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Pilnīgai laimei cilvēkam ir nepieciešamas tikai dažas lietas: kāds, kuru mīlēt, darbs, ko darīt, un kaut kas, uz ko cerēt. /Toms Bodets/
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Koknesieši starptautiskajā tūrisma izstādē „Balttour 2014”
Starptautiskajā izstāžu centrā
Ķīpsalā no 7. līdz 9. februārim 21.
starptautiskā tūrisma izstādē - gadatirgū “Balttour 2014” atklāja jauno
tūrisma sezonu un aicināja izmēģināt
jaunās tūrisma sezonas labākos un
izdevīgākos piedāvājumus Latvijā,
Baltijā un visā pasaulē! Uz gadatirgu
devās arī Kokneses Tūrisma centra
speciālistes Daina Liepiņa un Zane
Zariņa, kā arī amatniece Inese Kāpiņa, lai uzrunātu ceļotājus apskatīt
Kokneses novadu. Koknesiešus arī
šogad varēja sastapt Zemgales reģiona stendā, kurš guva lielu ievērību
un vilināja tūristus apskatīt nesen tapušo liellaivu „Namejs”, bet apkārt
esošajos puduros informāciju par novadiem sniedza visu Zemgales reģiona novadu tūrisma speciālisti.
Kā informē Zemgales Plānošanas
reģiona sabiedrisko attiecību speciālists Juris Kālis, „Tūrisma izstādē
– gadatirgū „Balttour 2014” piestāja arī Pļaviņu novada uzņēmumam
„Mežmalas laivas” piederošā, pēc
seno vikingu parauga gatavotā liellaiva „Namejs” - jaunākais šāda tipa
ražojums Zemgalē.
Liellaiva „Namejs”, kas domāta
aptuveni 20 tūristu pārvadāšanai, ir
līdzīga jau plaši zināmajai, ar teiksmām un nostāstiem apvītajai laivai
”Lāčplēsis”, kas vairākas sezonas no
Tūrisma pakalpojuma centra Klintainē ceļotājus pa Daugavas līkločiem
vizina uz Oliņkalnu, Sēlpils pilskalnu, Koknesi un citām gleznainām
vietām. Jaunajai laivai dots Edvarta
Virzas poēmā „Karalis Nameitis” un
Aleksandra Grīna romānā „Nameja
gredzens” attēlotā dižā zemgaļu brīvības cīnītāja Nameja vārds, tādējādi
atgādinot, ka zemgaļi vienmēr ir bijuši gan atzīti kuģu būves un kuģošanas lietpratēji, gan aktīvi tirgotāji, sevišķi Kurzemes un Zemgales hercogistes laikā. Daudzveidīgāku un detalizētāku informāciju varēja saņemt
izstādes „Balttour 2014” apmeklētāji, kuri kapteiņa vadībā ne vien apskatīja 12 metrus garo un divarpus
metru plato liellaivu „Namejs”, bet
tās piestātnē, kas pavisam aizņēma
112 kvadrātmetru lielu platību, iepazinās ar visu 22 Zemgales pašvaldību
piedāvājumu tūrisma jomā. Pašvaldības veidoja pavisam sešus pudurus,
akcentējot savstarpējo sadarbību, kas

Pirmajā izstādes dienā mūsu stendā
apmeklētājus pārsteidza Kokneses
Sams, aicinot šopavasar nepalaist
garām Sama modināšanas
svētkus Koknesē!

Koknesiešus arī šogad varēja sastapt Zemgales reģiona stendā.
Ieinteresēti, smaidoši, ceļot alkstoši bija visi pasākuma apmeklētāji!
Gaidīsim viņus Koknesē!
jau izveidojusies ikdienas darbā. Tādējādi pirmajā pudurī varēja sastapt
Jēkabpils pilsētas un Krustpils novada, otrajā – Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novada, trešajā –
Auces, Dobeles un Tērvetes novada,
ceturtajā – Aizkraukles, Kokneses,
Pļaviņu un Skrīveru novada, piektajā
– Jelgavas pilsētas, Jelgavas, Ozolnieku novada, bet sestajā – Aknīstes,
Jaunjelgavas, Jēkabpils, Neretas,
Salas, Viesītes un Ilūkstes (Latgales
reģions) novada pārstāvjus, kuri pārstāvēja Sēlijas pašvaldību apvienību.
Katrs no puduriem bija padomājis
gan par jaunākajiem iespieddarbiem,

video un foto materiāliem, gan par
vietējo amatnieku un lielražotāju produkcijas popularizēšanu, kā arī par
atraktīviem priekšnesumiem un citām
jautrām izdarībām. Piemēram, dobelnieki aicināja paciemoties improvizētā ābeļdārzā, jelgavnieki loterijā ļāva
vinnēt ielūgumu uz gadskārtējo Ledus
skulptūru festivālu, kas vienlaicīgi
norisinājās Jelgavā, Laimes lācis no
Skrīveriem mudināja izstaigāt rakstnieka Andreja Upīša darbos atainoto
norišu vietas, koknesieši vēstīja par
pavasarī gaidāmajiem Sama modināšanas svētkiem, baušķenieki atkal
daudzināja tradicionālo Vecpilsētas un

alus svētku plānotās aktivitātes, bet Sēlijas puduris novada pievilcību un vietējo
cilvēku viesmīlību ļāva baudīt ar garšas
niansētām sajūtām. To visu liellaivas
„Namejs” piestātnē spilgtināja atpūtniekiem raksturīgos gaišos, vasarīgos krāsu toņos ģērbtie gidi un informatori. Tik
plaša Zemgales reģiona pārstāvniecība
izstādē „Balttour 2014”, pēc vairāku
gadu pārtraukuma, bija iespējama vien
pateicoties visu 22 pašvaldību ieinteresētībai un finansiālam atbalstam.”
Kokneses tūrisma centra direktore Daina Liepiņa, mājup atgriežoties,
Kokneses Novada Vēstīm pastāstīja:
„Vērienīgā tūrisma izstāde – gadatirgus man un kolēģiem sniedza tikai pozitīvas emocijas. Patīkami, ka apmeklētāji atzinīgi novērtēja mūsu jauno,
tikko izdoto tūrisma avīzi un Vidusdaugavas karti par Kokneses, Skrīveru, Pļaviņu un Aizkraukles novadiem.
Tūristi atzina, ka vienkopus apkopotā informācija ir ērti izmantojama.
Daudzi atsaucās amatnieces Ineses
Kāpiņas aicinājumam līdzdarboties
radošajā darbnīcā. „Ļoti gards!” –
skanēja atsauksmes par mūsu novada
īpašo produktu, degustācijai piedāvāto „Ievas sieru”. Sirsnīgs paldies
par atsaucību zemnieku saimniecībai
„Vecsiljāņi”! Iepriecināja, ka ir pazudis cilvēku reizēm paustais nīgrums.
Ieinteresēti, smaidoši, ceļot alkstoši
bija visi pasākuma apmeklētāji! Gaidīsim viņus Koknesē!”
Kokneses Novada Vēstis

Vēstures stunda Iršos
Dievs devis mums brīnišķīgu zemi,
Mums pašiem savs liktenis jālemj,
Un jāatdod Latvijai godu!
                            /Jānis Ūdris/
Janvāra nogalē Iršu vīri un sievas
- barikāžu dalībnieki, jau trešo gadu
pulcējās pagasta pārvaldes omulīgajā
zālītē pie simboliska ugunskura, lai
sarunās neļautu izbālēt atmiņām par
1991. gada janvāra notikumiem Rīgā.
Šo tikšanās reizi var nosaukt par
Iršu vēstures stundu. Verners Bundulis,
bijušais Iršu ciema padomes priekšsēdētājs, uz pasākumu ieradās, ņemot
līdzi sarkanbaltsarkano Latvijas valsts
karogu, kas Iršu pagastam ir īpašs.
Pirms 25 gadiem karogs no tīra
vilnas auduma tika šūdināts Pļaviņu
šūšanas ateljē. 1989. gada pavasarī
Iršu centrā notika mītiņš „Par demokrātiju un atjaunotni” un mācītājs
J. Zviedrāns iesvētīja karogu. Šis
Latvijas valsts simbols ar Iršu ļau-

dīm ir bijis kopā daudzos dzimtenei
svarīgos notikumos – 18. novembra
manifestācijā, Baltijas ceļā, mītiņos
un Janvāra barikāžu laikā. Kluba vadītājas Rudītes Vaivodes emocionālā
runa par barikāžu laiku uzrunāja vīrus, uzjundīja atmiņas. Joprojām apbrīnojama vīru vienprātība – ja būtu
vajadzīgs, viņi brauktu atkal aizstāvēt valsti, bet labāk, lai šādi notikumi
vairāk neatkārtotos.
Pagasta pārvaldes vadītāja Raina
Līcīte pateicās barikāžu dalībniekiem par drosmi un visiem dāvāja
īpašas klades – ar iepriekšējo pasākumu fotogrāfijām uz vāka.
Paldies Iršu pagasta sieviešu vokālajam ansamblim, tā vadītājai Valdai Kalniņai, par muzikālo sniegumu
un barikāžu dalībniekiem par ieinteresētību un atsaucību!
Dace Grele,
Iršu pagasta bibliotēkas vadītāja

Pirms 25 gadiem no tīra vilnas auduma šūdinātais sarkanbaltsarkanais
karogs ar Iršu pagasta ļaudīm ir bijis kopā Latvijai svarīgos notikumos.
Valsts svētums vieno arī atceres brīdī. Foto no Iršu pagasta pārvaldes arhīva.

Esiet sveicināti februārī!
Dabā, tāpat kā mūsu dzīvē, netrūkst pārsteigumu un tieši tāpēc
ir vērts sagaidīt ik jaunu dienu,
ticot, ka tā atnesīs tikai labas ziņas! Pēc spīvā sala janvārī, ar
katru brīdi esam tuvāk pavasarim. Februāris atnācis kā solījums: „Būs, saule būs!” Arī mēs
gribam dāvāt priecīgas vēstis un
reizi mēnesī jūsu mājās ienākt
kā gaidīts ciemiņš.
Viena no šomēnes labajām
ziņām ir tā, ka Kokneses novada
domes ēkas 2. stāvs pēc divdesmit gadiem ieguvis jaunu veidolu. Noteikti daudzi no jums jau
ir novērtējuši veiksmīgi paveiktos remontdarbus. Arī Kokneses Novada Vēstis ir mainījušas
savu izskatu, pavasara gaidās
kā ap pleciem apliekot vizošu
šallīti, ļaujot uzziedēt krāsām.
Labprāt gaidīsim jūsu atsauksmes par mūsu jauno tēlu!
Janvāris novada dzīvē bijis
notikumiem bagāts. „Vēsture
sākas šodien”, teic viena no šī
numura rakstu autorēm – bibliotekāre Ingrīda Grūbe. Piekrītot viņai, mēs uzskatām par savu
pienākumu nepalaist garām nevienu ziņu, par kuru būtu jāuzzina mums visiem! Un šo notikumu radītāji esat jūs paši – Iršu
pagasta vīri, kas uz barikādēm
aizstāvējuši Latviju un vēl pēc
gadiem neļauj bālēt atmiņām,
gaismas nesējas – bibliotēku
darbinieces, kas, Grāmatu ķēdē
Rīgā nesa arī Kokneses vārdu.
Tie esat jūs – daudzsološie jaunie Kokneses florbolisti un pieredzes bagātie sporta veterāni,
tāpat kā savu zelta uzvaru kaldinātāji – Patrīcija un Ralfs Eiduki no Bebru pagasta. Un daudzi citi, par kuriem uzzināsiet,
atverot avīzes lappuses. Dzīves
prieka un ilga mūža recepti smeliet Austras Finkas dzīvesstāstā,
bet to, kā no viena acu skatiena
modušās jūtas var saistīt divas
dzīves pusgadsimta garumā, uzzināsiet sarunā ar Viju un Pēteri
Stuburiem.
Kokneses Novada Vēstis šomēnes iznāk zīmīgā datumā: 14.
februārī – Visu mīlētāju dienā!
Mīlestībai mēs nekad neesam
par vecu. Lai kāds nepateikts
vārds, mazs uzmanības apliecinājums atrod ceļu uz jūsu mīļotā
cilvēka sirdi! Gaidot pavasari,
novēlam vienkārši mīlēt šajā
mirklī, šajā dienā, dziļi izjūtot
dzīvi tās pieskārienā!
Anita Šmite, Sarmīte Rode
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2014. gada 29. janvārī Kokneses novada domes nolēma:
Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novadu domes vēlēšanu likuma 43. panta pirmo daļu un
Kokneses novada vēlēšanu komisijas
2013. gada 28. decembra lēmumu
Nr. 2 „Nākamā deputāta kandidāta
apstiprināšana atbilstoši CVK 2013.
gada 6.marta instrukcijai „Kārtība,
kādā nosakāms deputāta kandidāts
bijušā deputāta vietā” (Protokols Nr.
10), Jāņa Liepiņa 2014. gada 10. janvāra piekrišanu, Kokneses novada
domes deputāta Jāņa Dzeņa vietā stājas nākamais deputāta kandidāts no
partijas „VIENOTĪBA” „Centriskā
partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA” saraksta Jānis Liepiņš.
1.2. Ievēlēt Kokneses novada domes deputātu Jāni Liepiņu par Kultūras, izglītības, sporta un sabiedrisko
lietu pastāvīgās komitejas locekli un
Finanšu un attīstības pastāvīgās komitejas locekli ar 2014. gada 29. janvāri.
2. Apstiprināt Kokneses novada
domes saistošos noteikumus Nr. 2
„Par pašvaldības 2013. gada budžetu izpildi” (informācija mājas lapā
www.koknese.lv).
3. Apstiprināt Kokneses novada
domes saistošos noteikumus Nr. 1
„Par pašvaldības budžetiem 2014.
gadam” (informācija mājas lapā
www.koknese.lv)
4. Apstiprināt amata vietas un
darba algas Kokneses novada domes, tās iestāžu un struktūrvienību
darbiniekiem un amatpersonām saskaņā ar pielikumiem.
5. Apstiprināt Kokneses novada
domes darba plānu 2014. gadam (informācija mājas lapā www.koknese.lv).
6.1 Pieņemt zināšanai Kokneses
novada ģimenes ārstu Andas Elstes,
Daces Graudas Ziedoņa Mauliņa
informāciju par medicīnas iecemmei
nodrošināšanu Kokneses novadā.
6.2. Izskatīt iespēju samazināt
apkures maksu ziemas iece ģimenes
ārsta Daces Graudas prakses vietā
Bebru pagastā Kokneses novadā.
6.3. Risināt jautājumu par finansējuma piešķiršanu Ģimenes ārsta
prakses vietas Iršu pagasta Kokneses
novadā logu nomaiņai un uzbrauktuves izveidošanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
6.4. Risināt jautājumu par finansējuma piešķiršanu koridora remontam Kokneses pagasta ģimenes ārstu
Ziedoņa Mauliņa un Dainas Eglītes
prakses vietā.
7.1. Apstiprināt „Stipendiju piešķiršanas kārtību I. Gaiša Kokneses
vidusskolas izglītojamajiem” (informācija mājas lapā www.koknese.lv).
7. 2. Noteikt, ka „Stipendiju piešķiršanas kārtība I. Gaiša Kokneses
vidusskolas izglītojamajiem” stājas
spēkā ar 2014. gada 1. janvāri.
8.1. Apstiprināt mērķdotācijas
sadali novada vispārizglītojošajām

skolām, pirmsskolas izglītības iestādēm, internātskolām un profesionālajai skolai pedagogu darba samaksai
un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām 2014. gada janvāra - augusta mēnešiem (informācija mājas lapā
www.koknese.lv).
8.2. Apstiprināt mērķdotācijas
sadali novada interešu izglītības iecemme pedagogu darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2014. gada janvāra-augusta mēnešiem (informācija
mājas lapā www.koknese.lv).
8.3. Atbalstīt naudas līdzekļu piešķiršanu no pašvaldības budžeta mācību procesa nodrošināšanai Kokneses novada izglītības iestādēs (informācija mājas lapā www.koknese.lv).
9.1. Lai atbalstītu un veicinātu
asins donoru kustību, asins donoriem, kuri ir deklarējuši dzīvesvietu
Kokneses novada administratīvajā
teritorijā, par katru asins nodošanas
reizi no pašvaldības budžeta donoram izmaksāt 6,00 (sešus) euro.
9.2. Lēmums stājas spēkā ar
2014. gada 1. janvāri.
10.1. Noteikt sekojošus avansa
maksājumus par viena bērna ēdināšanu Kokneses novada domes pirmsskolas izglītības iestādē „Gundega”
un pirmsskolas izglītības iestādē „Bitīte” (turpmāk tekstā – PII):
Nr. Ēdienreižu
p.k. skaits
1.
Viena ēdienreize
2.
Divas ēdienreizes
3.
Trīs ēdienreizes un
nakts grupa

Avansa maksājums, euro
20,00
30,00
40,00

Bērna vecākiem vai aizbildnim
avansa maksājums jāiemaksā iestājoties pirmsskolas izglītības iestādē.
Katru mēnesi tekošais maksājums
jāsamaksā līdz aprēķina mēnesim sekojošā mēneša 20. datumam.
Par bērna izstāšanos no pirmsskolas izglītības iestādes bērna vecākiem vai aizbildnim iestādes vadītāju rakstiski jābrīdina ne vēlāk kā
10 dienas pirms datuma, kad bērns
vairs neapmeklēs pirmsskolas izglītības iestādi.
Ja bērns PII vairs neapmeklē,
samaksātais avansa maksājums tiek
atmaksāts.
10.2. Lēmums stājas spēkā ar
2014. gada 1. februāri.
10.3. Ar šī lēmuma stāšanos spēkā, spēku zaudē Kokneses novada
domes 2012. gada 28. novembra lēmums Nr. 6.11. „Par PII „Gundega”
un PII „Bitīte” vecāku maksu avansa
maksājumiem”.
11.1. Iesniegt projekta iesniegumu „Nacionālā muzeja krājuma

ekspozīcijas glabāšanas apstākļu uzlabošana un pieejamības nodrošināšana tēlnieka Voldemāra Jākobsona
memoriālajā mājā-muzejā” Kultūras
ministrijas izsludinātajā konkursā
„Par valsts finansējumu Nacionālā
muzeju krājuma uzturēšanai un izmantošanai pašvaldību, autonomajos
un privātajos muzejos un privātajās
kolekcijās”. Projekta mērķis ir nodrošināt tēlnieka Voldemāra Jākobsona memoriālās mājas-muzeja ekspozīcijas izvietošanai kvalitatīvus
un atbilstošus apstākļus, tādējādi
sekmējot Nacionālā muzeju krājuma
saglabāšanu un izmantošanu. Projekta ietvaros paredzēta astoņu vitrīnu ar
stikla pārsegumu iegāde, kā arī vitrīnu aprīkošana ar apgaismojumu.
11.2. Projekta kopējā summa ir
1549,51 EUR, no tās 80% jeb 1239,61
EUR no Kultūras ministrijas pieprasītais finansējums un 20% jeb 309,90
EUR – Kokneses novada domes līdzfinansējums. Projekta iesnieguma atbalstīšanas gadījumā no Kokneses novada domes budžeta garantēt priekšfinansējumu 1549,51 EUR apmērā.
11.3. Par projekta vadītāju nozīmēt Kokneses novada domes Attīstības nodaļas projektu vadītāju Māru
Bitāni, pilnvarojot veikt darbības,
kas saistītas ar projekta realizāciju un
uzraudzību, kur ir nepieciešams pašvaldības vārdā parakstīties un saistībā ar iepriekš minēto kārtot visas
formalitātes.
12. Apstiprināt nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 3260 013 0503 zemesgabala 0,1295 ha platībā ar adresi
Dzeņu iela 11, Koknesē, Kokneses
pagasta, Kokneses novadā 2014.gada
21. janvāra izsoles rezultātus (informācija mājas lapā www.koknese.lv).
13. Apstiprināt Grozījumus Kokneses novada pašvaldības amatpersonu un
darbinieku atlīdzības Nolikumā (informācija mājas lapā www.koknese.lv).
14.1. Apstiprināt maksas pakalpojumus Vecbebru profesionālajā un
vispārizglītojošajā internātvidusskolā saskaņā ar pielikumu (informācija
mājas lapā www.koknese.lv).
14.2. Lēmums stājas spēkā ar
2014. gada 1. janvāri.
15.1. Apstiprināt „Atvieglojumu
piešķiršanas kārtību Kokneses sporta
centra apmeklēšanā Kokneses novada komandu un individuālajiem sportistiem” (pielikumā ).
15.2. Noteikt, ka „Atvieglojumu
piešķiršanas kārtību Kokneses sporta
centra apmeklēšanā Kokneses novada komandu un individuālajiem sportistiem” stājas spēkā ar 2014. gada 1.
februāri.
16. Apstiprināt inženierkomunikāciju turētāju sarakstu, ar kuriem
mērniecības darbu veicējiem obligāti
jāsaskaņo topogrāfiskie plāni Kokneses novada administratīvajā teritorijā. (Saraksts pielikumā).

