. Pasākuma
otrajā pauzē (mežā) vai pašā noslēgumā Kokneses kafejnīcā „Rūdolfs”
nodrošinās siltu zupu (jāpiesaka un
jāsamaksā katram dalībniekam pasākuma sākumā vai jau iepriekšēji).
Slēpes jāizvēlas vienkāršas, piemērotas nesagatavotai trasei (piemērotas
pļavai, mežam, grāvju malām, ceļu
malām), nūjas attaisnosies ar lielākiem atbalsta laukumiem - lejas galā
(lai neskrien dziļi sniega kupenā, no
kurienes to vēlāk grūti izvilkt laukā).
Līdzi jāņem termoss ar siltu dzeramo,
nelielas uzkodas, telefons, kabatas
nauda, pēc paša ieskatiem - kaut kas
no rezerves apģērba (zeķes, maiņas
apavi). Var veikt arī daļu maršruta
(līdz vai no kādas no paredzētajām
atpūtas vietām), bet pašam jānodrošina ierašanās un/vai prom došanās.
Pasākuma laikā dalībnieki aicināti
veidot foto kolekciju ar vēlākam vērtējumam nododamām tematiskām
nominācijām. Pasākums iecerēts kā
3 pārgājienu sērija, kur katrā no posmiem tiks dota piemiņas zīme. Visu
pārgājienu dalībniekiem būs iespēja
saņemt gandarījuma balvu. Papildus
informācija: artis.zvejnieks@koknese.lv, mob. 26417257. Slēpju nomu ar
pašu iniciatīvu iespējams sarunāt no
SIA Mežmalas - Latvju spīķeris pie
Liepkalnu maizes ceptuves.”
Lai 14. februārī daba dāvā skaistu dienu un izturīgajiem slēpotājiem
možu noskaņojumu! Savukārt, Artim
Zvejniekam novēlam, lai katrai jaunajai idejai līdzi nāk sportiska veiksme!

Telpu futbola turnīrā uzvar „Bilstiņi”
17.janvārī notika kārtējās „Ielu
sacensības 2015”, kur šoreiz komandas sacentās telpu futbolā. Pavisam sacensībām pieteicās četras
komandas, kas aizvadīja viena apļa
turnīru. Vislabāk šoreiz nospēlēja
„Bilstiņi”, kas uzvarēja visās spēlēs

– ar 8:4 pārspēta Blaumaņa iela, ar
4:3 Indrānu iela un ar 6:0 1905.gada
iela. Otrajā vietā šoreiz Blaumaņa
iela, kas prata uzvarēt pārējos pretiniekus 2:0 pret Indrānu ielu un 3:2
pret 1905.gada ielu. Cīņā par trešo
vietu Indrānu iela nospēlēja 1:1 ar

1905.gada ielu un līdz ar to trešās
vietas ieguvēju izšķīra gūto un zaudēto vārtu attiecība visās spēlēs. Tur
labāki bija Indrānu iela, kas arī beigās ieguva 3.vietu.
Kokneses Sporta centra
informācija

13

Nr. 61 (348) 2015. gada 13. FEBRUĀRIS

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Sniega dienā Koknesē
sacensības biatlonā

Voldemāra Jākobsona dzimšanas
dienu sagaida uz slēpēm

25.janvārī Kokneses stadionā
notika Pasaules sniega dienas pasākums, uz kuru pulcējās gan ģimenes
ar bērniem, gan aktīvi ziemas prie-

Janvāris ir mūsu dižā novadnieka - tēlnieka, skolotāja un
sportista Voldemāra Jākobsona
dzimšanas dienas mēnesis. 27.
janvārī, mākslinieka 116. dzimšanas dienā, viņa atdusas vietā
Bebru pagasta Zutēnu kapos plīvoja sveču liesmiņas.
Sarmīte Rode
Dzintras Sniedzes foto

mēr pasākumā bija arī labas lietas.
Biatlona sacensībās, kādas līdz šim
Koknesē vēl nebija bijušas, pavisam
piedalījās 11 dalībnieki, kas aizrautīgi

Sagaidot Voldemāra Jākobsona
dzimšanas dienu, 24. janvārī lieli
un mazi bebrēnieši uz sportiskām
aktivitātēm pulcējās Mežaparkā. Šī
Bebru pagasta pārvaldes un tēlnieka

Seko Voldemāra Jākobsona vēlējumam!
Startam gatavojas Jānis Liepiņš, Māris
Mikāls, Artis Zvejnieks un trīs mazie
slēpotāji: Marta Mikāla, Meldra Eglīte,
Rūdolfs Emīls Zvejnieks.
Šādas sacensības biatlonā Koknesē notika pirmo reizi.

ku baudītāji. Pasākuma organizators
Dāvis Kalniņš teic: „Kokneses Sporta
centrs šajā starptautiskajā pasākumā
iesaistījās pirmo reizi. Jāatzīst, ka šoreiz gūtā pieredze lieti noderēs nākošajos šāda veida pasākumos. Kļūdījāmies programmas sastādīšanā,
kā rezultātā jaunākajiem pasākuma
dalībniekiem pārāk ilgi nācās gaidīt organizētās aktivitātes bērniem.
Šo kļūmi organizatori sola labot un
nākošajā gadā sniega diena noritēs
labākā organizatoriskā kvalitātē. To-

cīnījās distancē un mēģināja sašaut
mērķus, lai nebūtu jāslēpo soda apļi.
Kā visi pēc tam atzina, tad nemaz tik
viegli nebija, bet bija prieks par padarīto. Vīriešiem visātrākais ar vienu
soda apli bija Nauris Noreiks, bet dāmām visātrākā – Agra Bērziņa."
Kokneses Sporta centrs saka lielu
paldies Indulim Asarītim par lielisko
šautuves iekārtojumu un aprīkojumu,
kā arī lielu paldies pārējiem palīgiem.
Kokneses Sporta centra
informācija

Novusa sacensības Iršos
Garos ziemas vakarus īsinot,
divu nedēļu garumā Iršos norisinājās novusa turnīrs.
Dzintars Greļs,
sporta darba organizators Iršos

pārliecība tikai augusi.
Sacensības risinājās no 19. līdz 23.
janvārim divās grupās. Skolēniem (5.9. klase) 1. vietu izcīnīja Aivis Vītols,
otrais – Raivis Pālēns, trešais - Ričards

Visaktīvākie novusa spēlētāji skolēni un jaunieši.

