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Domas cītīgi uzar lauku pēc lauka.. Dod, Dievs, gaismu sēt... /M. Stepēna/
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Viss ir mūsu rokās, lai uzrakstītu
savu veiksmes stāstu!

Nominācijā „Klientiem draudzīgākais uzņēmums Kokneses pagastā”
suminājumu pasniedz SIA „Ataudze” valdes loceklim Mārcim Briškam.

Pateicībā par nesavtīgu darbu un ieguldījumu novada attīstībā, Kokneses novada dome uz
svētku pasākumu 6. martā aicināja novada darbīgos ļaudis uzņēmējus, kuri darbojoties visdažādākajās nozarēs, apliecina
– Kokneses novads ir vieta, kur
uzrakstīt savu veiksmes stāstu.
Sarmīte Rode
Anitas Šmites foto
Kokneses kultūras namā pasākums iesākās ar personības izaugsmes trenera, savulaik uzņēmēja,
aizrautīga tūrista, kurš vada ekskursijas pa Taizemi - Andžeja Reitera
lekciju „Veselības formula uzņēmējiem”.
Kultūras nama foajē bija aplūkojama foto izstāde, kas atsauca atmiņā pagājušā gada Tvīda brauciena spilgtākos brīžus.

Uzņēmējdarbība
ir pamatu pamats
novada attīstībai
Pasākuma vakara daļu atklāja
Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris: „Pirmo reizi
Kokneses novadā uzņēmējiem veltītā pasākumā satikāmies 2013. gada
pavasarī, pagājis laiks un mēs atkal

satiekamies laikā, kad dabā mostas
pavasaris un teju tūlīt lauksaimniekiem sāksies lielie sējas darbi!
Šī tikšanās lai ir svētku brīdis,
kad ar gandarījumu varam atskatīties uz paveikto pagājušajā gadā un
pateikt paldies par veiksmīgu sadarbību un jūsu katra ieguldījumu
mūsu novada šodienā un nākotnē!
Kokneses novada pašvaldība, novada uzņēmēji un iedzīvotāji ir trīs
savstarpēji saistīti posmi, kas veido
vienu veselumu. Uzņēmējdarbība ir
pamatu pamats novada attīstībai.
Kokneses novads ir viena no vislabākajām vietām lauksaimniecības,
rūpnieciskās industrijas un tūrisma
nozares attīstībai. Lai izdodas radīt
arvien jaunas darbavietas, lai mūsu
novada jaunatnei ir motivācija palikt dzīvot un strādāt savā novadā.
Viss ir mūsu rokās, lai uzrakstītu
savu veiksmes stāstu!”

Sumina veiksmīgos
2014. gada
uzņēmējus astoņās
nominācijās
Kokneses novada Attīstības nodaļa, gatavojoties pasākumam, bija
aicinājusi ikvienu novada iedzīvotāju pašvaldības mājas lapā nobal-

Nominācijā „Klientiem draudzīgākais uzņēmums Bebru pagastā” balvu saņēma
saimniecības „Pilslejas” īpašnieks Uldis Krievārs.

Kokneses Novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris, nominācijas „Klientiem
draudzīgākais uzņēmums Iršu pagastā” ieguvēja - saimniecības „Zemītes”
īpašniece Iveta Hveckoviča un domes izpilddirektors Ilmārs Klaužs.

sot par draudzīgāko uzņēmumu
klientam Koknesē, Bebros un Iršos,
kā arī tika izvērtēti uzņēmēju sasniegumi pagājušajā gadā.
Šobrīd Kokneses novadā reģistrēti 410 uzņēmumi: no tiem 142 –
SIA, 24 – individuālie uzņēmēji un
217 zemnieku saimniecības. Varam
ar lepnumu atzīt, ka Kokneses uzņēmumu apgrozījums pārsniedz valstī
vidējo apgrozījumu rādītāju. 2013.
un 2014. gadā mūsu uzņēmēji novadam piesaistījuši 4 miljonus eiro.
Kokneses novada domes izpilddirektors Ilmārs Klaužs iepazīstināja ar

sagatavoto prezentāciju par Kokneses
novada domes paveikto divos aizvadītājos gados un tuvākajām nākotnes
iecerēm. Ar pašvaldības līdzekļiem
un veiksmīgi piesaistot Eiropas Savienības fondu finansējumu ir renovētas
izglītības iestādes, daudzdzīvokļu
nami, veikta teritoriju labiekārtošana.
Drīzumā tiks uzsākta apakšstacijas
izbūve Kokneses ciemā, notiks autoceļu rekonstrukcija, īstenosies plāns
par Daugavas apsaimniekošanu, tiks
turpināts biznesa ideju konkurss jaunajiem uzņēmējiem.
Turpinājums 4.lpp »»»

Atmiņas uzzied kā ābelītes pavasarī
Jau ceturto pavasari, kad Likteņdārzā uzziedēs ābelītes, to maigo ziedu dvesma aiznesīs sveicienu
mūžībā ābelīšu stādītājam, dvēseļu
dārza idejas īstenošanas iesācējam.
Koks dzīvo ilgāk par cilvēka mūžu,
bet cilvēka mūžā paveiktais nepazūd, viņa sapņi turpina ziedēt un
nest augļus.
Šovasar, 12. jūlijā, apritēs četri
gadi kopš Viestura Cīruļa, ilggadējā
Kokneses novada domes priekšsēdē-

tāja, aiziešanas uz zvaigžņu mājām.
10. martā, Viestura Cīruļa 75.
dzimšanas dienā, viņa atdusas vietā Atradzes kapsētā, noliekot ziedus,
ar pateicību pieminējām laiku, kas
mums bijis kopā ejams. Lepojamies par katru priekšsēdētāja izloloto sapni. Viens no tiem - Kokneses
sporta centrs ar aktīvo darbošanos
apliecina savu nozīmību novada iedzīvotāju vidū. Nākamgad svinēsim
20 gadus ilgo sadraudzību ar Vitin-

genu, kuras aizsākumam esam
pateicīgi Viesturam Cīrulim.
Mums ir gods un pienākums ar
lielu atbildību turpināt viņa iesākto, lai Kokneses novads augtu tā,
kā to būtu vēlējies cilvēks, kurš tik ļoti
mīlēja šo vietu likteņupes krastā.
Aicinām Kokneses novada iedzīvotājus izteikt
priekšlikumus, kā mēs kopīgi varētu iemūžināt
Viestura Cīruļa piemiņu. Un atmiņas ziedēs ap viņu
baltas kā ābeles…
Kokneses novada domes vadība un darbinieki