KOKNESES NOVADA DOME IZSLUDINA
Kandidātu pieteikšanu

27. februārī pulksten 18

Kokneses novada vēlēšanu komisijai

SIA „Kokneses Komunālie

Kandidātu pieteikumi jāiesniedz līdz 2014. gada 20. februārim pl. 16 :
Kokneses novada domē, Melioratoru ielā Nr.1, Kokneses pagastā  - domes sekretārei;
Bebru pagasta pārvaldē, „Papardēs”, Bebru pagastā – sekretārei;
Iršu pagasta pārvaldē, “ Kūlēnos”, Iršu pagastā – sekretārei.
Pieteikuma veidlapas un informāciju var saņemt pašvaldībā pie domes
sekretāres, tālr. 65133630 vai pagastu pārvaldēs.
Kokneses novada dome
00

pakalpojumi” telpās
tikšanās ar daudzdzīvokļu
namu iedzīvotājiem.

Pielikums
Kokneses novada domes
29.01.2014. lēmumam Nr. 8.1.7

Inženierkomunikāciju turētāju saraksts
Nr. Inženierkomunikāciju
p.k.
turētājs

Tīklu veids

Teritorija

1.

Lattelecom, SIA

Sakaru kabeļi

Visā teritorijā

2.

Sadales tīkls, AS

Elektrības kabeļi

Visā teritorijā

3.

Latvijas Gāze, AS

Gāzes vads

Bebru un Kokneses
pagastu teritorijā

4.

Latvijas Dzelzceļš, AS

Sliežu ceļi

Kokneses pagasta
teritorijā (atsevišķos
gadījumos)

5.

Zemkopības ministrijas
nekustamie īpašumi, VSIA

Meliorācijas
sistēmas

Visā teritorijā (lauku
apvidos)

6.

Sadales tīkls, AS

Apgaismes kabeļi Visā teritorijā

7.

Kokneses novada domes
komunālā
nodaļa, Iršu pagasta
pārvalde,
Bebru pagasta pārvalde

Apgaismes kabeļi Attiecīgā pagasta
teritorijā

8.

Kokneses novada domes
komunālā
nodaļa, Iršu pagasta
pārvalde,
Bebru pagasta pārvalde

Ūdensvads un
kanalizācija

Attiecīgā pagasta
teritorijā

9.

Kokneses novada domes
komunālā
nodaļa, Iršu pagasta
pārvalde,
Bebru pagasta pārvalde

Siltumtīkli

Attiecīgā pagasta
teritorijā

17. No sadzīves tradīciju līdzekļiem piešķirt finansējumu 1500,00
(viens tūkstotis iece simti) euro apmērā Kokneša kausa izcīņas organizēšanai 2014. gada 7. jūnijā papildus
nodrošinot šādu materiāltehnisko atbalstu:
- Sacensību vietu;
- Elektrības pieslēgumu;
- Sacensību vietas uzkopšanu;
- Atkritumu konteinerus un to izvešanu;
- Satiksmes (ja nepieciešams)
slēgšanu sacensību norises vietā.
18. Jautājumu par finansējuma
piešķiršanu biedrībai „SB KOKNESIS”, reģ. Nr. 40008185159, projekta
„Zirgu Stacija” realizācijai” atkārtoti
izskatīt, kad jau būs realizēta dzīvē
projekta pirmā daļa – izbraukumi ar
zirgu pajūgu.
19. No sadzīves tradīciju līdzekļiem piešķirt 300,00 (trīs simti) euro
Kokneses spiningošanas komandai
lai tā varētu piedalīties 2014. gada
Latvijas čempionātā spiningošanā no
laivām.
20. Tā kā Kokneses novada vēlēšanu komisijas locekle Anita Šmite
2014. gada 16. janvārī ir iesniegusi
iesniegumu par savas darbības izbeigšanu Kokneses novada vēlēšanu
komisijas sastāvā un nav vēlēšanu
komisijas locekļa kandidāta, kuru varētu apstiprināt viņas vietā, izsludināt

Kokneses novada vēlēšanu komisijas
locekļa kandidātu pieteikšanas termiņu līdz 2014. gada 20. februārim
(ieskaitot).
21. Rekomendēt Kokneses novada pašvaldības iestādēm un uzņēmumiem ievērot un veikt visus
iespējamos pasākumus pašvaldībā,
lai attīstītu ģimenei draudzīgas atpūtas vietas un nodrošinātu pieejamas iespējas ģimenēm ar bērniem
un personām ar funkcionāliem traucējumiem.
Nākošā novada domes sēde
notiks 2014. gada 26. februārī.
Tajā tiks izskatīti šādi pamatjautājumi:
1. Par Attīstības nodaļas darbu
2. Par projektu realizācijas
gaitu
3. Par p/a „Kokneses Sporta
centrs” darbu 2013. gadā
4. Par p/a „Kokneses Sporta
centrs”:
1) Vidējā termiņa darba plānu
2) Darba plānu 2014. gadam
5. Par p/a „Kokneses Tūrisma
centrs” darba plānu 2014. gadam
6. Par nekustamā īpašuma nodokļa iekasēšanu 2013. gadā
Dzintra Krišāne,
Domes sekretāre

Izsole nekustamajam īpašumam –
trīs istabu dzīvoklim
Kokneses novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tai piederošu sekojošu nekustamo īpašumu:
Nekustamo īpašumu – trīs istabu
dzīvokli renovētā mājā ar kadastra
Nr. 32609000540 „Liepas”-11, Kokneses pagastā, Kokneses novadā. Izsoles sākumcena EUR 3130,32 (trīs
tūkstoši viens simts trīsdesmit euro 32
centi). Dzīvokli iespējams iegādāties
ar nomaksu uz 5 gadiem. Lai piedalītos Objekta izsolē, līdz 2014. gada
18. februārim plkst. 9.30 ir jāiesniedz iesniegums un dokumentus par

dalības maksas 28,46 euro un nodrošinājuma naudas 313,03 euro nomaksu. Objekta izsole notiks 2014. gada
18. februārī plkst. 10.00 Kokneses
novada domes ēkā Melioratoru ielā 1,
Koknesē. Dzīvokli iespējams iegādāties arī līdz 5 gadi uz nomaksu.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Kokneses novada domes 13. kabinetā vai kancelejā, Melioratoru ielā
1, Koknesē un internetā pašvaldības
mājas lapā www.koknese.lv . Objekta
apskati iepriekš saskaņot ar speciālisti E. Ģēģeri   pa tālruni 65133634
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DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA ZIŅOJUMS

Pie saistošajiem noteikumiem Nr. 1 „Par Kokneses novada pašvaldības budžetu 2014. 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 2014. gadam ir sastādīts
pamatojoties uz likumu „Par valsts
budžetu 2014. gadam un ievērojot
LR likumu „Par pašvaldībām”, „Par
pašvaldību budžetiem”, „Par budžetu un finanšu vadību”.
Sastādot 2014. 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 ņemts vērā,
lai vienmērīgi pieaugtu gan uzturēšanas izdevumi, gan ieguldījumi
pamatlīdzekļiem, atbilstoši kopējai
ekonomiskai izaugsmei valstī.
PAMATBUDŽETS
IEŅĒMUMI
Kokneses novada konsolidētā
budžeta ieņēmumi 2014. gadā plānoti 6 577 472 euro apmērā, kas ir
par 1 164 163 euro vairāk kā bija
plānots uz 2013. gada sākumu. Papildus ir nākusi jauna iestāde Vecbebru profesionālā un vispārizglītojošā internātvidusskola, kas izveidojās, apvienojot Kokneses novada
iestādi – Bebru internātvidusskolu,
un Izglītības Ministrijai pakļauto
iestādi – Vecbebru Profesionālo vidusskolu.
Nodokļu ieņēmumi
Nodokļu ieņēmumi kopā ar dotāciju no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ir lielākais budžeta
ieņēmumu avots. 2014. Gadā tie
plānoti 3 200 565 euro apmērā un
tie ir par 280 088 euro jeb 11% vairāk kā bija plānots uz 2013. Gada
sākumu. Nodokļu ieņēmumi kopā
ar dotāciju no pašvaldības finanšu
izlīdzināšanas fonda sastāda 48,7
% no kopējiem plānotajiem ieņēmumiem.
Arī šogad tāpat kā 2013. gadā
Valsts garantē iedzīvotāju ienākuma
nodokļa (IIN) izpildi pašvaldību budžetos 100 % apmērā.
2014. gada plānotie ieņēmumi

no iedzīvotāju ienākuma nodokļa
2 342 803 euro joprojām vēl nav
sasnieguši 2008. gadā saņemtos ieņēmumus no iedzīvotāju ienākuma
nodokļa 2 555 507 euro. Taču kopsummā ieņēmumi no iedzīvotāju
ienākuma nodokļa un dotācija no finanšu izlīdzināšanas fonda, salīdzinot ar 2008. gadu, ir pieauguši par
281 798 euro.
Salīdzinot ar 2013. gadu, pieaudzis arī nekustamā īpašuma nodoklis
par 22%. Tas 2014. gadam plānots
183 059 euro apmērā, kas sastāda
2.8 % no kopējiem ieņēmumiem.
Nenodokļu ieņēmumi
Nenodokļu ieņēmumu īpatsvars
pašvaldības budžetā ir neliels 0,27%
jeb 17 834 euro. 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.
2014.gadā prognozētais mērķdotāciju apjoms ir 2547293 euro jeb 38,7
% no kopējiem ieņēmumiem. Tajā
skaitā:
- mērķdotācijas 8 mēnešiem izglītības iestādēm 2 012 200 euro,
- mērķdotācija mūzikas skolas
pedagogiem 61 213 euro,
- dotācija 25 612 euro ģimenes
krīzes centram „Dzeguzīte”,
- mērķdotācija brīvpusdienām
1.-3. Klasei 24 875 euro,
- finansējums projektam „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi PII Gundega” 149 763 euro,
- finansējums pasākumam „Asistenta pakalpojumi” 9584 euro,
finansējums
projektam
„Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana” 3149 euro,
- finansējums projektam „ Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”
23 000 euro,
- finansējums projektam „Teritorijas sakopšanas pakalpojumi
Kokneses pagastā” 2362 euro,
- finansējums projektam „Informācijas tehnoloģiju izmantošana
komunālo pakalpojumu kvalitātes
izmantošanai” 11899 eiro,
- finansējums projektam „Kapličas vienkāršotā renovācija Zutēnu
kapos”12394 eiro,
- finansējums projektam „Vecbebru muižas kungu mājas teritorijas labiekārtošana” 164 979 eiro.
Pašvaldību budžetu transferti
Šie ir maksājumi, kurus novada
pašvaldība saņem no citām pašvaldībām, šajā gadā to plānotais apjoms
ir 365 877 euro jeb 5,56 % 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 445 903
euro apmērā jeb 6.78 % no kopējiem ieņēmumiem. Lielākie pašu ieņēmumi ir maksa par komunālajiem
pakalpojumiem 143 995 euro.
IZDEVUMI
Izdevumi, kopā ar finansēšanas
daļas izdevumiem aizņēmumu at-

maksai un SIA „Kokneses komunālie pakalpojumi” pamatkapitāla palielināšanai, plānoti 7 407 784 euro
apmērā. Izdevumi bez finansēšanas
daļas izdevumiem sastāda 6 990 864
eiro.
Tāpat kā iepriekšējos gados,
vislielākais izdevumu īpatsvars
51,2% ir izglītībai. Vispārējo
dienestu izdevumos, kas sastāda 1 029 958 euro jeb 14,7 % ir
ietverti arī aizņēmumu procentu
samaksa 37 141 euro apmērā, kā
arī līdzekļi neparedzētiem gadījumiem (rezerves fonds) 71 143
euro, savstarpējie norēķini par pakalpojumiem no citām pašvaldībām 85 110 euro.
Sabiedriskajai kārtībai plānotie izdevumi 34 505 eiro apmērā
ir paredzēti pašvaldības policijas uzturēšanai. Šie izdevumi ir pieauguši
divkārt, jo 2013. gadā ir izveidota
vēl viena štata vieta.
Ekonomiskās darbības izdevumi ir 190 735 euro apmērā, no
kuriem Iršu pagasta apkurei 80 245
euro, PA „Kokneses tūrisma centra”
konsolidētie izdevumi 60 692 euro,
Kokneses apvienotā būvvalde 43
449 euro, u.c. izdevumi.
Vides aizsardzības izdevumi
36 481 euro apmērā plānoti notekūdeņu apsaimniekošanai.
Pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošana plānoti 627
480 euro jeb 8.98%. Šajos izdevumos iekļauts arī finansējums dažādu
teritorijas labiekārtošanas Eiropas
savienības līdzfinansēto projektu
realizācijai 64 564 euro apmērā.
Atpūtas un kultūras izdevumiem plānoti 833 043 euro jeb
11,9%. Tajā skaitā sportam 248 752
euro (29,9 % no atpūtas un kultūras
izdevumiem). Bibliotēkām 97 142
euro (11,7 % no atpūtas un kultūras izdevumiem). Pārējām kultūras
iestādēm un tradīcijām 487 154
euro (58,5 % no atpūtas un kultūras
izdevumiem). 28 457 euro (3,4 %
no atpūtas un kultūras izdevumiem)
plānoti atbalstam biedrībām, tai
skaitā līdzfinansējumi ES projektos.
Izglītībai, kas ir lielākā izdevumu sadaļa, ir plānoti 3577520 euro
jeb 51.2%. Mērķdotācijas izglītības
iestādēm 2 098 714 euro. Pašvaldības finansējums izglītības iestādēm
ir 1 478 806 euro. Kokneses novada pašvaldības budžetā iekļautas
8 izglītības iestādes: 2 pirmsskolas
izglītības iestādes, 3 vispārējās izglītības iestādes, 1 speciālo internātskolu-attīstības centru, 1 profesionālā vispārējās izglītības internātskolu
un 1 mūzikas skolu.
No 2014. gada janvāra budžetā plānoti arī pašvaldības izdevumi
brīvpusdienām 3. - 5. Klašu skolniekiem 13 845 euro. 1. - 2. Klases skolniekiem brīvpusdienas segs
valsts. No 1. septembra valsts segs
arī brīvpusdienas 3. Klasei un paaugstinās dotāciju par vienu ēdienreizi no 1.14 euro uz 1,42 euro.
Sociālajai aizsardzībai plānoti
661142 euro jeb 9,4 %.
Pabalstiem kopā plānots 203
335 euro, tai skaitā ir plānots, ka
dubultosies izdevumi pašvaldības
brīvprātīgo funkciju izpildei līdz 28
247 euro.

Kredītresursi
2014. gadā turpinās norēķināties
par 21 aizņēmumu (aizņēmumu pamatsummas, kredītprocenti un konta
apkalpošana) Valsts kasē, kam paredzēts izlietot 271 639 euro. Attiecīgi 2015. gadā 275 534 euro, 2016.
gadā 281 243 euro.
Neatmaksātais aizņēmuma pamatsummas atlikums Valsts kasē uz
01.01.2014. gadu ir 3 268 724 euro.
Pašvaldības galvojumi 2014.
gadā ir par 15515 euro. Kopējā neatmaksāto galvojumu summa ir 222
678 euro, no kuriem lielāko daļu
199 202 euro sastāda galvojums SIA
„Kokneses komunālie pakalpojumi”
un 17 972 euro galvojums SIA „Vidusdaugavas SPAAO” . 5504 euro ir
studējošo kredīti. SIA „Vidusdaugavas SPAAO” aizņēmums atmaksas
termiņš 2013. gadā ir atlikts. SIA
„Kokneses komunālie pakalpojumi”
aizņēmuma pamatsummas atmaksa
pēc grafika paredzēts sākt maksāt
2014. gadā.
Kopējais saistību apjoms no
pamatbudžeta ieņēmumiem (bez
mērķdotācijām izglītībai) sastāda
7,1%, kas ir zems procents un ir pieļaujamo 20% robežās.
SPECIĀLAIS BUDŽETS
Pašvaldības speciālo budžetu
pamatā veido autoceļu fonda ieņēmumi, dabas resursu nodoklis.
Autoceļu fondam piešķirti 120
614 euro, kas ir par 47 330 euro vairāk kā tika piešķirts uz 2013.gada
sākumu, un lielākais finansējums
autoceļiem pēdējo 5 gadu laikā. Izdevumi autoceļu uzturēšanai tiek
plānoti tādā pašā apjomā kā ieņēmumi.
2014. gadā tiks pārskatīts autoceļu fonda līdzekļu sadalījums starp
pagastiem, ņemot vērā ceļa garumu
un citu rādītāju izmaiņas.
Naudas atlikums dabas resursu
nodoklim uz 2014. gada 1. Janvārī sastādīja 28 658 euro. Ieņēmumi
tiek plānoti 14 229 euro apmērā.
Kopējais pieejamais finansu apjoms ap 42 686 euro plānots izlietot
atkritumu šķirošanas laukuma ierīkošanai, dažādiem meliorācijas pasākumiem un Kokneses dabas takas
pabeigšanai.
Atlīdzības sistēmā ir plānotas
piemaksas, prēmijas un pabalsti saskaņā ar Kokneses novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku
atlīdzības nolikumu. 2014. gadā paredzēts veikt Kokneses novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku
amatu klasificēšanu un vērtēšanu,
kas var ieviest zināmas korekcijas
izdevumos par atlīdzību budžeta iespēju robežās.
Sastādot 2014. gada budžetu, tā
ietvaros tika rasta iespēja piešķirt
novada iestādēm un struktūrvienībām papildus bāzes izdevumiem
līdzekļus dažādiem struktūrvienību
un iestāžu prioritāriem pasākumiem un ieguldījumiem 547 567
eiro apmērā. Šādi līdzekļi radās
pārdodot pašvaldības īpašumus
2013. gadā 348965 eiro apmērā,
ekonomējot pārpildi ieņēmumos no
iedzīvotāju ienākuma nodokļa 200
258 eiro apmērā, kā arī ievērojot
apdomātu aizņēmumu ņemšanas
politiku.

