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Nomazgāsim putekļus no savas dvēseles, lai varētu ieraudzīt dzīvi jaunā gaismā.
Nav
laiks. Ir tikai mirkļi – ellišķīgi sāpīgi un dievišķi skaisti. /I. Ziedonis/
/Alberts Zarāns/

Novada domes laikraksts Nr. 39 (316)

2013. gada 15. marts

Cienījamie novada uzņēmēji!

Esiet sveicināti pirmajā pavasara
mēnesī – martā! Vēl ziemai žēl atvadīties, bet pirmie pavasara vēstneši jau ir
klāt! Maigi un sudraboti uzziedējuši pūpoli. Vēl tikai mirklis, un pavasaris marta debesīs ierakstīs savu vārdu. Bet mēs
ik dienu no jauna rakstām savu ceļu šajā
dzīvē un tikai no mums atkarīgs, kādas
zīmes aiz sevis atstāsim. „Celies, ej un
darbojies!” – ik rītu, sevi uzmundrinot,
teic enerģiskā, ar īpašu dzīves gudrību
apveltītā koknesiete Anta Kučere. Sagaidot sievišķīgākos svētkus martā, sirsnīgā
sarunā satikāmies ar „Janavu” saimnieci.
Martā pieminam Latvijas valsts liktenslīnijā ieaustas sāpīgas nītis. Sirmi vīri
domās izstaigā kara ceļus un 16. martā, ja
nespēj paši, viņu mazdēli noliek ziedus
pie Brīvības pieminekļa. Pavasara Māras
diena vienmēr tautas atmiņā atgādinās
skaudros notikumus pirms 64 gadiem, kad
vairāk kā 44 tūkstošiem Latvijas iedzīvotājiem bija jāatstāj tēva mājas.
Šogad martā svinam Lieldienas – ticīgajā pasaulē Kristus augšāmcelšanās svētkus. Vai ceļā uz šo Notikumu apzināmies,
ka mums katram uzticēts savs šķīstīšanās,
piedošanas un atdzimšanas ceļš?
Saulainākajā marta dienā atvadījāmies
no tautā mīlētā Dzejnieka Imanta Ziedoņa.
Lai šie viņa vārdi liek mums vēlreiz
padomāt, cik daudz mēs viens otram varam dot: “Pasaule ir siltuma izslāpusi. Bet
mīlestību līdz vecumam saglabā retais.
Jums ir siltas rokas, bet kādam ir nosalušas. Kurš kuram pieies pirmais?”
Anita Šmite, Sarmīte Rode

Drīz pavasaris zemes kopējus sauks rosīties tīrumos, bet, kamēr vēl brīdis līdz lielo
darbu sākumam, lai atrodas laiks priekam un
atpūtai!
Kokneses novada dome pirmo reizi kopš
novada izveides, lai veicinātu sadarbību,
tuvāk iepazītos un pateiktu paldies par ieguldījumu novada attīstībā, aicina novada
uzņēmējus uz kopīgu satikšanos atpūtas
vakarā 5. aprīlī pulksten 18 Kokneses
kultūras namā. Kokneses darbīgie ļaudis
noteikti atceras kādreiz veiksmīgi rīkotās
lauksaimnieku balles, iespējams, šī tikšanās
varētu kļūt par agrāk iesāktas tradīcijas turpinājumu. Laipni aicinām visu nozaru uzņē-

mējus: pašnodarbinātos un darba devējus,
pakalpojumu sniedzējus, lauksaimniekus,
nevalstisko organizāciju pārstāvjus. Atpūtas vakarā godināsim uzņēmējus dažādās
nominācijās, bet pats galvenais, vakars būs
veltīts patīkamai atpūtai mūzikas pavadījumā. Pasākumam iepriekšēja pieteikšanās līdz 28. martam pie lauksaimniecības
konsultantes Inetas Sproģes, tālr. 26593210
vai ineta.sproge@koknese.lv. Dalības maksa Ls 3.00, tajā iekļauts: mūzika un vieglas
vakariņas.
Uz tikšanos uzņēmēju atpūtas vakarā!
Ineta Sproģe,
lauksaimniecības konsultante

2013. gada 27. februārī Kokneses
novada dome nolēma:
1. Pieņemt zināšanai nodokļu inspektores Aijas Āriņas informāciju par nekustamā
īpašuma nodokļa iekasēšanu 2012. gadā (informācija pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv ).
2. Pieņemt zināšanai informāciju par pašvaldības aģentūru „Kokneses Sporta centrs”
un „Kokneses Tūrisma centrs” finansiālo
darbību 2012. gadā (informācija pašvaldības
mājas lapā www.koknese.lv ).
3. Apstiprināt pašvaldības aģentūras
„Kokneses Tūrisma centrs” darba plānu
2013. gadam (informācija pašvaldības mājas
lapā www.koknese.lv).
4. Apstiprināt pašvaldības aģentūras
„Kokneses Sporta centrs” darba plānu 2013.
gadam (informācija pašvaldības mājas lapā
www.koknese.lv).
5.1. Apstiprināt maksas pakalpojumus un
cenrādi pašvaldības aģentūrā „Kokneses Tūrisma centrs” (informācija pielikumā).
5.2. Lēmums stājas spēkā ar 2013. gada
10. martu.
6. Ņemot vērā, ka pašvaldības aģentūras
„Kokneses Sporta centrs” direktors Arvīds
Vītols ar savu rīcību aģentūrai, līdz ar to arī
pašvaldībai, radījis materiālos zaudējumus
108,38 Ls (viens simts astoņi lati 38 santīmi)
apmērā, uzdot aģentūras direktoram Arvīdam
Vītolam divu mēnešu laikā atmaksāt Kokneses novada domei 108,38 Ls (viens simts astoņus latus 38 santīmus), ieskaitot tos Kok-

neses novada domes kontā.
7. Pieņemt zināšanai informāciju par sociālā budžeta līdzekļu izlietojumu 2012. gadā
(informācija pašvaldības mājas lapā www.
koknese.lv ).
8. Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.3 „Grozījumi Kokneses novada domes
28.04.2010. saistošajos noteikumos Nr.8
„Par sociālās palīdzības pabalstiem Kokneses novadā”” (informācija pašvaldības majas
lapā www.koknese.lv ).
9. Pieņemt zināšanai informāciju par projektiem Kokneses novadā (informācija pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv ).
10. Pieņemt zināšanai informāciju par
Bebru pagasta pārvaldes darbu 2012. gadā
(informācija pašvaldības mājas lapā www.
koknese.lv ).
11. Pieņemt zināšanai informāciju par
Iršu pagasta pārvaldes darbu 2012. gadā (informācija pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv ).
12. Jautājumu par saistošo noteikumu
Nr._____„Par Kokneses novada iedzīvotāju
sporta finansiālo atbalstu un naudas balvām”
apstiprināšanu izskatīt marta domes sēdē.
13.1. Kokneses novada svētkus 2013.
gadā organizēt 8.jūnijā.
13.2. Uzdot domes priekšsēdētāja D.
Vingrim izveidot darba grupu svētku organizēšanai.
turpinājums 2. lpp.

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
turpinājums no 1. lpp.

13.3. No pašvaldības budžeta piešķirt
līdz 4000,0 Ls (četrus tūkstošus latu) Kokneses novada svētku organizēšanai, t.sk.
- 2000,00 Ls Kokneša kausa izcīņas organizēšanai Latvijas Spēkavīru 2013. gada
čempionāta posma ietvaros.
14.1. Atļaut pašvaldībai piedarošo dzīvokļu īrniekiem, kuru mājas iet uz siltināšanu, iegādāties īrētos dzīvokļus par samaksu,
ja nav parādu par dzīvokļa īri (atlīdzība par
dzīvokļa lietošanu), apsaimniekošanu un komunālajiem pakalpojumiem.
14.2. Iesniegumu jāiesniedz Kokneses
novada domes kancelejā. Tam jāpievieno īres
līguma kopiju un izziņu no SIA „Kokneses
Komunālie pakalpojumi” vai Bebru pagasta
pārvaldes, vai Iršu pagasta pārvaldes, ka nav
iepriekš minēto parādu.
15.1. Pieņemt zināšanai novada domes
izpilddirektora Ilmāra Klauža informāciju
par Ogres novada un Kokneses novada pārstāvju tikšanos 2013. gada 5. februārī Ogres
novada Krapes pagastā jautājumā par Lobes
ezera apsaimniekošanu.
15.2. Novada domei turpināt rīcību
Ogres novada un Kokneses novada robežu
grozīšanā.
16.1. Apstiprināt Kokneses novada izglītības iestāžu tāmi par sniegtajiem pakalpojumiem izglītības jomā 2013. gadā (informācija pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv )
17. Uzdot domes izpilddirektoram Ilmāram Klaužam risināt jautājumu par GPS uzstādīšanu SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi” asenizācijas automašīnai.
18.1. Izveidot nekustamā īpašumā ar
kadastra Nr. 3254 003 0208 jaunu dzīvokļa
īpašumu ar adresi: dzīvoklis Nr.4 „Madaras”,
Iršu pagasts, Kokneses novads.
18.2. Pasūtīt VZD dzīvokļa Nr.4 „Madaras”, Iršu pagasts, Kokneses novads, inventarizācijas lietu un nostiprināt minētā īpašuma
tiesības zemesgrāmatā uz Kokneses novada
domes vārda.
18.3. Veikt dzīvokļa Nr.4 „Madaras”, Iršu
pagasts, Kokneses novads novērtēšanu, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
19.1. Grozīt Kokneses novada domes
2012. gada 20. jūnija lēmumu Nr.5.8.2, izsakot lēmuma punktu Nr.1 šādā redakcijā:
„1.Ūdenssaimniecības sabiedriskos pakalpojumus (turpmāk – Pakalpojumi) Kokneses
novada Bebru pagasta administratīvajā teritorijā un teritorijā ārpus ciema robežām, kur tiek
izmantoti ciema ūdenssaimniecības pakalpojumi, nodrošina Kokneses novada pašvaldība.
19.2. Papildināt Kokneses novada domes
2012. gada 20. jūnija lēmumu Nr.5.8.2 iekļaujot lēmumā sekojošus punktus:
„3. Pakalpojumu tarifus nosaka Kokneses novada pašvaldība. Pārvaldes lēmuma
pieņemšanas brīdī Kokneses novada Bebru
pagasta administratīvajā teritorijā ir spēkā
noteiktie tarifi, kas ir apstiprināti 2012. gada
25.jūlija, lēmuma Nr.6.8 (paragrāfs Nr.7)”
„4. Šajā lēmumā par ūdenssaimniecības
sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu ir iekļauti nosacījumi, kādus pakalpojumu sniedzējam paredz Eiropas Komisijas 2011. gada
20. decembra lēmums par Līguma par Eiro-
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pas Savienības darbību 106. panta 2. punkta
piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz
kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts
sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi.”
„5. Lēmums ir spēkā līdz 2022. gada 19.
jūnijam.”
20.1. Akceptēt Kokneses novada domes
ERAF līdzfinansējuma saņemšanai sagatavoto projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Kokneses novada Bebru pagasta
Vecbebru ciemā” iesniegumu, tajā ietvertos
darbus un finansējumu apjomu atbilstoši projekta iesniegumā iekļautajam finansējuma
plānam un projekta budžeta kopsavilkumam .
20.2. Piešķirt ar ERAF līdzekļiem līdzfinansētā, Kokneses novada domes iesniegtā
projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstība Kokneses novada Bebru pagasta
Vecbebru ciemā” īstenošanai 105 258,24
LVL (viens simts pieci tūkstoši divi simti
piecdesmit astoņi lati un 24 santīmi), no kuriem 43 857,60 LVL (četrdesmit trīs tūkstoši
astoņi simti piecdesmit septiņi lati un 60 santīmi) ir attiecināmās izmaksas un 61 400,64
LVL (sešdesmit viens tūkstotis četri simti lati
un 64 santīmi) ir neattiecināmās izmaksas
(21% pievienotās vērtības nodoklis).
20.3. Pašvaldības finansējumu nodrošināt
no pašvaldības budžeta līdzekļiem vai, ņemot
aizņēmumu Valsts kasē, nepieciešamajā apmērā to galvot, kā arī pievienotās vērtības
nodokļa izmaksas finansēt, izmantojot likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” normu
par priekšnodokļa atskaitīšanu.
21.1. Apstiprināt Kokneses internātpamatskolas – attīstības centra Nolikumu
(informācija pašvaldības mājas lapā www.
koknese.lv )
21.2. Lēmums stājas spēkā ar 2013. gada
1. martu.
22.1. Apstiprināt Kokneses novada teritorijas plānojuma 2013. - 2024. gadam galīgo
redakciju.
22.2. Noteikt sabiedrībai iepazīšanās
laiku ar Kokneses novada teritorijas plānojuma 2013. - 2024. gadam galīgo redakciju
no 2013. gada 5. marta līdz 2013. gada 26.
martam (ieskaitot).
22.3. Publicēt lēmumu un paziņojumu
Kokneses novada pašvaldības tīmekļa vietnē
www.koknese.lv.
23.1. Pārdot otrā rakstiskā izsolē ar
augšupejošu soli Kokneses novada domei
piederošā meža īpašuma ar kadastra Nr.
32460010047 „Šķibes mežs”, Bebru pagasta,
Kokneses novadā, meža cirsmas, saskaņā ar
sarakstu izsoles noteikumos.
23.2. Noteikt cirsmu izsoles kopējo noteikto cenu Ls 48 000, (četrdesmit astoņi tūkstoši lati).
23.3. Apstiprināt Kokneses novada domes
meža cirsmu izsoles noteikumus (informācija
pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv).
23.4. Meža cirsmu izsoli rīko Kokneses
novada domes Izsoles komisija.
24. No pašvaldības budžeta G C, p.k.,
dzīvojošam „adrese”, Bebru pagastā, Kokneses novadā piešķirt 254,-Ls (divi simti piec-
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desmit četrus latus), lai daļēji segtu ikdienas
izdevumus, atrodoties divu mēnešu praksē
Zviedrijā kā ENIL (Eiropas Tīkls par Neatkarīgu dzīvi) pārstāvim.
25.1. Piešķirt Kokneses novada domes
priekšsēdētājam Dainim Vingrim daļu ikgadējā atvaļinājuma no 2013. gada 8. marta līdz
15. martam (ieskaitot):
25.2. Domes priekšsēdētāja D.Vingra atvaļinājuma laikā no 2013. gada 8. marta līdz
15. martam (ieskaitot) priekšsēdētāja pienākumus veikt domes priekšsēdētāja vietniekam Mārim Reinbergam.
26. No pašvaldības budžeta papildus piešķirt līdz 900,- Ls (deviņi simti lati), lai izdotu
grāmatu „Gaismas pieskāriens Koknesei”.
27. Atļaut sportistiem – peldēšanas veterāniem kopā ar treneri Jāni Dzeni darbdienās (pirmdienās, trešdienās, piektdienās) no
plkst. 16.00 līdz 18.00 Kokneses peldbaseinā
trenēties līdz 2.martam bez maksas.
28. No 2013. gada 1.marta līdz mācību
gada beigām no pašvaldības budžeta apmaksāt pusdienas piecgadīgajiem un sešgadīgajiem bērniem, kuri apmeklē Pērses pamatskolu.
29. Apstiprināt 2013. gada 26. februārī
notikušās izsoles rezultātus, par nekustamā
īpašuma ar kadastra Nr. 32600130415, 1905.
gada ielā 7, Kokneses pagastā, Kokneses
novadā, Andai Tribockai piederošās 31/100
domājamās daļas iegādi par Ls 8650 (astoņiem tūkstošiem sešiem simtiem piecdesmit
latiem), kā arī nomaksājot valsts nodevu Ls
50 (piecdesmit latus).
30. Piedalīties LR Izglītības un zinātnes
ministrijas atklātā projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru labiekārtošanai un to
darbības nodrošināšanai pašvaldībās, attīstot
jaunatnes informācijas punktu pieejamību,
kā arī pilnveidojot infrastruktūru jauniešu veselīgā un lietderīgā brīvā laika pavadīšanai”
Jaunatnes politikas valsts programmā 2013.
gadam apakšsadaļā 1.2. „Atbalsts jauniešu
centru labiekārtošanas un to darbības nodrošināšanai pašvaldībās, attīstot jaunatnes informācijas punktu pieejamību, kā arī pilnveidojot infrastruktūru jauniešu veselīgā un lietderīgā brīvā laika pavadīšanai”, iesniedzot
projektu „Jauniešu aktīvās atpūtas laukuma
izveide Kokneses novada Ģimenes atbalsta
dienas centra teritorijā” par kopējo summu 2
900, 00 LVL.
Kārtējā novada domes sēde notiks
2013. gada 27. martā plkst. 14.00 novada
domē, Melioratoru ielā Nr.1, Kokneses pagastā, Kokneses novadā un tajā tiks izskatīti
šādi pamatjautājumi:
1. Par medību platību apsaimniekošanu;
2. Par SIA „Kokneses Komunālie
pakalpojumi” Gada pārskatu un audita
rezultātiem;
3. Par projektu realizācijas gaitu;
4. Par savstarpējiem norēķiniem par
pašvaldību sniegtajiem pakalpojumiem
2012. gadā.
Dzintra Krišāne,
Kokneses novada domes sekretāre
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Nekustamo īpašumu
dzīvokļu Izsole

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ
EIROPAS SAVIENĪBA

Paziņojums par Kokneses novada teritorijas plānojuma
2013. – 2024. gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu
Kokneses novada dome informē, ka, pamatojoties uz 2013. gada 27. februāra sēdes
lēmumu „Par Kokneses novada teritorijas
plānojuma 2013. - 2024. gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu” (protokols Nr.2,
lēmums Nr.8.15), ir apstiprināta Kokneses
novada teritorijas plānojuma 2013. - 2024.
gadam (turpmāk – Kokneses novada teritorijas plānojums) galīgā redakcija.
Ar Kokneses novada teritorijas plā-

nojuma galīgo redakciju var iepazīties no
05.03.2013. līdz 26.03.2013. SIA „Metrum” mājas lapā.
Kokneses novada teritorijas plānojums
tiek izstrādāts Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „Teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde Kokneses novada
attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšanai”, projekts Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/
VRAA/063, ietvaros.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Cirsmu izsole
Kokneses novada dome pārdod rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli tai piederošās
meža 11 cirsmas ar kopējo izcērtamo platību
12,5 ha nekustamajā meža īpašumā ar kadastra Nr. 32460010047 „Šķibes mežs” Bebru
pagastā, Kokneses novadā.
Izsoles sākumcena Ls 48 000 (četrdesmit astoņi tūkstoši lati).
Izsole notiks 2013. gada 21. martā
plkst. 10.30 Kokneses novada domes ēkas
telpās Melioratoru ielā 1, Kokneses pagasta,
Kokneses novadā.
Lai piedalītos Objekta izsolē, līdz 2013.
gada 21. marta plkst. 10.00 ir jāiesniedz
rakstisks piedāvājums un dokumenti saskaņā ar izsoles noteikumiem Kokneses novada
domē Melioratoru ielā 1, Kokneses pagastā,

Kokneses novadā, LV-5113.
Vienlaicīgi ar piedāvājuma iesniegšanu
jābūt samaksātai nodrošinājuma summai, kas
ir 10% no sākumcenas Ls 4800 (četri tūkstoši
astoņi simti lati) un reģistrācijas maksa Ls 50
(piecdesmit lati), kas iemaksājami Kokneses
novada domes, reģistrācijas Nr.90000043494,
AS SEB Bankas UNLALV2X, kontā
LV22UNLA 0035900130701, ar atzīmi
„Meža cirsmu izsole Kokneses novadā”.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties
internetā pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv. Vai pie Kokneses novada domes juristes (13. kab.) Melioratoru ielā 1, Koknesē.
Objekta apskate dabā paredzēta 2013.
gada 13. martā, iepriekš to saskaņojot ar kontaktpersonu J. Bāru pa tālruni 26411238.