Pirmajā – treniņa nedēļā, interesentiem tika dota iespēja „piešaut”
roku, meklējot pareizo sadarbību ar
novusa galdu, kiju un precīzākajiem
leņķiem. Aktīvi bija jaunieši un skolēni,
kas šo spēli sākuši apgūt tieši iepriekšējos turnīros. Prieks, ka meistarība un

Reismanis.
Pieaugušajiem desmit dalībnieku
konkurencē pirmais – Dzintars Greļs,
otrais Ritvars Jirgens, trešajā vietā –
Gatis Baicovs.
Beidzot ziema sarūpējusi baltu
sniega segu, kā vilinot – „Paslēposim?!”

Latvijas čempionāts
soļošanā telpās
25.janvārī Rīgā norisinājās Latvijas
čempionāts soļošanā telpās. Kokneses
novada jaunie vieglatlēti izcīnīja četras
godalgas - trīs sudraba un vienu bronzas. U14 grupā meitenēm 2.vietu izcīnīja Natālija Zeica, Elīza Matušonaka

ceturtā, Megija Čakste piektā, zēniem
Evars Geršebeks finišēja piektais. U16
grupā meitenēm sudrabs Līnai Gražulei, zēniem Dominikam Teodoram Liopam. U20 grupā juniorēm bronza Janai
Fedotovskai, Kalvis Lāzers ceturtais.

Ja ir draugi un ir sniegs, uzcelt namiņu ir prieks! – teic namiņa cēlāji.

Voldemāra Jākobsona memoriālās
mājas – muzeja iedibinātā tradīcija
jau piekto gadu aicināja baudīt ziemas priekus un atcerēties izcilā skolotāja vēlējumu: „Visi uz slēpēm!”

Kustamies līdz
mūža galam!
Šoreiz pasākums bija veltīts arī
Pasaules Sniega dienai. Kopš šī gada
16. janvāra Artis Zvejnieks veic
sporta pasākumu organizatora pienākumus Bebru pagastā. „Paldies
Artim un viņa palīgiem par lieliski
novadīto pasākumu! – līksmi un
smaidoši atzina tā dalībnieki. Salīdzinot ar visām iepriekšējām reizēm, kad sals knieba vaigos, šī ziemas diena bija kā radīta, lai vairāku
stundu garumā laistos ar slēpēm,
nūjotu, piedalītos jautrās stafetēs un
uzceltu sniega namiņu!
Atklājot pasākumu, Bebru pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Pabērza sacīja: „Latvijā arvien vairāk
populārs kļūst ziemas sports. Mēs
varam lepoties, ka viens no mūsu
pagasta jauniešiem Ralfs Eiduks
startē Eiropas Jaunatnes ziemas
olimpiādē. Lai mums šodien draudzīgā gaisotnē izdodas jauki pavadīt laiku, jo veselā miesā – vesels
gars!” Tāpat kā iepriekšējos gadus
pasākumā piedalījās Voldemāra Jākobsona bijušais skolnieks Andrejs

Muraško. „Pirms vairāk kā piecdesmit gadiem, kad es biju skolas
puika, bet Jākobsons manos gados,
viņš bija daudz spraunāks kā es!
Tāpēc es jums novēlu to, ko būtu
teicis mans skolotājs – kustamies
līdz mūža galam!” – ar sev raksturīgo humoru klātesošos uzrunāja
Andrejs Muraško.
Pēc Arta Zvejnieka iepazīstināšanas ar pasākuma norisi, startam
gatavojās septiņi slēpotāji. Paldies
par atsaucību un godam veikto klasisko distanci: Jānim Liepiņam, Mārim Mikālam, Lībai Zukulei, Artim
Zvejniekam un mazajiem ņiprajiem
slēpotājiem: Martai Mikālai, Meldrai Eglītei un Rūdolfam Emīlam
Zvejniekam!

Sniega namiņš foto sesijai
Bērni ar aizrautību piedalījās
sniega piku mešanā mērķī, jo par
katru veiksmīgu metienu varēja saņemt konfekti! Daudzi pirmo reizi
radīja savus mazos mākslas darbus,
darinot ziemas krelles. No sērsnas
izcirstajiem rotājumiem tapa neliela
izstāde. Smiekli un jautrība nenorima ragaviņu stafetē, kurā iesaistījās
gan pieaugušie, gan bērni. Četru
komandu konkurencē uzvarēja komanda „Jautrās ragaviņas”, bet tikpat braši turējās „Meža kaķi”, „Jautrīši” un „BMV”.

Pērkam: mežus,
cirsmas, briestaudzes utt.,
lauksaimniecības zemes, sākot no 10 ha.
Kārtojam dokumentus - zemesgrāmatas,
mantojuma tiesības, jebkuru
apgrūtinājumu utt.
Samaksa darījuma dienā.
T. 29245044, Normunds.

Sniega namiņa būvēšana vislielāko prieku sagādāja pieaugušajiem.
Artis Zvejnieks stāsta: „Ar mačeti,
auklu un būvnieku iemaņām no
maikstīm un egļu zariem tika uzsliets kaut kas līdzīgs indiāņu vigvamam – nedaudz apmests ar sniegu, tas kļuva par sniega namiņu,
kurā ar prieku fotografējās bērni.”
Ko gan tik nevar radīt, ja ir izdoma,
savlaicīgi sagatavoti materiāli un
labs noskaņojums! Sniegs kļuva par
baltu lapu, kurā radās visskaistākie
zīmējumi – eņģelīši, magone un citi
krāšņi ziedi, apvilkti ar guaša krāsām. Ikviens gribēja pamēģināt, kā
tas ir – slēpot ar četrvietīgām slēpēm. „Vienkārši tas nebija, bet jautri gan!” – atzina brašie slēpotāji.