Kokneses
novada dome
veic iedzīvotāju
aptauju par
Kokneses novada
attīstību
Cienījamie Kokneses novada iedzīvotāji! Kokneses novada dome
no 2014. gada 15. februāra līdz 15.
martam veic iedzīvotāju aptauju,
kuras mērķis ir izzināt iedzīvotāju
viedokli par pašvaldības sniegtajiem
pakalpojumiem un dzīvi novadā, veicināt iedzīvotāju līdzdalību novada
sabiedriskajā dzīvē un sekmēt sadarbību ar pašvaldību. Anketa ir anonīma un aptaujas rezultāti tiks publicēti
tikai apkopotā veidā. Aptaujas anketa
pieejama „Kokneses Novada Vēstis”
pielikumā, kā arī Kokneses novada
domes mājas lapā www.koknese.lv.
Anketas aizpildīšana jums aizņems
aptuveni 15 minūtes. Paldies par jūsu
ieguldījumu Kokneses novada attīstībā!

Informācija
Kokneses novada
pirmsskolas
izglītības iestādes
„Gundega”
obligātās
piecgadīgo un
sešgadīgo bērnu
sagatavošanai
pamatizglītības
apguvei izglītojamo
vecākiem!
2013. gada nogalē Kokneses novada deputātiem ierosināju piešķirt
brīvpusdienas obligātās piecgadīgo
un sešgadīgo bērnu sagatavošanai
pamatizglītības apguvei izglītojamajiem.
29. janvārī Kokneses novada domes sēdē šo priekšlikumu apstiprināja.
Paldies deputātiem, kuri uzklausīja un atbalstīja manu lūgumu.
No 2014. gada 2. janvāra Kokneses novada bērniem, kuri apmeklē obligāto piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanu pamatizglītības apguvei izglītības programmu ir piešķirtas brīvpusdienas
mācību gada laikā (no septembra
līdz maijam (ieskaitot)). Tas nozīmē,
ka šo bērnu vecāki ir atbrīvoti no
maksas par bērna pusdienām, bet
turpina maksāt par brokastīm un
launagu.
Pirmsskolas izglītības iestādes
„Gundega” Iekšējās kārtības noteikumi par izglītojamo maksām par
ēdināšanu un apmeklējumu paliek
nemainīgi.
Lūgums vecākiem censties laikus
maksāt par ēdināšanu PII „Gundega”
un nekrāt parādus.
Rita Gabaliņa,
Kokneses novada pirmsskolas
izglītības iestādes „Gundega”
vadītāja
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NVA aicina darba devējus izmantot
darbinieku praktisko apmācību
Īstenots projekts „Teritorijas sakopšanas pakalpojuma sniegšana
prioritārajās nozarēs
Kokneses pagastā”

Kokneses novada dome īstenojusi projektu „Teritorijas sakopšanas pakalpojuma sniegšana Kokneses pagastā” Nr. 13-04-LL20L413101-000009, 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 – uzlabot iedzīvotājiem pieejamā teritorijas
sakopšanas pakalpojuma kvalitāti
un efektivitāti, iegādājoties tehnis-

ko aprīkojumu.
Projekta ietvaros noslēgts līgums
ar SIA „Pakavs” un iegādāts jauns
inventārs teritorijas sakopšanas darbiem: minitraktors – zāles pļāvējs
Jonsered LT 2320 A2 un sniega pūtējs Husqvarna ST 261 E. Iegādātā
tehnika ļaus operatīvāk un efektīvāk
apsaimniekot pašvaldībai piederošo
publiski pieejamo pagasta teritoriju,
papildinās Kokneses novada domes
Komunālās nodaļas materiāltehnisko
bāzi, kā arī vietējiem iedzīvotājiem
būs pieejami uzlaboti, daudz kvalitatīvāki pakalpojumi teritorijas sakop-

šanā gan ziemā, gan vasarā, ieskaitot
jaunu pakalpojumu – sniega tīrīšanu
ar sniega pūtēju.
Projekta kopējās izmaksas ir
2789,10 Ls, no tām 2074,54 Ls ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) finansējums un
714,56 Ls Kokneses novada domes
līdzfinansējums. Projekta īstenošanas laiks – no 2013. gada 1. oktobra
līdz 2014. gada 1. aprīlim.
Atbalsta Zemkopības ministrija
un Lauku atbalsta dienests.
Par ELFLA: http://ec.europa.eu/
agriculture/rurdev/index_lv.htm

Īstenots projekts „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
Kokneses novada pirmsskolas izglītības iestādē „Gundega” un
Kokneses novada mūzikas skolā”
Kokneses novada dome ir realizējusi projektu „Energoefektivitātes
paaugstināšanas pasākumi Kokneses novada pirmsskolas izglītības
iestādē „Gundega” un Kokneses
novada mūzikas skolā” saskaņā ar
2013. gada 3. decembrī noslēgto līgumu par projekta Nr.KPFI-15.2/28
īstenošanu starp Kokneses novada
domi, SIA „Vides investīciju fonds”
un LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.
Projekta mērķis – veikt energoefektivitātes pasākumus Kokneses
novada pirmsskolas izglītības iestādes „Gundega” un Kokneses novada mūzikas skolas ēkā, tādējādi
samazinot oglekļa dioksīda emisiju
un siltumenerģijas patēriņu. Projekta

ietvaros veikti ēkas fasādes, jumta un
pagraba pārseguma siltināšanas darbi, apkures sistēmas pārbūve, jumta
seguma nomaiņa u.c. darbi, kā arī uzlabots fasādes vizuālais izskats.
Īstenojot projektā plānotās aktivitātes, jāsasniedz šādi rādītāji: kopējais CO2 emisijas samazinājums
vismaz 75 189,84 kg CO2/gadā;
oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma efektivitātes rādītāja attiecība
pret KPFI finansējumu vismaz 0,61
kg CO2/Ls gadā (0,43 kg CO2/EUR
gadā). Siltumenerģijas patēriņš apkurei samazināsies par aptuveni 61%,
sasniedzot 78,67 kWh/m2 gadā. Samazinoties CO2 izmešiem atmosfērā,
tiks uzlabota gaisa kvalitāte visā apkārtnē, ieguvēji tiešā veidā ir iedzī-

votāji, tajā skaitā skolas skolēni un
darbinieki.
Projekta
kopējās
izmaksas
ir 480 922,99 EUR, no kurām
348 774,68 EUR attiecināmās izmaksas un 132 148,31 EUR neattiecināmās izmaksas.
Finansējuma attiecināmo izmaksu sadalījums ir šāds: 50,28% jeb
175 375,18 EUR ir KPFI finansējums un 49,72% jeb 173 399,50 EUR
– Kokneses novada domes līdzfinansējums.
Projekta īstenošanas laiks: no
2012. gada 16. oktobra līdz 2014.
gada 30. jūnijam.
Papildus informācija par KPFI
www.varam.gov.lv; SIA „Vides investīciju fonds” www.lvif.gov.lv

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA KLIMATA PĀRMAIŅU FINANŠU INSTRUMENTS

Kokneses pilsdrupās viesojas Polijas
Republikas ārkārtējais un pilnvarotais
vēstnieks Latvijas Republikā

“Uz veiksmīgu sadarbību!” – Polijas Republikas ārkārtējais un
pilnvarotais vēstnieks Latvijas Republikā Ježijs Mareks Novakovskis teic
Kokneses tūrisma centra direktorei Dainai Liepiņai. Foto: Anita Šmite
22. janvārī Kokneses pilsdrupās
viesojās Polijas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijas Republikā Ježijs Mareks Nova-

kovskis, kā arī pārstāvji no Cīņu un
upuru Piemiņas vietu aizsardzības
padomes un tās sekretārs Andžejs
Kšištofs Kunerts.

22. janvārī šī delegācija Krāslavas parkā atklāja piemiņas plāksni
grāfa Leona Broel – Plātera un citu
1863. gada Janvāra sacelšanās varoņu piemiņai, bet dodoties mājup,
apmeklēja arī Kokneses pilsdrupas,
kurās risinājušās poļiem nozīmīgas
cīņas.
Polijas vēstnieks un Cīņu un
upuru Piemiņas vietu aizsardzības
padomes sekretārs izteica vēlmi
sadarboties ar Kokneses novada
pašvaldību un Kokneses Tūrisma
centru, kopīgi izstrādājot informatīvus materiālus tūristiem par
vēsturiskajiem notikumiem, kā arī
padome ar savu iniciatīvu vēlas
iesaistīties dažādu pasākumu organizēšanā, informējot par poļu vēsturē svarīgo Kokneses kauju 1601.
gadā, kad poļu karaspēks sakāva
zviedrus.
Anita Šmite

Nodarbinātības valsts aģentūras
(NVA) aicina Latvijā reģistrētos uzņēmējus, kuri darbojas apstrādes rūpniecības, transporta un loģistikas, tūrisma vai informācijas un komunikāciju tehnoloģijas jomā, izmantot vienu no NVA finanšu atbalsta iespējām
kvalificēta darbaspēka sagatavošanā
– „Praktisko apmācību prioritārajās
nozarēs”. Kopumā kopš pilotprojekta
sākuma darba devēji ir pieteikuši 335
speciālistu praktisko apmācību.
NVA jo īpaši aicina iesaistīties
šajā aktivitātē darba devēju organizācijas, kas pilntiesīgi var pārstāvēt
darba devējus šajā projektā un piedalīties potenciālo darbinieku atlasē no
bezdarbnieku vidus. Šādu sadarbības
modeli ar NVA izmanto daudzi uzņēmēji un līgumi par sadarbību NVA jau
noslēgti, piemēram, ar Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomi,
Latvijas Viesnīcu un restorānu asociāciju, Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociāciju.
Pieteikt nepieciešamo darbinieku
praktisko apmācību var jebkurā NVA
filiālē visā Latvijā: darba devējam
jāaizpilda NVA mājaslapā ievietotā
pieteikuma veidlapa (http://www.
nva.gov.lv/index.php?cid=433&mi
d=437&txt=3242&from=5) un aizpildītais pieteikums jāiesniedz vai
jānosūta pa pastu NVA filiālei, kuras
administratīvajā teritorijā plānots
veidot darba vietu.
Tad NVA praktiski atlasa piemērotos kandidātus no bezdarbnieku
vidus un organizē tikšanos ar darba
devēju. Ja darba devējs un vismaz
pieci (5) NVA klienti vienojas par
kopēju sadarbību, uzņēmējam vienu
mēnesi praktiski jāapmāca un jānodarbina bezdarbnieki, atbilstoši sava
uzņēmuma specifikai un prasībām.
Pēc tam darba devējam ne mazāk par
pusgadu jānodarbina vismaz divi no
apmācītajiem bezdarbniekiem. Toties darba devējs iegūst paša apmācītus darbiniekus, bet bezdarbnieki

– darba tirgū pieprasītu profesiju.
Uzņēmējam ir izdevīgi iesaistīties
šajā projektā, jo NVA piedāvā finanšu atbalstu 3 pozīcijās:
• līdz 284,57 euro, ja eksperts vai
darba vadītājs apmācīs vienu bezdarbnieku (finansējums pieckāršojas, ja jāapmāca vismaz 5 bezdarbnieki!!);
• līdz 1138,30 euro par katru bezdarbnieku, kurš pēc apmācības paliks
strādāt pie darba devēja vismaz pusgadu.
• bezdarbnieka obligātās veselības pārbaudi – 28,46 euro par vienu
bezdarbnieku;
NVA direktore Inese Kalvāne:
„Pērn iespēju pašiem praktiski apmācīt sev nepieciešamos darbiniekus
izmantoja uzņēmēji Alūksnē, Daugavpilī, Liepājā, Madonā, Rēzeknē,
Rīgā, Tukumā un Valkā. Laba ziņa,
ka 85 bezdarbnieki apmācību jau pabeidza un 68 no viņiem turpina strādāt pie tiem pašiem darba devējiem.
Savukārt šogad mēneša laikā praktisko apmācību jau uzsāka 11 bezdarbnieki, kuri pie darba devējiem apgūst
kravas automobiļa vadītāja un šuvēja profesiju. NVA aicina uzņēmējus
izmantot šo atbalsta programmu, ja
biznesam patiešām nepieciešams
sagatavot kvalificētu un paliekošu
darbaspēku, pēc kura darba tirgū ir
pieprasījums un vienlaikus pašiem
grūti sagatavot! ”
Detalizētāka informācija par
Praktisko apmācību prioritārajās
nozarēs izlasāma NVA mājas lapā
www.nva.gov.lv .
UZZIŅA: pilotprojekts „Praktiskā
apmācība prioritārajās nozarēs” tiek
īstenots kopš 2013.gada jūlija Eiropas Sociālā fonda projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība
Latvijā – 2” ietvaros.
(!) Ja nepieciešams, NVA apmaksā surdotulka, ergoterapeita un asistenta pakalpojumus Praktiskajā apmācībā prioritārajās nozarēs iesaistītajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti.

Vienotā platības maksājuma saņemšanai
var pieteikt visu zemi, kas ir labā
lauksaimniecības stāvoklī
No 2014. gada vienotā platības
maksājuma saņemšanai var pieteikt
visu zemi, kas ir labā lauksaimniecības stāvoklī un tiek apsaimniekota,
jo ir atcelts 2003. gada nosacījums.
Līdz šim vienoto platības maksājumu varēja saņemt par lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kura tika apsaimniekota un bija bijusi labā lauksaimniecības stāvoklī 2003. gada 30.
jūnijā. Šis nosacījums neļāva saņemt
maksājumu par to lauksaimniecības
zemi, ko lauksaimnieki bija iekopuši
pēc 2003. gada, piemēram, bija atbrīvojuši no krūmiem. Šobrīd šis nosacījums ir atcelts.
LAD jau ir uzsācis esošo datu par
labā lauksaimniecības stāvoklī esošo
platību atjaunošanu Lauku bloku kartē. Lauksaimnieki aktuālo situāciju
ar aktualizētājiem lauku blokiem var
redzēt LAD mājas lapā www.lad.gov.
lv sadaļā „Lauku bloku karte”. Gadījumos, ja LAD jau ir aktualizējis
lauku bloku kartes un tās atbilst situācijai realitātē, tad lauksaimniekam
LAD nav nekas jāiesniedz. Ja situācija dabā atšķiras no informācijas lauku bloku kartēs, tad lauksaimniekam

pašam jāiesniedz lauku bloku precizēšanas pieprasījums.
Pieteikt Lauku bloku precizēšanas pieprasījumu var tikai par zemi,
kas jau ir sakopta uz bloku precizēšanas pieprasījuma iesniegšanas brīdi,
nevis par to, ko plāno sakopt vēl tikai
šā gada laikā.
LAD ir sagatavojis prezentāciju
ar piemēriem (ortofoto) gadījumiem,
kādos var pieteikt precizēšanas pieprasījumus par zemi, kas nebija labā
lauksaimniecības stāvoklī 2003.
gadā, bet tagad ir sakopta un apsaimniekota (ar bultām norādītas tās platības, kas ir sakoptas pēc 2003. gada
un redzamas 2013. gada ortofoto).
Lauku bloku precizēšanas pieprasījumus var iesniegt gan elektroniski no šā gada 4.februāra, izmantojot Elektronisko pieteikšanās
sistēmu, gan aizpildot un iesniedzot
Lauku bloku precizēšanas pieprasījuma veidlapu.
LAD Klientu daļa
Tālrunis: 67095000
Informācija žurnālistiem:
LAD Sabiedrisko attiecību daļa
Tālrunis: 67027830, 67027384

5

Nr. 50 (337) 2014. gada 14. februāris

Neaizmirstamu emociju mirkļi –
Kokneses bibliotēku bibliotekāres
Grāmatu draugu ķēdē

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Par vēsturi domāsim šodien!
Kokneses pagasta bibliotēkas ikdienas darbā ietilpst arī visdažādāko
uzziņu un izziņu sniegšana. Daudzi
interesenti pie mums meklē informāciju par Koknesi, koknesiešiem, dažādiem vēsturiskiem notikumiem. Lai
sniegtu atbildes, mēs sistematizējam
un apkopojam informāciju tematiskajās mapēs-šobrīd tās ir 30. Visjaunākā mape-biedrībai Taka. Protams,
šīs mapes nav pilnīgas! Informācijas
nekad nevar būt par daudz!
Tādēļ gribu aicināt visus interesentus (arī iestādes) nest mums materiālus par saviem cilvēkiem, vēsturi,

notikumiem, atmiņas, pētījumus, savas pārdomas, dzeju un prozu, māju
un dzimtu stāstus, kuri varētu noderēt
mums visiem. Jo katra pagājusī diena
jau ir vēsture! Tehniskās iespējas ļauj
mums visu saglabāt un nodot tālāk!
Brīnišķīgs piemērs ir L. Zinovskas kundze, kura nāca pie mums
meklēt informāciju par Kokneses
katoļu baznīcas vēsturi (tā šogad sagaidīs savu 75. pastāvēšanas gadu!)
un padalījās ar mums ar saviem materiāliem!
Gribai aicināt autorus, kuriem
iznākušas grāmatiņas, vienu eksem-

plāru dāvināt bibliotēkai! Jo parasti
savējie ļoti vēlas lasīt savējo darbus! Paldies Stepēnas, Rīdereres
kundzēm! Zinu, ka biedrībai Taka ir
brīnišķīgas idejas, kā saglabāt un popularizēt vietējos autorus!
Mums prieks, ka Kokneses TIC
vienmēr varam saņemt aktuālus materiālus, kurus piedāvāt Kokneses
viesiem!
Ar prieku izskatīsim visus piedāvājumus!
Ingrīda Grūbe,
Kokneses pagasta bibliotēkas
bibliotekāre

Meteņus pavada līksmībā
„Jutāmies lepnas, ka savos krekliņos
„Koknese-Latvijas sirds”, atrodamies pašā Rīgas sirdī!” – teic koknesietes
(no kreisās) Laura Vasiļevska, Antra Vasiļevska, Asnate Višķere,
Ingrīda Grūbe, Inta Poiša, Olga Orliņa.
18. janvārī bijām liecinieces vienam no centrālajiem Rīgas kā Eiropas galvaspilsētas atklāšanas notikumiem. Piedalījāmies akcijā Grāmatu
draugu ķēde, kad simboliski no Latvijas Nacionālās bibliotēkas vecās
ēkas uz jauno Gaismas pili tika padotas vairāk nekā 2000 grāmatas. Akcija sākās plkst. 12.00, bet 13.16 pirmā
grāmata, 1825. gadā latviešu valodā
izdota Lambsdorfu dzimtas Bībele,
sasniedza Gaismas pili. Mēs šo izdevumu sagaidījām Gaismas pilī pie
paša Tautas grāmatu plaukta, kurā
arī ir mūsu devums – paldies Sofijai
Šmitei, Dacei Svētiņai par atbalstu un
grāmatām! Mēs šajā plauktā ielikām
dzejas grāmatiņu „Gaismas pieskāriens Koknesei.” Jutāmies lepnas, ka
savos krekliņos „Koknese - Latvijas
sirds”, atrodamies pašā Rīgas sirdī!