Esiet sveicināti martā – pūpolu
un atdzimšanas mēnesī! „Mūsu zemē
pūpoli paši pirmie stāsta par debess
atmodu, par augšāmcelšanos. Dienas vēl ietinušās ziemas apvalkātajos,
pelēkajos sniega svārkos, kad pēkšņi
tu pacel acis un pamani- uzzib tīrs
sudrabs! Pūpolkoka šmaugos galotņu zarus sašūpo vējš, un tie zvidzina
priecīgus, gaišus mirkļus,” – tā par šo
laiku teic dzejniece Lija Brīdaka.
Marts ir kā jauns sākums. Ceļš,
kas ved arvien tuvāk dvēseles augšāmcelšanās svētkiem.
Šis mēnesis mūsu novada dzīvē
iesācies ar priecīgiem notikumiem:
esam pateikuši paldies mūsu novada
uzņēmējiem sirsnīgā pateicības pasākumā, mazi un lieli svētku koncertos
izdziedājuši un izdejojuši prieku par
pavasara atmodu. Pavasaris kā spirdzinošs bērzu sulas malks dod spēku
ik dienu sevī no jauna atklāt jaunus
apvāršņus. Ticēt, ka mēs spējam no
jauna atdzimt kā bērza lapa pavasarī.
Lai cik saulains būtu marts, ir atmiņas, kurām nav noilguma. Māras
diena – 25. marts mūsu vecākajai
paaudzei – tiem, kuriem svešā vara
atņēma tēvzemi, bet nespēja atņemt
sapni par brīvu Latviju – šī diena sāpēs, kā kokam, kuram iecirstā rēta
neaizaug. Piemiņas pasākumi Bebros
un Koknesē šajā dienā sasauks kopā
mūsu novada represētos un viņu
tuviniekus, arī jauno paaudzi, mūs
visus, kam svarīgi ir atcerēties un pieminēt. Tiekoties ar represijās cietušajiem, ieklausoties viņu dzīves stāstos,
manī uzblāzmo atziņa – jo cilvēks
vairāk cietis, izturējis, šķiet, pat neiespējamo, jo vairāk viņā ir gaišuma
un cilvēcības. Šajā avīzes numurā
stāstām par koknesieti Annu Daukšti, kura ar lepnumu teic: „Mana sirds
pieder Koknesei”.
Paldies visiem atsaucīgajiem
rakstu autoriem par to, ka mēs kopā
rakstām Kokneses novada labo darbu stāstus!
Krāsim sevī saules un mīlestības
gaismu!
Sarmīte Rode

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI!
Veicot maksājumus veikalā
„Maxima”, izmantojot SIA
„E Lats” sistēmu, lūdzam
norādīt pilnu informāciju par
maksājumu, pretējā gadījumā
maksājuma summa var nesasniegt pareizo adresātu! Pēc
maksājuma veikšanas lūdzam
pārbaudīt SIA "E Lats" izsniegtā
dokumenta datu pareizību!
Kokneses novada domes
grāmatvedība

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

2015.gada 25.februārī Kokneses
novada dome NOLĒMA:
1. Pieņemt zināšanai informāciju
par Kokneses novada domes Attīstības nodaļas darbu (informācija pašvaldības mājas lapā www.koknese.
lv).
2. Pieņemt zināšanai Kokneses
novada domes Attīstības nodaļas informāciju par projektu realizācijas
gaitu (informācija pašvaldības mājas

lapā www.koknese.lv).
3.1. Apstiprināt pašvaldības
aģentūras “Kokneses Sporta centrs”
Darba plānu 2015.gadam.
3.2. Publicēt darba plānu Kokneses novada domes mājas lapā www.
koknese.lv .
3.3. Atbildīgais par lēmuma izpildi aģentūras direktors D.Kalniņš.

APSTIPRINĀTS ar Kokneses novada domes
2015.gada 25.februāra
sēdes lēmumu Nr.3 (protokols Nr.3)

Kokneses pašvaldības aģentūras
“Kokneses Sporta centrs darba
plāns 2015.gadam
Sasniedzamie
rezultāti
Sporta
infrastruktūras
objektu
pilnveide,
pieejamības
veicināšana
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Veicamie pasākumi

Tvaika pirts ierīkošana
Vesera mešanas sektora remonts
Teritorijas sakopšana pie hokeja laukuma
Pārejas taciņas uz vesera mešanas sektoru
izveide
Piebūves (noliktavas) izbūve sporta hallei
Pārvietojamās mūzikas iekārtas iegāde
Koku saīsināšana pie stadiona
Stāvlaukuma paplašināšana pie KSC
Iekārtu, agregātu, kosmētisko u.c.
remontdarbu un apkopes veikšana
Sporta bāzes Veikt sporta centra apmeklētāju aptauju un
noslodzes
iegūtos rezultātus izmantot pakalpojumu
kvalitātes uzlabošanai
un sporta
aktivitātēs
Nodrošināt I.Gaiša Kokneses vidusskolas
iesaistīto
audzēkņiem kvalitatīvus mācību-treniņu
palielinājums apstākļus sporta hallē, stadionā un
peldbaseinā
Nodrošināt iespēju izmantot peldbaseinu arī
pārējām Kokneses novada izglītības iestādēm
Kvalitatīvu pakalpojumu sniegšana
komercapmeklētājiem
Sadarboties ar Aizkraukles novada sporta
skolu par šīs skolas audzēkņu un sacensību
apkalpošanu
Sadarboties ar vietējām amatieru sporta
komandām, nodrošinot tām kvalitatīvus spēļu
un sacensību apstākļus
Sporta organizāciju un treniņnometņu
apkalpošana
Izstrādāt grozījumus maksas pakalpojumos
un iesniegt apstiprināšanai Kokneses novada
domē
Organizēt tradicionālās sporta sacensības “Kokneses kauss” volejbolā, telpu futbolā,
vieglatlētikā veterāniem, vieglatlētikas mešanu
disciplīnās jaunatnei, Kokneses zolmeistars
Organizēt Kokneses novada sporta svētkus
Noorganizēt Kokneses novada sportistu dalību
LSVS 52.sporta spēlēs
Ņemt aktīvu dalību Olimpiskās dienas
pasākuma, Pasaules sniega dienas
organizēšanā
Organizēt “Ielu sacensības” dažādos sporta
veidos Kokneses novada iedzīvotājiem
Turpināt darbu pie jaunu klientu piesaistes
Turpināt regulāri papildināt Kokneses novada
mājaslapas Sporta sadaļas saturu
Turpināt Kokneses sporta centra regulāru
komunikāciju ar klientiem ar sociālo tīklu
palīdzību

Izpildes
termiņš
Aprīlis
Maijs
Maijs
Aprīlis, maijs,
jūnijs
Jūlijs
Marts
Marts-jūnijs
Aprīlis - jūnijs
Visu gadu
Februāris

Mācību gads

Mācību gads
Visu gadu
Visu gadu

Visu gadu
Skolēnu
brīvlaikos
Aprīlis

Marts septembris
Jūnijs
Janvāris augusts
Septembris
Visu gadu
Visu gadu
Visu gadu
Visu gadu

4.1. Apstiprināt pašvaldības aģentūras “Kokneses Tūrisma centrs” Darba
plānu 2015.gadam.
4.2. Publicēt darba plānu Kokneses novada domes laikrakstā “Kokneses
Novada Vēstis” un Kokneses novada mājas lapā www.koknese.lv.
4.3. Atbildīgā par lēmuma izpildi aģentūras direktore D.Liepiņa.