Neviens negribēja doties
mājup!
Pasākuma laikā varēja sasildīties pie ugunskura, baudīt karstu
tēju un pagasta pārvaldes sarūpētos
kārumus. Noslēgumā vissirsnīgākie
aplausi tika veltīti sērsnas rotājumu
un sniega zīmējumu autoriem, bet
Bebru pagasta pārvaldes diplomus
saņēma slēpotāji un ragaviņu stafetes komandas.
Sporta pasākumu organizators
Artis Zvejnieks pateicas visiem izturīgajiem 55 pasākuma dalībniekiem
un teic lielu paldies čaklajiem palīgiem: Ilzei Pabēzai, Marikai Cegelei,
Jeļenai Čerņauskai, Lībai Zukulei,
Dzintrai Sniedzei, Madarai Vilerei,
Renātei Jaudzemai, Dārtai Ungurei, nūjotāju komandai, komunālās
nodaļas vadītājam Jurim Bāram un
nodaļas strādniekiem. Par to, ka
pasākums bija izdevies, liecināja arī
tas, ka neviens negribēja doties mājup – pie sniega namiņa turpinājās
fotografēšanās un dalīšanās dienas
iespaidos.

Pateicība
Sirsnīgs paldies Ivetas Sīles
ģimenei par ziedotajām
rotaļlietām Bebru
pirmsskolas izglī bas
iestādes „Bi te”
2. grupiņas
bērniem.
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Kultūras pasākumu plāns
14. februārī
plkst. 19.00

VALENTĪNDIENAS koncerts. Piedalās: vidējās paaudzes deju kolektīvi “Irši” un
“Liepavots”, Kokneses kultūras nama līnijdejotāju grupa, senioru koris “Labākie gadi”,
Vecbebru Profesionālās un vispārizglītojošās internātvidusskolas jauniešu deju
kolektīvs “Kāre”, Pērses pamatskolas 1.-4. klašu deju kolektīvs.

Iršu klubā

14. februārī
plkst. 22.0

VALENTĪNDIENAS BALLE. Muzicē grupa “SVEĶI”. Ieejas maksa: 3 eiro.

Iršu klubā

15. februārī
plkst. 12.00

Daudzevas amatierteātris rādīs viencēlienus iz mūsu dzīves.
Mārtiņš Zīverts “DIVKAUJA” un Anna Brigadere “ČAUKSTENES”.
Režisore Inguna Strazdiņa. Ieeja par ziedojumiem.

Bebros, VPIV
zālē

15. februārī
plkst. 15.00

Daudzevas amatierteātris rādīs viencēlienus iz mūsu dzīves.
Mārtiņš Zīverts “DIVKAUJA” un Anna Brigaders “ČAUKSTENES”.
Režisore Inguna Strazdiņa. Ieeja par ziedojumiem.

Kokneses
kultūras namā

21. februārī
plkst. 21.00

Atpūtas vakars kopā ar grupu “TĒRVETE”.
Ieejas maksa: 5 euro, pasākuma dienā 7 euro. Biļešu iepriekšpārdošana un galdiņu
rezervēšana kultūras namā. Rezervētās biļetes jāizpērk līdz 15. februārim.

Kokneses
kultūras namā

27. februārī
plkst. 19.00

Mācāmies latvju dančus!
Ieeja par ziedojumiem! Spēlēs spēlmaņu kopa „Skutelnieki”. Atnāc arī TU!

Kokneses
kultūras namā

6. martā
plkst.22.00

Balle “MĒS TIEKAMIES MARTĀ” kopā ar grupu “KREISAIS PAGRIEZIENS”.
Biļetes iegādāties un galdiņus var rezervēt līdz 4. martam. Ieejas maksa 4 eiro. Informāciju
par pasākumu saņemsiet pie kultūras darba organizatores Inetas Riekstiņas, T.
28377943;65163673

Iršu klubā

7.martā
plkst. 16.00

Koncerts “VIENU BALTU BRĪDI TU MAN SKANĒT LIEC”.
Piedalās: Kokneses pūtēju orķestris un kori.

Kokneses
kultūras namā

7.martā
plkst. 22.00

Balle ar grupu “LIEPAVOTS”. Ieejas maksa: 4 eiro, pasākuma dienā 5 eiro.
Biļetes var iegādāties un galdiņus rezervēt līdz 6. martam plkst. 13.00. Bebru pagasta
pārvaldē. Informācija par pasākumu:T. 27294969; 26339168

Bebros, VPIV
zālē

8.martā
plkst. 15.00

Baltinavas amatieru teātra “Pallādas” izrāde “ONTANS i PLĀŠNĪKI (ekstrasensi)”.
Ieejas maksa: 3 eiro, izrādes dienā 4 eiro.
Biļešu iepriekšpārdošana Kokneses kultūras nama kasē.

Kokneses
kultūras namā

20. martā
plkst. 20.30

Latvijas amatierteātru skates “Gada izrāde 2014” ietvaros Kokneses amatierteātris rāda
Māras Svīres leģendu “GREDZENS GREDZENĀ”. Ieeja brīva.

Kokneses
kultūras namā

21. martā
plkst. 11.00

Rūķu skola “NĀC PIE RŪĶIEM SKOLOTIES!” Lieldienu radošās darbnīcas.

Kokneses
kultūras namā

21. martā
plkst. 12.30

Koncerts “PAVASARIS BRĪNUMDARIS ČUČUMUIŽĀ” kopā ar rūķi Taustiņu un Rūķu
krustmāmiņu /komponistu Atvaru Sirmo un aktrisi Dinu Bitēnu-Sirmo/.
Ieejas maksa: bērniem 2 eiro; pieaugušajiem 3 eiro. Biļešu iepriekšpārdošana.