Pasākuma organizatori mums
sagādāja iespēju noklausīties koncertu „Rīga dimd!” un piedalīties 1.
„Lielās lasīšanas” raidījumā LTV1.
Šim šovam ir priekštecis – britu TV
kompānijas BBC raidījumu cikls Big
Read. Šis lasīšanas šovs risināsies
vairākos posmos no 19. janvāra līdz
16.novembrim, izveidojot grāmatu
topu, lai atrastu vislasītāko daiļliteratūras grāmatu latviešu valodā. Ar
savām domām, pārdomām, lasīšanas
paradumiem šovu bagātina Latvijā
iemīļotas personības.
Šī topa veidošanā varam piedalīties visi mēs, piesakot arī savu vismīļāko grāmatu!
Tagad gaidīsim Gaismas pils atklāšanu augustā!
Ingrīda Grūbe,
Kokneses bibliotēkas bibliotekāre

Akcija „Aizmirstā grāmata”
No 10. februāra līdz 10. martam Bebru pagasta bibliotēkā notiks akcija „Aizmirstā grāmata”.
Katrs, kuram ilgāku laiku ir „aizmirsies” nodot bibliotēkas grāmatas, varēs tās ielikt pie bibliotēkas

durvīm novietotā speciālā kastē ar
uzrakstu „Aizmirstā grāmata”, pat
nepiesakoties pie bibliotēkas darbinieka.
Ausma Rode,
Bebru pagasta bibliotēkas vadītāja

LATVIJAS NACIONĀLĀS BIBLIOTĒKAS ATBALSTA BIEDRĪBA
AICINA JŪS PIETEIKT SAVU BIBLIOTEKĀRU KONKURSAM:
PAGASTA BIBLIOTEKĀRS – GAISMAS NESĒJS! Pateiksim kopīgu
PALDIES Jūsu bibliotekāram par:
• Entuziasmu un radošumu
• Rūpēm par saviem lasītājiem
• Savas bibliotēkas izveidošanu par vietējo gaismas pili
• Pasākumu, apmācību, aktivitāšu organizēšanu
• Mājīgu bibliotēkas vidi
• Laipnību un smaidu
Aicinām sūtīt pieteikumu vēstules LNB Atbalsta biedrībai Tērbatas ielā
75, Rīgā, LV-1001 vai uz gaisma@gaisma.lv. Priecāsimies par fotogrāfijām, kas stāsta par Jūsu bibliotekāra aktivitātēm. Jūsu vēstules gaidīsim
līdz 2014. gada 21. martam.

Vai tu jau esi pamanījis gaisā virmojam pavasari? Saka tā - kad vārnas
un kovārņi pulcējas baros, tad būs atkusnis. Un tad var iet spēli - “Šikutēni, šekutēni, vārnēni, krauklēni...”.
Meteņi latviešiem ir jauna saimnieciskā
gada sākums, atvadas no ziemas, pīrāgu
diena un pēdējā diena, kad iet maskotos
gājienos. Koknesē un Bebros maskotos
ļaudis Meteņos sauc par skutelniekiem.
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas
sākumskolēni Meteņus svinēja gan ar
pirmklasniekiem mācoties rotaļas, gan
ar otrklasniekiem, lieloties un spēkojoties, gan ar “Tīnes” bērniem uz kalna,
kur satika arī pašu Meteni. Kopā ar viņiem to gaidīja arī Kokneses folkloras
kopa “Urgas” un pļaviņiešu “Āre”. Meteņos jābrauc tālu ciemos, tāpēc arī pļaviņieši bija nolēmuši atbraukt ciemos.
Kopā gājām rotaļās, dziedājām, spēkojāmies un baudījām Meteņu putru. Lējām sveces. Diena pagāja nemanot.!
Inguna Žogota

Ar rotaļām un dziesmām sumina Meteni! Foto: Inguna Žogota

Vasaras tveice ziemas vidū
8. februārī Kokneses kultūras
namā notika jauniešu deju kolektīvu sadancis „Ak, ziema, ziemiņa...”,
kuru rīkoja Kokneses kultūras nama
jauniešu deju kolektīvs.
„Septiņi mēneši un viena diena – tieši tik daudz laika aizvadīts,
kopš dejotāji guva savas spilgtākās
emocijas XXV Vispārējos latviešu
Dziesmu un XV Deju svētkos Rīgā,”
atklājot koncertu, teica pasākuma
vadītāja Inguna Strazdiņa. Aizvadīto svētku emocijas varējām izjust arī
koncertā, kurā ar degsmi jaunieši izdejoja ikkatru deju.
„Divus gadus mēs esam auguši,
attīstījušies un pilnveidojušies. Šodien ar prieku koncertā dejosim savas
mīļākās dejas, kuras vasarā izdejojām Daugavas stadionā, rādīsim arī
jaunapgūtās, kuras mācāmies šajā
sezonā,” atklāja Kokneses jauniešu
deju kolektīva dejotāja Līva Lazdiņa.
Uz sadanci koknesieši bija sagaidījuši savus mīļākos draugus - „Slātaviņu” no Vecpiebalgas, „Rūdi”
no Ērgļiem, „Spāri” no Suntažiem,
Skrīveru jauniešu deju kolektīvu un
„Kodoliņu” no Jaunjelgavas, kuru
pārstāvēja divas grupas. „Ar viesu

kolektīviem mums ir sena un sirsnīga draudzība. Viņi vienmēr ir mīļi
gaidīti Koknesē. Šodien ciemiņus
uzņemam mēs, bet pavisam drīz jau
visi tiksimies sadancī Jaunjelgavā,”
sacīja Kornēlija Reisnere.
Pasākumā tiešām varējām justies
kā mazajos deju svētkos – dažādu novadu košie tērpi, cēlas meitas un iznesīgi puiši, kuru acīs bija manāmas
dzirkstošas uguntiņas – mīlestība pret
deju. Zālē aplausu netrūka, tāpat kā

dejotājiem azartisku, jestru un sirdij
mīļu deju.
Koncerta noslēgumā kopīgā Fināla dejā vienojās visi kolektīvi, vēlreiz atminoties aizvadītā gada skaistāko notikumu – Deju svētkus!
Paldies Kokneses jauniešu deju
kolektīvam un vadītājai Kornēlijai
Reisnerei par lustīgo sadanci, kurš
pašā ziemas vidū atmiņām ļāva atgriezties vasaras karstumā!
Anita Šmite

vien trūkst zināšanu, atbalsta un arī pakalpojumu, lai varētu rūpēties par bērnu ar īpašam vajadzībām. Vecākiem ir
jābūt iespējai runāt par dažādajām vajadzībām un problēmām, ar kurām nākas saskarties bērna aprūpes laikā, par
bezspēcību un bailēm, kuras nomāc un
ļoti traucē ikdienā, par piedzīvotu prieku, ko devis kāds bērna sasniegums.

Uz 2014. gada janvāri Kokneses
novadā ir 33 bērni ar īpašām vajadzībām. Lai sniegtu zināšanas, uzklausītu pieredzi, iedrošinātu vecākus,
janvāra mēnesī darbību uzsāka vecāku atbalsta grupa vecākiem, kuri audzina bērnus un jauniešus ar īpašām
vajadzībām. Pirmā tikšanās reize bija
29. janvārī, kad tika norunāts, ka

atbalsta grupas tikšanās notiks vienu reizi mēnesī, Kokneses Ģimenes
atbalsta dienas centra telpās Vērenes
ielā 1, Koknesē. Nākošā tikšanās ir
25. februārī pl.10.00, kad vecākiem
būs arī praktiska nodarbība sevis izzināšanai. Laipni gaidīti!
Baiba Tālmane,
Sociālā dienesta vadītāja

Kokneses jauniešu deju kolektīva dancotāju lidojums dejā! Foto: Anita Šmite

Atbalsta grupa vecākiem
Patiesa mīlestība un neizmērojama
pacietība nepieciešama vecākiem, kuri
ģimenē audzina savas mazās atvasītes,
taču vēl lielāka mīlestība un pacietība
ir vajadzīga to bērnu vecākiem, kuru
bērniem ir dažāda veida attīstības traucējumi. Tas ir emocionāli un arī fiziski
smagi. Vairumā gadījumu vecākiem ir
jāpakārto sava dzīve, darbs, attiecības

ar draugiem par labu sava bērna attīstībai, veselībai un pat dzīvībai. Ikvienā
situācijā vecākiem ir jāspēj pieņemt,
ka dzīve mainās neatkarīgi no mūsu
gribas vai sapņiem. Nebeidzamas ir rūpes par bērnu, tās nozīmē ne tikai viņa
aprūpi un uzraudzību, bet arī mīlestību,
iedrošināšanu, kopīgus pārdzīvojumus
un piedzīvojumus. Vecākiem bieži
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Par labu mācību darbu
piešķir stipendijas

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola mācību
programmā „Samsung Skola nākotnei”

Mācības I. Gaiša Kokneses vidusskolā.
Foto no Kokneses novada domes arhīva.
Kokneses novada domes sēdē
29. janvārī deputāti pieņēma lēmumu atbalstīt Ilmāra Gaiša Kokneses
vidusskolas izstrādātos noteikumus
par stipendiju piešķiršanu 10. līdz
12. klases skolēniem ar labām sekmēm. Stipendiju piešķirs no Kokneses novada domes budžeta līdzekļiem. Stipendiju piešķiršanas kārtība
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas 10. – 12. klašu izglītojamajiem
ir spēkā ar 2014. gada 1. janvāri.
Stipendijas piešķiršanas mērķis ir
motivēt izglītojamos paaugstināt
mācību sasniegumus, veicināt izglītojamo intelektuālo spēju attīstību
un centienus kvalitatīvas izglītības
iegūšanai.
„Vēlamies skolēnus motivēt labāk mācīties”, par stipendijas ierosmi teic Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas direktors Māris Reinbergs.
Izvērtējot katra iepriekšējā semestra
mācību sasniegumus, stipendijas piešķirs divas reizes gadā. Skolēniem,
kuriem stipendiju piešķirs, nedrīkst
būt neattaisnotu kavējumu vai arī
administratīvu pārkāpumu ārpus skolas. Skolas direktors informē, ka mi-

nimālais vērtējums, no kura var pretendēt stipendijas saņemšanai, ir 7,5
balles liela vidējā atzīme. No 7,5 līdz
7,9 ballēm skolēni saņems 10 eiro
mēnesī, ar vidējo atzīmi no 8 līdz 8,5
ballēm tie būs 15 eiro mēnesī, bet no
8,5 līdz 10 ballēm – 20 eiro mēnesī.
Nolemts, ka stipendiju mācību gada
pirmajā semestrī saņems arī 10. klases skolēni, ja 9. klase būs pabeigta
ar vidējo atzīmi no 7,5 ballēm. Ir padomāts arī par vienreizējām naudas
balvām, atbalstot 8. līdz 12. klases
skolēnus, kuri piedalās valsts mācību
olimpiādēs un zinātnisko darbu konkursos. Par iegūto pirmo vietu skolēni saņems 100 eiro, par otro vietu
70 eiro, par trešo – 50 eiro, bet par
iegūtu atzinību 30 eiro.
Stipendiju piešķiršanas kārtība
pieejama pašvaldības mājas lapā
www.koknese.lv. Tā nosaka kārtību,
kādā Kokneses novada dome piešķir stipendijas I. Gaiša Kokneses
vidusskolas 10. - 12. klašu izglītojamajiem, stipendijas piešķiršanas
nosacījumus, apmērus un izmaksas
kārtību.
Kokneses Novada Vēstis

Sveicam Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas pirmos
stipendiātus 2013./2014. mācību gada 2. semestrī!
Stipendiāti
Uzvārds

Vārds

Vidējā
atzīme
1 Paļskis
Kristaps
9,47
2 Beikerts
Kārlis
9,00
3 Upīte
Aiva
8,94
4 Sārta
Beāte
8,93
5 Liesma
Sintija
8,60
6 Rudaka
Kintija
8,50
7 Glazīrina
Everita
8,44
8 Pastars
Matīss
8,40
9 Jubels
Eduards
8,31
10 Dardzāns
Nauris
8,29
11 Kravcevs
Armands
8,29
12 Glāznieks
Edgars
8,21
13 Spulle
Uldis
8,20
14 Baikova
Anete Baiba 8,14
15 Šmidberga Vita
8,13
16 Albiņa-Alba Dace
8,07
17 Sproģe
Asnate
8,00
18 Kalniņš
Ilmārs
7,86
19 Lazdiņa
Ilvija
7,81
20 Circene
Ieva
7,79
21 Fedotovska Jana
7,75
22 Balodis
Ervīns Ainārs 7,64
23 Voikiva
Vanda
7,64

Klase

EUR

12.a
11.a
11.a
12.a
12.a
12.b
11.a
12.a
11.b
10.
10.
10.
12.a
12.b
12.a
12.b
11.b
10.
11.b
12.b
11.a
12.b
10.

20
20
20
20
20
20
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
10
10
10
10
10
10

„Informāciju tehnoloģiju izmantošana skolā veicina skolēnu interesi
par apgūstamo vielu, kā arī būtiski atvieglo pedagoga darbu,” kolēģu
viedoklim piekrīt skolotājas (no kreisās) Gundega Ungere un Anita Cauka.
Foto no skolas arhīva.
2014. gada 8. janvārī mācības
programmā „Samsung Skola nākotnei” uzsāka Ilmāra Gaiša Kokneses
vidusskolas direktors Māris Reinbergs, matemātikas skolotājas Anita
Cauka un Gundega Ungere, informātikas skolotāja Elvīra Broka.
Lai piedalītos konkursā, skolai
vajadzēja izveidot 4 cilvēku lielu komandu, norādot, kā informāciju tehnoloģiju izmantošana varētu uzlabot

mācību procesu un mācību kvalitāti,
kā iegūtās zināšanas nodotu pārējiem
skolas pedagogiem, kā arī jānorāda,
kuri no piedāvātajiem informāciju
tehnoloģiju rīkiem šķistu visinteresantākie izmantošanai mācību procesā. Tāpat skolai vajadzēja izstrādāt radošo uzdevumu, piedāvājot
praktisku risinājumu, kā ar mūsdienu
tehnoloģiju palīdzību varētu sasniegt
kādu no šiem mērķiem: motivēt sko-

lēnus mācīties; pasniegt sarežģītu
mācību vielu vienkārši un radoši;
veidot ciešāku sadarbību starp skolēniem un skolotājiem vai atrisināt
kādu citu būtisku jautājumu konkrētajā izglītības iestādē.
Galvenais motivējošais faktors,
lai pieteiktos konkursā, bija iepriekšējā pozitīvā pieredze, izmantojot digitālos līdzekļus mācību procesā. Jau
šobrīd esam guvuši apstiprinājumu,
ka informāciju tehnoloģiju izmantošana skolā veicina skolēnu interesi
par apgūstamo vielu, kā arī būtiski
atvieglo pedagoga darbu. Ieguvēji ir
abi. Tajā pašā laikā vēl ir ļoti daudz
neizmantotu iespēju, kuras šīs programmas ietvaros vēlamies apgūt, lai
„tāfeles-krīta” princips pakāpeniski
tiktu nomainīts.
Informācijas tehnoloģiju attīstība
notiek straujāk, nekā pedagogu reālā spēja pielāgoties šīm izmaiņām.
Esam pārliecināti, ka Samsung piedāvātā programma dos iespēju skolas
pedagogiem apgūt iemaņas, kuras
būs patiešām lietderīgas mācību procesa organizēšanā un veidošanā, padarot to interesantāku un saistošāku
gan skolēniem, gan skolotājiem. Radošajā uzdevumā „Nāc un mācies digitāli, Aicini sev draugu pārī!” skolas
pedagogi radīja risinājumu skolēnu
piesaistei skolā. Mācības paredzētas
līdz 2014. gada maija beigām.
Māris Reinbergs,
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas
direktors

Pirmais tilts Likteņdārzā
Ar labiem jaunumiem ir sācies
2014. gads. Janvārī KOKNESES
FONDS saņēma kokrūpnieka Jura
Biķa piedāvājumu finansiāli atbalstīt
Likteņdārzā paredzētā gājēju tiltiņa
projekta izveidi.
Pagājušajā gadā, apmeklējot
Likteņdārzu, Biķa kungs personiski
iepazinās ar dārzā paveikto, īpaši
atmiņā esot palicis oriģinālais skatu terases projekts ar neatkārtojamo skatu uz Daugavu un Kokneses
pilsdrupām. 2013. gada novembrī
uzņēmējs tika godināts par izcilu
ieguldījumu Latvijas tautsaimniecības izaugsmē, saņemot Ministru

Kabineta balvu, ko Biķa kungs nolēma ziedot labai lietai – Likteņdārza
attīstībai.
Šobrīd Projektēšanas birojā ARHIS, Andra Kronberga un
Raimonda Saulīša virsvadībā, notiek projektēšanas konkursa nolikuma sagatavošana. Nolikums drīzumā tiks nosūtīts uz Rīgas Tehnisko
universitāti, Latvijas Mākslas akadēmiju, Rīgas Starptautisko ekonomikas un biznesa admistrācijas
augstskolu (RSEBA) un Latvijas
Lauksaimniecības universitāti, jo,
līdzīgi kā projektējot skatu terasi,
arī tilta dizaina ideja tiks meklēta

starp talantīgākajiem Latvijas studentiem.
Projektā paredzētais gājēju tiltiņš atradīsies netālu no skatu terases – Likteņdārza nākotnes zonā, tāpēc tā būvniecībā arī tiks izmantota
lapegle.
Kāds būs pirmais tilts Likteņdārzā, rādīs konkursa rezultāti. Paredzēts, ka tilta dizaina konkurss noslēgsies aprīļa sākumā, tad sekos tilta
tehniskā projekta izveide, bet vēlāk
arī tā būvniecība, kas pēc optimistiskām prognozēm varētu norisināties
jau šovasar.
Kokneses Fonds

Ziemas prieki slidotavā
Nebēdājot, ka šī ziema nav
bijusi sniegiem bagāta, Kokneses
pagasta bērni varēja aut kājās slidas un sacensties ar vēju! Jau otro
ziemu Kokneses centrā, ar Kokneses novada domes Komunālās nodaļas atbalstu, Zaļā tirdziņa laukuma vieta janvārī bija pārvērtusies
par slidotavu. Kokneses novada
pašvaldības komunālās nodaļas
strādnieki jaunā gada sākumā labiekārtoja apkārtni, novietoja solus
un atkritumu tvertnes, izmantojot
SIA „Daugavas radzes” piešķirtos
dēļus, izgatavoja slidotavas apmales un „audzēja” ledus kārtu.
Iecienītā koknesiešu atpūtas vieta
bija aprīkota ar LED spuldžu apgaismojumu. Lai arī īss bija ziemas prieks, nākamgad atkal varēs
slidotavā satikties!
Kokneses Novada Vēstis

Kur labākā atpūtas vieta tava? Zaļā tirdziņa laukuma vietā – slidotavā!
Foto: Anita Šmite
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Topošās biedrības vārda došanas svētki Rūpējies par savu veselību!