28.martā plkst.11.00 sporta hallē "Irši"
tiek organizēts sporta pasākums
"Iršu zelts".
Šīs sacensības tiek organizētas "Pērses zelts" vietā,
lai paplašinātu dalībnieku iespējas.
Aicinām pieteikties Iršu iedzīvotājus
līdz 2015.gada 23.martam.
Sīkāku informāciju par sacensībām
un dalībnieku pieteikšanos
skatīties nolikumā www.koknese.lv

APSTIPRINĀTS ar Kokneses novada domes 2015.gada 25.februāra
sēdes lēmumu Nr.4 (protokols Nr.3)

Kokneses novada domes aģentūras
„Kokneses Tūrisma centrs” Darba plāns 2015. gadam
Plānotās aktivitātes
1. Galamērķa atšķirīguma pastiprināšana
1.Dalība starptautiskajās tūrisma izstādēs: Viļņa, Rīga, Tallina
2.Izveidot darba grupu ietverot Sabiedrisko attiecību nodaļu un izstrādāt rīcības zīmola vienotai ieviešanai.
3.Organizēt tikšanos ar Vecbebru profesionālās un internātvidusskolas pasniedzējiem vietējo ēdienu
apzināšanai; - vietējo amatnieku un ražotāju suvenīru prezentācijas;
4.Sadarbībā ar Polijas vēstniecību izveidot vēsturisko faktu aprakstu par Polijas kauju poļu, angļu un
latviešu valodā.
5.Tūrisma produkta veidošana vācu tūristiem (Irši – etniskais tūrisms)
6.Dalība Hanzas dienās Viljandi, Igaunijā
7.Dabas tūrisma maršruta izveide izceļot novada dabas vērtības
8.Sagatavot un izdot info materiālu par dabas maršrutu novadā
9.Patriotiskā tūrisma mēnesis, rosinot apmeklēt novada tūrisma objektus ar simbolisko darbību veikšanu
2. Kvalitātes pastiprināšana
2.1. Infrastruktūra
1.Informatīvo norādes zīmju un novada tūrisma shēmas uzstādīšana Likteņdārzā
2.Tūrisma reklāmas stendu izgatavošana un uzstādīšana pie novada galvenajiem autoceļiem
3.Veikt izpēti un iezīmēt dabā dabas takas gar Daugavu maršruta turpinājumam līdz Pļaviņu robežai.
4.Apsekot kultūrvēsturiskos objektus Iršu un Bebru pagastos un izvērtēt pieejamību tūristu
plūsmas piesaistei
5.Kartogrāfiskā materiāla sagatavošana shēmu tūrisma izvietošanai Bebru un Iršu pagastos
6.Sagatavot un slēgt vienošanos ar zemju īpašniekiem par dabas takas turpinājuma izveidošanu.
2.2. Apmeklētāju pieredzējums un pakalpojuma dizains
1.Veikt vadlīniju un kvalitātes kritēriju izstrādi un iepazīstināt novada pakalpojumu sniedzējus.
2.Veikt konsultācijas tūrisma pakalpojumu sniedzējiem par pakalpojumu kvalitāti un tās izpratni.
3.Pilnveidot vienotu tūrisma objektu apmeklētāju uzskaites sistēmu.
4.Veikt apmeklētāju apmierinātības aptauju Kokneses pilsdrupās
un Likteņdārzā
5.Regulāras tikšanās ar Likteņdārza veidotājiem jaunu tūrisma produktu izveides iniciēšanai un konsultēšana par to izveidi
6.Sadarbības veicināšana ar Lielvārdes tūrisma objektiem Daugavas patriotiskā maršruta izveidei
7.Tūrisma sezonas atklāšanas pasākuma „Sama modināšanas svētki” un muzeju nakts organizēšana
8.Līdzdalība Likteņdārza akciju organizēšanā

Laiks
Janvāris, februāris
Februāris
Marts
Februāris, marts,
aprīlis
Marts
5 – 7. jūnijs
Marts
maijs
novembris