Kokneses novada dome pārdod mutiskā
izsolē ar augšupejošu soli tai piederošos
sekojošus dzīvokļu īpašumus:
1. Nekustamo īpašumu trīs istabu dzīvokli ar kadastra Nr. 32609000698 adrese
„Liepas”-18, Kokneses pagastā, Kokneses
novadā. Izsoles sākumcena Ls 3 300 (trīs
tūkstoši trīs simti lati). Lai piedalītos Objekta izsolē, līdz 2013. gada 22. marta plkst.
12.00 ir jāiesniedz rakstisku piedāvājumu un
dokumentus par dalības maksas Ls 20 un nodrošinājuma naudas Ls 330 nomaksu. Objekta izsole notiks 2013. gada 25. martā plkst.
11.00 Kokneses novada domes ēkā Melioratoru ielā 1, Koknesē.
2. Nekustamo īpašumu trīs istabu dzīvokli ar kadastra Nr. 32609000542 adrese „Liepas”-2, Kokneses pagastā, Kokneses novadā.
Izsoles sākumcena Ls 3 000 (trīs tūkstoši
lati). Lai piedalītos Objekta izsolē, līdz 2013.
gada 22. marta plkst. 12.00 ir jāiesniedz
rakstisku piedāvājumu un dokumentus par dalības maksas Ls 20 un nodrošinājuma naudas
Ls 300 nomaksu. Objekta izsole notiks 2013.
gada 25. martā plkst. 11.30 Kokneses novada domes ēkā Melioratoru ielā 1, Koknesē.
3. Nekustamo īpašumu divu istabu dzīvokli ar kadastra Nr. 32609000701 adrese „Laimdotas”-2, Kokneses pagastā, Kokneses novadā.
Izsoles sākumcena Ls 810 (astoņi simti desmit
lati). Lai piedalītos Objekta izsolē, līdz 2013.
gada 22. marta plkst. 12.00 ir jāiesniedz rakstisku piedāvājumu un dokumentus par dalības
maksas Ls 20 un nodrošinājuma naudas Ls 81
nomaksu. Objekta izsole notiks 2013. gada 25.
martā plkst.12.30 Kokneses novada domes
ēkā Melioratoru ielā 1, Koknesē.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties
Kokneses novada domes kancelejā, Melioratoru ielā 1, Koknesē un internetā pašvaldības
mājas lapā www.koknese.lv (sadaļā Pašvaldība/Izsoles). Objekta apskati iepriekš saskaņot
ar speciālisti E. Ģēģeri pa tālruni 65133634.

Nekustamā īpašuma nodoklis 2013. gadā
2013. gada nekustamā īpašuma nodokļa
(NĪN) aprēķina un maksāšanas paziņojumu
izsūtīšanas termiņā 15.02.2013. lielākā daļa
Latvijas pašvaldību ir veiksmīgi pabeigušas nodokļa aprēķinu un izsūtījušas maksāšanas paziņojumus. Aprēķinātā NĪN apjoms uz šo datumu
sastāda 98% no 2012. gada aprēķina summas.
NĪN likuma grozījumi, kurus Saeima pieņēma 2012. gada pašās beigās, ļāva pašvaldībām savā teritorijā noteikt atšķirīgu nodokļa
likmi, salīdzinot ar likumā noteikto, ar mērķi
veicināt teritorijas un uzņēmējdarbības attīstību, kā arī ievērot sociālo taisnīgumu. Lai šādus mērķus sasniegtu ar pašvaldības speciāli
noteiktu NĪN politiku, ir nepieciešama nopietna un vispusīga situācijas analīze un atbildīgi
lēmumi. Diemžēl pašvaldībām laiks situācijas
analīzei praktiski nebija un tādēļ ganzdrīz visas pašvaldības 2013. gadā atšķirīgas NĪN
likmes savā teritorijā nenoteica. Pašvaldības,
pieņemot vai nepieņemot saistošos noteikumus, 2013. gada NĪN aprēķinā izmantoja
citus, nodokļa apjomu ietekmējošus instrumentus, tādus kā nodokļa apjoma pieauguma
ierobežojums (NPI), dzīvojamo māju palī-

gēku aplikšana ar NĪN un vidi degradējošas,
sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas
būves jeb grausta aplikšana ar paaugstinātas
likmes NĪN. Šo instrumentu izmantošanas
kopsavilkums ir sekojošs: No 119 Latvijas
pašvaldībām saistošos noteikumus (SN) par
2013. gada NĪN piemērošanu ir izdevušas 109
pašvaldības. Tajās 10 pašvaldībās, kurās nav
izdoti SN, netiek piemēroti NPI un dzīvojamo
māju palīgēkas, kuru platība pārsniedz 25m2,
tiek apliktas ar nodokli. NPI netiek piemērots
arī 18 pašvaldībās, kuras to noteikušas SN. 77
pašvaldībās tiek piemērots NPI 25% apmērā,
3 pašvaldības piemēro citus NPI apmērus –
5%, 10%, 75%. Savukārt, 0% NPI noteikts
11 pašvaldībās, kas nozīmē, ka pēc nekustamā
īpašuma kadastrālās vērtības aktualizācijas
NĪN apmērs atsevišķi par katru zemes vienību
nedrīkst pārsniegt iepriekšējam taksācijas gadam aprēķināto nodokļa apmēru. Palīgēkas ar
nodokli neaplikt paredzējušas 94 pašvaldības.
No tām 2 pašvaldībās palīgēkas ar NĪN bija
apliekamas 2012. gadā.
Likumā par NĪN ir noteikti nodokļa apjoma samazinājumi (atvieglojumi) trūcīgiem

NĪN maksātājiem, kā arī, sākot ar 2013.
gadu, maksātājiem ar daudzbērnu ģimenēm.
Pašvaldības ar saviem SN var šo NĪN maksātāju kategoriju paplašināt, ko vairums pašvaldību ir arī izdarījušas.
Jau vairākus gadus NĪN maksātājiem
portālā www.epakalpojumi.lv ir pieejama
vispusīga informācija par saviem nekustamiem īpašumiem visās Latvijas pašvaldībās,
to nodokļiem, maksāšanas paziņojumiem,
maksājumiem, kā arī nodrošināta iespēja nodokli apmaksāt un pieteikties maksāšanas paziņojuma elektroniskai piegādei. Katru gadu,
sagatavojot visiem NĪN maksātājiem nodokļa
maksāšanas paziņojumus papīra formā un piegādājot tos norādītajā adresē, tiek patērēts milzīgs papīra apjoms un, protams, arī nozīmīgi
naudas līdzekļi. Šos resursus var ietaupīt, NĪN
maksātājiem atsakoties no maksāšanas paziņojuma piegādes papīra formā, to aizstājot ar
maksāšanas paziņojumu elektronisku piegādi.
Pašreiz šādu iespēju izmanto tikai nedaudz
vairāk kā 4% NĪN maksātāju. Aicinām nodokļu maksātājus aktīvāk izmantot šo iespēju!
Informāciju sagatavoja: SIA ZZ Dats
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kultūra

Ēno mūziķi
Intaru Busuli

Asnate kļuva par vienu no 3 laimīgajiem
dalībniekiem, kuri varēja ēnot mūziķi Intaru
Busuli.

13. februārī visā Latvijā norisinājās
ikgadējā karjeras akcija – Ēnu diena. Šī
akcija sniedz iespēju jauniešiem izzināt
visdažādāko profesiju darba ikdienu un
palīdzētu izvēlēties sev atbilstošu nākotnes
profesiju. Jau vairākkārt esam vēstījuši par
jauno mūziķi Asnati Višķeri, kura aktīvi
piedalās dažādos konkursos. Arī šoreiz,
Ēnu dienu ietvaros, Asnate bija izvēlējusies piedalīties konkursā, lai gūtu iespēju
ēnot Latvijā populāro mūziķi Intaru Busuli. Asnates mamma Ingrīda Višķere stāsta:
„Asnate kļuva par vienu no 3 laimīgajām
(pieteicās 12 jaunieši), kura varēja ēnot
mūziķi Intaru Busuli. Ar Intaru viņa jau
bija tikusies, spēlējot Ielu Mūzikas Dienās,
jo viņš bija viens no šā projekta patroniem!
Diena bija ļoti darbīga – sākās ar Dailes teātra mēģinājuma apmeklējumu, jo jau
šonedēļ būs pirmizrāde – Oņegins, kurā
Intars spēlēs Puškinu (arī mēs brauksim
šo izrādi skatīties!). Tika izstaigātas teātra
ģērbtuves, aizskatuve, pagrabi... varēja izrunāties ar aktieriem!
Bija iespēja piedalīties radio SWH tiešraidē, kuru vadīja Rutulis, apskatīties, kā
notiek ieraksti Latvijas Radio, Kārļa Lāča
studijā, paciemoties pie Raimonda Paula
birojā... Grūti jau visu izstāstīt! Intars meitenes ļoti lutināja – cienāja ar pusdienām,
apjautājās, vai kaut ko nevēlas, jo mūziķiem esot labi jāēdot!
Ļoti priecīgs Intars bija par Asnates dāvanu – pašgatavotu lellīti! Šobrīd Asnate
jau gaida nākamo Ēnu dienu, jo tas tiešām
ir to vērts!”
Kokneses Novada Vēstis

Ēnu diena Kokneses bibliotēkā

Dana Grunda Ēnu dienā iepazīst
bibliotekāra darbu.

Kokneses bibliotēka 13.februārī ar prieku
sagaidīja savu ēnu – 12gadīgo Danu Grundu.
Dana reizēm iegriezās bibliotēkā, bet tikai
pēc Ēnu dienas viņa sapratusi, ka ir ļoti virspusēji redzējusi, kāda ir bibliotekāra darba
ikdiena un pienākumi. Izrādās, ka jādara ir
daudz un reizē, jāmāk gan apkalpot lasītāji, jādomā par izstādēm, pasākumiem, telpu
noformējumu, uzziņām, jākopē, jākārto, jāsarunājas ar cilvēkiem, jāiesaka, jāpačivina
Twitterī, jāpārzina jaunumi presē, jānoformē
grāmatas... Mums prieks, ka Danai pie mums
patika, tādēļ nolēmām tikties biežāk un darīt
kopā dažādus darbiņus!
Dana ir ļoti komunikabla, gudra, radoša,
akurāta un interesanta meitene – būtu ļoti laba
kolēģe mums nākotnē! Par dalību šajā projektā Dana saņēma apliecinājumu. Mums viņa
vienmēr būs īpašā bibliotekāre ar to, ka ir 1.
Mūsu ēnotāja bibliotēkas 90 gadu vēsturē!
Ingrīda Višķere,
Kokneses pagasta bibliotēkas bibliotekāre

Kokneses eksperti
Lielajos Lasīšanas svētkos!

Kokneses bērnu bibliotēkas žūrijas eksperti
Lielajos Lasīšanas svētkos Ķīpsalā.
Jau otro gadu Kokneses bērnu bibliotēkas
žūrijas eksperti devās uz Lielajiem Lasīšanas
svētkiem Ķīpsalā, kur norisinājās Bērnu/
Jauniešu un Vecāku žūrijas 2012 noslēguma
pasākums.
Pasākuma ieskaņā tika izteikta pateicība Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta
biedrībai, kura savu akciju „Sirsniņa prasa,
lai bērniņš lasa” veiksmīgi noslēdz un uzdāvina Vecāku žūrijai logo. No 2010.-2012. gadam LNB Atbalsta biedrībai izdevās palīdzēt
425 bibliotēkām piedalīties Lasīšanas veicināšanas projektā Bērnu/Jauniešu un Vecāku

žūrija, iegādājoties 5178 grāmatas, kopējais
devums naudas izteiksmē 54 000 LVL. LNB
Atbalsta biedrībai šī misija beidzas, jo žūrijas
programmas veidotājiem ir izdevies pārliecināt mūsu valdību un iegūt pietiekamu finansējumu, lai Lasīšanas veicināšanas programma Bērnu/Jauniešu un Vecāku žūrijas varētu
patstāvīgi darboties.
Pasākuma turpinājumā noskaidrojās Bērnu/Jauniešu un Vecāku žūrijas 2012 atzītākās grāmatas. Kopumā šogad jauno grāmatu
vērtēšanā iesaistījās 17 tūkstoši lasītāju 576
Latvijas bibliotēkās un latviešu diasporas
centros pasaulē.
Pasākuma laikā mūs priecēja jauni dejotāji, izdejojot pasaku „Vecīša cimdiņš”, Nikolajs Puzikovs ar savām dziesmām, kā arī
aktieri, kuri laureātu noskaidrošanu padarīja
atraktīvāku un interesantu klātesošajiem.
Nākamajā gadā Lielie Lasīšanas svētki
notiks Gaismas pilī – jaunajā LNB ēkā. Šogad un nākamgad Bērnu/Jauniešu un Vecāku
žūrijas 2013 ietvaros norisināsies papildus
dažādi konkursi žūrijas ekspertiem, no kuriem 2 tūkstoši veiksmīgākie un čaklākie
lasītāji 2014. gadā veidos Gaismas ceļu, kas
Rīgas viesus aizvedīs uz Gaismas pili. Tāpēc
sekojiet līdzi informācijai arī bibliotēkā –
esiet aktīvi un čakli lasītāji arī turpmāk!
Liels paldies mūsu šoferītim Valteram!
Uz tikšanos bibliotēkā!
Teksts un foto
Antra Vasiļevska,
bibliotekāre
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Bērnu/Jauniešu žūrija 2012 Iršu pagasta bibliotēkā

Prieks par paveikto! Gandrīz pusgadu 16 projekta dalībnieki cītīgi lasīja piedāvāto grāmatu kolekciju. Noslēguma pasākumā eksperti saņēma apliecības.
15. februārī Iršu pagasta bibliotēkā notika „Bērnu / Jauniešu žūrija 2012” noslēguma pasākums. Gandrīz pusgadu 16 projekta
dalībnieki cītīgi lasīja piedāvāto grāmatu
kolekciju. Lielāko daļu grāmatu bibliotēka
iegādājās par budžeta līdzekļiem un nelielu
dāvinājumu saņēma no Latvijas nacionālās
bibliotēkas Atbalsta biedrības labdarības projekta „Sirsniņa prasa, lai bērniņš lasa”.