Kokneses
kultūas namā

25. martā
plkst. 17.00

Piemiņas brīdis Politiski represētajiem.
Dzintras Gekas dokumentālā filma “KUR PALIKA TĒVI?”

pie Kokneses
kultūras nama

26. martā
plkst. 19.00

KONCERTS. Dzied un spēlē grupa “RUMBAS KVARTETS” no Kuldīgas.
Ieejas maksa: 5 eiro, senioriem 4 eiro. Biļešu iepriekšpārdošana.

Kokneses
kultūras namā

28. martā
plkst. 18.00
11.aprīlī
plkst. 16.00

Novada deju kolektīvu koncerts “LECAM PA VECAM, LECAM PA JAUNAM...”
Ziņģētāju un stāstnieku vakars “Kokneses Ziņģe”.

Kokneses
kultūras namā
Kokneses
kultūras namā

Mazo futbolistu pirmās veiksmes
Koknese, Aizkraukle, Ķegums,
Ropaži, Lielvārde – tāds ir koknesiešu 2008. – 2009. gada dzimušo
bērnu futbolistu darbs brīvdienās
sestdienās un svētdienās. Futbola
iemaņu aktivitātes bērni sāka apgūt Kokneses sporta centrā 2014.
gada pavasarī, bet rudens beigās
sāka sevi apliecināt, piedaloties
dažādos futbola spēļu turnīros citos novados.
Maija Kuzņecova,
Futbola trenere
Visaktīvāk piedalāmies Ropažu
un Lielvārdes „Rakaru kausa futbola
spēles turnīros”, kā arī no 2014.gada
14. decembra, 2015.gada 7. februāra
piedalāmies LFF Vidzemes reģiona
jaunatnes čempionāta futbola spēlēs,
kurām noslēgums būs 15.martā Ikšķilē.
Mums ir jāspēlē, jāpārvar grūtības, jātiek pāri emocijām, kuras rodas futbola
spēļu laikā un pēc tām. Regulārajos treniņos bērni cenšas attīstīt savas fiziskās
spējas, noturību, uzmanību, disciplīnu
un koncentrēšanos. Prieks, ka izdodas jaunos futbolistus saliedēt, sasaukt
kopā, veidot futbolista raksturu, jo
katrs bērns ir ar savu ‘’ES”.
Piedaloties Lielvārdes „Rakaru

kausa futbola spēļu turnīrā’’ šī gada 24.
janvārī, Kokneses futbolistu komanda
(2009.g.dzimušie bērni) ieguva pirmo
turnīra kausu, 1. vietu un medaļas. Paldies jāsaka bērniem un viņu vecākiem
arī no Aizkraukles futbola komandas,
kuri mums palīdzēja spēlēt un uzvarēt,
jo mūsu komandas daži bērni slimošanas dēļ nevarēja ierasties uz futbola spēles turnīru. Turnīrā piedalījās koknesieši: Alfrēds Lejiņš, Aleks Ščerbinskis,
Rainers Šmits un aizkrauklieši: Martins
Mašals, Ēriks Mašals, Patriks – Daniels
Maželis, Alekss - Aivars Sprukts.
7.februārī, piedaloties LFF Vidzemes reģiona jaunatnes čempionāta
futbola spēlē Aizkrauklē, 2008. – 2009.
g. dz. zēni – futbolisti spēlēja un cīnījās
par bumbu vārtos pret 6 komandām –
FC „Aizkraukle’’, FK – 33(Ogre), BSSC
Ikšķile, FK Carnikava, Ķegums, Ogres
SC. Katrs futbola spēļu turnīrs, sabraukums uz jebkuru vietu prasa sagatavošanos, brīvā laika ziedošanu, pārdzīvojumus, bet galvenais spēju piedalīties.
Gribas vairāk uzvarēt, bet uzvaras prasa rezultātu, neatlaidību, vēlmi cīnīties
spēlēt, un, protams, iesist bumbu pretinieka vārtos. Tas viss mums vēl priekšā, bet gandarījums caur asarām un
priekiem: „Ka mēs saprotam un mīlam

DONORU
DIENA
11. martā
no pulksten 10 līdz 13
Vecbebru
Profesionālās un
vispārizglītojošās
internātvidusskolas
telpās.

Aug jaunie futbolisti! Pēc kārtējās spēles ar treneri Maiju Kuzņecovu.

futbolu, mācāmies saprast, ko nozīmē
spēlēt futbolu un, kas ir komanda’’.
Paldies visiem bērnu futbolistu
vecākiem, kuri atbalsta sava bērna interesi apmeklēt futbola nodarbības,
piedalīties futbola spēļu un futbola
spēļu turnīru izbraukumos, būt kopā,
uzmundrināt grūtos brīžos, pateikt
kādu labu vārdu, kaut dažreiz gribas arī
pabārt, ka nespēlē tā, kā to dara treniņu

nodarbībās.
Liels paldies trenerim Antonam,
kurš arī atbalsta un palīdz savu iespēju
robežās ar padomu, klātbūšanu spēļu
laukumā mūsu futbola spēlēs.
Futbols ir komandas spēle, tāpēc,
ja esi 2008., 2009., 2010. g. dzimis un
ir vēlme pamēģināt, iepazīt un iemīlēt
futbolu - tad nāc un pamēģini, iepazīsti
un iemīli, lai kopā esam komanda!