Aprīlis, maijs
Marts, aprīlis
Aprīlis
Aprīlis
Februāris, marts
Maijs

Marts
Visu gadu
Aprīlis
Jūnijs, jūlijs,
augusts
Ik pēc diviem
mēnešiem
Marts
16.maijs
Martā, augustā,
novembrī
9.Organizēt pieredzes apmaiņas braucienu Kokneses novada uzņēmējiem
Oktobris
10.Semināra organizēšana par Latvijas nacionālā tūrisma pakalpojuma kvalitātes sistēmu Q – Latvija u.c. Aprīlis
kvalitātes atzīšanas sertifikātiem
11.Tūrisma piedāvājuma spēles “Misijas Koknese” paplašināšana iekļaujot lielāku daudzumu
Maijs
objektu un jaunus uzdevumus.
12.Velomaratons Koknese – Vecbebri – Irši
12.sept.
13.Veloorientēšanās Koknesē
3.oktobris
2.3. INFORMĀCIJAS APRITE
1.Novada pasākumu plāna apkopošana un izplatīšana tūrisma izstādēs un ievietošana
Janvāris
tūrisma mājas lapā.
2.Aktualizēt tūrisma informācijas kontus sociālajos tīklos, sasaistīt sniegto informāciju visos kontos un
Visu gadu
pārskatīt esošo kontu lietderību, nepieciešamības gadījumā deaktivizējot neaktuālos.
3.Informācijas aktuālizēšana sociālajos tīklos
4.Pārskatīt un sagatavot , precīzāk strukturēt un kārtot informāciju pēc tās nozīmīguma
Visu gadu
tūrisma mājas lapā
5.Regulāri aktualizēt operatīvo tūrisma informāciju
Visu gadu
6.Izstrādāt un ieviest informācijas efektivitātes sistēmu atbilstoši apmeklētāju piesaistei
Februāris, marts,
aprīlis
7.Veidot tūrisma produktu kategorijas : dabas tūrisms; kultūrvēstures un patriotiskais; skolēnu maršruts; Marts, aprīlis,
velotūrisms
maijs
8.Izgatavot Likteņdārza un Kokneses pilsdrupu aero fotogrāfijas un reklāmas stendu veidā izvietot uz
Marts, aprīlis,
autoceļiem A6 un P80.
maijs
9.Fotokonkursa organizēšana: Koknese – Latvijas sirds;
februāris
10.Sagatavot un izdot informācijas materiālus par piedāvājumu konkrētām mērķauditorijām:Kāzas Kok- Janvāris, februāris,
nesē - Latvijas sirdī ; dabas tūrisms Kokneses novada; Kokneses novada tūrisma karte, Kokneses ciemata marts
tūrisma karte; Dzelzceļa maršruts, skolēnu maršruts, velo maršruts
- nodrošināt šo materiālu elektronisko versiju izdrukām.
11.Sadarbība ar profesionālajām asociācijām
Visu gadu
12.Sadarbība ar profesionālajām mācību iestādēm piedāvājot tēmas studentiem gada projektiem, baka- Visu gadu
laura un maģistra darbiem.
3. Efektivitātes pastiprināšana
1.Iesaistīties projektos, kas paātrinātu Tūrisma informācijas centra pārvietošanu ciešā saiknē ar lielāko
Visu gadu
apmeklētāju plūsmu.
2.Aktuālās tūrisma informācijas nodrošināšana un papildināšanu visos novada tūrisma objektos.
Visu gadu
3.Sadarbība ar visiem Latvijas tūrisma informacijas centriem un aģentūrām tūrisma
Visu gadu
informacijas apmaiņai
4.Organizēt regulāras Kokneses novada tūrisma uzņēmēju tikšanās (rotācijas kārtībā dažādās tūrisma
Janv., aprīlis,
piesaistēs / viesmīlības uzņēmumos), sanāksmi apvienojot ar konkrētā uzņēmuma / piesaistes piedāvā- oktobris
juma kopīgu iepazīšanu.
5.Sadarbība ar Skrīveru, Aizkraukles, Kokneses, Pļaviņu, Lielvārdes novadu pašvaldību pārstāvjiem un
Visu gadu
tūrisma nozares speciālistiem par potenciālās sadarbības iespējām Vidusdaugavas galamērķī.

6.Izstrādāt vienotu saturu par Vidusdaugavas galamērķa piedāvājumu un publicēt to katras iesaistītās
pašvaldības mājas lapas sadaļā „Tūrisms” un tūrisma informācijas mājas lapās.
7.Izdot kopējo Vidusdaugavas tūrisma galamērķa karti ar ceļošanai nozīmīgāko aktuālo informāciju (aktualizēt 2014.gadā izdoto karti ar jauniem piedāvājumiem). Tirāža: 15 000 - divās valodās (latviešu un angļu).
8.Organizēt Kokneses un apkārtējo novadu pašvaldību tūrisma speciālistu tikšanos, potenciālās sadarbības
iespēju apspriešanai, kā arī kopīgi veidojamo tematisko piedāvājumu un vienotas informācijas veidošanai.
9.Piedalīties ikgadējās Latvijas un starptautiskajās tūrisma izstādēs ar vienota galamērķa stendu (sadarbojoties ar Zemgales plānošanas reģionu, Vidzemes tūrisma asociāciju un TAVA). Viļņa, Tallina, Rīga
10.Regulāra tūrisma statistikas apkopošana un iesniegšana asociācijām un pēc pieprasījuma
4. CEĻOTĀJU ATSAUCĪBAS PASTIPRINĀŠANA
1.Nodrošināt klientu atsauksmju sistēmas ieviešanu – digitālajā vidē ar atgriezenisko saikni par pieredzējuma kvalitāti, vienkāršotu vadlīniju izstrādi par viesu grāmatu pielietojumu šim nolūkam.
2.Radīt ilgtermiņa lojalitātes veicināšanas sistēmu apkārtnes iedzīvotājiem, bijušajiem koknesiešiem un
apmeklētājiem – atkārtotam objektu un pasākumu apmeklējumam.
3.Organizēt integrētu pieeju sociālajos tīklos un tīmekļa vietnēs dalīties ar klientu uzņemto vizuālo saturu.

5. Pieņemt zināšanai nodokļu inspektores A.Āriņas sagatavoto informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa iekasēšanu 2014.gadā Kokne-

ses novadā (informācija pašvaldības
mājas lapā www.koknese.lv ).
6. Akceptēt VAS „Latvijas Dzelzceļš” paredzēto darbību „Esošo pub-

Janvāris
Janvāris
Janvāris, maijs,
novembris
Janvāris, februāris,
marts
Visu gadu
Visu gadu
Visu gadu
Visu gadu

lisko, stratēģiskās (valsts) nozīmes
dzelzceļa līniju elektrifikācija” Kokneses novada domes administratīvās
teritorijas robežās. »»»
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7.1. Īstenot projektu “PROTI un
DARI!”, apņemoties nodrošināt:
7.1.1. par pašvaldības budžeta līdzekļiem:
7.1.1.1. mērķa grupas jauniešu sasniegšanas un uzrunāšanas aktivitātes,
kā arī informēšanas pasākumus, iesaistot pašvaldības stratēģiskos partnerus;
7.1.1.2. projekta administratīvo ieviešanu attiecīgajā pašvaldībā;
7.1.1.3. projekta īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu (mērķa
grupas jauniešu profilēšanas nodrošināšana un 20% apmērā projekta noslēgumā) un nepārtrauktu finansējumu
plūsmu projekta īstenošanai;
7.1.2. par projekta budžeta līdzekļiem:
7.1.2.1. sasniedzamās iznākuma
rādītāja kvotas izpildi, pašvaldībai norādītā mērķa grupas jauniešu skaita
iesaisti projektā un atbalsta pasākumu
sniegšanu divu līdz deviņu mēnešu
garumā atbilstoši izstrādātajām mērķa
grupas jauniešu individuālajām pasākumu programmām;
7.1.2.2. projekta īstenošanai atbilstoša personāla (programmas vadītāja
un mērķa grupas jauniešu mentoru)
piesaisti;
7.1.2.3. projekta īstenošanā iesaistīt
vienu vai vairākus stratēģiskos partnerus.
7.2. Apstiprināt esošās situācijas
aprakstu mērķa grupas jauniešu atbalsta jomā pašvaldībā .
7.3. Uzsākt projektu īstenošanu un
sadarbības līguma ar aģentūru par projekta īstenošanu slēgšanas procesu no
01.04.2015.
7.4. Par projekta kontaktpersonu nozīmēt Attīstības nodaļas vadītājas p.i. Māru Bitāni (T.65133636,
mob.20499940, mara.bitane@koknese.
lv)
8.1. Apstiprināt grozījumus Kokneses internātpamatskolas- attīstības
centra Nolikumā (informācija pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv ).
8.2. Grozījumi stājas spēkā ar 2015.
gada 1.martu.
8.3. Atbildīgā par lēmuma izpildiskolas-attīstības centra direktore Dagmāra Isajeva.
9.1. Ar 2015.gada 31.augustu reorganizēt Pērses pamatskolu par 6 - klasīgu Pērses sākumskolu (reģistrācijas Nr.
4512900984, juridiskā adrese: Pērses
pamatskola, Irši, Iršu pagasts, Kokneses
novads, LV-5108).
9.2. Uzdot Pērses pamatskolas direktorei Gaļinai Krauklei normatīvajos
aktos paredzētajā kārtībā un termiņos
informēt izglītojamo vecākus un brīdināt izglītības iestādes pedagogus un
darbiniekus par Pērses pamatskolas
reorganizāciju.
9.3. Kokneses novada domes izpilddirektoram I.Klaužam izdot rīko-