Lasīšanas maratona laikā bērni lasa, piedalās diskusijās, literārajās pēcpusdienās,
zīmē zīmējumus un iepriecina bibliotēkas
apmeklētājus ar zīmējumu izstādi.
Iršos bērni grāmatu vērtēšanas projektā
piedalās jau 10 gadus. Visvairāk dalībnieku
darbojas 5. – 7. klašu grupā. Var teikt, ka šie
lasītāji ir bibliotekāra darba augļi, jo „Bērnu
žūrijas” grāmatas viņi sāka lasīt kā mazi bēr-

ni, bet nu jau vērtē kā jaunieši.
Šogad lasīšanas projektā bija interesants
jauninājums – arī vecāki varēja piedalīties un
vērtēt grāmatu kolekciju. Diemžēl līdz galam
neviens pieaugušais neizturēja.
Noslēguma pasākumā atklājās, ka 1. - 2.
Klašu bērniem ļoti patīk Z. Milera, E. Petiška
grāmata „Kurmītis un bikses”, 3. - 4. Klašu
skolēni pirmo godalgu piešķīra A. Strautnieces daiļdarbam „Labu labais, kreisu kreisais”,
5. - 7. Klašu skolēni kā interesantāko nominēja Regera R. Grāmatu „Emīlija dīvaine.”
Vecāko klašu vērtētājus ieinteresēja Kuiperes
grāmata „Dzīve uz ledusskapja .”
No lasīšanas veicināšanas programmas
ieguvēji ir visi. Bibliotēkas plaukti papildinās
ar jaunām un skaistām grāmatām. Bibliotekārei ir prieks par katru apmeklētāju un labs
lasītājs – tā ir vērtība. Bērnu žūrijas dalībnieki slēdz līgumus, lasa, vērtē, mācās izvēlēties
un sadarboties. Jau piecus gadus projektā
piedalās bērni no Kokneses novada ģimenes
krīzes centra „Dzeguzīte”.
Noslēguma pasākumā eksperti saņēma
apliecības un no pārsteiguma maisiņa sev izvilka nelielu dāvaniņu. Iršu pagasta pārvalde
sarūpēja lasītājiem greznu, garšīgu kliņģeri.
„Bērnu/Jauniešu žūrijas” pasākums nav iedomājams bez literārajām spēlēm, dažādām rotaļām
un sarunām. Aktīvi darbojoties, laiks „paskrēja”
vēja spārniem. Visiem bija labi un omulīgi, bija
gandarījuma sajūta par paveikto. Dodoties prom
no pasākuma, bērni solīja, ka nākošgad labprāt
lasītu vēl un darbotos kā eksperti bibliotēkā.
Dace Grele,
Iršu pagasta bibliotēkas vadītāja

Dziesmas saulei starp sniegu un sniegpulksteņiem

Vēl sniega sega klāj zemi, bet maza sniegpulksteņa sirds jau ilgojas ieraudzīt sauli. 8. marta vakarā Vecbebru Profesionālās vidusskolas zālē vokālā
ansambļa „Bitītes” koncertā mēs, skatītāji, sajutām,
ka pavasaris ir pavisam tuvu, jo „bitītes” savās
dziesmās dziedāja par sauli un mīlestību. Pasākumu
atklāja un ar koncerta programmu iepazīstināja Ausma Rode. Ansambļa dziedātājas iemīļojušas liepājnieka Andra Kristona komponētās melodijas, šajā
vakarā skanēja arī viņa dziesmas. „Koncerts notika
īstajā dienā un laikā”, sveicot ansambļa dziedātājas,
teica Bebru pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Pabērza,
jo tieši 8. marts – Starptautiskā sieviešu diena ir ansambļa dzimšanas diena. Jau sešus gadus „Bitītes”
mūs priecē ar savu uzstāšanos pagasta pasākumos,
kā arī ar dziesmu brauc ciemos tur, kur gaida dziesmas draugi. Visus šos gadus ansambli vada Velga
Feldmane, viņai palīdz koncertmeistare Liāna Haritonova, bet ar akordeona un vijoles spēli arī šajā
koncertā muzikālo pavadījumu papildināja Inese un
Monta Skujas. Visas dalībnieces ansamblī dzied no
pirmās dienas – tas ir vislabākais apliecinājums tam,

kā pirmajā ansambļa dzimšanas dienā teica viena
no dziedošajām „bitītēm” Antoņina Midega: „Mēs
esam kā podziņas, kas nu piešūtas vienam mētelītim!” Savā sestajā dzimšanas dienā „bitītes” koncerta otrajā daļā pirmo reizi parādījās jaunajos skatuves
tērpos, kurus sagādājusi Bebru pagasta pārvalde.
Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Irši” ar vadītāju Intu Balodi ansamblim kļuvuši par labiem
draugiem, jo abi kolektīvi daudzkārt piedalījušies
kopīgos koncertos. Šajā vakarā Dziesma sniedza
roku Dejai – ansambļa „Bitītes” saulainās dziesmas mijās ar „Iršu” dejotāju cēlo dejas soli. Ar aplausiem tika pavadītas dejas, kurās noteikti viņus
redzēsim šovasar Dziesmu un Deju svētkos.
„Pār mums nolīs saule, šūposies debesis, ja tu
dziedāsi man, ja es dziedāšu tev,” – lai šie jubilāres
„Bitītes” dziedātie vārdi mūs pavada ceļā uz pavasari!
Vakarā turpinājumā – ballē svētku noskaņojumu radīja mūziķi Linita, Aldis Rullis un grupa
„Emburgas zēni”.
Sarmīte Rode
Normunda Skujas foto

“Ik pavasari iemīlos no jauna
Pērses ūdeņos, kad ledi iet...”
/Maija Stepēna/
22. martā pulksten 15.30
Kokneses pagasta bibliotēkā
dzejas grāmatas
“Gaismas pieskāriens Koknesei”
atvēršanas svētki.
Laipni gaidīti dzejas draugi uz tikšanos ar
grāmatas autoriem! Izsapņosim vēlreiz kopā
sapni par Koknesi!
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izglītība

Eiropas Ekonomikas un
Projekta diena Bebru pamatskolā
sociālo lietu komitejas
Latvijas pārstāvis Eiropā –
Armands Krauze

Vecbebros

Jau otro mācību gadu, skolas absolventa A. Kristona un V. Jākobsona muzeja rosināti,
skolēni mācību dienu velta radošu darbu izstrādei, konkursam.

Vecbebru Profesionālajā vidusskolā
viesojās biškopības nodaļas absolvents
Armands Krauze.
Š.g. 8. februārī Vecbebru Profesionālajā vidusskolā viesojās biškopības nodaļas
absolvents Armands Krauze. Pēc Latvijas
Lauksaimniecības universitātes beigšanas
Armands kļuva par pasniedzēju universitātē,
bet nepameta biškopības nozari un pašlaik ir
Biškopības biedrības valdes priekšsēdētājs.
Kopš 2010. gada oktobra A. Krauze darbojas Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu
komitejā Briselē un risina svarīgus jautājumus. Viesojoties skolā, Armands audzēkņus
iepazīstināja ar Eiroparlamenta struktūru un
savu darbu tajā.
EESK ilgtermiņa mērķis ir, izveidojot pastāvīgu dialogu starp lēmumu pieņēmējiem
un pilsonisko sabiedrību. Komiteja par savu
galveno uzdevumu uzskata saiknes veidošanu starp ES un organizētu pilsonisko sabiedrību, nodrošinot pastāvīgu dialogu. Locekļi
ne tikai pārstāv pilsoniskās sabiedrības intereses ES līmenī, bet arī palīdz uzlabot pārredzamību un nodrošināt iedzīvotājiem piekļuvi vajadzīgajai informācijai par ES darbību
un tās ietekmi uz viņu dzīvi.
A. Krauzes stāstījumu papildināja interesanta videofilma par jauniešu organizāciju
sadarbību ar Eiroparlamentu un izveidojās
interesants dialogs ar audzēkņiem un skolotājiem, kā arī tika izteikts uzaicinājums apmeklēt Briseli. Uz tikšanos Briselē!
Ināra Bakmane, direktora vietniece

„Mans lepnums – Bebru pagasts” – ar
šādu devīzi jau otro mācību gadu, skolas absolventa A. Kristona un V. Jākobsona muzeja
rosināti, skolēni mācību dienu velta radošu
darbu izstrādei, konkursam. Iepriekšējā gadā
tie bija zīmējumi, šogad – literārās jaunrades
sacerējumi jebkurā no daiļliteratūras žanriem.
Lai 19. februāra rīts skolēnus radoši iedvesmotu un noskaņotu šim nopietnajam darbam, bija organizētas divas tikšanās ar Bebru
pagasta ievērojamiem, uzņēmīgiem, darbīgiem cilvēkiem, proti, ar z/s „Vecsiljāņi” siera galveno meistari Ievu Midegu, kuras vārdā
arī nosaukts Latvijā vienīgais no nepasterizēta piena ražotais siers, un Uldi Krievāru – z/s
„Pilslejas” īpašnieku, Ministru prezidenta
padomnieku lauksaimniecības jautājumos,

„Trikāta KS” valdes priekšsēdētājs, biedrības
„Zemnieku saeima” pārstāvis.
Abas tikšanās bija ļoti vērtīgas, jo pārliecināja, ka tikai darbs un nemitīga mācīšanās,
sevis un uzņēmuma pilnveidošana ir panākumu atslēga. Abi ciemiņi pauda vienu atziņu
– strādāt un labi pelnīt iespējams arī Latvijā,
tepat Bebru pagastā, kļūstot par darba devējiem daudziem vietējiem iedzīvotājiem.
Ļoti iespējams, ka dzirdētie veiksmes
stāsti būs atziņām un pārdomām bagātinājuši skolēnu iecerēto jaunrades darbu saturu.
Konkursa noslēgums paredzēts 26. aprīlī,
kad kāds šajā dienā tapis dzejolis skanēs kā
A. Kristona dziesma.
Linda Šmite,
Dzintras Sniedzes foto

„Ai, kājiņas, ai, kājiņas. Dancot grib, dancot grib.”

Deju „Zemnieks darbā” dejo „Mutulītis”.
28. februārī Vecbebru Profesionālās vidusskolas zālē gaidīja Bebru internātvidusskolas deju kolektīvs „Mutulītis” un vadītāja
Inta Balode, aicinot kopā sadancot draugus
no Vecbebru Profesionālās vidusskolas jauniešu deju kolektīva „Kāre” (vadītāja Sarmīte Plūme) un vidējās paaudzes deju kolektīva
„Irši” (vadītāja Inta Balode).
Šajā vakarā ikviens varēja teikt:

„Ai, kājiņas, ai, kājiņas,
Dancot grib, dancot grib.”
Deju kolektīvs „Mutulītis” savā sestajā
dzimšanas dienā vēlēja arī daudz laimes un
veiksmes, raitu dejas soli skatē un skaistus
mirkļus lielajos Dziesmu un deju svētkos saviem draugu kolektīviem.
Koncertā savus „Mutulīša” dejotājus vēroja arī kolektīva dibinātāja un pirmā vadītāja
– skolotāja Aija Rimša.
Paldies visiem mazajiem un lielajiem dejotājiem, viņu vadītājiem par burvīgo vakaru!
Paldies arī skatītājiem, kuri šajā vakarā
bija kopā ar „Mutulīti” un viņa draugiem!
„Dejas iekvēlo gaismas stariņos,
Gan soļos stingros,gan maziņos,
Ja deja reiz sākta,tā projām nelidos,
Tā uzziedēs skatos un spēku Jums dos.’’
Daiga Andersone,
Žannas Malašenokas foto
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Tradīcijas turpinājums – dziesmu festivāls dziedi ar skolotāju
„Zvaigznes visapkārt Tev un Man”

guldīja gan bērni, gan pieaugušie, bet, jo īpaši – nepārspējami atraktīvā un ideju pārpilnā
mūzikas skolotāja Iveta Bērziņa.
Skolēnu atsauksmes par pasākumu:
Endija (7. kl.) „Tas ir viens no mīļākajiem
pasākumiem skolā, jo tur var redzēt skolotāju
un skolēnu kontaktus, kā viņi satiek, kā nē!
Ļoti patika kā dziedāja skolotāja Daiga ar saviem mazajiem bērniņiem Esteri Un Valteru.”
Tomass (7. kl.) „Šo koncertu baudīju ar
prieku, jo visi ieguldīja lielu darbu. Koncertā
bija ļoti pozitīva enerģija. Manuprāt, šī koncerta devīze būtu: „Dziedi, dejo un smaidi!”
Inese (7. kl.) „Man patika dziesma Sempre, sempre, to itāļu valodā dziedāja 5. klases

meitenes un skolotāja Iveta, viņu nevarēja
atpzīt, jo bija savādāk ietērpusies.”
Samanta (8. kl.) „Mūsu jautrajās dziesmās atradām vietu arī skolotājām. Viņas bija
vienkārši ideālas. Paldies mūzikas skolotājai
Ivetai Bērziņai, kura mums palīdz attīstīt savus talantus.”
Uva (8. kl.) „Manuprāt, šis koncerts ļoti
palīdz skolēnu un skolotāju savstarpējās attiecībās. Dalībnieki izstaroja tādu dzīvesprieku un enerģiju, ka vienkārši nevarēja nejust
viņiem līdzi.”
Evija (8. kl.) „Pie mums notika ļoti emocionāls pasākums.”
Anna (9. kl.) „Man liekas, ka šādi pasākumi mums un skolotājām nāk tikai par labu.”
Diāna (9. kl.) „Secinu to, ka piedalīties ir
vērts, jo spējam parādīt arī pārējiem, kā protam dziedāt.”
Austris (9. kl.) „Šajā pasākumā skolēni
dzied kopā ar skolotājām kādu izvēlētu dziesmu un cenšas to prezentēt pēc iespējas interesantāk. Interesants bija arī skolotāju koris.”
Kristiāna (10. kl.) „Katra dziesma man
lika ievilkt dziļi elpu un, kad tā beidzās, lēnām izpūst ārā gaisu. Galvenais, ka šajā dienā
visiem ir labs garastāvoklis un prieks sejā.”
Rita (11. kl.) „Vienreizējs, pozitīvu emociju pārpilns koncerts. Vērienīgākais pasākums visā mācību gadā mūsu skolā, kurš
saliedē skolēnus un skolotājus.”
Daiga Andersone,
Jolantas Nīcgales-Kondrātes foto

Bebru pamatskolas organizētajā Tēvu dienā dzima jauna tradīcija – skolēnu ierindas skate.
Ziņojumu nodod 6. klases komandiere Samanta Vilmane.

27. februārī Bebru pamatskolas organizētajā Tēvu dienā dzima jauna tradīcija – skolēnu
ierindas skate. Ideja par šāda pasākuma organizēšanu radās valsts dzimšanas dienas svinībās.
Disciplinētības, patriotisma, fiziskās un morālās stājas nevar būt par daudz, tā lēma skolotāji,
kas palīdzēja skolēniem sagatavoties Patriotisko dziesmu konkursam. Nu iecere ir īstenota.
5. – 9. klašu kolektīvi ir nodemonstrējuši savu prasmi izpildīt klases komandiera
pavēles: nostāties ierindā, līdzināties, izdarīt
pagriezienus, soļot ar sasauksmi un dziesmu.
Komandiera pienākumus augstā līmenī veica
Ralfs Eiduks, Audris Arzovs, Samanta Vilmane un Krišs Vīksne.
Ierindas skatē līdzdalību ņēma Zemessardzes 55. Kājinieku bataljona 1. Kājinieku rotas komandiera pienākumu izpildītājs
kaprālis A. Ošiņš.
Skolēnu tēvi bija kompetenta žūrija, kuras
vārdā 5. – 9. klases skolēnu vienībai vērtējumu
izteica Mairitas, Jura un Evas tētis J. Tomaševskis, kurš skolēnus gan slavēja, gan norādīja uz
trūkumiem. Galvenais ir tas, ka nevienam nav
šaubu, ka iesāktais nākošajā gadā jāturpina.
Linda Šmite,
Dzintras Sniedzes foto

„Sanāciet, sadziediet, sasadancojiet!” – šī
dziesma 20. februāra vakarā aicināja ikvienu
dziesmu mīļotāju Bebru internātvidusskolā, lai
jau ceturto gadu būtu kopā tradicionālajā dziesmu festivālā dziedi ar skolotāju „Zvaigznes visapkārt Tev un Man!”, baudot vakara burvību,
noskatoties un noklausoties 26 priekšnesumus.
Pasākumā piedalījās ne vien Bebru internātvidusskolas audzēkņi, skolotāji un audzinātāji, bet arī Bebru pamatskolas skolēni
kopā ar skolotājām Liānu Haritonovu un
Dzintru Sniedzi, kā arī PII „Bitīte” mazie
dziedātāji kopā ar Velgu Feldmani, Ilonu Vītolu, Inesi Skuju un Montu Skuju.
Pasākuma īstenošanā milzīgu darbu ie-

Jauna tradīcija

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
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Mācības uzsāk topošie konditori
Visai neparastā laikā – 25. februārī mācības Vecbebru Profesionālajā vidusskolā uzsāka
topošie konditori. Skola īsteno Eiropas Sociālā
fonda projektu „Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve
izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai”. Mācību laiks ir 10 mēneši un programmā
izglītojamie apgūst tikai profesionālos mācību
priekšmetus. Mērķauditorija šai izglītības programmai ir jaunieši vecumā no 17 līdz 25 gadiem, kuriem ir pamatizglītība, vidējā izglītība
vai profesionālā izglītība. Mācību laikā audzēkņi, atkarībā no sekmības, saņem stipendiju no
50 līdz 80 latiem mēnesī, kā arī izmanto virkni
atvieglojumu, kā, piemēram, bezmaksas dienesta viesnīcu, obligāto veselības pārbaužu izdevumu segšanu, ceļa un naktsmītnes kompensāciju kvalifikācijas prakses laikā, civiltiesisko
apdrošināšanu. Noslēgumā izglītojamie kārtos
profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, iegūstot
otrā līmeņa profesionālās kvalifikācijas apliecību ar kvalifikāciju „konditors”.
Jānis Bakmanis,
Vecbebru profesionālās
vidusskolas direktors