Latvijas Sarkanā Krusta
Bebru pagasta brīvprātīgie
aicina būt atsaucīgiem
un atgādina – ziedojot
asinis, jūs dodat cerību
dzīvot citiem!
Bebru pagasta
iedzīvotāja pateicas
donoriem, kuri iepriekšējā
donoru dienā Koknesē,
palīdzot viņas veselībai,
ziedoja asinis. Viņa novēl:
„Visu, ko mēs dodam,
saņemam atpakaļ ar
uzviju. Pateicos par dāvāto
palīdzību un lai Dieva
svētība jūsu labajiem
darbiem!”
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Dzejas lappuse

ĀRIJA ĀRE
Izbālēs reiz vārdi tie,
Mīlestībai runātie.
Paliks atbalss saulē, vējos,
Ziemas sniegos baltajos.
Izbālēs reiz arī sapņi
Košās krāsās sapņotie,
Liktenis savāks tos
Un gadiem ejot izsmaržos.
Bet vai pati mīlestība
Gadiem ejot izbālēs?
Neteikšu ne „jā” ne „nē”,
Atbildi sniegs dvēsele.
***
Ieraksti mani savā mīlestībā,
Ieraksti tā, lai to izlasīt spētu,
Lai es šo vārdu mūža garumā
Turētu svētu un nepazaudētu.
Ieraksti mani savas dvēseles dzīlēs,
Tā lai viens otram esam tuvumā.
Lai spējam kopā bēdas smelt un kopā
smiet,
Spējam lietū mirkt un mirdzēt
sudrabā.
Ieraksti mani savā mīlestībā
Ar vārdiem neizdzēšamiem.

DZIDRA ČUMAKEVIČA
Kāda mīlestībai krāsa, smarža...
Teic mīlestībai smarža rūgten salda,
Bet kādā krāsā mīlestība zied?
Varbūt tā lāso visu krāsu spektros,
Ko dardedze pār zemi cenšas liet.
Bet varbūt kvēl kā mežroze tā sārta,
Kad vēju glāstu skauta klusi dzied,
Bet varbūt saules zelta piestarota,
Un mēmi lūdz, lai tā vairs nenoriet!
Mēs mīlestību neredzam, vien jūtam,
Kā oāzi, kas sirdij veldzi rod,
Kā taureņdeju dziļi, dziļi krūtīs,
Kā ceļa maizi, ko līdz dzīvē dod!
Varbūt nav mīlestībai savas krāsas,
Un savas smaržas tomēr nav varbūt,
Bet tai ir tik daudz dievišķīgas gaismas,
Ko tikai dziļi mīlot spējam gūt!
Caur maigumu un sirdi siltu, šķīstu,
Caur uzticību, piedošanu sēt,
Bez liekulības, vienaldzības maskas,
Tā sevī mīlas ziedu izplaucēt!
Manai mīlai...
Manai mīlai ir tavas acis,
Dvēseles atspulgs sirdi, kas skar,
Manai mīlai ir tavas lūpas,
Sūrkstošās rētas tās dziedināt var.
Manai mīlai ir tavas rokas,
Atbalsts pat nesaukts, kas līdzās būs,
Manai mīlai ir tavas kājas,
Kuras nesīs, kaut pasaule grūs.
Manai mīlai sirdspuksti tavi,
Dzīvības eliksīrs mūsos, kas plūst,
Manai sirdij, tavs spēks un tavs
stiprums,
Ikdienas rūpēs, lai nesalūzt.
Manai mīlai ir tavas ausis,
Kuras dzird to, kas izteikts nav vēl,
Mana mīla ir dvēseles alkas,
Kura kā ziedi pretī tev kvēl.
Manai mīlai nav tavu spārnu,
Kurus nedrīkstu lūgt, ne lauzt,
Tev ir jālido brīvi kā kaijai,
Nebrīves gars tevī nedrīkst snaust!
Tikai tā cilvēks atrod laimi,
Veiksmes formulu jāzina tev, draugs!
Dāvā otram to, ko pats vēlies,
Saņemt pretī lai zied mīlas lauks!
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OLGA KĻAVIŅA
Kad ir ko dāvāt ….
Kad cilvēks garīgi bagāts
Tam ir ko dāvāt, ko dot.
Zvaigznes no debesīm nonest
Pretī neko neprasot.
Tas Dievišķas gaismas apskauts
Nāk saulainus starus vīt,
Patiesā mīlā var redzēt,
Cik skaisti rokās tie līst.
Ir daudz uz šīs zemes dāvāts,
Ko prasmīgi protam ņemt,
Tas, kas mums lijis ir plaukstās
Nevienam to neatņemt.
Vai atstāt to savās skavās,
Vai dalīties, citiem sniegt,
Tāpat kā bites dot dravās
Un krāto necenšas liegt!
Tas nav pārpratums ....
Smalkām saitēm mežvītenis sīksts
Vijas klātu stiprai priedes saknei,
Graciozs kā nokarena līksts,
Tās tuvumā tas koši, sārti tvīkst.
Nejautā nemaz, vai vīties drīkst,
Kāds neapjaušams spēks to pievelk,
Priedes zaru pirksti satver to.
Šo mīlestību sen jau gaidīto.
Jo tie viens otram ir kā maize, sāls,
Kā gaiss, kā ūdens un kā bezgalība,
Ir kļuvis tuvs, kas nesen bija tāls,
Tas nav pārpratums - bet mīlestība.

MAIJA STEPĒNA
Tik pierasts un tuvs
Cik greizi
Un nepareizi
Aizlaisties vējos
No “pierasts un tuvs”.
Cik muļķīgi domāt,
Ka mīlestība
Ar “pierasts un tuvs”
Maz pamazām tumst...
Ka vēji citos dārzos
Laimīgu iedēstīs,
Ka sirdi tā vienkārši
Ņems un pārstādīs...
Sapnis un nomods
Atpakaļ sauks,
Teiks – tik pierasts un tuvs!
Vai mīlestībai
Kaut kur vēl
Drošākas mājas rast
Kā mājas, kur esi
Tik ...pierasts un tuvs.
Un sirds mana dzied
Aiz spīta vai stūrgalvības,
Vai kā cita –
Man neapjausta,
Bieži maldos no ceļa,
Pa kuru man norādīts iet.
Kā spoža bāka
Manā maldu jūrā,
Kas manu laivu mētā
Un rausta bezgalā,
Tu uzvelc ūdenszābakus,
Paņem mani gaismas starā
Un izvelc malā!
Es sēžu uz kāpas –
Ne raudāt, ne smiet...
Atkal es tavā varā,
Iesieta tavas gaismas starā.
Un sirds mana dzied!