„Un sīkā taka pārtaps baltā ceļā, Kur baltām kājām mūsu sapņi ies, Dzims
jaunas zvaigznes tālā Piena ceļā, Tās mūsu sapņos spožu gaismu lies”
Maijas Stepēnas dzejas rindas izteic topošās biedrības sūtību.
31. janvāra pēcpusdienā Kokneses kultūras namā notika jaunās radošās biedrības vārda došanas svētki.
Mūsu novada dzejnieki, kuri sevi jau
vairākkārt ir apliecinājuši gan katrs
atsevišķi, publicējot radošos darbus,
gan kopīgi izdodot dzejas grāmatiņu
„Gaismas pieskāriens Koknesei”, ir
vienojušies par nepieciešamību arī
turpmāk aktīvi darboties, dibinot
jaunu biedrību. Lai gan biedrības
statūti vēl nav oficiāli apstiprināti,
šaubu nav – iecerēm bagātie un radošie koknesieši reģistrēs biedrību ar
nosaukumu „TAKA”, pievienojoties
jau esošo nevalstisko organizāciju
pulkam Koknesē.
Nelielā apmeklētāju lokā, tomēr
omulīgā atmosfērā, klausoties un
dziedot līdzi akordeona spēlētām melodijām un biedrības dibinātāju dze-

jas lasījumos, tika lemts par radošās
apvienības nosaukumu, tās mērķiem
un uzdevumiem. Pēc apmeklētāju un
pašu dibinātāju balsojuma, Kokneses
biedrību pulkam pievienosies biedrība „TAKA”.
Radošās apvienības „dzinējspēks” – Maija Stepēna, teic: „Un
sīkā taka pārtaps baltā ceļā, Kur
baltām kājām mūsu sapņi ies, Dzims
jaunas zvaigznes tālā Piena ceļā,
Tās mūsu sapņos spožu gaismu lies.”
Tieši tā mēs visi domājām, kad lēmām par savas biedrības dibināšanu. Man šie svētki bija gaismas un
prieka pilni! Es teiktu – sen nebiju
tādus baudījusi! Biedrība tika pie
sava vārda „Taka „. Tātad, mūsu uzdevums – pirmajiem iestaigāt taku,
lai aiz mums nākošiem būtu vieglāka
iešana. To mēs visi – Olga Kļaviņa,

Dzidra Čumakēviča, Sarmīte Rode,
Juris Siliņš, Ārija Āre un es, Maija
Stepēna, esam sev cieši nosolījušies,
cerībā, ka iesim kuplumā un spēkā.
Tikām arī pie goda biedriem – Ingrīdas Grūbes, kas patiesībā ir mūsu gaišais spēka avots, un Ināras Mačuļskas,
kas, savukārt, ir neizsmeļama prieka
un gaismas varavīksne. Vēl izmantošu izdevību un uzaicinu jau pieredzes
bagātās biedrības kuplināt Kokneses
ikgadējo svētku programmu ar savu
darbu stendu, pie kura plīvos biedrības karogs un tiks atskaņota biedrības
himna... Un kāpēc gan ne?”
Enerģijas bagātajiem radošās
biedrības dibinātājiem nākotnes plāni jau top un tiek papildināti. Galvenais biedrības mērķis būs popularizēt
Kokneses novada radošo cilvēku
jaunradi. Solīts, ka drīzumā varēsim
apmeklēt pasākumus, kuros būs dzirdami novadnieku dzejas lasījumi.
Tāpat plānots turpināt apzināt un apkopot informāciju par novada radošajiem cilvēkiem. „Vai koknesiešu
jaunā paaudze zina par dzejnieci Anitu Svētiņu un viņas daiļradi?” izskan
retorisks jautājums no biedrības dibinātājiem. Mēs nedrīkstam aizmirst
par sava novada kultūras bagātībām,
šīs zināšanas mums jānodod arī mūsu
novada jaunākajai paaudzei.
Vienlaicīgi ar vārda došanas
svētkiem esam sagaidījuši arī Jauno
Zirga gadu. Lai jaunajā gadā Zirdziņa kamanās mēs līdzi vestu radošas
domas un darbus!
Anita Šmite
Foto: Anita Šmite

Kokneses Novada Vēstīs ceļu pie lasītājiem sāk Dzejas lappuse, kurā turpmāk katrā avīzes numurā atradīsiet
mūsu novada dzejas autoru jaunāko veikumu. Lai jūs sasilda un iedvesmo vārds, kas dzimis mīlestībā!

Dzidra Čumakeviča
Tu neskumsti...
Tu neskumsti, es vienmēr būšu līdzās,
Pat lietus lāsē, kas tev vaigu skar,
Kā skūpsts, un tev šai mirklī šķitīs,
Ka mana mīlestība tiešām visu var.
Tu neskumsti, jo tā tas ir un paliks,
Es būšu tevī un tev manī būt,
Tad jutīsi, ka attālums nav šķērslis,
Ir sķērslis viens, ja mīlestība zūd.
Tu neskumsti, jo mana sirds pukst tavā,
Tām ritms viens un dubultspēks, kas ļauj,
Stāt pretī dzīves vētru gūzmai,
Un siržu ritmu izjaukt neatļauj.
Tu neskumsti, jo manas rokas balstīs,
Kad nespēks tavus plecus lieks,
Kad izsalkums un slāpes mocīs,
Tās ceļa maizi dāsni sniegs.
Tu neskumsti, jo arī es tad skumstu,
Tu neskumsti, ja laiks uz mirkli šķir,
Tu taču zini, ka tev nespēs atņemt,
To, kas tev dziļi sirdī ieskauts ir...

Maija Stepēna
Es esmu upe ar dzelmēm
Un putojošām krācēm,
Tu drošie krasti,
Kas man aizmaldīties neatļauj.
Tu pavasaros maniem viļņiem
Baltiem ievu ziediem māj,
Tu savu atspulgu man –
Savai upei vienīgai,
Kā mīlestību pāri viļņiem klāj.
Es esmu upe ar klusajiem
Un ziedu pilniem līčiem –
Tu – mani mīļie krasti
Kurus viļņi glāstot skauj,
Tu sargā manu nemierīgo ceļu
Ar mieru, kas man no tevis
Pazust neatļauj.

Olga Kļaviņa

Ārija Āre

Vai aizmirst var ....

Es raugos ziedā kā brīnumā
Un klausos ziedlapu mūzikā.
Es pieskaros ziediem kā stīgai,
Stīgai, kurā saklausu mīlestību.
Kā man saglabāt šo jauko mirkli,
Mirkli, kurā ziedu maigums skan?
Tas ar savām ziedu gaismas plaukstām
Dvēseli un manus sapņus skauj.
Ziedi novītīs, bet melodija skanēs,
Arī sniegos siltu gaismu lies.
Par šo mirkli, ziedu skaņās rasto
No sirds es vēlos pasacīt – paldies.

Vai aizmirst var
debešķīgo nakti,
tu nāci viens,
es gāju viena,
zvaigžņu debess
vaļā vērās,
bija pagājusi
vissteidzīgākā diena.
Atceros to zvaigzni
Piena ceļa malā,
tu acis augšup
verot teici –
zvaigzne spožākā
ir mīļā tava,
tik spoži debessjumā
spīd tik viena.
Visu atceros –
sirds krūtīs stipri sitās,
tu daudz ko teici –
runāji bez mitas,
neaizmirsīšu nekad
šo skaisto nakti,
kad zvaigznes spīdēja
pār mums uz vakti !

Sarmīte Rode
Cik debesis augstu,
Vistīrākais spogulis!
Par puķi es plaukstu,
Kur Dievs mani iesējis.
Tik silti gaisma krīt,
Rīts atver durvis dienai.
Man tikai jāļauj sirdī
Tai klusiem soļiem ienākt.

Juris Siliņš
Takai
Milzt krēsla aiz loga šai vakarā baltā.
Uz galda deg svecītēm rotāta sirds.
Kā kvēlošas zvaigznes tur tālumā saltā,
Te mājīgā telpā daudz actiņu mirdz.
Un visas mirdz satrauktu cerību gaidās,
Kā vēl viens mīļš lolojums Koknesē dzims,
Kā pasaulē nākšanas sāpīgās vaidās
Pie gādīgām kūmām viņš laimīgi rims.
Sāk zieds smaržot vāzē, dzirkst
šampanietis glāzē
Un uzsaucot tostu kāds skaļi saka:
„Tai radībai dzimušai jaunmēness fāzē,
Nu dāvāsim skaistu vārdiņu – taka!”
Mēs iesim pa taku kā darbīgi latvji,
Kur aizlaiku laikos ir gājis pats Dievs.
Caur sidraba birzi, gar ozolu gatvi,
Pa kalnu uz augšu – pret debesīm!

Nacionālais Veselības dienests
informē, ka nelielu traumu vai vieglu
saslimšanu gadījumos iedzīvotājiem,
lai saņemtu vajadzīgo palīdzību vai
konsultāciju, iespējams:
• sazināties ar savu ģimenes ārstu (telefonkonsultācijas, apmeklēt
ģimenes ārstu akūto pacientu pieņemšanas laikā, pieteikt ģimenes ārsta mājas vizīti);
• pašam doties uz tuvāko ārstniecības iestādi (pie dežūrārsta, uz steidzamās medicīniskās palīdzības punktu, slimnīcas uzņemšanas nodaļu);
• ārpus ģimenes ārsta darba laika darbadienās plkst. 17.00-18.00,

brīvdienās un svētku dienās visu
diennakti ir iespēja zvanīt uz Veselības ministrijas un Nacionālā veselības dienesta izveidoto Ģimenes ārstu
konsultatīvo tālruni 66016001 un
saņemt kvalificētu mediķa padomu
vienkāršāku saslimšanu gadījumos.
Zvanot uz minēto tālruni, konsultācijas tiek sniegtas par dažādiem medicīniskiem jautājumiem – kā rīkoties
paaugstinātas temperatūras un saaukstēšanās gadījumā, paaugstināta
asinsspiediena, vemšanas, caurejas,
vēdera, ausu sāpju, dažādu traumu un
lūzumu gadījumos, saules (tajā skaitā, solārija) apdegumu gadījumos.

Ģimenes ārstu prakses Kokneses novadā:

Ziedoņa Mauliņa ģimenes ārsta prakse

Adrese: Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses pag., Kokneses nov., LV-5113
Tālrunis: 29109059, 65161128 E-pasts: dr.maulins@inbox.lv
Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena Piektdiena

Prakses darba
8.00-16.00 11.00-19.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00
laiks
Ārsta pieņem9.00-14.00 14.00-19.00 8.00-13.00 8.00-13.00 8.00-13.00
šanas laiks
Mājas vizītes var pieteikt no plkst. 8 – 15 pa tālruni 65161128 vai 29109059.

Andas Elstes ģimenes ārsta prakse

Adrese: Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses pag., Kokneses nov., LV-5113
Tālrunis: 65161643 E-pasts: andaelste@inbox.lv
Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena Piektdiena

Ārsta pieņem8 – 13
15 – 19
8 – 13
15 – 18
8 – 13
šanas laiks
Prakses darba
8 – 16
9 – 19
8 – 16
9 – 18
8 – 16
laiks
Mājas vizīti iespējams pieteikt ģimenes ārsta prakses darba laikā līdz plkst.
15:00, zvanot pa tālruni 65161643.

Dainas Eglītes ģimenes ārsta prakse

Adrese: Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses pag., Kokneses nov., LV-5113
Tālrunis: 65161776 E-pasts: daina603@inbox.lv
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Ārsta pieņem12 – 16
10 – 14
13 – 19
8 – 13
9 – 13
šanas laiks
Prakses darba
8 – 16
8 – 16
8 – 19
8 – 16
8 – 16
laiks
Akūtiem pa12 – 13
10 – 11
13 – 14
8–9
9 – 10
cientiem
Mājas vizītes var pieteikt no plkst. 8 – 15 pa tālruni 65161776.
Iespējamas telefoniskās konsultācijas stundu pēc pieņemšanas pa tālruni
29553191.

Daces Graudas ģimenes ārsta prakse

Adrese: Pagastmāja, Bebru pag., Kokneses nov., LV-5135
Tālrunis: 65164157 E-pasts: grauda.dace@inbox.lv
Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Ārsta
9 – 12
pieņemšanas
9 – 13
16 – 19
9 – 13
13 – 16
laiks
Prakses darba
9 – 17
8 – 16
8 – 15
9 – 19
8 – 15
laiks
Akūtiem
9 – 10
13 – 14
9 – 10
9 – 10
pacientiem
13 – 14
Ārsta palīga
pieņemšanas
8 – 13
9 – 14
laiks
Telefoniskās konsultācijas pusstundu pēc pieņemšanas laika sākuma un
pusstundu pēc pieņemšanas laika beigām pa tālruni 65164157.

Daces Graudas ģimenes ārsta prakse, Iršu filiāle

Adrese: „Vizbuļi”, Iršu pag., Kokneses nov., LV-5108
Tālrunis: 65163616 Pieņemšanas laiks: Trešdienās no plkst. 8:00 – 14:00

Svarīgi zināt! Saņemot valsts apmaksātu medicīnisko palīdzību, pacientam jāsedz neliela izmaksu daļa, maksājot pacienta iemaksu. Ģimenes ārsta apmeklējums tagad maksā 1,42 eiro. Ģimenes ārsta mājas vizīšu cenas nosaka katra
ģimenes ārsta prakse atsevišķi, bet ir
pacientu kategorijas, kam ģimenes ārstu
mājas vizītes pilnībā vai daļēji apmaksā
valsts. Piemēram, par mājas vizīti ģimenes ārstam nav jāmaksā bērniem līdz 18
gadiem, I grupas invalīdiem, pacientiem
ar noteiktām diagnozēm, kam nepieciešama paliatīvā aprūpe, pacientiem, kas
saņem veselības aprūpi mājās, pacientiem, kam nepieciešama plaušu mākslīgā
ventilācija. Tiem pacientiem, kas vecāki
par 80 gadiem, gripas slimniekiem gripas
epidēmijas laikā, kā arī tad, ja ģimenes
ārsts pats izvēlas doties pie pacienta, kurš
pirms tam ir saucis neatliekamo palīdzību, mājas vizīte maksā 2,85 eiro.
Ārpus sava ģimenes ārsta darba
laika saslimšanas vai traumas gadījumā
pēc palīdzības var doties uz tuvākajām
ārstniecības iestādēm:

• pie dežūrārsta „Jēkabpils reģionālajā slimnīcā” – A. Pormaļa 125,
Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201,
tālr. 65237816 (dežūrārsts pieņem pieaugušos un bērnus sestdienās no 9.00
- 18.00);
• tuvākais steidzamais medicīniskās palīdzības punkts „Aizkraukles
medicīnas centrs” – Bērzu iela 5, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101,
tālr. 65133899, 65133873; ?
• Uz tuvāko slimnīcas uzņemšanas
nodaļu:
„Jēkabpils reģionālā slimnīca” – A.
Pormaļa 125, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201, tālr. 65237816.
„Madonas slimnīca” – Rūpniecības
iela 38, Madona, Madonas novads, LV4801, tālr. 64807066, mob. 26174330.
Vairāk informācijas par veselības
aprūpes iespējām var uzzināt Nacionālā veselības dienesta mājas lapā www.
vmnvd.gov.lv
• Gadījumos, kad dzīvībai draud
briesmas, jāzvana Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam – 113.

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
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Patrīcijai un Ralfam Eidukiem zelta
FK „Koknese” uzvar AFL regulārajā sezonā
Rezultatīvākais koknesiešu rindās
medaļas Latvijas čempionātā distanču
un arī visā turnīrā ar 74 (42+32) punktiem bija Rihards Krauklis, Guntars
slēpošanā pirmajā posmā
Skudra sakrāja 47 (27+20) punktus,
18. un 19. janvārī Madonas sporta un atpūtas bāzē „Smeceres sils”
Latvijas čempionāts distanču slēpošanā pirmajā posmā ar teicamiem
rezultātiem pārliecinoši startēja Aizkraukles novada sporta skolas audzēkņi – bebrēnieši Ralfs, Patrīcija
un Edijs Eiduki. Pirmajā dienā sacensību dalībnieki veica sprinta distanci 1,1 kilometra garumā slidsolī,
nākamajā dienā tādu pašu distanci
klasiskajā solī. Sniega trūkuma dēļ
distances bija tik īsas. Pirmajā dienā Ralfs Eiduks V18 grupā izcīnīja
pirmo vietu, bet vīriešu konkurencē
starp labākajiem Latvijas un Igaunijas sportistiem, viņam bija 17. re-

zultāts. Patrīcijai Eidukai S14 grupā
arī ieguva pirmo vietu. Labi veicās
jaunākajam brālim Edijam Eidukam
V12 grupā – viņš ieguva otro vietu.
Arī otrajā sacensību dienā Ralfs Eiduks V18 grupā pārliecinoši uzvarēja, bet vīriešu konkurencē viņam
bija sestais labākais rezultāts. Patrīcija Eiduka līdzjutējus iepriecināja
ar vēl labāku rezultātu kā pirmajā
dienā, kvalifikācijas braucienā viņa
nokļuva ar gandrīz 40 sekunžu pārsvaru, finālā iegūstot zelta medaļu.
Edijs Eiduks kvalifikācijas braucienā V12 grupā ieguva desmito, bet
finālā 11. vietu.
Kokneses Novada Vēstis

No Swedbank kausa izcīņas Igaunijā
pārved zelta medaļu

bet Gatis Egle 41 (14+27) punktus.
Nākamās spēles koknesieši aizvadīs jau izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā, kur pretī stāsies komanda
„Bārbele”, kas regulārās sezonas
kopvērtējumā izcīnīja 8.vietu.
Otra Kokneses komanda „Keiptauna” šoreiz izcīnīja 10. vietu, 13
spēlēs gūstot 6 punktus un atpaliekot
vienu punktu no Vecbebru komandas.
AFL 2013/2014 regulārā sezona
Vieta Komanda

1.
2.
3.

Ceļā uz uzvaru! Turnīra uzvarētāji florbola komanda „Koknese” labākā
10 komandu konkurencē! Foto no Kokneses novada domes arhīva.
26. janvārī Kokneses sporta centrā
tika aizvadītas pēdējās spēles Aizkraukles florbola līgas (AFL) regulārajā
sezonā. Par turnīra uzvarētājiem kļuva
FK „Koknese”, kas izrādījās labākā
10 komandu konkurencē. Koknesieši turnīra laikā piedzīvoja tikai vienu

zaudējumu un vienu reizi nospēlēja
neizšķirti pamatlaikā, pārējos 11 mačos gūstot uzvaras. Kopā 13 spēlēs
FK „Koknese” guva 200 vārtus, kas ir
pārliecinoši labākais rādītājs visā turnīrā un ielaida tikai 49 vārtus, kas arī
ir labākais rādītājs turnīrā.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Koknese
Silarozes
SK
„Aizkraukle/
Fans”
Lielvārde U16
Daudzese
Kurmene
Krustpils
Bārbele
Vecbebri
Keiptauna

Spēles Punkti

13
13

35
31

13

27

13
13
13
13
13
13
13

22
22
18
18
9
7
6

Dāvis Kalniņš

Koknesieši ar medaļām atgriezušies no
Latvijas čempionāta soļošanā telpās
25. janvārī Rīgā norisinājās Latvijas čempionāts soļošanā telpās visām
vecuma grupām. Aizkraukles novada
Sporta skolas Kokneses grupas audzēkņi pārveda mājās trīs godalgas:
1 – zelta, 1 – sudraba un 1 – bronzas.
5000 m soļojumā junioriem pir-

mais finišēja Krišs Rudzons, tikpat
garā distancē jauniešiem viņa treniņgrupas biedrs Kalvis Lāzers – otrais.
Trešo vietu 3000 m distancē juniorēm izcīnīja Jana Fedotovska.
Pirmo reizi, startējot šāda mēroga
sacensībās, 1000 m distancē meitenēm

astoņpadsmit dalībnieču konkurencē
Natālija Zeica un Elīza Matušonoka izcīnīja attiecīgi 5. Un 7. Vietu. 2000 m
distancē meitenēm 13 dalībnieču konkurencē kā ceturtā finišēja Līna Gražule, Samanta Mamonova – divpadsmitā.
Viktors Ņuhtiļins

Vieglatlēti startē Rīgā un Jēkabpilī
Lepojamies ar zelta medaļu ieguvējiem! Ralfs un Patrīcija Eiduki
Swedbank kausa izcīņā Igaunijā. Foto no Eiduku ģimenes arhīva.
No Kokneses novada uz kaimiņzemi devās jaunie distanču slēpotāji:
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas
skolēni Ralfs un Patrīcija un Edijs
Eiduki, Bebru pamatskolas skolēns
Edijs Eiduks. Viņi ir arī Aizkraukles novada sporta skolas audzēkņi.
Treneris Ingus Eiduks pastāstīja, ka
vērienīgajās sacensībās piedalījās
600 dalībnieki no Igaunijas un Latvijas vecumā līdz 23 gadiem. Ralfs
Eiduks V18 grupā 7,5 kilometru
distancē startēja kopā ar gados vecākiem slēpotājiem. Distanci viņš veica ar 8. labāko rezultātu, bet kopvērtējumā savā vecuma grupā ieguva 3.

vietu. Patrīcija Eiduka S14 grupā
2,5 kilometru slēpojumā, apsteidzot
nopietnas konkurentes, izcīnīja zelta
medaļu! V12 grupā, noslēpojot kilometru garu distanci, Edijs Eiduks
ieguva 5. vietu un arī medaļu, jo
šajās sacensībās medaļas pasniedza
pirmo piecu vietu ieguvējiem. Augstie rezultāti ir kaldināti pacietīgā
ikdienas darbā – katru dienu pēc
mācībām skolā Ralfs, Patrīcija un
Edijs vairākas stundas pavada trenējoties trasēs Pļaviņās vai Madonā.
Izcīnītās uzvaras dod jaunu sparu
nākamajiem mērķiem!
Kokneses Novada Vēstis

Ralfs un Patrīcija uzvar Latvijas
čempionātā biatlonā
Šajā sezonā Ralfs un Patrīcija Eiduki braši turas uz uzvarētāju pjedestāla. To apliecināja arī 1. un 2. februārī aizvadītais Latvijas čempionāts
biatlonā Madonā. Pirmajā sacensību
dienā sprintā Patrīcija C grupā jaunietēm pārliecinoši izcīnīja uzvaru.