Zinātniski pētniecisko darbu prezentēšana

Klausītājus ar latviešu valodas zināšanām pārsteidza apmaiņas programmas skolēns no
Vācijas, kurš Latvijā uzturas tikai sešus mēnešus, un spēj tekoši runāt un prezentēt
savu darbu latviski.
26. februārī I. Gaiša Kokneses vidusskolā norisinājās Kokneses un Pļaviņu starpnovadu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu
prezentēšanas konference. I. Gaiša Kokneses vidusskolas, Bebru internātvidusskolas
un Pļaviņu novada ģimnāzijas skolēniem un
pedagogiem bija iespēja redzēt kā savu prasmi izstrādāt zinātniski pētniecisku darbu un
to prezentēt rāda četrpadsmit Kokneses un
Pļaviņu novadu vidusskolēni (10., 11. un 12.
klases audzēkņi).
Skolēni kultūrvēsturiskā mantojuma jomā
šogad bija izvēlējušies pētīt šausmu filmu vēsturi, ukraiņu kultūrizglītojošās biedrības jauniešu kustību Jēkabpilī, dziedāšanas tradīcijas
Vietalvā, hokeja fenomenu – līdzjutējus Latvijā. Matemātikas un fizikas sekcijā bija iespēja
uzzināt par zelta griezumu cilvēka ķermenī, par
matemātiku un informāciju tehnoloģijām skolā,

par transporta attīstības procesiem. Bioloģijas
un veselības sekcijā līdzās pētījuma darbam par
skolas somas piemērotību, dabīgās kosmētikas
ietekmi uz matiem, skolēnu pēdas deformācijām un deju kustību ietekmi uz cilvēka organismu, skolēni bija izstrādājuši bukletus, izveidojuši vingrojumu kompleksu un to ierakstījuši
diskā, kā arī izgatavojuši dabīgās kosmētikas
līdzekli. Interesanti pētījumi ir veikti arī par
krāsu izvēles motivāciju skolēnu apģērbā un
diskrimināciju darba tirgū. Valodniecības jomā
tapis pētījums par latviešu valodas apguves grūtībām ārzemju jauniešiem. Klausītājus ar latviešu valodas zināšanām pārsteidza apmaiņas
programmas skolēns no Vācijas, kurš Latvijā
uzturas tikai sešus mēnešus, un spēj tekoši runāt
un prezentēt savu darbu latviski.
Lielu darbu skolēnu zinātniski pētniecisko
darbu tapšanā ir ieguldījuši skolotāji, zinātniski

pētniecisko darbu vadītāji, kuri vienmēr sniedz
skolēniem padomus kā labāk veikt pētījumu, kā
atrast pamatojumu teorētiskajā literatūrā.
Žūrijas komisija atzinību piešķīra Annai
Bērziņai (I. Gaiša Kokneses vidusskola),
Daniilam Šinkarjukam (Pļaviņu novada ģimnāzija), Martai Pavlovičai (I. Gaiša Kokneses vidusskola), Madarai Kalniņai (I. Gaiša
Kokneses vidusskola), Tomam Zvaigznem (I.
Gaiša Kokneses vidusskola).
3. vieta – Sintija Stivriņa (I. Gaiša Kokneses vidusskola), Imants Melderis (Pļaviņu
novada ģimnāzija), Aigars Cibuļskis (I. Gaiša
Kokneses vidusskola), Beāte Barone (I. Gaiša Kokneses vidusskola).
2. vieta – Jonas Volkmar (I. Gaiša Kokneses vidusskola), Līga Āboliņa (Pļaviņu novada ģimnāzija).
1. vieta – Krista Asmusa (I. Gaiša Kokneses vidusskola), Evita Skruļa (I. Gaiša Kokneses vidusskola), Dagnija Kiseļeva (Pļaviņu
novada ģimnāzija).
Darbu izvērtēšanas rezultātā no abiem
novadiem vienpadsmit skolēnu darbi ir izvirzīti uz Zemgales plānošanas reģionā plānoto
Zemgales reģionālo 4. Skolēnu zinātniski
pētniecisko darbu konferenci, kas notiks
2013. gada 21. martā Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības centrā, sadarbībā ar
Latvijas Lauksaimniecības universitāti. Pēc
konferences labākie darbi tiks izvirzīti Latvijas 37. skolēnu zinātniskajai konferencei.
Lai skolēniem izdodas veiksmīgi starti,
parādot savas prasmes!
Lauma Āre,
Kokneses novada domes
Izglītības darba speciāliste
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Sveiciens pavasarim izskan skatuves runas konkursā

bija sagatavojusi mūzikas skolotāja Inita
Asarīte. Klātesošos uzrunāja arī mūsu novada dzejniece Sarmīte Rode, atklājot, kā pati
uzsākusi savas radošās gaitas.
Žūrija, kuras sastāvā bija Kokneses kultūras nama vadītāja Inguna Strazdiņa, Sarmīte Rode, novada latviešu valodas metodiskās
apvienības vadītāja Evita Užule, noklausījās
un izvērtēja divus katra dalībnieka sagatavotos priekšnesumus.

1. - 2. klašu grupā:
1. vieta – Kokneses vidusskolas 2. klases skolniecei Kristai Strazdiņai (skolotāja A.
Ločmele),
2. vieta – Kokneses vidusskolas 1. klases
skolniecei Danai Šiballo (skolotāja I. Žogota),
3. vieta – Pērses pamatskolas 1. klases skolniecei Tīnai Kažociņai (skolotāja I.
Laba),
Atzinība – Bebru pamatskolas 2. klases
skolniecei Ketijai Jekaterinai Kmitai (skolotāja Dz. Karlsone),
Kokneses vidusskolas 2. klases skolniecei
Alisei Krūmiņai (skolotāja I. Matušonoka).
3. - 4. klašu grupā:
1. vieta – Kokneses vidusskolas 4. klases
skolniecei Ksenijai Vītoliņai (skolotāja B.
Ozola),
2. vieta – Bebru pamatskolas 4. klases
skolniecei Danielai Caunītei (skolotāja Dz.
Sniedze),
3. vieta – Kokneses vidusskolas 4. klases skolniecei Laurai Putniņai (skolotāja B.
Ozola),
Atzinība – Bebru pamatskolas 4. klases
skolniecei Lindai Saldavai (skolotāja Dz.
Sniedze),
Pērses pamatskolas 4. klases skolniecei
Annai Ziediņai (skolotāja A. Indriksone).
Pārējie dalībnieki saņēma pateicības.
Paldies visiem skolēniem un skolotājiem
par izrādīto interesi un piedalīšanos!
Pasākuma organizēja sākumskolu metodiskās apvienības vadītāja Biruta Ozola. Paldies par viesmīlību un jauko atmosfēru!
Evita Užule,
latviešu val. MA vadītāja

Uz Mūzikas un Mākslas skolotāju MA rīkoto pasākumu vilciens atveda
„Raibā gada” 12 mēnešus.
28. februārī I. Gaiša Kokneses vidussko- parādīt savu priekšnesumu cik labi vien spēja.
Vispirms zālē iebrauca vilciens. Tas atvelā notika novada Mūzikas un Mākslas skolotāju MA rīkotais pasākums ,,Raibais gads” . da 12 pasažierus. Tur atbrauca visi gada mēneši.Viņiem līdzi bija pases, kas katram gan
Tājā piedalījās četras komandas.
Jau rudens brīvdienās skolotāju MA katra der tikai 1 mēnesi. Ko viņi veda sev līdzi? Ar
skola izlozēja savu ,,gadalaiku”. Par to bija ko varēja mūs visus iepriecināt?
To varējām redzēt katras komandas uzjāveido muzikāls uzvedums.
Katra komanda šim pasākumam bija ga- vedumā.
ZIEMAS komanda radīja Ziemassvētku
tavojusies ļoti atbildīgi. Kaut arī satraukums
nebija noslēpjams, visi dalībnieki ļoti centās noskaņu ar latviešu tautasdziesmām un rotaļām.

Līdzi bija pat cienasts – pelēkie zirņi un cepumi.
To sarūpēja Bebru internātvidusskolas komanda.
PAVASARA gaidīšanu ar vizbulīšu uzziedēšanu, aprīļa jokiem un putnu atgriešanos parādīja I. Gaiša Kokneses vidusskolas
5., 6. klašu apvienotā komanda.
Par zaļo vardulēnu un VASARAS priekiem savā uzvedumā stāstīja skolēni no Pērses pamatskolas.
Bagātīgo RUDENTIŅU apdziedāja Bebru pamatskolas audzēkņi.
Ļoti interesanti un patīkami bija vērot, ar
kādu atbildības sajūtu savu mājasdarbu rādīja
visas komandas. Tas bija notikums gan skatītājiem, gan dalībniekiem.
Nākamais uzdevums bija kolāžas veidošana. Katra komanda atkal izlozēja savu
tēmu – gadalaiku. Vispirms vajadzēja salīmēt
fonu no grieztiem un plēstiem krāsu laukumiem, pēc tam sameklēt izlozētiem notikumiem atbilstošus attēlus, un tos izkārtot vienotā kompozīcijā. Visbeidzot – pārdomāt, lai
kolāža būtu saprotama un interesanta.
Katrs dalībnieks varēja nobalsot par sev
tīkamāko un interesantāko darbu.
Pēc kārtīgi padarīta darba labi garšoja
kliņģeris.
Paldies visām mūzikas un vizuālās mākslas skolotājām, kuras sagatavoja skolēnus
šim pasākumam!
Inita Asarīte,
Mūzikas un mākslas skolotāju
MA vadītāja

Pirmo trīs vietu un Atzinību ieguvēji 1. - 2. klašu skolēnu grupā.
Saulainajā 5. marta rītā I. Gaiša Kokneses vidusskolā norisinājās Kokneses novada
sākumskolas skolēnu skatuves runas konkurss. Konkurss noritēja divās klašu grupās,
un tajā piedalījās 24 skolēni no I. Gaiša Kokneses vidusskolas, Bebru pamatskolas un
Pērses pamatskolas.
Ar pavasarīgu dziesmu un dzejas priekšnesumu dalībniekus priecēja I. Gaiša Kokneses vidusskolas 5. – 6. klašu skolēni, kurus

Raibais gads
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ESF kursi pirmsskolas
pedagogiem PII „Gundega”

Trīs sestdienas 28 Kokneses un Pļaviņu novada pirmsskolas skolotājas tikās
ar pirmsskolas speciālistēm – lektorēm no
Jelgavas S. Jomu un V. Bērtuli ESF kursos
„Pirmsskolas izglītības pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide”. Skolotājām bija

iespēja uzzināt aktuālo izglītības darba organizācijā, dalīties pieredzē ar kolēģēm un
prezentēt savu iestādi.
Ina Požarska,
PII MA vadītāja, kursu organizatore
Kokneses novadā

Kokneses novada PII Sporta svētki

Sporta svētki 120 mazajiem sportistiem no novada pirmsskolas izglītības iestādēm.
5. martā Kokneses Sporta hallē Lapsa,
Zaķis, PII „Gundega” sporta skolotāja I. Briģe un PII MA vadītāja I. Požarska pulcēja
120 mazos sportistus no novada pirmsskolas
izglītības iestādēm.
Svētku dalībnieki pēc parādes piedalījās
dažādās disciplīnās – bumbiņas mešanā tālumā, skrējienā uz laiku, bumbiņas mešanā
mērķī, tāllēkšanā no vietas.
Visu iestāžu 6 – 7 gadus vecie bērni jauktās komandās kopā ar pedagogiem sacentās
jautrās stafetēs, kur uzvarēja prieks un draudzība.
Virves vilkšanā starp ciemiņu (PII „Bitīte”, Pērses pamatskolas un Bebru internātvi-

dusskolas pirmsskolas grupu) un mājinieku
(PII „Gundega”) komandām pārliecinoši uzvarēja apvienotā ciemiņu komanda.
Apbalvošanas ceremonijā katrs bērns saņēma medaļu, dāvanu un saldumiņu.
Kokneses novada PII rezultatīvākie dalībnieki:
 Matīss Riekstiņš (PII „Bitīte”) – tālākais metējs;
 Edijs Gercāns (PII „Gundega”grupa
„Zvaniņš) – precīzākais metējs mērķī;
 Kristers Bite (PII „Gundega”grupa
„Zvaniņš”) – ātrākais skrējējs un tālākais lēcējs.
PII „Gundega” informācija

10

Vēstures
stunda ar
notikumu
aculieciniekiem
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā
5. marta pēcpusdienā vecāko klašu skolēniem bija neparasta stunda – vēstures
stunda ar notikumu aculieciniekiem. Ar
vidusskolēniem tikās un par piedzīvoto
atmiņās dalījās Kokneses novada politiski represēto nodaļas biedri: Andris
Freimanis, Lība Zukule, Antoņina Midega, Jānis Priede, Pēteris Zālītis, Monika
Dzene.
Pēc Latvijas Universitātes juridiskās
fakultātes Kristīnes Cerbules ierosmes
un ar Kokneses novada politiski represēto nodaļas biedru atbalstu jauniešiem
šī stunda noritēja kā diskusija, pieminot
20. gadsimta deportācijas. Jau iepriekš
represēto nodaļas biedri bija aicinājuši
vidusskolēnus, izmantojot mācību literatūru, uzzināt vairāk par šiem traģiskajiem vēstures notikumiem. Pateicoties
arī skolotāju palīdzībai, jaunieši ar uzdevumu bija tikuši galā, jo iesaistoties
Kristīnes Cerbules vadītajā diskusijā,
prata izteikt savus spriedumus un uzdot
jautājumus.
1949. gada 25. marta izsūtīšanā no
Latvijas izveda 42 975 iedzīvotājus.
Kristīne Cerbule, uzrunājot jauniešus,
teica: „Aiz katra šī cipara ir cilvēks un
viņa salauztā dzīve.” Apliecinājums sacītajam bija uzaicināto ciemiņu atmiņu
stāsti.
Šī tikšanās jauniešiem sniedza vēl
jaunas ierosmes, lai līdz 18. martam pagūtu piedalīties Kokneses novada represēto nodaļas izsludinātajā darbu konkursā, kurā aicināti uzrakstīt sev pazīstama
represijās cietuša cilvēka dzīvesstāstu.
Konkursa darbi jāiesniedz Kokneses Ģimenes dienas atbalsta centrā. 23. martā
visi novada iedzīvotāji, pieminot genocīda upuru piemiņas dienu, būs gaidīti
uz piemiņas brīdi pie Kokneses kultūras
nama.
Kokneses Novada Vēstis
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Mācīties ar prieku!

Skolas – centra pedagogi atzīst, ka
mācīšanas un mācīšanās process kļuvis
interesantāks un efektīvāks.
Kokneses internātpamatskola – attīstības
centrs ir izglītības iestāde bērniem ar speciālām vajadzībām. Laika gaitā realizējot
darbības prioritātes skola – centrs ir kļuvis
par sabiedrības vajadzībām atbilstošu, mūsdienīgu izglītības atbalsta centru bērniem
un pieaugušajiem. Administrācijas rūpīgs
un sistemātisks darbs ir virzīts uz izglītības

iestādes konkurētspējas veicināšanu Kokneses novadā un Zemgales reģionā. Racionāls
finanšu līdzekļu plānojums un mērķtiecīgs
ieguldījums ļauj ilgtermiņā nodrošināt gan
mācību vides, gan materiāli tehniskās bāzes
atjaunošanu un modernizēšanu.
Šobrīd speciālajā izglītībā trūkst jaunu un
mūsdienīgu mācību līdzekļu – grāmatu,darba
burtnīcu, metodisko materiālu. Skolotājiem
ir jāiegulda milzīgs darbs nepieciešamās uzskates un izdales sagatavošanā.
Atsaucoties Izglītības un zinātnes ministra aicinājumam par mācību procesa digitalizāciju, 2012./2013. Mācību gads skolā –
centrā ir sācies ar jauninājumiem informāciju
sistēmu pilnveidē – izveidota interaktīvā klase, kas aprīkota ar jaunākajām tehnoloģijām
– interaktīvo tāfeli, planšetdatoriem iPad,
interaktīvo galdu Promethean ActivTable ar
skārienjūtīgu darba virsmu, atbilstošu programmatūru un izdevniecībā „LIELVĀRDS”
izstrādātajām aktivitātēm matemātikā un
latviešu valodā, datorprogrammām, audio un
video iekārtu.
Neilgā laika posmā skolotāji jau novērtējuši digitalizācijas pozitīvos aspektus. Skolas
– centra pedagogi atzīst, ka mācīšanas un mācīšanās process kļuvis interesantāks un efektīvāks. Daudzveidīgie interaktīvie resursi
sniedz iespēju dažādot mācību darba formas,
metodes un paņēmienus, paver lielākas iespējas dažādu traucējumu korekcijai. Skolēni
zināšanas apgūst aktīvi darbojoties. Spilgtie,

košie, dinamiskie materiāli un uzdevumi piesaista izglītojamo uzmanību, rosina interesi
un motivāciju mācīties. Šis mācību modelis ļauj pedagogam diferencēt katra skolēna
spējas, varēšanu un dotumus, kā arī aktīvi
darbojoties, izmantot maņas – dzirdi, redzi
un tausti. Ar sajūsmu bērni iesaistās mācību
spēlēs, komentē redzēto, izrunā apgūstamos
vārdus kopā ar spēles varoni. Grūtā matemātika un sarežģītā latviešu valoda ir kļuvusi
interesanta un aizraujoša. Galvenais sasniegums – skolotāja motivēts skolēns vairs nebaidās kļūdīties.
Pozitīvas emocijas sagādā arī mūzikas
skaņu rīku izmantošana. Kolektīva muzicēšana veicina klausīšanās un sadarbības
prasmes, attīsta ritma izjūtu un koordinācijas
spējas. Skolēni var demonstrēt apgūtās zināšanas un prasmes, gūstot prieku un gandarījumu par paveikto.
Mūsdienīga, inovatīva mācību procesa īstenošana un interaktīvo tehnoloģiju izmantošana rosina pedagogus pilnveidot un paaugstināt savu profesionālo kompetenci, lai ikdienas
darbā sekmētu katra skolēna izaugsmi.
Uzskatām, ka skolā – centrā mācību process vairs nav iedomājams bez interesantiem
un saistošiem digitāliem mācību resursiem.
Tas ir ieguvums un atbalsts ikvienam – gan
skolēnam, gan pedagogam.
Dagmāra Isajeva,
Kokneses internātpamatskolas-attīstības
centra direktore

Pavasari ieskandina tradicionālais pasākums
„Dziedi ar skolotāju”

Sirsnīgā dziedājumā dziesmu Princesīte un Trubadūrs izpilda skolotāja
Dace Dobrika un Paula.
7. marta vakarā I. Gaiša Kokneses vidusskolā pulcējās skolotāji, skolēni un viņu atbalstītāji, jo šeit norisinājās jau par tradīciju
kļuvušais pasākums „Dziedi ar skolotāju” –
tas ir viens no gaidītākajiem un iemīļotākajiem pasākumiem skolā.
No tava glāsta zaros saplaukst ziedi,
Un marta vējos Tavu elpu jūt.