jumu par veicamajām darbībām un atbildīgajām personām saistībā ar Pērses
pamatskolas reorganizāciju.
9.4. Noteikt, ka Pērses sākumskola
ir Pērses pamatskolas izglītības programmu, funkciju, tiesību, saistību, finanšu līdzekļu, bilancē esošās mantas,
lietvedības un arhīva pārņēmēja.
9.5. Lēmumu par Pērses pamatskolas reorganizāciju nosūtīt saskaņošanai Latvijas Republikas Izglītības un
zinātnes ministrijai.
9.6. Lēmums stājas spēkā pēc saskaņošanas ar Izglītības un zinātnes
ministriju.
10.1. Noteikt, ka Kokneses novada
administratīvajā teritorijā vēlētāju parakstus var apliecināt:
10.1.1. Kokneses pagastā - pie bāriņtiesas priekšsēdētājas Silvijas Vēzes,
Kokneses novada domē, Melioratoru
ielā Nr.1, Kokneses pagastā, Kokneses
novadā;
10.1.2. Bebru pagastā – pie bāriņtiesas locekles Anitas Gavares, Bebru
pagasta pārvaldē, „Papardēs”, Bebru
pagastā, Kokneses novadā;
10.1.3. Iršu pagastā- pie bāriņtiesas
locekles Daces Greles, Iršu pagasta pārvaldē, „Kūlēnos”, Iršu pagastā, Kokneses novadā.
10.2. Noteikt, ka maksa par paraksta apliecināšanu saistībā ar parakstu vākšanu par likumprojektu vai
Satversmes grozījumu projektu, vai Eiropas pilsoņu iniciatīvu Kokneses novada administratīvajā teritorijā ir EUR
1,0 (viens eIro 00 centi).
11. Apstiprināt Kokneses novada
izglītības iestāžu izdevumu tāmei uz
2015.gada 1.janvāri (informācija pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv ).
12. Slēgt sadarbības līgumu ar SIA
„Latgales Reģionālā televīzija” par laika
periodu no 2015.gada marta līdz 2015.
gada decembrim (ieskaitot).
13.1. Kokneses novada domē, visās
tās iestādēs un struktūrvienībās t.sk.
pašvaldības aģentūrās, bet izņemot
Vecbebru Profesionālajā un vispārizglītojošajā internātvidusskolā un Kokneses internātpamatskolā- attīstības
centrā:
13.1.1. veselības apdrošināšanas
pamatprogrammas polisi Nr.1 „Ambulatorā un stacionārā palīdzība”-AS 1
EUR 88,00 apmaksā: EUR 44,00- darba
devējs un EUR 44,00 – darbinieks.
13.1.2. veselības apdrošināšanas
pamatprogrammas polisi Nr.2 „Ambulatorā un stacionārā palīdzība”-ASM 4
EUR 240,00 apmaksā: EUR 44,00- darba devējs un EUR 196,00- darbinieks.
13.2. Vecbebru Profesionālajā un
vispārizglītojošajā internātvidusskolā
un Kokneses internātpamatskolā-attīstības centrā skolu administrācija lemj
par veselības apdrošināšanas polišu apmaksas kārtību 2015.gadā.
14. Apstiprināt mērķdotācijas sa-

dali Vecbebru profesionālās un vispārizglītojošās internātvidusskolas un
Kokneses internātskolas-attīstības centra internātskolu programmu pedagogu darba samaksai 666872.00 EUR
apmērā, papildus iedalītās dotācijas
Vecbebru profesionālās un internātvidusskolas profesionālo programmu
pedagogu darba samaksai 20674.00
EUR apmērā un Kokneses internātskolas attīstības centra 2014.gada atlikumu
11014.00 EUR apmērā.
15.1. Apstiprināt nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 3260 013 0628
ar adresi Melioratoru iela 1S, Koknesē,
Kokneses pagasta, Kokneses novadā,
2015.gada 23.februāra izsoles rezultātus.
15.2. Pārdot Kokneses novada
domei piederošo nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 3260 013
0628 ar adresi Melioratoru iela
1S, Koknesē, Kokneses pagasta,
Kokneses novadā, par cenu EUR
9310,00( deviņi tūkstoši trīs simti
desmit eIro 00 centi).
16.1. Apstiprināt nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 3260 013 0523 ar
adresi Melioratoru iela 1R, Koknesē,
Kokneses pagasta, Kokneses novadā,
2015.gada 23.februāra izsoles rezultātus.
16.2. Pārdot Kokneses novada domei piederošo nekustamo īpašumu ar
kadastra Nr. 3260 013 0523 ar adresi
Melioratoru iela 1R, Koknesē, Kokneses pagasta, Kokneses novadā, par
cenu EUR 3500,00( trīs tūkstoši pieci
simti eIro 00 centi).
17. No līdzekļiem neparedzētiem
gadījumiem piešķirt EUR 200,00 (divi
simti eiro) auduma iegādei un tērpu
izgatavošanai līnijdejotāju kolektīva
„Crystal line” dejotājiem, lai piedalītos nacionālajās līnijdeju sacensībām
„Rīgas kauss 2015”, kas notiks 2015.
gada 27. un 28.martā Baložos, Ķekavas
novadā.
Nākošā novada domes sēde notiks 2015. gada 25. martā plkst.14.00
Kokneses novada domē, Melioratoru ielā Nr.1, Kokneses pagastā, Kokneses novadā un tajā tiks izskatīti
šādi pamatjautājumi:
1) Par SIA “ Kokneses komunālie pakalpojumi” Gada pārskatu un
audita rezultātiem;
2) Par SIA “Dziļā vāda” Gada
pārskatu;
3) Par savstarpējiem norēķiniem par pašvaldības sniegtajiem
pakalpojumiem;
4) Par pagastu pārvalžu darbu;
5) Par Kokneses pagasta bibliotēku reorganizāciju;
6) Par 2014.gada 2.pusgadā pieņemto lēmumu izpildi;
7) Par balvu piešķiršanu par sasniegumiem sportā