ANITA LIEPIŅA
***
Ziemas klusums un baltais miers tik
mānīgs.
Sals ledu ūdeņu dzelmēm pārvilcis
pāri.
Tik netuvojies! Tev nav ne jausmas,
Cik ledus virs pagātnes atvariem
trausls…
Zem šķietamā sastinguma urdz tērces
un ūdeņi runā.
Baisa sazvērestība dun viņu balsīs:
Ja vien nāks tuvāk, aiziet vairs
neatļausim,Karstai dzīvībai kūsājot, sīkāko avotu
straumēm skausim!
Ledāju vitrāžās saslēgtas, atmirdzēs
sirdis un plaukstas –
Vienlaicīgi tik karstas un … aukstas.
***
Es mīlēju Tevi 3D formātā – no sirds,
kad vienai acij sarkans, bet otrai
priekšā stikls zils.
Mums bija daudz kopīgu ļaužu –
gan „Facebook”, gan „Skype”, gan
„Draugos”.
Mēs trakoti ilgojāmies, arī „dzīvajā”„tusos",
sidru dzerot un gaidot autobusus.
Visa pasaule bija tik krāsaina,
ar neaprakstāmiem saules stariem!
Naktis pie ugunskura, mūzikas
smeldze,
kaujas ar odu bariem, slapjiem
izlienot krastā pēc peldes!
Kad rudens lapas saķepa skritulenēs,
mums krītot, par zilumiem smējās
mēness.
Citiem laikam tas likās dulli –
bet iesnu laikā mums uz abiem bija
viens tualetes papīra rullis...
Bet, tad uzsniga sniegs.
Un pikas tik lieliski lipa!
Mēs metām tās sejā viens otram citu
pēc citas.
Pat nemanījām,
kā notika mūsu pasaules
pārvēršanās:
saplīsa brilles.
Īsti nezinu – Tavas vai manas...
Tikai sarkani zilās lauskas putenis
ieputināja.
Izzuda 3D formāts.
Viss kļuva plakans un tāls –
Kā foto atmiņu albumā bāls...

JURIS SILIŅŠ
Aiz tā kalna norimst vēji,
Sniega pārslas lido lēni
Un ar baltu patiesību
Zemi klāj.
Tumši zilā vakarkrēslā
Mēness gaismā spožā, vēsā
Leduspuķēm ziedu sirdis
Mirdzēt sāk.
Man ir tik labi šī brīža telpā,
Jo liekas, grimstu es tavā elpā,
Kas tā kā skurba priekšnojausma
Tuvāk nāk.
Tad debess tumsa un lietus lija
Un sapnis kusa – tas projām bija
Tik tumši zilā vakarkrēsla
Sveikas māj…
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AURA AICINA februārī - martā 2015
FEBRUĀRIS
Trešdienās – 4., 11., 25. februārī - manuālā terapeita, dziednieka
Igora Civako pieņemšana –masāžas, konsultācijas, atveseļošanās
programmu sastādīšana. Pieteikties pa t.:26386251 (Daina).
01.02. pl. 9.00-12.00 Ci - gun praktiskās nodarbības. Vadīs Astrīda
Pentele (SPDzA pasniedzēja). Laipni aicināti visi , kas praktizē ci-gun
vai vēlas to iepazīt. Šīs nodarbības organizēsim 2 reizes mēnesī .
T.: 22319558
03.02. Dmitrija Guļajeva pieņemšana (Dziedināšana ar mantru
vibrācijām). Lūdzam iepriekš sazināties pa tālr. 22319558
07.02.pl.9.00 AKVILONAS Dziedniecības akadēmijas I un III kursa
nodarbība. Pēdu refleksoterapija. Pasniedzēja – dziedniece Ilze
Krūma. 1.2. pieņems dziednieks Visvaldis Bebrišs. Palīdz balsta kustību sistēmas, locītavu slimību gadījumos. Iepriekš pieteikties pa
t. 22319558
14.02..pl.9.00 AKVILONAS Dziedniecības akadēmijas I un III
kursa nodarbība.Krāsu terapija. Pasniedzēja Elita Goldmane.
15.02. pl. 9.00-12.00 Ci - GUN praktiskās nodarbības. Vadīs
Astrīda Pentele (SPDzA pasniedzēja). Laipni aicinām piedalīties!
T.: 22319558
17.02. Dmitrija Guļajeva pieņemšana (Dziedināšana ar mantru
vibrācijām) Lūdzam iepriekš pieteikties pa tālr. 22319558
18.02. pl.18.00 Firmas NEO LIFE (GNLD) prezentācija. Vada
Andris Miglāns. Laipni aicināti!
21.02. Pieņems Ērgļu dziedniece Biruta Fedotova. Palīdz
atbrīvoties no atkarībām (alkohols, smēķēšana, azartspēles).Dziedina
kaulu, locītavu, nervu slimības, strādā arī ar bērniem, noņem rozi ,
nobrīnējumu, skaudību.Palīdz sakārtot ģimenes attiecības, biznesu.
(Iepriekš pieteikties pa t. 26499913)
22.02 . 10.30 Lielais Meditāciju aplis. 2 meditācijas. Vada Reiki
meistars Oļegs Demidovs.
26.02. Dziednieces Ingas Pērles pieņemšana. Strādā ar sieviešu
dzimtas karmas problēmām.Pieteikties pa t. 22319558
28.02.13.00-16.00Limbažu dziednieces Rutas Erdmanes lekcija
par enerģiju dziedniecību. Laipni aicinām visus interesentus! Iepriekš
pieteikties pa t. 22319558
MARTS
Trešdienās – 4., 11., 18., 25. martā- manuālā terapeita, dziednieka
Igora Civako pieņemšana –masāžas, konsultācijas, atveseļošanās
programmu sastādīšana. Pieteikties pa t.:26386251 (Daina).
1.03.pl. 9.00-12.00 Ci - GUN praktiskās nodarbības. Vadīs Astrīda
Pentele (SPDzA pasniedzēja). Laipni aicinām piedalīties! T.:
22319558
3.03. Dmitrija Guļajeva pieņemšana (Dziedināšana ar mantru
vibrācijām) Lūdzam iepriekš pieteikties pa tālr. 22319558
6.03. Pieņems dziednieks Visvaldis Bebrišs. Palīdz balsta- kustību
sistēmas, locītavu slimību gadījumos. Iepriekš pieteikties pa t.
22319558
7.03. pl.9.00 Dziedniecības Akadēmijas nodarbība
8.03. pl. 9.00 Dziedniecības akadēmijas nodarbība
15.03. pl. 9.00-12.00 Ci - GUN praktiskās nodarbības. Vadīs
Astrīda Pentele (SPDzA pasniedzēja). Laipni aicinām piedalīties!
T.: 22319558
17.03. Dmitrija Guļajeva pieņemšana (Dziedināšana ar mantru
vibrācijām) Lūdzam iepriekš pieteikties pa tālr. 22319558
21.03. pl.9.00 Dziedniecības Akadēmijas nodarbība.
22.03. pl. 9.00 Dziedniecības akadēmijas nodarbība.
27. 03. Pieņems dziednieks Visvaldis Bebrišs. Palīdz balsta- kustību
sistēmas, locītavu slimību gadījumos. Iepriekš pieteikties pa t.
22319558
28.03. Pieņems Ērgļu dziedniece Biruta Fedotova. (Iepriekš
pieteikties pa t. 26499913)
29.03.10.30 Lielais Meditāciju aplis. 2 meditācijas. Vada Reiki
meistars Oļegs Demidovs.
MŪSU JAUNUMI
Ar janvāri sākam organizēt vairāk praktisko nodarbību veselības
nostiprināšanai. Plānojam 2 reiz mēnesī organizēt ci - gun
praktiskās nodarbības ( vadīs Astrīda Pentele no Rīgas, viņa ir
arī su-džok un ci-gun pasniedzēja „Akvilonā“). Ci-gun ir efektīva
ārstnieciska atveseļošanās sistēma, kuras apgūšana un praktizēšana
neprasa lielu līdzekļu ieguldījumu, toties ļauj cilvēkam kļūt možam
un enerģijas pilnam.
Laba sadarbība veidojas ar Visvaldi Bebrišu – sporta ārstu, skolotāju,
praktiķi.Viņš „dakterē kustības- miesas, gara, domu un emociju
kustības – jo pasaule irsavstarpēji saistītu vibrāciju kopums“.
Pašlaik dziednieks 1 – 2 reizes mēnesī pieņem AURĀ.
Maijā mūsu telpās organizēsim SPDzA rektora, plaši pazīstamā
dziednieka Oskara Peipiņa pieņemšanu. .
„AURAS“ pasākumu plāni atrodami arī mūsu mājaslapā:
http://centrsaura.wix.com/aura Tur atrodama pati aktuālākā
informācija.
Par ierosinājumiem varat rakstīt arī uz e-pastu:
centrs.aura@inbox.lv, vai zvanīt: t.: 22319558, 26386251, 29193931.
Laipni gaidām mūsu centrā!
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Koknesieši gada lielākajā
ceļotāju izstādē “Balttour 2015”