Jo bez Tevis īsti pavasari,
Nemaz virs zemes nevarētu būt.
Ar Druvja Andriksona iniciatīvu, I. Gaiša
Kokneses vidusskolas skolotāji un skolēni arī
šogad visus iepriecināja ar rūpīgi sagatavotiem, atraktīviem, sirsnīgiem un oriģināliem
priekšnesumiem. Pasākums bija veltīts 8.
marta svētkiem, kuri ir kā ievads un vēstnesis

pavasara atklāšanai. Tie ir svētki visām meitenēm, jaunietēm un sievietēm.
Ar aplausiem un ovācijām zālē tika sagaidīts ikviens dalībnieks. Priekšnesumos
izskanēja gan melanholiskas un mīļas, gan
ātras un dinamiskas melodijas. Par muzikālo pavadījumu rūpējās Druvja Andriksona
audzēkņi. Dziesmas izpildīja gan solisti, gan
dueti un trio, kā arī grupas „Pogainie” un
„Nepilns litrs”. Koncertā varējām pārliecināties, cik talantīgi un enerģiski ir mūsu skolēni
un skolotāji! Papildus skaistajiem dziedājumiem dzirdējām ģitāras, trompetes, saksofonu, bungu u.c. instrumentu skanējumu.
Paldies visiem koncerta organizatoriem,
dalībniekiem un vadītājiem par sirsnīgo sniegumu. Novēlam, lai arī nākošajā gadā, rīkojot
pasākumu, līdzās ir iedvesma, kas aicinātu:
„Tu vari arī uzdziedāt
Šo dziesmiņi par prieku.
Par prieku sev, par prieku tev
Un ļautiņiem par prieku.
Ja grib – lai citi arī dzied.
Jo – kur lai es to lieku?”
Kokneses Novada Vēstis,
Anitas Šmites foto
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sports

Ralfa un Patrīcijas Eiduku veiksmīgie starti Latvijas Jaunatnes
ziemas olimpiādē un Latvijas čempionātā distanču slēpošanā

Latvijas čempionāta otrajā posmā distanču slēpošanā „Mailēs” uzvarētājas tituls
Patrīcijai (vidū).
9. – 10. februārī Ērgļos noslēdzās Latvijas Jaunatnes ziemas olimpiāde, kurā piedalījās vairāk nekā tūkstoš skolēnu jeb 131
komanda, to starpā arī Bebru pamatskolas
jaunie sportisti. Sacensības norisinājās piecos
sportaveidos: distanču slēpošanā, biatlonā,
hokejā, kamaniņu sportā un snovbordā. Beb-

rēnieši gūstot panākumus, spēkiem sacentās
distanču slēpošanā un biatlonā. Olimpiādes
pirmajā dienā distanču slēpošanā meitenēm
S3 grupā divu kilometru distancē otro vietu
ieguva Bebru pamatskolas skolniece Patrīcija
Eiduka, bet V2 grupā zēniem piecu kilometru slēpojumā uzvarēja Bebru pamatskolas

skolnieks Ralfs Eiduks. Biatlonā sprintā S3
grupā starp pārējām dalībniecēm pārliecinoši uzvarēja Patrīcija Eiduka. Kopvērtējumā
šajā olimpiādē uzvarēja Alūksnes novada vidusskolas komanda, bet Bebru pamatskolas
komanda ieguva 4. vietu, savukārt kaimiņu
novada – Pļaviņu novada ģimnāzijas komanda ierindojās 14. vietā.
16. un 17. februārī Vietalvā, „Maiļu
trasēs”, notika Latvijas Slēpošanas savienības un sporta kluba „Vietalva”organizētais
Latvijas čempionāta otrais posms distanču
slēpošanā, kurā atkal ļoti labi veicās mūsu
novada jaunajiem sportistiem. 16. februārī V16 grupā zēniem Ralfs Eiduks sprintā
klasiskajā solī ieguva pirmo vietu. Arī nākamajā dienā – masu startā V16 grupā Ralfs
finišēja pirmais, tikpat labi veicās arī māsai
– S12 grupā meitenēm Patrīcija Eiduka izcīnīja uzvaru. Masu slēpojumā savā vecuma
grupā piedalījās arī jaunākais brālis Edijs,
kurš ieguva 8. vietu.
Eiduku ģimene pateicas Kokneses novada domei par piešķirto finansējumu – 400
latiem slēpošanas inventāra iegādei, kas noteikti palīdzēs nākamajos startos.
10. martā Madonā norisinājās pēdējais
posms distanču slēpošanā. S14 grupā Patrīcija ieguva 2. vietu, bet Ralfs V16 grupā izcīnīja 1. vietu.
Kokneses Novada Vēstis

Unified telpu futbols

Komanda guva atzinīgus panākumus, iegūstot godalgoto 2. vietu.
19. februārī Kokneses speciālās internatpamatskolas – attīstības centra un
Kokneses vidusskolas skolēni piedalījās
Latvijas speciālās Olimpiādes rīkotajās
futbola sacensībās Priekulē. Katrai ko-

mandai drīkstēja uz laukuma atrasties arī
divi vispārizglītojošo skolu skolēni. Mūsu
komandai palīdzēja Kokneses vidusskolas
skolēni Ilmārs Kalniņš, Ritvars Kalniņš un
Alvis Voitkunskis.

Komanda guva atzinīgus panākumus, iegūstot godalgoto 2. vietu. Pa ceļam uz finālu
uzvarējām Jēkabpils, Tukuma, Ventspils novada komandas.
Pusfinālā spēle ar Priekuļu novada komandu beidzās 4:4, bet soda sitienos mēs
uzvarējām ar 2:1 un iekļuvām finālā, kur sacentāmies ar Rīgas komandu.
Fināls noritēja līdzīgi, kur spēles gaitā
vadībā atradās gan viena, gan otra komanda. Minūti pirms mača beigām bijām vadībā ar rezultātu 3:2, tad sekoja divas kļūdas
aizsardzībā un spēli zaudējām ar 3:4. Rīgas
komandā piedalījās arī spēlētāji, kuri trenējas
Skonto futbola klubā.
Līdzīgs turnīrs maija beigās notiks arī
Daugavpilī, kur uzvarētāju komandām būs
iespēja piedalīties Eiropas atlases sacensībās
Polijā un uzvarētāju komanda dosies uz Brazīliju, kur futbola čempionāta laikā notiks arī
Speciālo Olimpiāžu un vispārizglītojošo skolu skolēnu čempionāts futbolā.
Guntis Atrasts,
sporta skolotājs
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LSVS 50. jubilejas sporta spēles atklātas
Ar galda tenisistu un vieglatlētu startiem
Kokneses novada sporta veterāni ir uzsākuši cīņas Latvijas pašvaldību sporta veterānu
(senioru) 50.jubilejas sporta spēlēs. Šogad šīs
sporta spēles ir starptautiskas.
2. un 3. februārī Iecavā teicams starts
izdevās galda tenisistu komandai, kuru sacensībām gatavoja ilggadējais šī sporta veida
entuziasts Ernests Skopāns.
16. februārī Rīgas Sporta manēžā cīņas
par LSVS 50. jubilejas sporta spēļu medaļām pabeidza arī vieglatlēti. Arī vieglatlētiem
izdevās sacensības pabeigt ar teicamiem rezultātiem. Izcīnītas deviņas zelta, septiņas
sudraba un četras bronzas medaļas. Komandu vērtējumā no 33 komandām koknesiešiem
sestā vieta, tāpat kā galda tenisistiem vēl nebijis panākums.
Arvīds Vītols,
Kokneses PA
„Kokneses Sporta centrs”
direktors

Kokneses novada komandas rezultāti Latvijas pašvaldību sporta veterānu
(senioru) savienības 50. Sporta spēlēs vieglatlētikā telpās
Nr.p.k.

Vārds, uzvārds

Vecuma grupa

1.

Baiba Lulle

40+

2.

Lidija Degtjareva

40+

3.

Aija Vītola

55+

4.

Anna Lulle

70+

5.

Normunds Skangalis

40+

6.

Aigars Rublis

45+

7.

Aivis Orliņš

45+

8.

Māris Eglītis

45+

9.

Aigars Kalniņš

50+

10.

Ivars Māliņš

50+

11.

Arvīds Vītols

60+

Disciplīna, rezultāts

Izcīnītā vieta

tāllēkšana – 4.10 m
augstlēkšana – 1.35 m lode –
10.16 m
lode – 9.01 m
augstlēkšana – 1.15 m
60m – 10.6 s
200m – 39.5 s

3. vieta
3. vieta
3. vieta
4. vieta
5. vieta
3. vieta
4. vieta

60m – 11.7 s
tāllēkšana – 2.98 m
augstlēkšana – 0.95 m

1. vieta
1. vieta
2. vieta

lode – 14.28 m
1500m – 4:38.9 min
3000m – 10:06.4 min
lode – 13.32 m
trīssoļlēkšana – 13.02 m
tāllēkšana – 5.94 m
60m – 8.5 s
200m – 30.3 s
tāllēkšana – 4.46 m
lode – 11.83 m augstlēkšana –
1.55 m
tāllēkšana – 4.98 m
augstlēkšana – 1.20 m
trīssoļlēkšana – 10.16 m lode –
11.64 m

1. vieta
2. vieta
2. vieta
2. vieta
1. vieta
1. vieta
2. vieta
3. vieta
1. vieta
1. vieta
2. vieta
1. vieta
2. vieta
2. vieta
1. vieta

Novuss Iršu hallē

Par turnīra uzvarētāju kļuva Dzintars Greļs, otrajā vietā Mārtiņš Dombrovskis, trešais –
Dzintars Meiers. Medaļas un balvas saņēma pirmo trīs vietu ieguvēji.
Visu februāri sporta hallē „Irši” aktīvi
darbojās novusa spēles cienītāji. Novuss –
tā ir spēle, kas prasa nosvērtību, koncentrēšanos, ģeometrijas un fizikas likumu
zināšanu un izmantošanu. Šo aizrautīgo

spēli mācību stundu starplaikos labprāt iecienījuši Pērses pamatskolas skolēni, bet
vakaros viņiem pievienojās arī pieaugušie.
Cits pat atcerējās pēdējo reizi kiju rokās turējis savos skolas laikos – padsmit un vai-

rāk gadus atpakaļ. Nu spēles iemaņas tika
atsvaidzinātas.
Februāra pēdējās nedēļas vakari tika veltīti pašām sacensībām. Skolēnu grupā (līdz
14 gadiem) piedalījās 6 drosmīgākie. Uzvarēja Andris Reinfelds no 5. klases, 2. V. – Valentīns Glušonoks (8. kl.), 3. v. Raivis Pālēns
– (3. kl.)
Jauniešu – vīriešu grupā startēja 16 dalībnieki. Spēles risinājās līdz 3 vinnētām partijām, un nebūt ne viegli bija tikt galā ar sacensību satraukumu. Atzīstamu progresu mēneša
laikā demonstrēja Ričards Reismanis, brāļi
Gatis un Guntis Kļavinski. Par turnīra uzvarētāju kļuva Dzintars Greļs, otrajā vietā Mārtiņš Dombrovskis, trešais – Dzintars Meiers.
Medaļas un balvas saņēma pirmo trīs vietu
ieguvēji.
Paldies Aināram Sokolovskim, kas ļāva
izmantot savu personīgo novusa galdu. Ņemot vērā dalībnieku atsaucību, tika lemts
turpināt apgūt novusa spēles prasmes, rīkot
sacensības un palīdzēt šajos procesos labprāt
piekrita novusa spēles entuziasts Dzintars
Meiers.
Dzintars Greļs,
Sporta darba organizators Iršos
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tūrisms
Reiz kāds Sams, domādams, ka Daugavā
par daudz grūta dzīve, sāka peldēt uz augšu un
iepeldēja Ogres upē. Tur viņš satika Asari. Kā jau
ienācējs, viņš tam jautāja: „Kā te labi klājas?”
Asaris, labi apskatīdams Samu, pie sevis
nodomājis – ja šitāds tēvainis mūsu upē sāks
dzīvot, tad labi nebūs! Jālūko dabūt prom.
Tādēļ atbildējis: „Vai, vai!! Dienu no dienas
te paliek arvien grūtāka dzīve. Nav vairs vecie laiki! Tu domā, ka visu laiku mēs – asari
bijām tik maziņi kā es tagad? Tu, Sam, tagad esi liels un brangs ar varenām ūsām, bet
mans tēva tēvs bija daudz lielāks par tevi gan
platumā, gan garumā! Bet redzi nu, kāds tagad esmu es?! Mums te pēdīgi būs pavisam
jāsadilst no bada un netīra ūdens!! Te tu arī
drīz paliksi tāds maziņš kā es.
To dzirdot, Sams ar steigu devās prom,
atpakaļ uz Daugavu un apmetās Koknesē pie
pilsdrupām, kur Pērse ietek Daugavā. Te arī
nolēma apmesties uz dzīvi uz visiem laikiem.
Šad tad mieru gan iztraucēja lielgabala šāvieni pilsdrupās vai motorlaivu rūkoņa, toties no parka puses bieži vien nāca tik jauka
mūzika un jautras čalas! Ziemu varēja gulēt
mierīgi, jo zināja, ka nāks pavasaris un atkal
lielie modināšanas svētki klāt!!

18. maijā Koknesē – Sama modināšanas svētki!
Pēc upes dziļumā pavadītās garās
un tumšās ziemas, Kokneses samu var
iepriecināt ar skaistiem svētkiem, dzīvespriecīgu mūziku un spilgtām krāsām.
Šogad ceturto gadu pēc kārtas Sama modināšanas svētkos satiksimies 18. maijā.
No 1885. līdz 1887. gadam dzīvojot
Koknesē, savas dvēseles nospiedumus
daiļradē un savus soļus Kokneses parkā
mums atstājis Rūdolfs Blaumanis. Dižā
meistara 150. jubilejas gadā lūkosim
svētku programmā radīt īpašu viņa klātbūtnes sajūtu – ar Kokneses amatierteātra izrādi Blaumaņa pagalmā, viņa laikmetam raksturīgiem tērpiem un mūziku.
Jau no paša rīta notiks svētku gadatirgus, kura laikā Tirgus laukumā un tā apkaimē spēcīgākie vīri sacentīsies virves
vilkšanas „Nerausti samu un Rūdi aiz
ūsām” un svara bumbas celšanas sacensībās. Kā jau katru gadu, tiks dots starts
lielajai loterijai.
Tvīda brauciens – veclaicīgo divriteņu un īpašo retro tērpu parāde pirmo reizi Koknesē!
Pirmo reizi Koknesē Sama modināšanas svētku ietvaros notiks Tvīda
brauciena – retro velosipēdu un tērpu
parāde, kura mērķis ir parādīt un akcentēt pagājušā gadsimta 20. – 30.