Seminārs lauku saimniekiem
26. martā Aizkrauklē
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Kūlas dedzināšana ir
aizliegta!
Līdz ar pavasarīgajiem laikapstākļiem, daudzviet notiek sausās
zāles dedzināšana. Kokneses novada Pašvaldības policija atgādina,
ka kūlas dedzināšana ir aizliegta un
par šo pārkāpumu personas tiek
sodītas. Arī Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienests (VUGD)
informē: „Kūlas dedzināšana ir
aizliegta. Tā apdraud cilvēku īpašumus, veselību un dzīvību. Kūlas
dedzināšanas rezultātā izdeg lauki,
nodeg ēkas un cieš vai pat iet bojā
cilvēki. Kūlas dedzināšana nodara būtisku kaitējumu dabai un tās
bioloģiskajai daudzveidībai, iznīcina vērtīgus augus, kukaiņus un
sīkdzīvniekus, putnu ligzdas. Kūlas
dedzināšana samazina sugu daudzveidību un tā vienkāršojas. Kūlas
ugunsgrēki var būt tikai tajās vietās, kur nav sakopts, kur rudenī nav
nopļauta zāle. Kūlas dedzināšana
tas nav veids, kā sakopt neapsaimniekotās un nesakoptās teritorijas.
Turklāt neapsaimniekoti ir ne vien
lauki, bet arī daudzviet ir nesakoptas pilsētu teritorijas. Kūlas ugunsgrēku problēma ir ne vien laukos,
bet arī pilsētās. Kūlas ugunsgrēku
bīstamība pilsētās ir daudz lielāka,
jo apbūve ir daudz blīvāka, un kūlas ugunsgrēki apdraud dzīvojamās
mājas, saimniecības būves, vēsturiskos pieminekļus u.c. pilsētas objektus. Ugunsgrēku rezultātā tiek
piedūmota un piesārņota pilsētas
teritorija.
Maldīgs ir cilvēku priekšstats
par to, ka nekas nenotiks, jo ugunsgrēks tiek kontrolēts. Kūlas dedzināšana nevar būt kontrolēta. Vēja
un citu apstākļu ietekmē, degšanas
virziens var mainīties, liesmas var
strauji izplatīties un pārmesties uz
ēkām utt.
Aizvadītajā gadā kūlas dedzināšanas rezultātā nodega 44 ēkas un
sadega divi transportlīdzekļi. Līdzīgi kā iepriekšējos gados VUGD

Biedrība „Daugavas
Savienība” apstiprinājusi
projektu „Kokneses
muižas Jauno pilsdrupu
pagrabiņa un apkārtnes
labiekārtošana”

Aizkraukles pilsētas kultūras nams, Spīdolas iela 2, Aizkraukle
Stundu
Saturs
skaits
11:00 – 12:00
1
Aktuāla informācija 2015.- 20120. gada Vienotā
platību maksājuma - „Zaļināšanas maksājuma”
nosacījumiem. Piemēri.
12:00 - 12:30
0.50 Aktuāla informācija par investīciju programmām
LAP 2015.- 2020. gadam.
Laiks

12:30 - 13:00
13:00 - 14:00

1

14:00 – 15:00

1

Kafijas pauze
Valsts augu aizsardzības dienesta aktualitātes augu
aizsardzības un mēslošanas līdzekļu lietošanā.
Īpašās vides prasības dzīvnieku novietnēs un
kūtsmēslu apsaimniekošana.

Lektors
Natālija Zrkeviča, LAD Lielrīgas reģionālās
lauksaimniecības pārvaldes Tiešo maksājumu daļas
vadītāja
Valdis Ozoliņš, LAD Lielrīgas reģionālās
lauksaimniecības pārvaldes Lauksaimniecības un
lauku attīstības daļas vadītājs
Laima Borovica, VAAD Zemgales reģionālās
nodaļas vecākā inspektore
Inese Sedleniece, Madonas reģionālās vides
pārvaldes Piesārņojuma kontroles sektora vadītāja

Mūsu novadā mācības būs aprīļa sākumā Iršu pagastā.
Ineta Sproģe, Kokneses novada lauku attīstības konsultants

arī šogad informēs Lauku atbalsta
dienestu par kūlas degšanas vietām. Šo zemju īpašniekiem par lauku nesakopšanu un kūlas degšanu
tiks samazināts Eiropas Savienības
(ES) mazāk labvēlīgo apvidu maksājums.
VUGD atgādina, ka kūlas dedzināšana ir administratīvi sodāma.
Saskaņā ar Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksa (turpmāk –
LAPK) 179.panta ceturto daļu par
kūlas dedzināšanu uzliek naudas
sodu fiziskajām personām divsimt
astoņdesmit līdz septiņsimt eiro, kā
arī atbilstoši LAPK 51.panta otrajai
daļai par zemes apsaimniekošanas
pasākumu neizpildīšanu un zāles
nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos, uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt četrdesmit
līdz septiņsimt eiro, bet juridiskajām personām - no septiņsimt līdz
divtūkstoš deviņsimt eiro. Saskaņā
ar LAPK 210.pantu pašvaldību administratīvās komisijas ir tiesīgas
izskatīt šā kodeksa 51.panta otrajā
daļā un 179.panta ceturtajā daļā
paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas. Vienlaicīgi informējam,
ka saskaņā ar Ministru kabineta
2004.gada 17.februāra noteikumu
Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi” 21.punktu, zemes īpašniekiem
(valdītājiem) jāveic nepieciešamie
pasākumi, lai objekta teritorijā
nenotiktu kūlas dedzināšana. Par
šās prasības pārkāpšanu, atbilstoši LAPK 179.panta pirmajai daļai
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienests uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit līdz
divsimt astoņdesmit eiro, bet juridiskai personai – no divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt eiro. Ja
privātīpašumā ir aizdedzināta kūla
un nav noskaidrota vainīgā persona, tad naudas sods tiek uzlikts
zemes īpašniekam,” informē Kokneses novada pašvaldības policija.