Arī Ralfam B grupā jauniešiem bija
vislabākais rezultāts. 2. februārī
masu startos Patrīcija savā vecumā
grupā ieguva 1. vietu, bet B grupā
uzvarēja Ralfs. Apsveicam ar uzvarām mūsu novada jaunos sportistus!
Kokneses Novada Vēstis

Rīgas atklātajā čempionātā godalgas
koknesiešiem
7. un 8. februārī norisinājās Rīgas
atklātais čempionāts un junioru meistarsacīkstes vieglatlētikā telpās. Kokneses vieglatlēti izcīnīja divas godal-

gas - lodes grūšanā vīriešiem Mārtiņš
Broks - otrais, 1500 m distancē juniorēm Jana Fedotovska - otrā.
Viktors Ņuhtiļins

Janvāra nogalē Kokneses novada vieglatlēti piedalījās dažāda
vecuma sacensībās Rīgā un Jēkabpilī. 30. janvārī Rīgas sporta manēžā Studentu sacensību ietvaros 2.
vietu lodes grūšanā izcīnīja Mārtiņš
Broks ar rezultātu 15,53 metri. Savukārt trīssoļlēkšanā 2. vietu ieguva
Dāvis Kalniņš, kas aizlēca 13,97
metrus tālu.

Sestdien, 1. februārī Rīgas sporta manēžā risinājās Rīgas jaunatnes
čempionāts vieglatlētikā, kur piedalījās arī sportisti no Kokneses.
Trenera Igora Lulles vadībā 3. vietu trīssoļlēkšanā janiešiem ar 13,22
metrus tālu lēcienu izcīnīja Ilmārs
Kalniņš, bet lodes grūšanā jaunietēm Agnesei Vilcānei 12. vieta, bet
Vandai Voikinai – 13. vieta.

Kamēr jaunieši sacentās Rīgā,
tikmēr veterāni startēja Jēkabpils atklātajā ziemas čempionātā vieglatlētikā, kur piedalījās un godalgotas
vietas ieguva mūsu novada vieglatlēti. Šoreiz novadu pārstāvēja Arvīds Vītols, Aija Vītola, Māris Eglītis, Aigars Kalniņš un Normunds
Skangalis.

Arvīds Vītols

Augstlēkšana

1,40 m

2.v. grupā

6.v. kopvērtējumā

Arvīds Vītols

Lode

11,61 m

2.v. grupā

4.v. kopvērtējumā

Arvīds Vītols

Tāllēkšana

4,77 m

1.v. grupā

3.v. kopvērtējumā

Aija Vītola

60 m

10,87s

1.v. grupā

10.v. kopvērtējumā

Aija Vītola

200 m

40,21s

1.v. grupā

8.v. kopvērtējumā

Aija Vītola

Lode

6,78 m

1.v. grupā

13.v. kopvērtējumā

Aigars Kalniņš

60 m

8,54 s

2.v. grupā

12.v. kopvērtējumā

Aigars Kalniņš

Tāllēkšana

4,04 m

1.v. grupā

15.v. kopvērtējumā

Māris Eglītis

Tāllēkšana

5,52 m

2.v. grupā

8.v. kopvērtējumā

Normunds Skangalis

Lode

13,75 m

1.v. grupā

2.v. kopvērtējumā
Kokneses Sporta centrs

Otrās kārtas sacensības peldēšanā Salas
peldbaseinā
21. februārī Jēkabpils novada Salas peldbaseinā notika tradicionālo 5
kārtu sacensību peldēšanā otrā kārta.
Kopumā šajās sacensībās piedalījās
67 peldētāji dažādās vecuma grupās.
Šajās sacensībās dalībnieki sacentās
distancēs – brīvajā stilā un brasā.

Koknesi šajās sacensībās pārstāvēja: Atis Āre, Lelde Āre, Ričards
Andžāns, Rebeka Andžāne un Milana Moreva.
Savā vecuma grupā 50 m brīvajā
stilā 2. vieta Rebekai Andžānei.
Savā vecuma grupā 100 m brī-

vajā stilā 2. vieta Atim Ārem, ar rezultātu 1:07.87, 3. Vieta Ričardam
Andžānam.
Savā vecuma grupā 50m brīvajā
stilā 1. vieta Leldei Ārei.
Jolanta Grugule,
trenere
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Aizvadīts Kokneses novada
basketbola turnīrs

Veiksmīgākā komanda ar nosaukumu „Eļļa” uzvarēja visās četrās spēlēs un izcīnīja pirmo vietu turnīrā.
Foto: Irēna Žabinska
2. februārī Kokneses sporta centra sporta hallē norisinājās basketbola turnīrs, kur piedalījās 5 komandas
no Kokneses novada. Visas komandas izspēlēja apļa turnīru jeb katra
komanda spēlēja ar katru vienu spēli.
Pavisam tika aizvadītas 10 spēles,
katra spēle ilga 2 x 10 minūtes tīrā
spēles laika. Pavisam komandu sastāvos uz laukuma izgāja 33 basketbolisti.
Par veiksmīgāko komandu šoreiz kļuva „Eļļa”, kas uzvarēja visās
četrās spēlēs un izcīnīja pirmo vietu
turnīrā. „Eļļa” visās spēlēs uzvarēja
ar vismaz 30 punktu pārsvaru. Otro

vietu izcīnīja komanda „Raivja Dream Team”, kam trīs uzvaras četrās
spēlēs. Trešo vietu ieguva „Sārtais
Džihads”, kas spēja uzvarēt divas
spēles no četrām. Ceturtā un piektā
vieta attiecīgi komandām „Latiņš” un
„Jēlas Olas”. Ja pirmo trīs vietu ieguvēju sastāvos spēlēja basketbolisti
ar pieredzi, tad pēdējo divu vietu komandu sastāvos pārsvarā bija I.Gaiša
Kokneses vidusskolas audzēkņi, kas
demonstrēja lielisku cīņassparu pat
pret ļoti pieredzējušiem basketbola
spēlētājiem.
Rezultatīvākais turnīra spēlētājs
ar vidēji spēlē gūtiem 36,8 punktiem

bija Didzis Bērziņš, kas šoreiz pārstāvēja komandu „Eļļa”, bet ikdienā
spēlē LBL 2. divīzijā „Līvāni” komandas sastāvā.
Otrajā un trešajā vietā divi citi
„Eļļas” pārstāvji – Mārtiņš Gražulis
(15,8 punkti) un Andrejs Pavļenkovs
(11,8 punkti).
Paldies tiesnešiem, sekretāriem
un fotogrāfei par lielo palīdzību, kā
arī dalībniekiem par lielo atsaucību
turnīra veiksmīgai norisei. Tiksimies
nākamajos sporta centra organizētajos pasākumos!
Dāvis Kalniņš,
Kokneses Sporta centra direktors

Seko Voldemāra Jākobsona vēlējumam –
ziemā jāsporto!

Ar smaidu un sportisku garu! Jau trešo reizi pasākumā piedalījās
Voldemāra Jākobsona skolnieks Andrejs Muraško.
Ziemas vidū svinam tēlnieka,
skolotāja un sportista Voldemāra Jākobsona dzimšanas dienu. 27. janvārī, sagaidot dižā novadnieka 115.
gadadienu, viņa atdusas vietā Zutēnu
kapos Bebru pamatskolas skolēni iededza sveču liesmiņas.
Jau ceturto reizi Bebru pagasta
Mežaparkā, bērni un pieaugušie apliecināja, ka ar prieku turpina Jākobsona
vēlējumu – ziemā jāsporto! Ja arī šoreiz sniegs trūkums neļāva laisties ar
slēpēm, bija padomāts par citām interesantām ziemas izklaidēm. Vairums
pasākuma dalībnieki, to skaitā vecāki
ar pavisam maziem ķipariem, atzina,
ka iepriekšējās tikšanās reizēs sals vēl
stiprāk kniebis vaigos, tāpēc viņuprāt,
aukstā, bet saulainā ziemas diena bija
kā radīta sportiskām aktivitātēm. Pasākumu atklājot, Bebru pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Pabērza sacīja:

„Satikšanās ziemas vidū Mežaparkā,
ir kļuvusi par tradīciju!” Lai visiem
labi veiktos, tēlnieka Voldemāra Jākobsona memoriālās mājas – muzeja
vadītāja Mairita Pavloviča un pasākuma organizatore Gita Kosmačevska,
katram dalībniekam dāvāja simbolisku pasākuma kartīti ar V. Jākobsona
logo. Ar to rotājoties, varēja sākties
jautra iesildīšanās, ko vadīja Bebru
pamatskolas sporta skolotāja Jeļena
Čerņauska. Brīvdabas estrādes teritorijā uz nelielā dīķa, pie kura vasarā
ir jauka atpūtas vieta, mazi un lieli
izmēģināja veiksmi ar hokeja nūju
trāpīt ripu vārtos. Hokeja nūju droši
turēja arī pavisam mazi ziemas prieku
baudītāji. Sārtiem vaigiem un smaidu
sejā turpinājās ragaviņu vilkšanas sacensības uz laika. Sniegs bija pietiekami uzsnidzis, lai ragaviņas viegli
slīdētu. Ar lielu sajūsmu, daudziem to

darot pirmo reizi, sadaloties komandā
pa četri, tika spēlēts ziemas volejbols,
saukts arī par dvieļubolu. No malas
skatoties, tas nemaz nelikās vienkārši
– četratā turot dvieli, pārmest volejbola bumbu pāri „tīklam” un pretiniekiem to naski notvert. Tikpat labi,
citam citu uzmundrinot, dalībniekiem
veicās bumbiņas mešana mērķī un ar
aizsietām acīm bumbiņu atrašana norobežotā laukumā pusminūtes laikā.
Ja sniega par maz sniegavīra celšanai,
paši var kļūt par sniegavīriem – sprieda bērni, darbojoties jautrā atrakcijā.
Jau trešo reizi šajā pasākumā piedalījās Voldemāra Jākobsona skolnieks, Bebru pamatskolas 1970. gada
absolvents – rīdzinieks, bet sirdī īstens
bebrēnietis Andrejs Muraško. Viņš
atminējās, ka arī viņa skolas gados
gadījušās ziemas bez liela sniega, bet
sniegiem bagātajās ziemās, skolotāja
Jākobsona rosināti, fizkultūras stundās skolēni slēpojuši apmēram trīs
kilometru garas distances līdz Zutēniem, Brencēniem vai uz Jaunbebru
pusi. „Voldemārs Jākobsons bija liels
sporta entuziasts un stingrs skolotājs,
kuru atceros ar lielu cieņu” – sacīja
Andrejs Muraško. Iekurtais ugunskurs un karstā tēja sasildīja mazliet
nogurušos, bet ne nosalušos sportotājus. Par aktīvu darbošanos, visi saņēma Bebru pagasta pārvaldes sarūpētās
šokolādes. „Mēs uzvarējām salu!” –
vienprātīgi atzina lieli un mazi. Jāteic
vēlreiz paldies janvāra dižajam jubilāram Voldemāram Jākobsonam,jo, pateicoties viņa iesāktajam, bebrēniešos
nenorims sportiskais gars!
Sarmīte Rode
Dzintras Sniedzes foto

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Aicinām piedalīties
ar savu ideju!
APSTIPRINĀTS:
Biedrības „SB Koknesis”
valdes priekšsēdētājs
Guntars Rudmiezis
2014. gada 1. februārī
Biedrība „SB KOKNESIS” izsludina ideju konkursu, projekta
„Zirgu Stacija” projekta ietvaros,
par pieturvietu arhitektoniski telpisko izskatu Koknesē.
NOLIKUMS
Konkursa tēma.
Konkursa tēma ir „Pieturvietas
zirgu pajūgam.” Darbu autori aicināti sniegt savas idejas par to, kā
praktiski varētu izskatīties pieturvietas, kur piestāt zirgu transportam – pajūgam, pie tūrisma objektiem Koknesē.
2014. gada pavasarī ikvienam
Kokneses iedzīvotājam vai viesim
būs iespēja apskatīt interesantākās
tūrisma vietas zirgu pajūgā. Lai organizētu šo pasākumu, nepieciešamas pieturvietas.
Konkursa uzdevums: Iegūt
iespējami labāko ideju par vizuālo
pieturvietas izskatu.
Konkursa mērķis: Veicināt
Kokneses atpazīstamību, atbalstīt
sabiedrības iniciatīvu, būt aktīviem līdzdarbojoties ideju izstrādē par Kokneses vizuālā tēla
izskatu.
Konkursa dalībnieki: jebkura
fiziska vai juridiska persona vai
grupa.
Konkursa noteikumi:
1. Atbilstība tēmai.
2. Visām pieturvietām jābūt ar
kopēju ideju, bet katrai atsevišķi jāizceļas ar individualitāti.
3. Katrai pieturvietai jāatspoguļo informācija par attiecīgo tūrisma objektu. Pieturvietai jāizraisa
apmeklētājos uzmanību, ziņkārību,
interesi, kā arī tai jāiekļaujas Kokneses ainavā.
4. Radošums
5. Oriģinalitāte
6. Vēlams aprēķinātas vienas
pieturvietas izgatavošanas izmaksas
Konkursam iesniedzamie dokumenti:
Pirmā aploksnē: (uz tās jānorāda šifrs (burti, cipari, nosaukums, devīze), nedrīkst norādīt
autoru)
1. Viena vai vairākas skices uz
A4 formāta lapām.
2. Paskaidrojuma raksts – latviešu valodā, kurā iekļautas atbildes uz jautājumiem:
2.1. Pieturvietas apraksts, skice
2.2. No kāda materiāla izgatavota

2.3. Vienas pieturvietas izmērs
2.4. Izgatavošanas aptuvenās
izmaksas
3. Visām lapām jābūt cauršūtām.
Otra slēgta aploksne: informācija šifra atkodēšanai par autoru – vārds, uzvārds, kontaktinformācija – tel., epasts
4. Visus dokumentus iesniegt
Tūrisma informācijas centrā, katru
darba dienu 9:00 – 13:00, 14:00 –
17:00.
Termiņš: 2014. gada 10. februāris līdz 2014. gada 10. marts
Vērtēšana:
1. Konkursa darbus vērtēs komisija:
Daina Liepiņa – Kokneses Tūrisma centra vadītāja
Zane Zariņa – Kokneses Tūrisma centra
Benita Peciņa – Kokneses komunālas nodaļas vadītāja p.i.
Ilona Miglāne – projekta „Zirgu
Stacija” koordinatore
Armands Vitenbergs – projekta
„Zirgu stacija” tehniskais speciālists
2. Tiks vērtēts vai ideja ir reāli
īstenojama dzīvē,
3. Par konkursa uzvarētāju kļūs
viens autors, kurš iegūs žūrijas lielāko atbalstu
4. Konkursa uzvarētāja ideja
tiks realizēta dzīvē.
Konkursa dalībnieki nodod
īpašumtiesības un autora mantiskās
tiesības uz ideju priekšlikumiem
pilnā apmērā bez ierobežojumiem,
tai skaitā tiesības veikt tajos grozījumus.
5. Žūrijas komisijai ir tiesības
lemt par veicināšanas balvu piešķiršanu un tās apmēru.
6. Konkursa rezultāti tiks paziņoti individuāli, Kokneses mājas
lapā www.koknese.lv.
Apbalvošana:
1. Balvu pasniegšana notiks
Sama atklāšanas svētkos – 2014.
gada 17. maijā
2. Visu autoru darbi būs apskatāmi Tūrisma informācijas centrā.
Balvu fonds:
1. Naudas balva 100,00 EUR
apmērā no Biedrības „SB Koknesis”
2. Dāvanu karte 30.00 EUR
apmērā, izjādei ar zirgiem vai
braucienam Viktorijas tipa pajūgā.
3. Tūrisma informācijas centra
pārsteiguma balva.
Kontaktinformācija:
Ilona
Miglāne tel. 27783933 vai epasts:
ilonix@inbox.lv
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Priecājos par katru dzīves dienu