gadu velosipēdu un apģērbu kultūru.
Aicinām visus jau laicīgi savos bēniņos un skapjos meklēt Blaumaņa laika
tērpus, lai piedalītos un izjustu šo īpašo, krāšņo senatnes noskaņu, ko nevar
sajust nevienā citā velobraucienā.
Tvīda brauciens (no angļu val.
„Tweed run”) ir neformāla velokultūras
kustība, kas izplatījusies visā pasaulē.
Pirmais šāds brauciens notika Londonā
2008. gadā, gūstot lielu atzinību un vēlāk izplatoties arī Amerikā, Rietumeiropas un citās pasaules lielpilsētās. Latvijā pirmos Tvīda braucienus Latvijas
Veclaiku divriteņu klubs un Ērenpreisa
velosipēdu darbnīca noorganizēja 2010.
gada maijā Liepājā un septembrī Rīgā,
kuros katrā piedalījās apmēram 100150 dalībnieku. Arī divos iepriekšējos
pavasaros Rīgā norisinājās Rīgas Tvīda braucieni, kuros pulcējās jau ap 400
dalībnieku. Latvijas divriteņu kluba un
Ērenpreisa darbnīcas biedri ir labprāt
piekrituši doties Tvīda braucienā pa
Koknesi. Arī jūs varēsiet piebiedroties
dalībai braucienā, kurā ir svarīgi divi
elementi – velosipēds un retro stila –
tvīda tērps. Toms Ērenpreiss, slavenā
velosipēdu meistara Gustava Ērenpreisa brāļa mazmazmazdēls, lai celtu godā

un atdzīvinātu seno velosipēdu nezūdamību, ir nodibinājis Ērenpreisa darbnīcu. Arī jums šajos svētkos, ir iespēja
piebiedroties Tvīda braucienam un būt
kopā ar Toma Ēerenpreisa domubiedriem!
Sams mērīs garākās ūsas un bizes!
Vai tev aug ūsas? Vēl neaug? Tad
uzzīmē vai pielīmē! Varbūt tev ir gara
bize? Tā ir tava lielā priekšrocība Sama
svētkos, jo samam patīk ūsas un patīk
astes, tāpēc viņš tevi gaidīs svētkos un
ir sagatavojis pārsteigumu – balvas par
atraktīvākajām ūsām un skaistākajām
bizēm.
Ap pusdienlaiku visi tiks aicināti
pulcēties pie estrādes parkā, kur sāksies
mūku futbols un loka šaušanas demonstrējumi un sacensības.
Vakarā Kokneses pilsdrupās savukārt
varēs baudīt Valda Muktupāvela koncertprogrammu „Uguns mūzika”, kurā
piedalīsies Rīgas Saksofonistu kvartets
un soliste Ieva Parša.
Vakarā balle ar Hāgenskalna muzikantiem Blaumaņa un „veco labo laiku”
noskaņās.
„Lielais sams lai augšā ceļas, nu
tad trīcēs kalni, lejas”.
Kokneses Tūrisma centrs
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Par Kokneses
senākās ēkas
restaurāciju
Pagājušā gada nogalē rakstījām, ka ar
biedrības „Koknesei”, Kokneses novada
domes un vairāku mūsu novada uzņēmēju
nesavtīgu atbalstu, Kokneses luterāņu baznīca ieguva skaistu fasādes apgaismojumu.
Ar labiem jaunumiem ir sācies 2013. Gads
– februāra beigās Valsts Kultūrkapitāla fonds
apstiprinājis biedrības „Koknesei” iesniegto
projektu/pieteikumu Kokneses evaņģēliski luteriskās baznīcas izpētes darbiem un
piešķīris 1000 LVL baznīcas ēkas arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācijas
veikšanai.
Informācija interneta vietnē Wikipedia
liecina, ka Kokneses evaņģēliski luteriskā
baznīca ir celta 1687. gadā un 1731. gadā
atjaunota. 1887. gadā baznīcas atjaunošanai
naudu devuši Kokneses un Stukmaņu muižu
īpašnieki, par kuru uzcelts tagadējais tornis,
bet 1883. gadā baznīcā pārbūvētas un paplašinātas ērģeles. Dievnama altārgleznu „Kristus apskaidrošana” (Prof. E. Fon Gebhards)
1897. gadā dāvinājusi Kokneses muižas
īpašnieka dzīvesbiedrene E. Fon Lēvenšterna. Pēc 1. Pasaules kara postījumiem dievkalpojumi atjaunotajā baznīcā atsākti 1920.
gadā…
Diemžēl, pagājušo gadsimtu laikā baznīcas ēka ir piedzīvojusi arī vairākus karus, kā
arī padomju laiku, tāpēc ēkai ir mainījies interjers un fasādes sākotnējais izskats. Šodien
ir parādījusies iespēja sākt pirmos sagatavošanas darbus Kokneses senākās ēkas restaurācijai. Priekšā garš, bet interesants process
– pirmais solis ir saprast restaurācijas darbu
apjomu un uzzināt vairāk par senāko Kokneses ēku. Ēkas arhitektoniski mākslinieciskās
inventarizācijas laikā, arhitekti/restauratori
iegūs nepieciešamo informāciju par baznīcas
oriģinālo arhitektūru.
Kokneses Evaņģēliski luteriskā baznīcas
ēka ir nevien senākā ēka mūsu novadā, ar
ļoti bagātu vēsturi, bet arī sabiedriska vieta,
kurā uz dievkalpojumiem nedēļas nogalēs
pulcējas Kokneses luterāņu draudze. Tā ir
vieta, kur gada nogalēs mūsu novada sabiedrība pulcējas uz Ziemassvētku dievkalpojumiem. Baznīcas ēkā ir notikuši un vēl notiks
daudz skaisti koncerti, kāzas, kristības un citi
nozīmīgi notikumi daudzu cilvēku dzīvēs.
Šī gada martā tiks parakstīts līgums par
izpētes projekta īstenošanu. Plānots, ka darbus veiks  SIA Arhitektoniskās izpētes grupa,
kam ir liela pieredze šādu darbu veikšanā.
Biedrība „Koknesei”
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Skrīveriem un Koknesei vienots
tūrisma maršruts

Izstādē „Balttour 2013” aicina apmeklēt Kokneses novada tūrisma objektus.
No 8. līdz 10. februārim izstāžu centrā
Ķīpsalā norisinājās 20. Starptautiskā tūrisma
izstāde – gadatirgus Balttour 2013, kurā savu
tūrismu piedāvājumu prezentēja kopīgā stendā
Kokneses un Skrīveru novads. Izstādes apmeklētājiem tika piedāvāti bukleti ar tūrisma informāciju, vienots maršruts pa novadiem, kartes un
uzņēmēju reklāmas bukleti. Īpaši akcents tika
likts uz nesteidzīgu atpūtu dabā, iepazīstot kultūrvēstures objektus un izzinot dabas vērtības.
Kokneses tūrisma centra darbinieki un
Fonds Koknesei pārstāve izstādes apmeklētājus aicināja apmeklēt Kokneses novada
tūrisma objektus un iesaistīties Likteņdārza
akcijās. Lielu interesi izpelnījās Kokneses
novadā gaidāmie pasākumi – „Sama modināšanas svētki” maijā un novada svētki jūnijā
ar teātra izrādi „Tornis”, ko iestudē Kokneses

amatieru teātris par Kokneses pils teiku. Īpašu uzmanību piesaistīja Zanes Zariņas veidotais sams. Stenda apmeklētājiem piedāvāja
degustēt Ievas sieru, kas tiek gatavots Kokneses novada „Vecsiljāņos”. Daudzi siera baudītāji jau atpazina un slavēja garšīgos sierus.
Amatniece Inese Kāpiņa aicināja ekskursijas
uz Kokneses novadu papildināt ar līdzdarbošanos Amatu centrā „Mazā kāpa”.
Savukārt Skrīveru novada informācijas
punkta darbiniece aicināja baudīt dabu un
saldumus. Šogad stendā īpaši atraktīvi darbojās Susura un Skrīvera tēls, kas iesaistīja
apmeklētājus izzinošos konkursos un viktorīnās. Stenda noformējumu veidoja māksliniece Baiba Vaivare no Skrīveriem.
Daina Liepiņa,
„Kokneses tūrisma centrs” direktore

„Latvijas Tekstils” ir šūšanas un dizaina
ražotne, kas specializējas karogu, karogsuvenīru, kokvilnas un lina izstrādājumu izgatavošanā, īpašu uzmanību pievēršot produktiem ar nacionālo simboliku. Sadarbībā
ar „Kokneses Fondu” šobrīd notiek darbs
pie jaunas tidzniecības vietas izveides Likteņdārzā, tādēļ uzņēmums jaunajai sezonai
meklē kolēģi darbam suvenīru tirgotavā:
 čaklu, komunikablu, akurātu un atbildīgu,
 latviešu un angļu valodās runājošu
Veicamie pienākumi:
 apkalpot pircējus,

 rūpēties par sortimenta uzturēšanu un
atjaunošanu,
 pārzināt tirgotavas sortimentu un cenas,
 uzturēt tirdzniecības vietu kārtīgu un tīru,
 piedalīties veikala inventarizāciju
veikšanā,
 aizpildīt un uzturēt kārtībā veikala
dokumentāciju.
Pieteikumu un informāciju par sevi sūtīt uz e-pastu birojs@latvijastekstils.lv līdz
2013. gada 15. aprīlim
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Dzīvot ar iedvesmu un mīlestību

Kur slēpjas sievietes skaistuma un sievišķības noslēpums? Tuvojoties marta sirsnīgākajiem svētkiem – Starptautiskajai Sieviešu dienai,
atbildes meklējumos devos uz Kokneses pagasta
bioloģisko zemnieku saimniecību „Janavas”, pie
saimniecības dibinātājas un šarmantas kundzes
Antas Kučeres.
Pūpolkoks – pavasara vēstnesis „Janavās”
Tikšanās dienā nerimās sniegputenis, bet ieejot „Janavu” sētā, pamanīju uzziedējušu dižu
pūpolkoku, kas sveicinot pavēstīja – pavasaris
tuvojas! Ja būtu ieradusies ciemos vasaras viducī,
saimniece man smaidot nāktu pretī no kādas ziedu pļavas, ar pilnu grozu savāktām tējzālītēm. Bet,
nu sasveicinoties, nokļuvu mājīgā viesistabā, kurā
uz liela saimes galda glīti sarindotas pretī noraudzījās visdažādāko tēju paciņas – vasarā „Janavu”
pļavās izaudzētas, tagad tās mēros ceļu pie zāļu
tēju cienītājiem. Bez tējām un ārstniecības augiem,
saimniecības ražotā sortimenta pūrā dāmas atzinīgi
novērtējušas sejas krēmu „Beāte”, ziedu destilātus,
kaņepju ziepes un veselīga azaida gatavošanā noderīgos garšvielu maisījumus, vasarā saimniecība
piedāvā ekoloģiski tīrus tomātus un gurķus. Vēl
„Janavas” nodarbojas ar lauku tūrismu, gleznainā
apkārtne un Daugavas tuvums aicina nepaiet garām šim iekoptajam dabas stūrītim. Antas kundze
te saimnieko kopā ar vīru Vilni. Jaunākais dēls
Reinis ir pārņēmis z/s saimniecības vadību, kopīgajā darbā palīdz arī otrs dēls Mārtiņš.
Klēpis tulpju 8. martā
Izbaudot smaržīgo pūķgalvju tēju, priecājoties par tikko uzplaukušu kallas ziedu saulainajā
istabā, vedināju saimnieci uz sarunu par pavasari
un sajūtu, kas ļauj sievietei būt laimīgai. „Par pavasari man mīļāks ir rudens, varbūt tāpēc, ka esmu
dzimusi Miķeļdienā, kad dārzs pilns āboliem un
uz lauka caur noaustajiem zirnekļa tīmekļiem spīd
rudens saules stari. Bet es gaidu arī pavasari, tāpat
kā manis iesētie stādiņi,” atklāj Antas kundze. Vai
8. marts ir gaidīti svētki viņas ģimenē? „Vīrs un
dēli mani vienmēr atceras. Ar šiem svētkiem saistās nostalģiskas atmiņas no darba gadiem 80. gadu
vidū, kad strādāju par ekonomisti agrorūpniecības
apvienībā Aizkrauklē. Priekšsēdētājs Ivars Sekacis svētku rītā darbā ieradās ar milzīgu tulpju
klēpi un sveica visas darba kolēģes”, atceras viņa,
bet uz jautājumu, kas sievietei liek starot, Anta
Kučere teic: „Man nav īpašas skaistuma un labsajūtas receptes, bet veselīgs dzīvesveids, rūpes par
sevi, iekšējs dvēseles starojums noteikti dara mūs

pievilcīgas citu acīs. Vienmēr jāatrod sevī spēks
darboties, jādzīvo tā, lai būtu interesanti! Domāju,
ka Koknesē sievietēm ir ļoti daudz iespēju kā sevi
radoši izpaust – ejiet dziedāt korī, dejojiet, atrodiet savu aizraušanos! Es pagājušajā gadā pabeidzu sejas masāžas kursus, tagad tūristiem, stāstot
par sejas krēma Beāte ražošanu, mācu arī sejas
masāžas vingrinājumus. Draugi šo manu darbošanos iesaukuši par burziņu pie Antas. Lai cik slikti
reizēm justos, ik rītu sev saku: celies, ej un dari!
Mēs, sievietes, uz kuru trauslajiem pleciem turas
ģimenes rūpes, varam daudz paveikt, par to pārliecinājos arī nesen notikušajās uzņēmēju dienās
Aizkrauklē, jo pasākumā no Kokneses novada
galvenokārt piedalījās uzņēmējas sievietes.”
Klāt stāv „Janavu” pirmie saimnieki
Šogad bioloģiskajai zemnieku saimniecībai
„Janavas” apaļa jubileja – 20 gadi, bet 6. martā
apritēja 3 gadi kopš „Janavās” pirmo reizi, pēc
gides Daigas Dūniņas ierosmes, ieradās tūristu
grupa. No marta līdz vēlam rudenim sētā ciemiņu netrūkst, tāpat kā saimniecei nepietrūkst
stāstāmā un rādāmā. Par to, kā gadu gaitā klājies
saimniekošanā un jaunu ideju meklējumos, varētu uzrakstīt apjomīgu veiksmes stāstu. Savā ceļā
Antas kundzei nācies sastapties ar cilvēkiem, kas
liktenīgi ietekmējuši tālāko notikumu gaitu. Viņa
ir pārliecināta, ka izšķirīgos brīžos ar savu labvēlību stāv klāt „Janavu” pirmie saimnieki – Alīna un
Andrejs Vītoliņi, kurus 1944. gadā izsūtīja uz Sibīriju. Atmodas gados viņu meita Maruta atteicās
no iespējas saimniekot vecāku mājās. 1993. gadā
Kučeri nopirka šo īpašumu, kurā no senās godības bija palikusi tikai klēts. Īsā laikā tika uzcelta
dzīvojamā māja, bet divus gadus vēlāk tā nodega.
Varbūt citi būtu nolaiduši rokas, bet uzņēmīgie
„Janavu” saimnieki visu sāka no jauna.
Krēmu nosauc mazmeitas vārdā
Pirmajā zemnieku saimniecības izveidošanas
gadā iesēja graudaugus, bet saprata, ka 7 hektāru
zemes platībā ar tiem peļņu gūt nevarēs. Tā radās
ideja par ārstniecības augu vākšanu, audzēšanu
un tirdzniecību. Ar laiku saimniekotāji saprata,
ka smaržaugus var izmantot ne vien tējās, bet arī
skaistumkopšanā – pievienot vannas ūdenim, izmantot kā krēmu sastāvdaļas. „Reizēm man atliek
tikai iedomāties par vēlamo, ka viss notiek īstenībā. Ja man kādreiz kāds teiktu, ka braukšu mācīties uz Franciju, ka zemnieku sētā vārīšu krēmu,
domātu, ka tas nākotnes pareģis nezina ko runā!
Pēc pieredzes varu teikt, ka nevienā vecumā nekas
nav par grūtu, vajag satikt tikai īstos cilvēkus un
izmantot visas iespējas. Katra krīze mums ir dota,
lai mēs kaut ko iemācītos. Man patīk krīzes! Pirms
aptuveni pieciem gadiem kontaktējoties ar citiem
uzņēmējiem, uzzināju par Leonardo da Vinči
mūžizglītības programmu, kuras ietvaros bija
jāatrod partneris ārzemēs, kurš uzaicinātu praksē. Biju cieši izlēmusi, gribu ražot sejas krēmu,
tikai nezināju kā to uzsākt. Rīgas svētku tirdziņā
mani uzrunāja daktere Ozoliņa, kuras meita dzīvo
Francijā un vēlētos tirgot Latvijas tējas Francijā.
Tieši tajā laikā, kad es domāju kā atrast projekta
partneri Francijā! Ārstes meita Ieva piekrita man
palīdzēt. Tā es nokļuvu savā sapņu zemē, kur trīs
nedēļu laikā mēs abas ar Ievu bijām praktikantes
pie kāda holandieša. Vācām augus, destilējām tos,
mācījāmies vārīt krēmu, apmeklējām citas krēmu
ražotnes, lai redzētu kā viss notiek rūpnieciski.