Ar biedrības „Daugavas Savienība” finansiālu atbalstu Kokneses
novadā šī gada pavasarī tiks īstenots projekts „Kokneses muižas
Jauno pilsdrupu pagrabiņa un apkārtnes labiekārtošana”.
Projekta kopējās izmaksas ir
EUR 900.00, t.sk. biedrības „Dau-

gavas Savienība” finansējums EUR
627.00 apmērā. Par piešķirto finansējumu tiks atjaunots pilsdrupu
pagrabiņš, attīrot to no laika gaitā
uzkrājušās kultūras slāņa, ieliktas koka durvis un izveidota taka,
kas savienos pagrabiņu un netālu
esošo bruģēto laukumu. Kokneses
novada iedzīvotājiem un apmeklētājiem būs pieejama sakopta, droša vide, kur pavadīt brīvo laiku un
doties pastaigās, kā arī šo darbu
veikšanas rezultātā Kokneses parka
ainava tiks padarīta vizuāli pievilcīgāka. Projekts tiks īstenots līdz
30.06.2015.
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Viss ir mūsu rokās, lai uzrakstītu savu
veiksmes stāstu!
«««Sākums 1.lpp

Par ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris un domes izpilddirektors Ilmārs Klaužs astoņās
nominācijās aicināja sumināt
veiksmīgākos 2014. gada Kokneses novada uzņēmējus. Katrs
nominētais uzņēmums saņēma Atzinības rakstu un sienas
pulksteni ar Kokneses novada
logo: „Koknese – Latvijas sirds”.
Nominācijas pieteica pasākuma
vadītāja Inguna Strazdiņa.

Balva –
teicama darba
novērtējums
Zemes kopējs ir atkarīgs
gan no dabas mātes labvēlības,
gan valsts vīru lēmumiem, bet
zemnieks ir sīksts un neuzveicams, jo vai citādi augtu brangi mieži tīrumā un piena upes
plūstu? Nominācijā – „Kokneses novada Gada uzņēmējs
lauksaimniecības sektorā” balvu saņēma SIA „Bormaņi” vadītājs Jānis Miezītis.
Mēs augsim vienīgi tad, ja
savā darbā ieliksim visus spēkus, enerģiju un dedzību. Jo,
kas gan ir ātrums – veiksmīgas
domas lidojums! Lai ripo riteņi
un stūres rats griežas pareizā
virzienā! Nominācijā par „Kokneses novada Gada uzņēmējs
pakalpojumu sektorā” – tika
atzīts SIA „EIDZ transports”.
Kas ir vajadzīgs, lai gūtu
panākumus? Pārliecība, ka tieši

LŪK, DAŽAS ANDŽEJA
REITERA ATZIŅAS NO
IEDVESMOJOŠĀS TIKŠANĀS:
• Kad daudz kas dzīvē sasniegts, pienāk posms, kad gribas
vairāk dot nekā ņemt.
• Uzņēmējs ir mākslinieks,
viņš ir nemitīgā radīšanas
procesā.
• Šobrīd daudzi grib ļoti ātri
dabūt labumu personīgi sev, bet
tā dzīvot nevar.
• Tiekoties ar jauniešiem es
saku – izdomājiet ideju, kā ne
tikai nopelnīt, bet ko ar šo ideju
gribat pateikt citiem.
• Svarīgi, lai jūs uz darbu ietu
ar prieku, lai jums degtu acis par
to, ko darāt!
• Šajā laikmetā cilvēks pērk
nevis preci, bet pārdevēju. Ja
pratīsiet rast uzticību pircēja
acīs – jūsu produktu pirks, jo tajā
saskatīs jūsu darba mīlestību,
enerģiju, ar kādu tas radīts!
• Izteiktas veselības formulas
kā kļūt veiksmīgam uzņēmējam
nav! Bet – nepārstrādājieties!
Nesirgstiet ar darbaholismu!
Iemācieties uz laiku atiet no
biznesa.
• Vadot ekskursijas pa Taizemi, esmu dzirdējis taizemiešu
sacīto – Latvija ir viszaļākā valsts!
Novērtēsim to! Mums apkārt ir
bezgala daudz iespēju!

Kokneses novads ir tā laimīga vieta, kur pļavās ganās
dūkaini un bēri kumeliņi, un
kopš pagājušā gada mums ir
sava zirgu stacija! Nominācijā - „Gada jaunievedums”
balvu piešķīra Biedrībai „SB
Koknesis” par zirgu stacijas
izveidi.

Iedzīvotāji
izvēlas sev
draudzīgāko
uzņēmumu
Viss mājai, remontam un
dārzam komplektā ar laipnu
apkalpošanu un smaidu nav
jāmeklē tālu pasaulē, bet
tepat pie mums Koknesē,
„Ataudzē”! Balvu nominācijā „Klientiem draudzīgākais
uzņēmums Kokneses pagastā” saņēma SIA „Ataudze”.
Mēs dzīvojam, lai turpinātu savu tēvutēvu iesākto
– lai labības tīrumos briest
maize, lai piena devējām ziedošas āboliņa pļavas, bet cilvēkiem labs prāts un pateicība savai zemītei. Nominācijā
- „Klientiem draudzīgākais
uzņēmums Bebru pagastā”
–bebrēnieši atzinuši – tā ir
jāsaņem zemnieku saimniecībai „Pilslejas”!
Vai jūs ziniet, kur riekstu
un mandeļu gaņģi griežas,
kur rozīnes gozējas kliņģeros?
Nokļūstot Iršu pagasta centrā,
kārdinošā tikko ceptu smalkmaizīšu smarža nemanot aizvedīs uz mazo saldumu para-

Nominācijā „Kokneses novada Gada uzņēmējs pakalpojumu sektorā” –
SIA „EIDZ transports” balvu saņēma Ilze Višķere.

to, ko dariet jūs – neviens cits neizdarīs labāk! Un vēl – dāsni dāvājot
savu palīdzību citiem, dāvātais ar
uzviju atgriežas atpakaļ! Nominācijā „Kokneses novada Gada uzņēmējs ražošanas sektorā” - suminājumu saņēma SIA „Kūdras enerģija”.
Latvijas zaļais zelts ir viens no
Latvijas eksporta stūrakmeņiem.
Lepojamies, ka pie mums Koknesē

savu darbību attīsta un turpmākos
nākotnes plānus kaļ uzņēmums,
kurā nodarbināti mūsu novada iedzīvotāji! Nominācija „Lielākais
darbavietu radītājs”
aizvadītajā
gadā godam nopelnījis SIA „Pallogs.
Par valsts iedzīvotāju dzīves līmeni var spriest pēc zirgu skaita, jo
vairāk zirgu, jo labāk dzīvo cilvēki.

dīzi! Iršu pagasta iedzīvotāju vairākums bija pārliecināti – balva
nominācijā „Klientiem draudzīgākais
uzņēmums Iršu pagastā” jāpiešķir
zemnieku saimniecībai „Zemītes”!