Draudzība uz mūžu. No kreisās: Austra Finka ar draudzeni Maigu.
Foto no Austras Finkas arhīva.
„Pirms dažiem gadiem ar draudzeni pieņēmām lēmumu – līdz 90
gadiem dzīvosim intensīvi!” Šo vārdu
teicēja – koknesiete Austra Finka 12.
februārī sagaidīja 90. dzimšanas dienu! Savus dižos dzīves gadus jubilāre
nes kā lielu dzīves balvu. Neilgu brīdi pirms skaistā notikuma, ciemojos
Austras kundzes mājīgajā dzīvoklītī
Kokneses Ģimenes atbalsta dienas
centra ēkas 2. stāvā. Klausoties ar
kādu degsmi bagāto gadu īpašniece, vārdiem plūstot kā burbuļojošam
strautam, atmiņās pāršķīra dzīves
lappuses, sajutos kā nelielā monoizrādē. Kāds garīgs spēks un labestība
mājo ārēji trauslā, bet stiprā un sīkstā
sievietē, kuras mūžam cauri vijušies
Latvijas valsts likteņa meti. Domāju,
ka tiekoties ar sirdsdraudzeni Maigu,
viņām jāpieņem jauns lēmums – intensīvi darboties līdz 100 gadiem!
Piecu gadu vecumā mācās lasīt
Madonas apriņķa Ļaudonas pagastā „Indrānu” mājās Jāņa un Marijas Vilnīšu ģimenē, baltā ziemas
saule sveic viņu meitiņas Austras
piedzimšanu, bet Laimes māte šūpulī ieliek darba tikumu un nerimstošu
dzīves prieku. Mazā Austra, tāpat kā
Annas Brigaderes Annele, ik soli sper
lielu brīnumu gaidās. „ Mūsu mājas
bija Aiviekstes upes krastā, kā man
patika tur kavēties! Tēvs bija kurpnieks, ļoti labs sava amata pratējs.
Vietējie tikai pie viņa pasūtīja jaunus
apavus. Mamma rosījās pa māju un
vēl audzināja manus jaunākos brāļus
Āriju un Imantu. Piecu gadu vecumā,
kad piedzima jaunākais brālis Imants,
mani aizveda padzīvot pie vecvecākiem Ļaudonas centrā. Vectēvs bija
liels grāmatu un avīžu lasītājs, sēžot
viņam klēpī nemitīgi dīcu lai pasaka
kā sauc to un to burtiņu. Tā nemanot
un visiem par lielu pārsteigumu es iemācījos lasīt gan vecajā, gan jaunajā
drukā! Lielākais kārums par uzcītību
man bija baltmaizes šķēle ar zemeņu
ievārījumu un piena krūzīti. Vecāmāte pati audzēja vairākas zemeņu šķirnes. Tajā pašā vasarā, man piecgadīgam meitēnam, uzticēja ravēt celītes
starp zemeņu dobēm. Tas bija mans
pirmais nopietnais darbs,” kā šodien
atceras Austras kundze.
Ganu meitenes vasaras
Pēc astoņiem Ļaudonā pavadītiem gadiem, Vilnīšu ģimene pārceļas uz dzīvi Praulienā. „Deviņu
gadu vecumā sākās mana pirmā ganu
vasara. Vecāki nebija tik trūcīgi, lai
man būtu jāpelna sev iztika, viņi
gribēja, lai es lieki neblēņojos, bet
daru ko noderīgu. Tā es pie labiem
saimniekiem ganīju piecas govis un
aitu pulciņu. Rudenī mājās pārbraucu ar krietnu vezumu – kviešiem,
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miežiem, gaļu un vēl naudiņu skolas
lietu iegādei,” ar lepnumu teic bijusī
ganu meitene. Arī otrā vasara paiet
pie tiem pašiem saimniekiem. Austra
ar kaimiņu meitenes gādību lasa no
bibliotēkas atnestās grāmatas par izcilu mākslinieku dzīvi. „Desmit gadu
vecumā es zināju Džuzepi Verdi un
viņa operas,” saka grāmatu mīļotāja.
Jaunība zem kara zīmes
Pēc teicamām skolas gaitām
Praulienā, tās turpinās Viesienas skolā, jo ģimenei atkal jāmaina dzīvesvieta. Viesienā, dzīvojot pie Kaķīšu
ezera, 1940. Gada pavasarī kaimiņu
„Baltužēnu” mājās Austra iepazīstas
ar ciemos no Krāslavas atbraukušo
par viņu trīs gadus jaunāko meiteni
vārdā Maiga. Tā sākas divu meiteņu sirds draudzība, kas turpinās jau
74 gadus. Latviešu tautai liktenīgajā 1940. gada vasarā abas meitenes
„Baltužēnos” pa radio dzird Valsts
prezidenta Kārļa Ulmaņa pēdējo
uzrunu ar vārdiem: „Palieciet savās
vietās…” Viņas, vēl pusaudzes būdamas, saprot, ka nekas vairs nebūs
kā agrāk.
Otrā Pasaules kara sākums Vilnīšu ģimeni pārsteidz Taurupes pagastā. Kara duna pārrauj Austras iesāktās skolas gaitas un pirms laika liek
kļūt pieaugušai. „ Taurupē iepazinos
ar kaimiņu puisi Kārli Dauguli. Lai
izvairītos no darba dienesta Vācijā, nolēmām apprecēties. 1942.gada
aprīlī es astoņpadsmit gados kļuvu
sieva. 1943. gada 29. maijā man piedzima dēls Uldis. Atminos, kā vīrs un
viņa māte atbrauca mums pakaļ uz
Ērgļu slimnīcu. Nākamajā dienā Kārli un vēl citus pagasta puišus iesauca
vācu leģionā. Atvadījāmies, vēl nezinot, ka nekad vairs neredzēsimies.
Pēc gadiem uzzināju, ka vīram izdevies kara beigās ar bēgļu laivu nokļūt
līdz Vācijai, bet uz mūžu viņš atdusas Austrālijas zemē. Man jaunības
nebija, tā pagāja zem kara zīmes,” ar
skumjām teic Austras kundze.
Šuvēja ar zelta rokām
Pēc bēgļu gaitām Austra ar ģimeni atgriežas Praulienā. 1945. gada
otrajā pusē viņa ar draudzeni Maigu
dodas uz Rīgu darba meklējumos.
Pa dienu darbs, bet vakarā mācības
Raiņa vakara vidusskolā. Kādā reizē
braucot uz mājām Praulienā, Austra
iepazīstas ar jaunu vīrieti Arvīdu Finku, kuram jau aiz muguras izsūtījuma
gadi Vorkutā. 1950. gadā viņi Baložu ciema padomē dod viens otram
jā vārdu. Austras kundze man rāda
nodzeltējušu fotogrāfiju, kurā viņa
- skaista gaišmate un Arvīds, ar labestīgu smaidu. 1958. gadā Finku
ģimene pārceļas uz Lazdonu, tad tiek
pie savas mājiņas Praulienā. Garš

darba mūžs Austrai pavadīts, strādājot par sieviešu vieglo apģērbu šuvēju
„Madonas sadzīves pakalpojumos”.
„Šuvēja ar zelta rokām,” – par Austru teic visi, kas viņu pazīst. „Desmit
gadu vecumā, kad gāju ganos, man
uzdāvināja katūna gabaliņu. Tik ļoti
gribēju tikt pie jaunas kleitiņas, bet
nebija, kas pamāca. Izārdīju veco
kleitu un pēc tās piegriezu sev jaunu.
Tā pašmācības ceļā apguvu šūšanas
noslēpumus” – atminas pieredzējusī
šuvēja. Par labu darbu Austras kundze
saņēmusi neskaitāmus apbalvojumus,
viņas darbs cildināts avīžu rakstos. Ar
lepnumu viņa rāda no LPSR Sadzīves
pakalpojumu ministra I. Bastika 1967.
gadā saņemtu diplomu par sieviešu
kleitas modeli „Vakara uguns”, kas
ieguvis 2. vietu rudens - ziemas modeļu skatē. „Man ļoti patika šūt! Arī
ārpus darba mājās šuvu no agra rīta
līdz vēlam vakaram, jo dāmas gribēja
pucēties!” – atminas jubilāre.
Es esmu cīnītāja!
Pēc aiziešanas pensijā, 1979.
gadā Austra ar vīru pārceļas uz dzīvi Koknesē. „Gribējām dzīvot tuvāk
Rīgai, bet tomēr laukos. Koknese
mums ļoti patika. Kad vīrs saslima,
pārcēlāmies pie dēla uz Salacgrīvu.
Diemžēl Arvīds neatlaba. Salacgrīvā
ir viņa mūža atdusas vieta. Ar sirsnību atceros kopā ar vīru pavadīto
laiku. Tā kā ilgstoši nevarēju izturēt
jūras klimatu, vairākas ziemas pavadīju Lazdonā, bet vasaras pie dēla.
No 2004. gada atkal manas mājas
ir Koknesē. Mans stiprais balsts ir
krustmeitas ģimene. Jūtu nemitīgu
gādību un sirds siltumu.” – ar pateicību teic Austras kundze.
Jubilāres lielākā bagātība un laime ir četri mazbērni, astoņi mazmazbērni un divi mazmazmazbērniņi.
Gribas novēlēt, lai viņas mīļajiem
arī ir tik daudz izturības un spīts! „Es
esmu cīnītāja!” – ar pārliecību teic
viņa un turpina: „Jau daudzas vasaras
es kopā ar draudzeni Maigu pavadu
Viesienā. Esmu dabas bērns. Maigas
ģimenes dārzā man ir sava pils –
telts, kurā jūtos kā mājās. Tajā man ir
guļamā zona ar vienkāršu gultiņu un
virtuves zona ar gāzes plīti. Iedomājieties, apkārt ir nekuriene, lauki un
meži, putnu dziesmas un neizsakāms
miers. Ar nepacietību gaidu vasaru
un lūdzu Dievu, lai man pietiek veselības turp atgriezties. Laiks kopā ar
Maigu mani iedvesmo un stiprina.”
Veselības kūres
Ziemā Austras kundze savā dzīvoklītī lasa preses izdevumus, seko
notikumiem līdzi televīzijā un ar
viesmīlību uzņem ciemiņus. Katru
dienu klausās klasisko mūziku no
sakrāto disku kolekcijas. Mocarts ir
viņas iemīļotākais komponists. Ziemas vidū dzimusī jubilāre māk puķu
valodu, jo viņas istabā tās zied un
kuplo visu gadu. Sarunas noslēgumā
viņa man atklāj savas veselības un
možuma receptes: „Mostos un eju
gulēt vienā noteiktā laikā, dienā no
vieniem līdz diviem guļu pusdienlaiku. Brokastīs es apēdu divas ķiploka
daiviņas, veselības kūri ap vienpadsmitiem turpinu ar sauju dzērveņu
ogām. Pēcpusdienā ik pa laikam ēdu
mellenes. Krustmeita katru vasaru
man sagatavo ap 30 litriem melleņu.
Pateicoties šīm veselīgajām ogām es
joprojām iztieku bez brillēm! Vēl es
cenšos daudz kustēties, ja neizeju pastaigā, ik pa laikam staigāju pa istabu
un vingroju. Un vēl – domāju tikai
labas domas un nebeidzu priecāties
par visu, ko man devis Dievs.”
Lai arī mums izdodas savā dzīvē
izdodas vairot prieku!
Sarmīte Rode

DZIMTAS KOKS
Seminārs – terapija pēc B. Hellingera metodes
par dzimtas saknēm un to dziedināšanu

22. – 23. februārī, Koknesē

Semināru vada sistēmterapeite
Aloida Jurčenko
• Varbūt Tev ir gribējies uzzīmēt savas dzimtas koku?
• Vai varbūt esi pamanījis kādas
būtiskas sakritības savā dzimtā un
vēlies tās atšķetināt?
Savu sakņu iepazīšana nereti

palīdz saskatīt arī savā dzīvē sakarības, kuras līdz šim palikušas
nemanītas, jo dzimtas saknes atklāj
patiesību. Zinot savas dzimtas cilvēku lomas, attiecības, īpašības,
slimības, tradīcijas un īpatnības,
mēs varam labāk izsaprast sevi.
Tas, ja mēs zinām to, ko esam mantojuši no savas ģimenes un dzimtas, dod mums brīvību mainīt mūsu
nākotni…
Gaidīsim seminārā Koknesē
22. februārī no pl. 10.00 – 18.00,
23. februārī no pl. 10.00 – 16.00
Maksa par semināru: 40 Euro
Piesakieties zvanot: Inguna
26575499 vai rakstot ingunazogota@inbox.lv

AURA AICINA –
februārī/martā 2014
FEBRUĀRIS
Trešdienās – 5., 12., 19., 26.
februārī – Igora Civako
pieņemšana: masāžas, konsultācijas
(individuālās atveseļošanas programmas sastādīšana). Iepriekš pieteikties pie Dainas, t.: 26386251.

pieņemšana: masāžas, konsultācijas
(individuālās atveseļošanas programmas sastādīšana). Iepriekš
pieteikties pie Dainas, t.: 26386251.
Lekcijas notiks katrā otrajā
trešdienā pl. 17.30. Lekciju tēmas
un datumi tiks precizēti.

8. 02. pl.9.00 Akvilonas
Dziedniecības akadēmijas II kursa
nodarbība.

2.03. pl.9.00 REIKI dziedināšanas
skolas 3. Nodarbība. Maksa 20,EUR.
Lielā Meditācijas apļa datums tiks
precizēts.

12.02. pl.17.30 I. Civako
lekcija:“Uroloģiskā un intīmā
veselība un hormonālais fons“. Maksa 10,- EUR.
15.02. pieņems dziedniece Biruta
Fedotova. Palīdz atbrīvoties no
atkarībām (alkohols, smēķēšana,
azartspēles). Dziedina kaulu,
locītavu, nervu slimības,noņem rozi,
nobrīnējumu , skaudību. Strādā arī
ar bērniem. Palīdz sakārtot ģimenes
attiecības, biznesu. Iepriekš pieteikties pa t.: 26499913
16.02 pl. 9.00 REIKI
dziedināšanas skolas 2. Nodarbība.
Maksa 20,-EUR
20. 02. pl.18.00 Firmas Tupperware prezentācija Kokneses KN
mazajā zālē:“Gatavojam ātri,
garšīgi, veselīgi“. Vada Jūnija Vanaga (Jūrmala). Ieeja brīva.
22. 02. pl.9.00 Akvilonas
Dziedniecības akadēmijas II kursa
nodarbība.
26.02. pl.17.30. I.Civako lekcija
„Veselības atjaunošanas sistēma“.
Maksa 10.- EUR
MARTS
Trešdienās – 5., 12., 19.,26.
Martā – Igora Civako

8. 03.pl.9.00 Akvilonas
Dziedniecības akadēmijas II kursa
nodarbība.
15.03. pieņems dziedniece Biruta
Fedotova. Palīdz atbrīvoties no
atkarībām (alkohols, smēķēšana,
azartspēles). Dziedina kaulu,
locītavu, nervu slimības,noņem rozi,
nobrīnējumu, skaudību. Strādā arī
ar bērniem. Palīdz sakārtot ģimenes
attiecības, biznesu. Iepriekš pieteikties pa t.: 26499913
22. 02.pl.9.00 Akvilonas
Dziedniecības akadēmijas II kursa
nodarbība.
Ir iespējams uzaicināt uz
pieņemšanu dziednieci-dabas eksperti, diagnosti Lilitu Aivari, kā
arī pieteikties uz viņas tālmācības
lekcijām (saņemot tās pa e-pastu),
dziednieku Oļegu Demidovu,
dziednieci-gaišreģi Maiju Kalniņu
vai citus dziedniekus pēc cilvēku ieteikuma, ja būs interesenti
un
iespējas vienoties par pieņemšanu
mūsu centra telpās.
Par ierosinājumiem zvanīt pa t.:
22319558
Laipni gaidām mūsu centrā!
Personības attīstības centrs AURA
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KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Sākoties jaunam gadam, Kokneses Novada Vēstīs stāstīsim par stiprām ģimenēm – laulāto pāriem, kuriem kopā noietais ceļš mērāms garu gadu
garumā. Kur meklējams laimīgas un saskanīgas laulības dzīves noslēpums, jautāsim tiem, kuri nosvinējuši skaistas kāzu jubilejas.

Pērses krastā ievijušies gadi
54 gadus kopā

Kopīgā ceļa sākums. Vija un
Pēteris Stuburi kāzu dienā
1960. gada 2. aprīlī

„Viņi viens otru pirmo reizi ieraudzīja Koknesē. Te, Pērses krastā,
ozolu vainagos ievijušies gari kopā
pavadīti gadi. Vai tos var izstāstīt citam? Šķiet, mīlestību vieglāk
dziesmā izdziedāt. 2. aprīlī, kad
pavasara vējš šūposies Pērses viļņos, Vija un Pēteris Stuburi svinēs
54. kāzu gadadienu. Aukstā ziemas
dienā, ciemojoties viņu mājās Dzirnavu ielā, mani sasildīja karsta tēja
un mājas saimnieku gaišais pasaules redzējums.
Simpātijas no pirmā acu skatiena
„Esmu dzimusi koknesiete, tikai
manu dzimto „Patmalnieku” māju
sen vairs nav. Pēc pirmajiem skolas
gadiem Koknesē, mācījos Rīgas 6.
vidusskolā. 1958. gadā biju absolvējusi Latvijas valsts universitātes
ģeogrāfijas fakultāti un tikko uzsākusi skolotājas darba gaitas Kokneses vidusskolā”, par laiku pirms
abu iepazīšanās stāsta pieredzes
bagātā skolotāja Vija Stubure. Bet
kā Koknesē nokļuva Pēteris, kuram
dzimtas saknes zilo ezeru zemē Latgalē? „Mana bērnība pagāja Maltas
pagastā. 1944. gadā arestēja manu
tēvu, bijušo aizsargu. Pēc viņa atgriešanās, 1949. gada sākumā, baidoties no izvešanas, pārcēlāmies uz
Jelgavu, Glūdas pagastu. Pabeidzu
Glūdas pamatskolu un Jelgavas 1.
vidusskolu. Tad sekoja dienesta
laiks aiz Polārā loka. Vecāki tikmēr
atrada dzīvesvietu Koknesē, tēvs
turpināja darbu mežsaimniecībā.
Es biju sācis strādāt par laborantu
Latvijas lauksaimniecības akadēmijā un domāju kļūt par studentu,”
atminas Pēteris Stuburs, kurš savus
spēka gadus ir atdevis Kokneses pagasta izaugsmei.. Klausoties stāstu
par viņu iepazīšanos, kā kino lentē
slīd garām aina pēc ainas. „Mēs satikāmies Kokneses dzelzceļa stacijā.
Es ar milzīgu koka koferi gatavo-