Sveicam!

Katru dienu pa diedziņam,
Dzīparam, dzītiņai,
Katru dienu pa
klūdziņai pinumā,
Katru dienu pa saulainam
brītiņam,
Un tu skaties – mūžs
sakrājas tā!
Savijas gadi kā dvieļi to garumā,
Dzīve svētkus kā linu
galdautu klāj.
Dari, cik darīdams,
nepietrūkst darāmā, Laimīgs, kurš darbu un
skaistumu krāj.
/Lija Brīdaka/
Kokneses novada dome
sirsnīgi sveic un vēl daudz
baltu dieniņu februārī
dzimušajiem jubilāriem!

Kokneses Tūrisma centra un Likteņdārza
pārstāves iepazīstināja ar jauno Vidusdaugavas
tūrisma karti, bet uz gaidāmajiem Sama
modināšanas svētkiem Koknesē, kas šogad notiks
16. maijā, aicināja
atraktīvais Kokneses Sams.

No 6.-8. februārim izstāžu centrā
Ķīpsalā, Rīgā, norisinājās Starptautiskā
tūrisma izstāde – gadatirgus “Balttour
2015”, kas ir plašākā tūrisma izstāde
Baltijā un ik gadu atklāj jauno tūrisma
sezonu. Uz izstādi devās arī koknesieši,
lai popularizētu Kokneses novada tūrisma piedāvājumu.
“Balttour” ir nozīmīgākais notikums gan nozares profesionāļiem, gan

ceturto – Auces, Dobeles un Tērvetes
novads, piekto – Aizkraukles, Pļaviņu,
Kokneses un Skrīveru novads, bet sesto
– Aknīstes, Jaunjelgavas, Jēkabpils, Neretas, Salas un Viesītes, kā arī Ilūkstes
novads, kas arī ir Sēlijai piederīgs un
piebiedrojies no Latgales reģiona. Katrs
no puduriem izstādē centās prezentēt
tieši savam apvidum raksturīgākos tūrisma galamērķus, ko nosaka vietējie

kādu suvenīru no ādas. Par muzikāliem priekšnesumiem gādāja spēlmaņu kopas “Skutelnieki” pārstāvis Uldis
Bērziņš, bet uz gaidāmajiem Sama modināšanas svētkiem Koknesē, kas šogad
notiks 16. maijā, aicināja atraktīvais
Kokneses Sams, kas piesaistīja vislielāko klātesošo uzmanību.
Sarunas ar apmeklētājiem apstiprināja to, ka tūristi pozitīvi vērtē un