Atgriežoties no Francijas, rudenī, kad ciemos
bija atbraukusi Ieva, mēģinājām vārīt krēmu, tam
izmantojot Francijā par dārgu naudu nopirktās
sastāvdaļas. Taču tas neizdevās, krēma masa atsulojās, lai arī bijām precīzi pa gramiem ievērojušas
receptē norādīto. Izrādās, ka Latvijā vasks ir biezāks nekā Francijā un jālieto mazāk nekā franču
receptē. Piektajā vārīšanas reizē tas izdevās tāds,
kādam jābūt. Krēmu nosaucu tikko piedzimušās
mazmeitas Beātes vārdā. Sākumā, kad mēģināju
krēmu piedāvāt dažādos tirdziņos, cilvēki uz mani
noraudzījās ar neuzticību, jo kā gan var mājās izvārīt krēmu? Kad par manu ražojumu parādījās
raksts Latvijas Avīzē, pircēji paši mani meklēja.
Sākumā krēmam nebija laba iepakojuma, bet ir
svarīgi kā mēs pasniedzam savu produkciju. Tagad krēms Beāte ir atrodams Latvijā ražotā baltā
porcelāna burciņā, ko Piebalgā gatavo keramiķis
Jānis Ronis, un gaumīgi noformētā koka kastītēs,
kuras top tepat Aizkrauklē. Pateicoties savam unikālajam sastāvam, krēms nodrošina ādai elastīgumu, izlīdzina grumbas un uzlabo ādas tekstūru.
Pašlaik divās nedēļās tirdzniecībai sagatavoju ap
50 krēma burciņām. Izstādē „Balttour 2013” visas
krēma burciņas uzreiz iegādājās tūristes no Sibīrijas,” stāsta Antas kundze.
Vajag tikai vēlēties!
Pagājušajā gadā „Janavās” radās jauns produkts – kaņepju ziepes ar lavandas smaržu. Par to
radīšanu saimniecei ir savs interesants stāsts: „Ar
laiku sapratu, ka no destilāta gatavošanas pāri palikušās sastāvdaļas var izmantot ziepju gatavošanai, bet kā tikt pie īstās receptes? Un atkal notika
kas neticams! Kādā no izstādēm pie manis pienāca Vācijā dzīvojoša latviete, sakot: gribu tavu
krēma recepti mainīt pret savu ziepju recepti! Tā
radās iespēja ražot ziepes, bet nebija piemērotas
ziepju formiņas. Izstādē „BALTIKESPO” kāds
jauneklis pajautāja: tev ziepju formiņas nevajag?
Lūk, atliek tikai vēlēties!
Ja esi zemnieks, tev jābūt devējam
„Esmu pateicīga ES fondiem, jo gandrīz katru
gadu ir izdevies īstenot kādu projektu. Tagad sākusies jauna ES fondu apguves sezona, atvērta jauna
7 gadu programma lauksaimniecības attīstībai. Es
gribu iedrošināt zemniekus – rakstiet projektus!
Esmu pārliecinājusies, ka LAD, PVD un citās iestādēs ir pretimnākoši darbinieki. Uzskatu, ja tev
pieder zeme, tā ir jāapsaimnieko, ja esi zemnieks,
tev jābūt devējam. Katrai zemnieku sētai būtu jāpiedāvā pārdošanā sava produkcija,” teic darbīgā
saimniece. Kopā ar dēlu Reini, īstenots Lauku atbalsta dienesta finansētais projekts par nelauksaimnieciskās ražošanas attīstību laukos – „Janavu”
vecā klēts, kuru Anta mīļi dēvē par Andreja klēti,
ir pārtapusi par krēma ražotni, kā arī no Spānijas
iegādāta destilējamā iekārta, kas nepieciešama krēma vārīšanai vajadzīgā destilāta pagatavošanai. Par
projekta līdzekļiem uzceltas siltumnīcas.
„Pēc garas darbadienas apjaušu, ka esmu
laimīga, jo varu darīt to, kas man patīk! Cilvēkam vajag dzīvot saskaņā ar sevi,” – ar pārliecību atzīst Anta Kučere. Pavasara gaidīšanas laikā
„Janavu” saimnieci iedvesmo vārdi no tikko izlasītās Šrī Činmoja grāmatas „Prieka spārni”, kas
izsaka arī viņas dzīves jēgu: „Lai, kur tu ietu, ej
ar iedvesmu un tiecību. Lai ko tu darītu, dari ar
mīlestību un rūpēm.”
Sarmīte Rode
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Atmiņām nav noilguma

Ģertrūde Višņevska ar meitiņu Ņinu
1951. gadā Sibīrijas vasarā.
Lai cik pavasaru būtu aiztecējis, ir atmiņas, kas nelūgtas nāk un pa gadu kāpnēm
aizved atpakaļ uz skaudro 25. marta nakti
pirms 64 gadiem. Liktenīgajā brīdī Ģertrūdei
Višņevkai ar vīru, divarpus gadus veco meitiņu Ņinu un slimo vīratēvu bija jāatstāj „Ozolu” mājas Atašienes pagastā, vēl neapjaušot,
kurp vedīs bruņotie vīri un vai būs lemts atgriezties dzimtajā sētā.
Izturēt palīdzējusi ticība
Pēdējos sešus gadus Ģertrūde Višņevska
dzīvo Bebros, „Avotu” mājās. Pēc vīra aiziešanas mūžībā viņa, meitas Antoņinas mudināta, pārcēlusies dzīvot te, kur savējie – meitas ģimene, mazmeitas un mazbērni.
17. februārī sirmā māmuļa sagaidīja 90.
dzimšanas dienu. Bagātajā mūžā daudz bijis
saules dienu, bet bēdas un smagus pārbaudījumus izturēt palīdzējusi ticība Visaugstākajam.
Tiekoties Ģertrūdes kundzes mājīgajā
dzīvoklītī ritinājās atmiņu pavedieni, uzziedinot pa prieka pērlītei, notraucot pa asarai.
Bērnības dienas smaržo pēc maizes
„Redz, cik savādi, bieži neatminos nesenus notikumus, bet ļoti sen piedzīvoto, arī
savas agrās bērnu dienas Atašienes pagastā,
Vaivodu sādžā, atceros pavisam skaidri”,
smaidot teic sirmā māmuļa. Saulainās bērnības dienas atmiņā smaržo pēc mātes pašceptās maizes, pēc liepu ziediem priekšautā.
Ģertrūdei vēl nebija apritējuši 18 gadi, kad
čaklo un piemīlīgo meiteni jau bija noskatījuši apkaimes puiši. „11 Jāņi nāca pie tēva
manu roku lūgt, bet es izvēlējos puisi vārdā Nikodems. 1940. gadā Atašienes katoļu
baznīcā devām mīlestības solījumu”, atceras
Ģertrūdes kundze.
Aizved citu vietā
Sākoties Otrajam Pasaules karam, Nikodemu iesauca padomju armijā. Smagajos
kara gados jaunā sieviete pati stājās aiz arkla,
lai apartu tīrumus un izaudzētu nepieciešamo
kaut sēklai. Pēckara gados abi ar vīru kādreizējo 30 hektāru vietā apsaimniekoja mazu
zemes gabaliņu. 1946. gada novembrī ģimenē piedzima meitiņa Antoņina. 1949. gada

sākumā Ģertrūde un Nikodems jau bija iestājušies kolhozā un slepus dzirdētās runas par
iespējamo izvešanu uz sevi neattiecināja. Kā
vēlāk noskaidrojies, ģimene nav bijusi izvesto sarakstā, bet varas vīriem pietrūcis nepieciešamais cilvēku skaits, tāpēc iegriezušies
arī citās turīgākajās mājās. Nenovēršamais
no jauna atplaiksnī atmiņā: „Pamodāmies
nakts vidū no suņa rejām un klauvējieniem
pie durvīm. Bez liekiem paskaidrojumiem
mums pazīstami miliči lika īsā brīdī saposties
ceļam. Aiz uztraukuma bērnam uzvilku vienā kājā vairākas vilnas zeķītes, nemanot, ka
otra kājiņa basa. Rokās bija ielijis svina smagums. Izmisuma pilnas domas: vai vedīs uz
nošaušanu, bet kāda ir mūsu vaina? Lūdzām,
lai slimo vīratēvu atstāj mājās, bet arī viņu
miliči iecēla zirga pajūgā. Nekad neaizmirsīšu mūsu sunīša žēlo riešanu, atstājot sētu.”
No Stirnienes uz Podļesovku
No Atašienes pagasta centra Višņevsku
ģimeni kopā ar pārējiem garajā ceļā nolemtajiem aizveda uz Stirnienes staciju, kurā jau
gaidīja auksti lopu vagoni. Sirmā māmuļa
turpina atmiņu pavedienu: „Tās bija sešas garas naktis, ko pavadījām ceļā, dienā vilciens
nekustējās, varbūt tālab, lai nepievērstu lieku
uzmanību. Man ir grūti atcerēties šo braucienu, sieviešu un bērnu raudas, vīriešu skumjās
acis, apzinoties bezspēcību. Mazā meitiņa
nemitīgi lūdza: gribu gulēt savā gultiņā. Vilciena galapunkts bija Mežeņinovkas stacija.
Divu dienu laikā vietējo kolhozu priekšnieki
no mūsu vidus sev izraudzījās strādniekus.
Mēs nonācām Podļesovkas ciemā, Tomskas
apgabalā. Dzīvojām vienā mazā istabiņā
mājelē, kurā otrā istabā dzīvoja vīrs un sieva – divi sirmi vecīši, jau senāk izsūtīti no
Ukrainas. Viņi mūs sirsnīgi uzņēma, pirmo
laiku dalījās ar to mazumiņu pārtikas, kas pašiem bija. Ilgu laiku pārtikām tikai no kartupeļu mizām. Vīratēvs pēc diviem mēnešiem
nomira, krietnā latviešu zemnieka atdusas
vieta uz mūžu paliks svešajā zemē. Kolhozā strādājām visdažādākos darbus: vīrs gāja
mežā, pļāva sienu, es slaucu govis, strādāju
kaltē, vasarās pie siena savākšanas – iemācījos kraut milzīgas gubas. Par padarīto dienā
katram izsniedza 300 gramu maizi, ceptu no
auzu miltiem.
Dzimšanas dienā lellītes lauskas
Kamēr bijām darbā, meitiņu visbiežāk
mājās atstājām vienu. Nekad nevarējām zināt, kā viņai būs klājies pa garo dienu. Atminos, kādā ziemas rītā, kad bija mīnus 40
grādu sals, Ņina bija izdomājusi doties ārā,
ejot atkal iekšā, mazo rociņu pierāva pie
durvju metāla kliņķa, to spēji atraujot, vietām
tika norauta arī maigā pirkstu ādiņa. Tikai
pēc laba brīža kaimiņi padeva ziņu, ka jāsteidzas glābt raudošais bērns. Siltākā laikā
Ņina spēlējās pagalmā, reiz uz malkas grēdas
atstāju viņai šķīvīti ar pusdienu tiesu, lai vistas netiek klāt. Nevarot sagaidīt pusdienlaiku,

meitēns rāpās pakaļ šķīvītim, tas neveiksmīgi noripoja lejā, vistas un suņuks gardu muti
notiesāja viņas pusdienas. Ņina apbrīnojami
ātri iemācījās krievu valodu un sadraudzējās
ar sādžas vietējiem bērniem. Podļesovkas
ciemā dzīvoja arī vēl sešas latviešu ģimenes. Pavasaros, kad savvaļā ziedēja tulpes,
bērni tās plūca klēpjiem. Mani vecāki sūtīja
paciņas, visbiežāk tajās bija kaltēta maize un
zirņi. Reiz, tuvojoties Ņinas dzimšanas dienai, kastītē starp putraimiem viņi bija ielikuši
skaistu rozā fajansa lellīti, dzimšanas dienas
dāvanu. Atverot vaļā, ieraudzījām krāšņās
lellītes lauskas, bet meitiņa ļoti priecājās
par rozā fajansa gabaliņiem, tikai es nespēju
valdīt asaras. Ikdienā Ņina spēlējās ar lupatu
lelli un koka klucīšiem.
Pēc vairāk kā pieciem gadiem –
mājupceļš
Trešajā gadā, kad jau dzīvojām atsevišķā
mājiņā, nopirkām gotiņu. Par gotiņu rūpējos un viņa deva daudz piena. Vietējie mani
iesauca par burvi, jo nesaprata kāpēc viņu
govīm piena trūkst. Bijām samierinājušies ar
domu, ka Latvijā diezin vai atgriezīsimies,
tāpēc centāmies iekopt dārzu un saimniecību. Tomēr radinieki Latvijā nelikās mierā,
viņi rakstīja vēstules valdībai ar lūgumu mūs
atbrīvot, jo vīrs bija karojis padomju armijā.
1954. gada jūnijā, pēc Sibīrijā pavadītiem
pieciem gadiem, pastnieks atnesa vēstuli,
kurā bija mūsu „brīvlaišanas” dokuments –
apliecinājums, ka esam izsūtīti nelikumīgi un
mums ir tiesības atgriezties Latvijā. Atceros
kā sagaidot vīru no darba, kritu viņam ap pleciem un aiz prieka raudāju. Mājup pārbraucām tikai rudenī, kad norakām kartupeļus, lai
ražu pārdodot, tiktu pie ceļanaudas.
Laimīga savās mājās
Nokļūstot Atašienē, uzzinājām, ka mūsu
mājās dzīvo divas svešas ģimenes. Paldies tai
krievu ģimenei, kas sameklēja sev citu mājvietu, lai mēs varētu atkal apmesties „Ozolos”. Meita sāka pirmās skolas gaitas, bet mēs
savas darba gaitas kolhozā. Pēc laika pasaulē
nāca mūsu dēls. Strādājām, audzinājām bērnus, kopām zemīti un lai, cik grūti klājās,
bijām laimīgi, jo bijām atkal savā Dzimtenē.” – atmiņu stāstījumu par laiku svešumā
un atgriešanos pabeidz sirmā māmuļa. Kad
lauku darbi kļuva par smagu, jau esot pensijā, Ģertrūdes kundze ar vīru vairākus gadus
dzīvoja Jēkabpilī. Domās viņa bieži pārstaigā
dzimtās vietas ceļus un taciņas, jo dzīves dārgākie brīži vienmēr piederēs Latgales pusei.
Te, Bebros, Ģertrūdes kundze ieguvusi sirds
mieru un māju sajūtu, satikusi sirsnīgas draudzenes, un kad vien iespējams, mēro ceļu uz Vecbebru katoļu baznīcu. Tagad solis kļuvis lēnāks,
bet vēl pirms dažiem gadiem viņa ravēja dārzu,
palīdzēja tuviniekiem citos darbiņos. „Mans
prieks ir mani mīļie un es lepojos ar viņiem!” –
teic dižo gadu īpašniece Ģertrūde Višņevska.
Sarmīte Rode
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AURAS stāsti

Latvijas Politiski
represēto apvienība
Saruna ar netradicionālo ārstu Igoru Civako un „Kokneses fonds”
bāk, ja cilvēka atlabšana ir svarīga visai viņa aicina Likteņdārzā
ģimenei. Ir pacienti, kam diagnozes nav, bet
ir konkrēta problēma, sūdzības – sāp tur, tas stādīt ozolu godasardzi
un tas. Tas viss man palīdz noteikt kustību

Pieredzējis ārsts –
manuālais terapeits Igors Civako.
Jau vairāk nekā gadu koknesiešiem ir
laba iespēja sakārtot muguras veselības
problēmas ar pieredzējuša ārsta – manuālā
terapeita Igora Civako palīdzību. Bijām
dzirdējuši tikai labas atsauksmes, un arī to,
ka dakteris, kuram Daugavpilī jau 11 gadus ir sava ģimenes privātklīnika NIMTA, ik
pārnedēļas brauc uz Rīgu lasīt lekcijas par
veselības uzlabošanas iespējām. Vēlējāmies
piedāvāt dakterim iespēju praktizēt arī mūsu
centra AURA telpās. Viņš piekrita pamēģināt.
Tā ir izveidojusies veiksmīga sadarbība
– pie daktera ik trešdienu ir rinda un pieraksts vēl uz priekšu. Tas liecina, ka arī mūsu
cilvēki viņa spējas augstu novērtē.
Vizītkarte
Igors Civako – 44 gadi, pēc horoskopa
zīmes – Dvīnis.
Dzīvesvieta – Daugavpils. Tur kopš
2002. gada ir sava ģimenes klīnika NIMTA,
viņš ir tās vadītājs. Klīnikas darbības virzieni – bērnu un pieaugušo reabilitācija, organisma funkcionālo traucējumu diagnostika,
manuālā terapija, profilakses pasākumi veselības uzlabošanā, tai skaitā – izglītošana, lekcijas par veselības stiprināšanas iespējām.
Ir maģistra grāds medicīnas nozarē Latvijas Medicīnas akadēmijā, psiholoģijas
maģistra akadēmiskais grāds Daugavpils
Pedagoģiskajā institūtā.
Hobijs – sports, ceļošana – kur silts,
saule, jūra. Cik jau nu sanāk laika.
- Kas īsti ir manuālā terapija? „Iekrakšķināt vietā” izlekušos muguras skriemeļus?
Ne tik vienkāršoti. Tā ieteicama cilvēkiem ar balsta – kustību aparāta funkcionāliem traucējumiem. Tas attiecas uz mugurkaulu, rokām, kājam, muskuļiem, nepilnvērtīgu elpošanu. Jāsaprot dažādu sāpju patiesie
cēloņi. Izmantoju manuālās terapijas tradicionālās un arī netradicionālas diagnostikas
metodes. Pacientam iesaku ņemt līdz savas
rentgenogrammas, ārstu izmeklējumus, analīžu rezultātus. Augstu vērtēju senās Ķīnas
medicīnas principus – tā paceļ cilvēka organisma veselības stāvokli kopumā. Vēl la-

traucējumu vai sāpju cēloni un izvēlēties terapijas veidu.
- Un tad var runāt par atveseļošanās
„brīnumu” uzreiz un tūlīt?
Atveseļošanās ir nopietns darbs. Sadarbība ar pacientu ir ļoti individuāls process,
katram citāda diagnoze. Vajag daudz pašam
ar sevi strādāt, pūlēties. Ne visi to grib darīt. Tad var ieteikt tikai doties uz aptieku, pēc
tabletēm. Neko vairāk.
- Vai izmantojat tikai manuālās terapijas metodes?
Atzīstu arī zāļu, homeopātisko līdzekļu,
labu, piemērotu uztura bagātinātāju lietošanu rezultāta sasniegšanai. Un rūpīgu darbu,
pareizu attieksmi pret savu veselību. Cilvēki maz uzticas savai intuīcijai. Vairāk vajag
kontaktēties neverbāli, intuitīvi – ar žestiem,
sejas izteiksmi. Sajust otru cilvēku, sajust
sava ķermeņa pateikto informāciju. Un reaģēt ar sapratni, labvēlību.
- Esat arī pasniedzējs, lasāt lekcijas.
Kur, par kādām tēmām?
Katru otro trešdienu pēc pieņemšanas
braucu uz Rīgu, lekcijas lasu Zinātņu akadēmijā. Piemēram: „ Detoksikācija”, „Ķīnas
medicīnas pieeja organisma atjaunošanai”,
„Sirds-asinsvadu slimību profilakse”, „Veselīgas ēšanas principi” u.c.
- Vai ir iespējams, ka AURĀ notiktu
Jūsu lekcijas par mūsu lasītājus ieinteresējošām tēmām?
Kāpēc ne? Varētu.
Lai taupītu ārsta laiku, kopā ar Igoru
Civako trešdienās AURĀ ir arī mūsu administratore Daina Ļūļaka.Viņa pieņem klientu
telefona zvanus, organizē pierakstu, precizē
pieņemšanas laikus un pacienā apmeklētājus
ar tēju. Daina: „Dakteris labi saprotas ar cilvēkiem – ir iejūtīgs, korekts un ļoti zinošs.
Arī ģimenes ārste Anda Elste ārsta veikumu
vērtē atzinīgi – Igors Civako ir labs speciālists un ļoti pozitīvs cilvēks. Labprāt iesaku
saviem pacientiem vērsties pie viņa, kad lietderīgi izmantot manuālās terapijas metodes,
jo arvien redzu, ka ir ļoti labi rezultāti.
Izvēlas pacients pats – der viņam kāds
speciālists, vai ne. Cilvēkus nevar apmānīt.
Pie daktera Igora Civako pēc padoma un
palīdzības nāk labprāt.
Iveta Hveckoviča

Ar plānotajiem pasākumiem centrā
„Aura” marta un aprīļa mēnesī variet iepazīties mājas lapā www.koknese.lv sadaļā Sabiedrība/Personības attīstības centrs „Aura”
un uz ziņojuma dēļa Parka ielā 20.