„Nekur nav tik skaistas vasaras kā
Koknesē,” teic Stuburu pāris. Foto no
Stuburu ģimenes arhīva.
jos braukt uz Rīgu pēc atlikušajām
mantām iepriekšējā dzīvesvietā.
Nopērkot vilciena biļeti, pamanīju
aiz sevis rindā stāvam nepazīstamu
jaunekli. Uz mirkli mūsu acu skatieni sastapās. Iekāpjot pārpildītajā
vilciena vagonā, kāds palaida apsēsties, bet sastaptais jaunais cilvēks nostājās pie mana sola. Jutu,
ka viņš mani uzmanīgi vēro. Pēc
puiša jautājuma: cik rāda pulkstenis, pamazām raisījās saruna. Viņš
palīdzēja man izcelt lielo, viņaprāt,
smago koferi un laipni piedāvāja to
aiznest līdz tramvaja pieturai. Vēlāk
noskaidrojās, ka Pētera vecāki dzīvo
vienā ceļa posmā ar manējiem. Pēc
pāris dienām, ar velosipēdu braucot
no skolas, ceļa malā mani gaidīja
stacijā satiktais puisis!” – smaidot
atminas Vijas kundze. „Tā meitene
man uzreiz iepatikās, tāpēc nevarēju
vilcināties, bija jārīkojas”, atzīstas
Pēteris. „Viens otram tuvojāmies
lēnām. Tikai pēc pāris mēnešiem
Pēteris mani nobučoja. Apmeklējām balles Koknesē un Pļaviņās.
Man bija viens gaiši zils kostīms, ar
ko gāju uz skolu un deju vakariem.
Dzīvojām trūcīgi, bet sirdī palicis
vien skaistais. Pēc gandrīz diviem
draudzības gadiem – 1960. gada
2. aprīlī divatā ieradāmies Rīgas
dzimtsarakstu nodaļā un reģistrējām
laulību. Pēc tam paziņu dzīvoklī
mūsu laulību svētīja luterāņu mācītājs. Koknesē atgriezāmies ar divām tortēm un divām vīna pudelēm,
vispirms iegriezāmies pie maniem
vecākiem, tad pie Pētera ģimenes.
Tā klusi un vienkārši sākām kopīgo
dzīves ceļu” atklāj Vijas kundze.
Godprātīgs darbs Koknesei
Jaunā ģimene iesākumā dzīvo pie
Pētera vecākiem, tad Vijas vecāku
mājās. Pēteris turpina strādāt Jelgavā un uzsāk studijas mehanizācijas
fakultātē, bet nedēļas nogalēs mēro
ceļu uz Koknesi. 1961. gada oktobrī

pasaulē nāk dēls Artis, pēc pieciem
gadiem jaunākais dēls Jānis. „Jaunībā viss ir iespējams. Rūpes par puikām, darbs skolā un rosīšanās piemājas saimniecībā. No 1962. gada veicu
deputātes pienākumus ciema padomē, ilgstoši vadīju kultūras komisiju.
Tas bija laiks, kad uzplauka kultūras
dzīve. 1969. gadā Pēteris jau trešo
gadu pēc akadēmijas beigšanas strādāja kolhozā par inženieri. Tajā laikā
Dzirnavu ielā 2A, netālu no Pērses
upes, sākām celt savu ģimenes māju.
Mums jau bija lopiņu saime. Daudz
strādājām, strīdēties nebija laika.
Esam dzīvojuši spraigi un interesanti,” atzīst Vija Stubure.
Uz jautājumu, vai dēlus stingri
audzinājuši? Pēteris smaidot atbild:
„Pie darba radinājām no mazotnes.
Pusaudžu gados viņi nemitīgi lūdza,
lai nopērkam motociklu. Nepirkām,
jo baidījāmies par drošību. Bet, kad
iegādājāmies auto, aizvedu dēlus
ekskursijā uz savām dienesta vietām. Mamma palika mājās raudot,
jo līdzi nevarēja tikt.” Pēc darba gadiem Koknesē, Pēteris Stuburs desmit gadus bija Aizkraukles rajona
agroķīmijas priekšnieks, pēc valsts
neatkarības atgūšanas, Aizkraukles
22. ceļu pārvaldes galvenais mehāniķis. No Latvijas Tautas Frontes
pirmsākumiem, viņš vadījis LTF
Kokneses nodaļu. Kokneses pagasta
padomē darbojies kā priekšsēdētāja
Viestura Cīruļa pirmais vietnieks.
1992. gadā bijis gods piedalīties
pirmajās Hanzas dienās Vēzelē, uz
kurām devās koknesieši. Klātbūtni
šajos svarīgajos notikumos, Pēteris
Stuburs atceras ar lielu saviļņojumu
un lepnumu.
Vija Stubure vairākām skolēnu
paaudzēm mācījusi krievu valodu un
ģeogrāfiju, ar pateicību viņu atceras
tie, kuriem bijusi klases audzinātāja.
Par aktīvu sabiedrisko darbošanos un
godprātīgu darbu Vijai Stuburei un
Pēterim Stuburam piešķirts Kokneses Goda pilsoņa nosaukums.
Ar dziesmu pa dzīvi
Viņus abus vieno izpratne par
dzīves galvenajām vērtībām: mīlestību, darbu un ticību. „Par politiku
gan mūsu viedokļi atšķiras. Ejot uz
vēlēšanām, mums katram izvēlēta
sava partija! Kopīgs vienmēr bijis
ceļot prieks. Esam apceļojuši Latviju
un pietiekami daudz pabijuši tuvākās un tālākās zemēs. Tās ir atmiņas,
ko mums neviens nevar atņemt,”
ar gandarījumu teic Vijas kundze.
Viņu rosīgais dzīvesveids neļauj būt
dīkā, lai arī vairāk kā desmit gadus
nav savas gotiņas, sētā darba netrūkst. Dziedāšana ir viņu lielākais
vaļasprieks. Dziedāt māku Vija jau
apguvusi mācoties vidusskolā Rīgā,
dzīvojot Koknesē vienmēr dziedājusi
kādā kolektīvā. Pēteris studiju gados Jelgavā dziedājis korī „Ozols”,
vēlākajos gados korī „Staburags”
un Kokneses jauktajā korī. Senioru
kora „Labākie gadi” dziedātāju pulkā
Vija un Pēteris ir no kora dibināšanas brīža. Šogad koris svin 15 gadu
jubileju, pēc kora diriģentes Silvijas
Cīrules ierosmes jau notikuši koncerti Seces un Mālpils baznīcās. „Nesaprotam tos, kuri esot mūsu vecumā

sēž mājās bez kādas nodarbes. Nāciet un dziediet kopā ar mums! Tās
ir vislabākās zāles pret nīgrumu un
slimībām!” – ir pārliecināti viņi. Par
tradīciju gadu gaitā ir kļuvusi „Labāko gadu” koristu pulcēšanās Stuburu
sētā Pēterdienā. „Viss Pērses krasts
skan no mūsu dziesmām!” – teic
šīs dienas gaviļnieks. Ar dziesmām
un sirsnīgā gaisotnē pirms četriem
gadiem Stuburi ģimenes lokā savās
mājās nosvinēja Zelta kāzas. Tie ir
jaukāki brīži, kad visi ir kopā. Viņi
no sirds priecājas, ka dēli atraduši
savu vietu dzīvē. Artis, pēc profesijas ārsts, ir SIA „Madonas slimnīcas” valdes priekšsēdētājs, bet Jānis
ir kuģa bocmanis, savās darba gaitās
apceļojis puspasauli. Ar lielu mīļumu
vecvecāki stāsta par mazmeitām Ievu
un Lieni, viņu un mazmazmeitiņas
Martiņas smaidošais foto stāv goda
vietā viesistabā.
Apbrīnas vērts ir fakts, ka ik gadu
Pēteris ar saviem klasesbiedriem no
Jelgavas vidusskolas tiekas klases
salidojumā. Pirms trīs gadiem, ciemojoties pie Pētera Koknesē, viņi
apmeklēja arī Likteņdārzu.
Vajadzīgas stipras ģimenes!
Kas ir laimīgas laulības noslēpums, kad kopā pavadīts vairāk kā
pusgadsimts? Vijas kundze teic:
„Tādas vienas receptes nav. Mēs
viens otram esam vienmēr uzticējušies un jutuši atbildību pret savu
ģimeni. Dzīve ir viens liels kompromiss. Kritiskās situācijās vajag labi
padomāt, pirms ko teikt. Taisnība
parunai: „Nevajag strēbt karstu.”
Šķiršanās rodas no tā, ka laulātie
neizrunājas, bet krāj sevī sarūgtinājumu. Jaunībā lielāko lomu spēlē
seksuālā pievilcība, ar gadiem attiecības laulāto starpā pāraug daudz
dziļākās jūtās un savstarpējā cieņā.
Esmu novērojusi, ka reizēm ļoti ilgi
sieva vīru cenšas par kaut ko pārliecināt, bet bez rezultāta. Bet paiet vēl
kāds laiks un vīra sirdī iekrīt šo vārdu sēkliņa, un viss mainās uz labu.
Mēs ar vīru priecājamies par katru
pazīstamu jaunu radušos ģimeni.
Latvijai ir vajadzīgas stipras ģimenes! Ar vīru esam bijuši vedēji kāzās
deviņiem pāriem.”
„Nekad neesam tik labi dzīvojuši
kā tagad, esot pensijā! Par to paldies
mūsu gādīgajiem dēliem ar ģimenēm. Pateicoties viņu atbalstam, tik
ilgi dzīvojam!” – ar sev raksturīgo
humora dzirksti teic Vijas kundze
un ar aizkustinājumu turpina: „Viņi
rūpējas par mūsu veselību un palīdz mājas darbos. Nepaiet ne diena,
kad nepainteresētos kā mums klājas.
Vairs nav darba gados ierastās steigas, varam veltīt laiku saviem vaļaspriekiem.” Mājas saimniece ar prieku virtuvē izmēģina jaunas receptes
un atrod laiku „pasērfot” internetā un
uzspēlēt datorspēles. Savukārt saimnieks ir nepārspējams krustvārdu
mīklu minētājs un grāmatu lasītājs,
bet jaunības gados viņš guvis labus
sasniegumus sportā.
Katrā kāzu gadadienā Pēteris
Stuburs sievu iepriecina ar pavasara
ziediem. Tā būs arī šajā – viņu kopīgās dzīves 54. pavasarī.
Sarmīte Rode

9. martā
amatieru
teātru skatē
atbalstīsim
savējos!

Liene Dareiko-Sinkeviča, Sandis
Migla un Edijs Lapuks izrādē
„TORNIS.” Teika par Kokneses
pili. Režisore Inguna Strazdiņa.

Sākusies Latvijas amatieru teātru skate „Gada izrāde 2013”. Vienā
no reģionālajām skatēm 9. martā norisināsies Aizkrauklē. Inguna Straziņa, Kokneses amatieru teātra režisore, informē, ka sakarā ar daudzo
dalībnieku skaitu, kuriem jāuzstājas
uz Aizkraukles kultūras nama skatuves, nolemts, ka koknesiešiem skates izrāde: Sandijas Kalniņas „TORNIS. Teiksma par Kokneses pili“
būs jārāda savās mājās – Kokneses
kultūras nama zālē 9. marta svētdienas rītā pulksten 9. Izrādi vērtēs skates žūrija: teātra zinātniece, mākslas
zinātņu doktore Līga Ulberte, režisors Arnis Ozols un aktieris, dramaturgs, režisors Ēriks Vilsons. Skatītāju jau iemīļotajā izrādē titullomu
atveidos Liene Dareiko-Sinkeviča.
„Nav nekā skumjāka, ja aktierim jāspēlē tukšā zālē. Mēs no sirds priecāsimies, ja agrajā svētdienas rītā
mūs atbalstīsiet ar savu klātbūtni,“
cerot uz skatītāju atbalstu, teic Inguna Strazdiņa. Atbalstīsim savējos
un vēlreiz kopā izdzīvosim teiku par
Kokneses pili!
Kokneses Novada Vēstis

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

12

Nr. 50 (337) 2014. gada 14. februāris

PASĀKUMI KOKNESES NOVADĀ
14. februārī Deju kolektīvs „Irši” aicina uz koncertu „Mūžam citas nemīlēšu”.
plkst. 20.00 Piedalās pašdarbības kolektīvi no Iršiem, Bebriem, Kokneses un
Jaunjelgavas.

Iršu klubā

14. februārī Balle. Spēlē Marika un Druvis. Ieeja: EUR 3,00.
plkst. 22.00

Iršu klubā

15. februārī Cirka izrāde „Pasakainā planēta”. Ieejas maksa: 4,- euro.
plkst. 16.00 Programmas ilgums – 2 stundas. Programmā: dresēti sunīši, kaķīši,
lapsa, seski, čūska, dzeloņcūka, ekvilibristi – akrobāti, vingrotāji,
klauni.

Kokneses kultūras namā

16. februārī Madlienas amatieru teātra izrāde Rūdolfs Blaumanis, „TRĪNES
plkst. 12.00 GRĒKI”. Režisors: Didzis Cauka.

Kokneses kultūras namā

21. februārī Atpūtas vakars kopā ar grupu „GALAKTIKA”. Ieeja: Eur 4,- ;
plkst. 21.00 pasākuma dienā: Eur 5,- Biļešu iepriekšpārdošana un galdiņu
rezervēšana kultūras namā vai pa t. 26574538 no 15. janvāra.

Kokneses kultūras namā

22. februārī Taurupes amatierteātra Blaumaņa lugu izrāde: „Pēc pirmā mītiņa”
plkst. 15.00 (joku luga 1cēlienā), “Kā vecais Zemītis pašu nelabo redzēja” (joku
luga 2 cēlienos) Ieeja: par ziedojumiem

Vecbebru profesionālās
un vispārizglītojošās
internātvidusskolas zālē

22. februārī Dokumentālā filma „GHETTO GAMES. Tas ir tikai sākums”. Ieeja
plkst. 16.00 brīva.

Kokneses kultūras namā

8. martā
Novada pašdarbības kolektīvu koncerts “PAVASARĪ, KAD VISS
plkst. 17.00 MOSTAS...”

Kokneses kultūras namā

8. martā
Atpūtas vakars „Sievietes, sievietes dzīve bez Jums!” kopā ar grupu Vecbebru profesionālās
plkst. 22.00 „Marčello” un „Baltie lāči” muzikantiem. Galdiņu rezervēšana un
un vispārizglītojošās
biļešu iepriekšpārdošana līdz 6. martam pie kultūras pasākumu
internātvidusskolas zālē
organizatores M. Pavlovičas, T.65164294,29480532. Ieeja: EUR 4,-;
pasākuma dienā EUR 5,12. martā
Ditas Balčus teātra muzikāla izrāde “BURATĪNO”. Ieeja: Eur 3,plkst. 14.30

Kokneses kultūras namā

19. martā
Ditas Balčus teātra izrāde komēdija „PADOMI PRECĒTIEM
plkst. 19.00 PĀRIEM”. Lomās: Kārlis Anitens, Zane Burnicka un Aina
Poiša. Ieejas maksa: no 5-6 euro (no 3,51 - 4,22 Ls). Biļešu
iepriekšpārdošana no 4.februāra.

Kokneses kultūras namā

20. martā
plkst. 6.20

Kokneses Baznīcas
kalnā

21. martā
ATPŪTAS VAKARS. Spēlē grupa „BRUĢIS”. Ieeja: 4 euro,
plkst. 21.00 pasākuma dienā - 5 euro. Biļešu iepriekšpārdošana un galdiņu
rezervēšana kultūras namā.

Kokneses kultūras namā

25. martā
Piemiņas brīdis politiski represētajiem.
plkst. 17.30

Pie Kokneses kultūras
nama

25. martā
Koncerts. Piedalās: Kokneses novada dziedošie kolektīvi.
plkst. 18.00

Kokneses kultūras namā

12. aprīlī
Ziņģētāju un stāstnieku vakars „Kokneses Ziņģe”
plkst. 16.00

Kokneses kultūras namā

Folkloras kopa „Urgas” X Starptautiskajā
folkloras festivālā Daugavpilī

Daugavpilī 31. janvārī un 1. februārī norisinājās X Starptautiskais
folkloras festivāls, kurā piedalījās arī
Kokneses folkloras kopa „Urgas”.
Festivāls kopā sasauca folkloras kopas, ansambļus, leļļu teātrus un tautas mūzikas instrumentu ansambļus
no Baltkrievijas, Gruzijas, Krievijas,
Latvijas un Ukrainas – kopumā ap

trīssimt dalībnieku.
Daugavpils starptautiskā folkloras festivāla pirmsākumi meklējami
1995. gadā, kad Daugavpilī pirmo
reizi notika Starptautiskais maskošanās festivāls. Laika gaitā mainījies
festivāla formāts. Šogad tā mērķis
bija popularizēt tradicionālo latviešu
un cittautu kultūru.

Sveicam Austru Finku dižajā
90 gadu jubilejā!
Lai gadi nākamie viegliem soļiem
nāk, dod veselību, stiprumu un
prieka daudz!
Tuvinieki Koknesē

Ak, gadus neskaiti,
Tik pavasarus vien, kas tā kā
putni
Tava mūža kokā skrien...
/A. Ķirškalne)/
Daudz laimes
Verai Krupenkinai
70 gadu jubilejā!
Balogu ģimene

PAVASARA SAULGRIEŽI Kokneses Baznīcas kalnā

Ar apskaužamu dzīves un dziedāt prieku apveltītās „Urgas” dziedātājas
skatītājiem piedāvāja programmu „Kad es biju jauna meita”.
Foto no folkloras kopas „Urgas” arhīva.

Un šo dienu, Dieviņ, manam mūžam
pieraksti klāt.
Nākamo dienu – rītdienu –
atļauj man piedziedāt,
piesāpēt, piegavilēt, just līdzi un
dot un dot…
/M. Laukmane/

Inguna Žogota, folkloras kopas
„Urgas” vadītāja, pastāstīja, ka festivāla pasākumi vienlaicīgi noritēja
ar skati, kas bija veltīta starptautiskajam folkloras festivālam „Baltica
2015”. Ar apskaužamu dzīves un
dziedāt prieku apveltītās „Urgas”
dziedātājas skatītājiem piedāvāja
programmu „Kad es biju jauna meita”. Inguna Žogota atklāja, ka šogad,
kolektīvus vērtējot, vairs nepiešķir
punktus, bet tikai kategorijas, kas
dos apstiprinājumu dalībai festivālā „Baltica”. Pēc atgriešanās mājup,
„Urgas” saņēmušas priecīgu ziņu
– viņu priekšnesums novērtēts ar 1.
kategoriju – gandrīz izcili!
Ciemošanās Daugavpilī koknesietēm paliks jaukā atmiņā, jo festivāla rīkotāji bija padomājuši par
noderīgu brīvā laika pavadīšanu
– iespēju piedalīties niedru stabuļu meistarklasē un sveču darbnīcā,
apmeklēt Daugavpils Marka Rotko
mākslas centru un tuvāk iepazīt Latgales kultūrvidi.
Kokneses Novada Vēstis

Laime nav dvēseles trīsas,
bet mīļajiem
dāvātais laiks.
Laime ir saskaņā būt
ar dvēseli savu
un pasauli šo.
Laime ir mieru sev gūt,
caur nemieru savu
iemantot to.
Sirsnīgi sveicieni
Vijai Bērziņai Bebros
80 gadu jubilejā!
Velta Džigune

Garš dzīves ceļš, kur smaguma
nav trūcis,
Bet katrai naktij galā bija rīts,
Jo palīdzēja Dievs, kad viņu lūdzi,
Pēc tumsas apkārt atkal sauli vīt.
/K. Apškrūma/
Svētību, veselību un
visu tuvāko mīlestību
Ainai Siliņai 80 gadu jubilejā!
Novēl senioru klubiņš
„Pīlādzītis” un visi, kuriem
jubilāre sirds nesavtībā
palīdzējusi!

Donoru diena

19. februārī
no pulksten 10 līdz 13

Vecbebru profesionālās
un vispārizglītojošās
internātvidusskolas telpās.
Lēti pārdod
divdurvju drēbju skapi.
T. 26392511

Pārdod kvadrātveida un
būrveida slazdus meža un ūdens
dzīvniekiem (bebriem, jenotiem,
ūdelēm, lapsām). Iespējams
izsūtīt pa pastu. Pārdod plastmasas konteinerus ar dzelzs rāmi,
tilpums 1000 litri, un 200 litru
mucas. T. 29227761

Caur saulainu rītu
Tu projām aizgāji klusi –
Tāda mīļa, balta,
Zem gadu nastas nogurusi.
/A. Grava/
Izsakām līdzjūtību Anastasijas
Bisteres tuviniekiem, viņu mūžībā pavadot.
Bebru pagasta pensionāru
padome „Mārtiņroze”

Kokneses Novada Vēstis atvainojas Kokneses novada Dzimtsarakstu nodaļā 2013. gada decembrī
reģistrēto jaundzimušo vecākiem
un mūžībā pavadīto tuviniekiem
par kļūdaini publicēto informāciju,
kurā 2013. gada decembra vietā
bija norādīts 2012. gads.
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Likt visam gavilēt un vizuļot,
Var maza cilvēkbērna sirds.
/E. Zālīte/
Kokneses novada Dzimtsarakstu
nodaļā
janvārī reģistrēts viens
jaundzimušais – Elvijs.
Sirsnīgi sveicam vecākus!

Zāģējam krūmus ar krūmgriežiem
un zāģiem, tīram stigas, pļava un
sakopjam teritorijas. T. 28281515

Veicam visa veida celtniecības un
remontdarbus – gan ārdarbus, gan
iekšdarbus. T. 26029033

Otrdienās Kokneses sporta centrā
plkst. 19.00 notiek vingrošana
zālē. Laipni gaidīti!
Trenere Ausma

Man nogura dvēselīte
Šai saulē dzīvojot.
Dod, Dieviņi, vieglu dusu
Baltā smilšu kalniņā.
/Latv.t.dz.)
Kokneses novada Dzimtsarakstu
nodaļā janvārī reģistrēti mirušie:
Vija Paļska (1936.)
Anastasija Bistere (1925.)