Koknesē dzīvo radoši!
Par to pārliecinājās
ikviens izstādes
apmeklētājs, kas
atsaucās “Mazā Kāpa”
amatnieces Ineses
Kāpiņas aicinājumam
iemācīties pagatavot
jauku suvenīru, kas
rosinātu doties ciemos
uz Latvijas sirds
vietu! Spēlmaņu kopas
“Skutelnieki” vadītājs
Uldis Bērziņš atzina Ķīpsalā skan tikpat labi
kā Koknesē!

ceļotājiem tepat Latvijā. Izstādē var
iepazīt pasaules un Latvijas tūrisma
galamērķus. Hallē “Apceļo Latviju!”, kā
ierasts, bija iespēja iepazīt Latvijas novadu daudzveidīgos piedāvājumus, kur
katrs lepojās ar sava novada vērtībām.
Jau otro gadu pēc kārtas Kokneses
Tūrisma centrs piedalījās Zemgales reģiona stendā kopā ar Skrīveru, Aizkraukles un Pļaviņu pašvaldībām. Zemgali izstādē pozicionēja pavisam seši
ikdienas darbā sevi jau apliecinājuši sadarbības puduri. Vienu no tiem veidoja
Jelgavas pilsēta, Jelgavas un Ozolnieku
novads, otru – Jēkabpils pilsēta un
Krustpils novads, trešo – Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novads,

resursi un tradīcijas.
Kokneses Tūrisma centra direktore
Daina Liepiņa, pēc pavadītajām dienām “Balttour” izstādē, teic: “Gatavojoties kopīgai dalībai un darbam izstādē,
Kokneses tūrisma centrs sadarbībā ar
Skrīveru, Aizkraukles un Pļaviņu tūrisma speciālistiem izdeva bukletu ar
vienotu maršrutu no Skrīveriem līdz
Pļaviņām, kurā iegūstama informācija
par iespējām savu brīvo laiku pavadīt
Vidusdaugavas reģionā. Mūsu veidotais 4 novadu puduris izstādes apmeklētājus īpaši vilināja ar Kokneses amatu
centra “Mazā Kāpa” amatnieces Ineses
Kāpiņas darbošanos un apmeklētāju
iespējām līdzdarboties, pagatavojot sev

saskata Kokneses novada attīstību tūrisma jomā, interesējas par Likteņdārza
izveides gaitu, jaunumiem un vēlas šeit
atgriezties, lai apskatītu gan iestādītos
kociņus, gan to, kas jauns šajā laikā paveikts. Tūristi visvārāk interesējās par
velo maršrutiem un aktīvā tūrisma iespējām. ”
No 13. - 15. februārim Kokneses
Tūrisma centrs dosies uz izstādi „Tourest” Tallinā, Igaunijā. Izstādē tūrisma
aģentūras, ceļojumu biroji, gidi un pārējie apmeklētāji tiks iepazīstināti un
aicināti ekskursijās uz Likteņdārzu,
Kokneses pilsdrupām un citiem novada apskates objektiem.
Kokneses Novada Vēstis

KOKNESES PAGASTĀ
97 gados
Elzai Semjonovai
94 gados
Gunai Lēnei
93 gados
Edgaram Vilānam
91 gada jubilejā
Austrai Finkai
85 gados
Staņislavam Bružikam
75 gados
Marijai Djominai
Voldemāram Reisneram
70 gados
Ivanam Drikšņam
Valdim Kļavam
Annai Krustiņai
Tatjanai Pavļenkovai
65 gados
Birutai Pudulei
Gunāram Tipainim
BEBRU PAGASTĀ
92 gados
Ģertrūdei Višņevskai
70 gados
Veltai Baumeistarei
Sarmai Bisterei
Austrai Valdmanei

Apsveikumi
Viss paliek, viss,
Kas sarūpēts reiz rūpēs.
Lai svētīts tas,
Kam krājums neizkūpēs.
Lai svētīts, par ko tūkstoš tumsās
gāji,
Par ko ar visu mūžu liecināji.
/B.Martuževa/
Sirsnīgi sveicam un novēlam
stipru veselību un možu
garu februārī dzimušajiem
jubilāriem:
Helēnai Fedotovai
Edgaram Vilānam
Antonam Naglim
Ģertrūdei Višņevskai
Valentīnai Malaševskai
Vilnim Grigānam
Birutai Butānei
Kokneses novada politiski
represēto nodaļas biedri

Tu jau negaidi, lai paldies saka,
Negaidi, lai slavēt sāk.
Klusi priecājies un prieks Tev
Visu dzīvi blakus nāk.
Mīļi sveicu Birutu Puduli
dzimšanas dienā!
Novēlu veselību, izturību un
darba sparu!
Vizma

KOKNESES NOVADA
DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ
JANVĀRĪ REĢISTRĒTA 1 LAULĪBA.

PIEMINĀM AIZSAULĒ
AIZGĀJUŠOS

Šis mazais cilvēks
ir man uzticēts.
Un tagad man
ir jākļūst sargeņģelim.
/Ā. Elksne/

Kokneses novada Dzimtsarakstu nodaļā janvārī reģistrēti 5
mirušie. Mūžībā pavadīti:

KOKNESES NOVADA
DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ
JANVĀRĪ REĢISTRĒTI 9
JAUNDZIMUŠIE:

Vēl es zvaigzni jums novēlēt varu,
Kas virs Daugavas vakaros skumst.
Ā.Elksne

RITA ĀRIŅA (1930.)
INGA PETRIŅA (1973.)
BAIBA LOSA (1937.)
ILGA ŠLEME (1929.)
IVARS BONDARS (1966.)

Izsakām līdzjūtību
tuviniekiem.
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Agate, Enija, Justīne, Rodrigo,
Kristofers Everts, Jurģis,
Ruslans, Artūrs, Klāvs.
Sirsnīgi sveicam bērniņu
vecākus un vecvecākus!