Kopš 2008. gada Latvijas Politiski represēto apvienība un „Kokneses fonds” kopā ar tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju īsteno Likteņdārzu
– vietu, kur neaizmirst Latvijas pagātni un smelt
spēku nākotnei. Ik gadu politiski represētie no
visas Latvijas dodas uz Likteņdārzu, lai stādītu
kokus, vestu laukakmeņus amfiteātrim, piedalītos Likteņdārza draugu alejas izveidē, strādātu
talkās, un aicina katru palīdzēt Likteņdārza īstenošanā, kas top kā dāvana Latvijas valsts 100.
dzimšanas dienā 2018. gadā.
2013. gadā, turpinot iepriekšējos gados
iesākto, plānota Likteņdārza centrālās daļas –
amfiteātra – vidusdaļas izbūve. Dārza centrālajā
daļā – aiz pelēka akmens krāvuma – projekta
autors ir paredzējis 38 Latvijas ozolu godasardzi. Raugoties uz Latvijas pagājušā gadsimta
vēsturi, kas ilgus gadus bija noklusēta, ar ozolu
godasardzi „Kokneses fonds” vēlētos iemūžināt Latvijas politiski represēto vārdus.
Latvijas Politiski represēto apvienības
un „Kokneses fonda” vārdā aicinām Latvijas pašvaldības ar ziedojumu 1 000 LVL par
vienu godasardzes ozolu atbalstīt šo skaisto
ieceri. Katra godasardzes ozola finansēšanā
aicinām piedalīties vairākas pašvaldības, kā
arī aicinām pašvaldības šajā akcijā iesaistīt
sava novada uzņēmējus. Katram godasardzes
ozolam paredzēts pievienot plāksnīti ar to
pašvaldību un uzņēmēju vārdiem, kas piedalījušās ozola stāda finansēšanā, veltot to sava
novada represētajiem.
Gada laikā Likteņdārzu apmeklē vairāk nekā
100 000 cilvēku no Latvijas, ASV, Kanādas,
Austrālijas, Brazīlijas, Francijas, Norvēģijas,
Vācijas, Ukrainas, Lietuvas, Japānas, Islandes,
Polijas, Slovākijas, Itālijas, Rumānijas, Spānijas,
Krievijas un citām valstīm. Ozolu godasardze
dārza centrālajā daļā kalpos kā apliecinājums
cilvēku spēkam un Latvijas mūžībai.
Ozolu godasardzes finansu līdzekļus plānots ieguldīt amfiteātra izbūvē 2013. gadā.
Tuvāka informācija – „Kokneses fondā”
pa tālruni 67289535, kā arī visās Latvijas politiski represēto apvienības nodaļās.
Latvijas Politiski represēto apvienības
priekšsēdētājs Gunārs Resnais
„Kokneses fonda” padomes
priekšsēdētājs Vilis Vītols
Likteņdārzam veltīts labdarības pasākums
2013. gada 28. aprīlī plkst. 12.00
Lielajā ģildē
GIDONA KRĒMERA un
kamerorķestra
KREMERATA BALTICA KONCERTS
Pēc koncerta – labdarības izsole.
Izsoles vadītājs – Guntis Belēvičs.
Biļetes uz koncertu nopērkamas www.
bilesuparadize.lv un „Biļešu Paradīzes” tirdzniecības vietās. Cena - no 5 līdz 25 latiem.
Ienākumi no labdarības pasākuma tiks
ieguldīti Likteņdārza amfiteātra būvniecības turpināšanā.
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Lūgums palīdzēt ugunsgrēkā cietušajiem!
Šī gada 3. martā Kokneses novada Bebru
pagasta daudzdzīvokļu mājā „Ābeles”, kurā
ir 6 dzīvokļi, izcēlās ugunsgrēks, kā rezultātā
15 iemītnieki (tai skaitā 10 pieaugušie: 4 sievietes, 6 vīrieši; pieci bērni: 3 g.v meitene, 6
g.v. meitene, 9 g.v. meitene, 16 g.v. meitene,
14 g.v. zēns) zaudējuši mājvietu un visu tajā
esošo iedzīvi. Aicinām ikvienu sniegt jebkāda
veida palīdzību – ziedot ugunsgrēkā cietušajiem sadzīves priekšmetus, drēbes, mēbeles.
Lielāku sadzīves priekšmetu, sadzīves
tehnikas un mēbeļu ziedošanas gadījumā, lūgums, telefoniski sazināties ar sociālo darbinieci Bebru pagasta pārvaldē Solvitu Nomali

– Lazdiņu, kura apkopos un koordinēs informāciju par ziedoto mantu nepieciešamību un
iespēju nogādāt tās cietušajām ģimenēm, tālr.
65164340.
Ikviens savu finansiālo palīdzību ugunsgrēkā cietušajiem var sniegt, ziedojumu ieskaitot Kokneses novada domes ziedojumu
kontā.
Kokneses novada domes rekvizīti:
• Reģ. Nr. LV90000043494
• Ziedojuma konta Nr. LV77UNLA0050018214222
• Maksājuma mērķis: Ābeļu mājas
ugunsgrēkā cietušajiem

Ineses Prisjolkovas seminārs
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā notiek Ineses Prisjolkovas semināri. Ja arī Tu
gribi pievienoties, tad gaidīsim uz semināru
ceturtdien, 21. martā plkst. 17.30! Dalības
maksa Ls 10,-. Semināra tēma šoreiz – Kā
justies laimīgai sievietei? Kā būt jaunai,
skaistai, veselai un pārliecinātai par sevi un
saviem spēkiem? Kā iepatikties vīrietim? Kā
sevi pasniegt dažādās dzīves situācijās un
veidot attiecības mājās, darbā un sabiedrībā?

Seminārā runāsim ar ko sievišķība atšķiras no vīrišķības un cik bieži mēs nevilšus
izvēlamies „iekāpt vīriešu kurpēs” un cik ļoti
tas traucē vīrietim un attiecībām.
Kā izmantot savu spēka enerģiju gudri un
kā nepārpūlēties, kā būt līdzsvarā un harmonijā.
Pieteikties pa tālr. 26575499 (Inguna) vai
26586233 (Marija), vai pa e-pastiem ingunazogota@inbox.lv, marijavilde@inbox.lv

Latvijas Politiski represēto apvienības
pateicība Vecbebru Profesionālās vidusskolas
audzēkņiem un skolotājām
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Dziedošo ģimeņu saiets
Vecbebros
2013. gada 5. aprīlī Bebru pagastā
tiek organizēts Dziedošo ģimeņu saiets.
Aicinām dalību pieteikt līdz 2013.
gada 3. aprīlim.
Sīkāka informācija pa tālr. Dz. Stārastiņa – 26453937
2013. gada 22. martā plkst.18.00 jau
ceturto gadu Pērses pamatskolā tiek organizēts ģimeņu sporta pasākums „Pērses zelts”. Aicinām pieteikties Pērses
pamatskolas skolēnu un darbinieku
radiniekus „Dzimtu sacensībām” līdz
2013. gada 21. martam. Ar nolikumu
un pasākuma programmu iespējams
iepazīties www.koknese.lv/ sadaļā Izglītība/ Pērses pamatskola.
22. martā plkst.17:30 Kokneses
kultūras nama mazajā zālē iedzīvotāju
tikšanās ar Eiropas Parlamenta deputātu
Kārli Šadurski.
Apspriežamie jautājumi – Daudznozaru finanšu rāmis, kohēzija, zemnieku
tiešmaksājumi, eiro, iekšlietas, izglītība.
Jautājumus jau iepriekš var sūtīt uz
e-pastu: maruta.lace@inbox.lv
16. martā plkst. 11.00 Kokneses
sporta hallē notiks Kokneses 25 gadu
jubilejas kausa izcīņa volejbolā „Tikšanās vietu mainīt nedrīkst” vīriešu
un sieviešu komandām. Sacensībās
piedalīsies komandas no visas Latvijas.
Laipni aicināti visi līdzjutēji!

Cienījamie Kokneses seniori!

9. februārī Rīgā, Latviešu Biedrības namā,
noritēja Latvijas Politiski represēto apvienības
(LPRA) 24. konference, kurā piedalījās arī
mūsu novada represēto nodaļas biedri. Jau trešo gadu Vecbebru Profesionālās vidusskolas
audzēkņi un skolotāji atsaucās LPRA aicinājumam sagatavot gardas uzkodas un apkalpot
konferences dalībniekus. Par labi paveiktu darbu un cerot uz turpmāku sadarbību, Latvijas
Politiski represēto apvienības priekšsēdētājs
Gunārs Resnais izteicis pateicību Vecbebru
Profesionālās vidusskolas skolotājām Nadeždai Krēsliņai, Vinetai Grinšponei un Marinai

Riekstiņai, audzēkņiem Madarai Račai, Lindai
Rudzonei, Aleksandram Orlovam un Madarai
Priedītei. Lai sarūpētais cienasts un tā gatavotāji nokļūtu Rīgā, Kokneses novada dome
piešķīra bezmaksas transportu. Mūsu novada
represēto nodaļa pateicas Kokneses novada
domei par atbalstu konferences organizēšanā
un autobusa vadītājam Valteram Kārkliņam ne
tikai par apzinīgu savu pienākumu veikšanu,
bet arī par palīdzību VPV audzēkņiem un skolotājām, rūpējoties par konferences dalībnieku
apkalpošanu.
Kokneses Novada Vēstis

Pulcēsimies DC plkst. 12.00
13. martā, kad kopā ar mūsu gidi
Daigu Dūniņu izvēlēsimies vasaras ekskursijas maršrutu;
27. martā māksliniece Elga mācīs,
kā neparasti pārveidot šalles un apnikušas rotaslietas;
10. aprīlī pie mums viesosies daudzeviete Valija Lucāne un rādīs „zilus
brīnumus” ar olu paliktņiem. Galdu
greznosim ar raibu raibām Lieldienu
olām un pūpoliem.
Senioru klubiņa
„Pīlādzītis” padome
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pasākumi kokneses novadā
Datums, laiks

19. martā
plkst. 18.00
21. martā
plkst. 14.00
22. martā
plkst. 19.00
23. martā
plkst. 12.30
23. martā
plkst. 13.00
25. martā

(norises laiks
afišās)

29. martā
plkst. 16.00

31. martā
plkst. 12.00
31. martā
plkst. 12.00
4. aprīlī
plkst. 16.00
un 19.00
6. aprīlī
plkst. 19.00
13. aprīlī
plkst. 17.00
3. maijā
plkst. 19.00

Pasākums

Norises vieta

Kokneses Mūzikas skolas audzēkņu Lieldienu
ieskaņu koncerts.
Valmieras kinostudijas izrāde bērniem
„SUPERVARONIS AUGUSTIŅŠ”. Ieeja: Ls 2,00.
Skolotājiem, kuri uz izrādi atvedīs klasi, ieeja bez
maksas.
Šova „Dziedošās ģimenes” uzvarētāju TIHOVSKU
ĢIMENES koncerts. Ieeja: Ls 3-4. Biļešu
iepriekšpārdošana no 19.februāra.
Piemiņas brīdis Komunistiskā genocīda upuru
piemiņai.
Ogres skolotāju kamerkora koncerts „CEĻĀ UZ
DZIESMU SVĒTKIEM”, Diriģente Ilze Kūle.
Atceres brīdis Komunistiskā genocīda upuru
piemiņai.

Kokneses ev. Lut.
Baznīcā
Kokneses kultūras
namā

Kokneses pagasta sieviešu kora „Anima” 15 gadu
jubilejas koncerts „Dvēseles dziesma”.
Piedalās: Kokneses pagasta sieviešu koris „Anima”
un Aizkraukles pilsētas kultūras nama vīru koris
„Staburags”.
Lieldienu iedziedāšana „ATNĀCA LIELDIENA
PĀR AUGSTU KALNU” kopā ar folkloras kopu
„URGAS”. Šūpošanās, rotaļas, olu krāsošana,
meklēšana un ripināšana.
Lieldienu pasākums „Šūpojies, saulīte, ābeļu dārzā”.

Kokneses kultūras
namā

Spēlfilma „Mammu, es tevi mīlu”. Ieejas biļete Ls
1,00 (skolniekiem) un Ls 2,00 (pieaugušajiem).
Skolotājiem, kuri uz filmu atvedīs klasi, ieeja bez
maksas.
Baltinavas amatieru teātris „Pallādas” izrāda
Danskovītes „ONTANS UN ANNE” 3.daļu
„ONTANS IZAKLAIDEJ”. Ieejas maksa: Ls 2,-.
Biļešu iepriekšpārdošana.
Ziņģētāju un stāstnieku vakars „Kokneses ziņģe”.
ULDA STABULNIEKA atceres koncerts „TIK UN
TĀ”. Piedalās: DONS, Ginta Krievkalne, mūziķu
grupa Kristapa Krievkalna vadībā. Ieeja no Ls 3 - 5.
Biļešu iepriekšpārdošana.

Sirsnīgs paldies Bebru internātvidusskolas direktorei Mudītei Auliņai, skolotājām Santai Lācei un Inesei Feldmanei
par rūpēm un gādību, lai mans dēls saņemtu steidzamu medicīnisko palīdzību.
Olita Grauza
Kāds bagāts mūžs, kas priekā
Un sāpēs skaidrojies!
Ar putnu sauli sveicis,
Ar zāli noliecies!
/P. Bārda/
Izsakām līdzjūtību Andreja Paroļa
ģimenei, viņu mūžībā pavadot.
Bebru pagasta pensionāru
padome „Mārtiņroze”
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Kokneses kultūras
namā
Pie Kokneses
kultūras nama
Kokneses kultūras
namā
Bebros, pie Piemiņas
akmens

Bērnu rotaļu
laukumā pie
Blaumaņa pagalma
Bebros, „Galdiņu”
muzeja pagalmā
Kokneses kultūras
namā
Kokneses kultūras
namā
Kokneses kultūras
namā
Kokneses kultūras
namā

Paldies visiem, kuri bija kopā ar
mums pēdējā atvadu brīdī, pavadot mūsu
māmiņu Līviju Braunu Aizsaulē.
Dita un Juris
Garu mūžu nodzīvoji,
Daudz darbiņu padarīji.
Lai nu viegli Zemes māte
Pārklāj smilšu paladziņu.
/Latv.t.dz./
Skumju brīdī esam kopā ar Pēteri
Keišu, Gundegu Skrupsku un pārējiem
tuviniekiem, pavadot māti kapu kalniņā.
Iršu pensionāru klubiņa
„Pīlādzītis” padome

Balts eņģelis atnāca sapnī
Un aiznesa viņu līdzi.
Tai baltajā, baltajā tālē,
Kur nesāp, kur nesalst, kur silti.
/Ā. Elksne/
Atvadu brīdī mūsu līdzjūtība Jāņa
Eglīša tuviniekiem, viņu mūžībā pavadot.
Bebru pagasta pensionāru
padome „Mārtiņroze”
Laiks apstājas ar skarbu piesitienu,
Nav nākotnes, ir tikai vēju balss.
Un kādai mīļai, labai sirdij
Nekas vairs nesāpēs, ne arī sals.
/N. Dzirkale/
Skumju brīdī esam kopā ar Pļenkovu
ģimeni un pārējiem tuviniekiem, pavadot
meitu, māsu Zelmu Razumņiku mūžības
ceļos.
Iršu pensionāru klubiņa
„Pīlādzītis” padome
Tā jau katra gaita –
Vienmēr kaut kur stājas,
Zaļas, lekna velēnas pāri klājas…
Arī tās ir mājas – mūža mājas.
/M. Čaklais/
Izsakām līdzjūtību Aleksandrai Švaiko, no vectētiņa atvadoties.
PII „Gundega” grupas „Kamenīte”
skolotājas, auklīte, bērni un vecāki
Aizej tu, bet tavos darbos
Mūžs vēl ilgus gadus būs.
Mirkļos gaišos,
Mirkļos skarbos
Vārds tavs piemiņā man būs.
(L. Vāczemnieks)
Lai mūsu klusa līdzjūtība ir kā atbalsts
skumju brīdī Baibai Vittei, tēvu mūžībā
pavadot.
Darbabiedri „Bitītē”

Ziņas no Kokneses novada
Dzimtsarakstu nodaļas
2013. gada februāra mēnesī:
Reģistrēta 1 laulība.
Reģistrēti 5 jaundzimušie.
Ir apklusuši soļi,
Vien paliek mīlestības gaišais stars.
/O. Vācietis/

Mūžībā pavadīti:

Ilmārs Ābols (1926. g.);
Līvija Brauna (1934. g.);
Aleksandra Ovsjaņikova (1925. g.);
Eduards Lūsis (1928. g.);
Andrejs Parols (1929. g.);
Aiva Estere Volkova (2012. g.).
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