Jāuzdrīkstas sapņot!
Pasaule pieder neprātīgajiem,
tiem, kas uzdrīkstas ne tikai sapņot,

Nominācijā „Lielākais darbavietu radītājs” pateicību saņēma SIA „Pallogs
pārstāve Marika Truksne.

bet sapni pārvērst brīnumainā ziedā
– kā tumši sārtā magonē! Mūsu novadā ir radusies vēl viena iespēja, kā
vairot skaistumu un veselību! Pasākumā tika sumināts arī Kokneses novada domes izsludinātā biznesa ideju
konkursa 1. vietas ieguvējs Andrejs
Česlis. Viņa uzņēmums „Magone” -

50, laipni gaidīti latviskās pirts cienītāji! Kokneses novada domes pateicību saņēma biznesa ideju konkursa 2.
vietas ieguvēja - Anna Dzalbe.
Kā muzikāls sveiciens visiem
klātesošajiem svētku vakarā bija aktrises un dziedātājas Karīnas Tatarinovas un ģitārista Artūra Kutepova

Balva „Kokneses novada Gada uzņēmējs lauksaimniecības
sektorā” - SIA „Bormaņi” vadītājam Jānim Miezītim.

mehāniskās limfodrenāžas kabinets
Kokneses sporta centrā veiksmīgi uzsācis savu darbību.
Kur Koknesē var tikt pie mazā
un lielā pēriena, kur smaržīgās pirtsslotiņās un tējzālītēs sajūtams dabas
dziedinošais spēks? Jau mūsu gudrie
senči zināja – pirts ir svētnīca miesai
un garam! Koknesē, 1905. gada ielā

koncerts, kurā skanēja populāras melodijas no teātra izrādēm un kinofilmām.
Turpinājumā kopā ar grupu
„Airi” ikviens varēja baudīt jauku atpūtu un dejošanas prieku.
Lai arī šis gads mūsu novada uzņēmējiem ir ražīgs un jaunām idejām
bagāts!
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Ar ko nodarbojas
Dzīvokļu komisija
Likuma „Par pašvaldībām”
15.pants nosaka, ka viena no pašvaldības funkcijām ir sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā. Lai pildītu normatīvo aktu prasības un palīdzētu
Kokneses novada iedzīvotājiem
risināt problēmas, kas saistītas ar
mājokļa jautājumiem, Kokneses
novada dome 2011.gada 26.oktobrī pieņēma lēmumu Nr.7.9 par
Dzīvokļu komisijas izveidošanu.
Dzintra Krišāne,
Dzīvokļu komisijas locekle
Komisija darbojas visa novada
teritorijā un tajā strādā pieredzējuši
speciālisti - gan domes darbinieki, gan
Sociālā dienesta vadītāja, gan pagastu
pārvalžu vadītāji. Komisijas locekļi
papildus atalgojumu par šo darbu nesaņem. To vada domes juriste Ligita
Kronentāle, kura arī konsultē īrniekus
jautājumos, kas saistīti ar īres tiesībām
pašvaldības dzīvokļos.
Pēc dzīvokļu privatizācijas pabeigšanas, novada domes īpašumā ir
palikusi tikai neliela daļa neprivatizēto
dzīvokļu. Jauni dzīvokļi, diemžēl , netiek būvēti, tāpēc komisija var strādāt
tikai ar domes īpašumā esošo dzīvojamo platību. Ja dzīvoklis ir atbrīvojies,
to piedāvā novada iedzīvotājiem, kuri
ir reģistrēti dzīvokļu uzskaites rindā
pašvaldības palīdzībai dzīvokļa jautājumu risināšanā. Gadās, ka rindā
stāvošais no īres tiesībām atsakās, jo
apzinās, ka pašreiz viņš nevarēs veikt
maksājumus par labiekārtotu dzīvokli.
Šādā gadījumā rinda tiek saglabāta un
īres tiesības piedāvātas nākošajam.
Jāatceras, ka likums „Par palīdzību
dzīvokļa jautājuma risināšanā” nosaka, ka pašvaldība pamatā palīdzību
var sniegt tikai trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm vai personām,
līdz ar to ne visi novada iedzīvotāji
var saņemt šo palīdzību.
Ne jau
tīšu prātu kādam tiek atteikts, bet gan
tāpēc, ka to neļauj darīt normatīvie
akti.
Komisijas locekles G.Majores pienākumos ietilpst darbs ar pašvaldības
dzīvokļu īrniekiem, kuriem ir parādi
par komunālajiem maksājumiem, apsaimniekošanu un dzīvokļa lietošanu.
Komisijas, tai skaitā Gunitas Majores ,
aktīvas darbības rezultātā parādi par
pašvaldības dzīvokļiem samazinās .
Dzīvokļu komisija nav represīva

domes struktūrvienība, kura ieinteresēta izlikt parādniekus uz ielas. Tā
cenšas palīdzēt iedzīvotājiem risināt
problēmas. Ja īrnieks vairāk kā trīs
mēnešus nav veicis maksājumus, komisija sazinās ar viņu un aicina ierasties uz sēdi, lai noskaidrotu nemaksāšanas iemeslus .Ir gadījumi, ka cilvēks
ir saslims, pazaudējis darbu vai ir citi
objektīvi iemesli, tad viņam tiek piedāvāts ierasties Sociālajā dienestā, lai
tur varētu izvērtēt jautājumu par sociālās palīdzības piešķiršanu. Īrniekiem
ir iespējams noslēgt vienošanos ar SIA
„Kokneses komunālie pakalpojumi”
par parāda pakāpenisku nomaksu.
Iespēju robežās trūcīgām ģimenēm tiek piedāvāts labiekārtotus dzīvokļus mainīt uz dzīvokļiem, kuros ir
malkas apkure , līdz ar to arī ikmēneša
maksājumi ir mazāki. Tikai tad, ja tiek
konstatēts, ka īrnieks ir ļaunprātīgs
nemaksātājs, pārvietošana uz nelabiekārtotu dzīvojamo platību var notikt
piespiedu kārtā normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā.
Sadarbībā ar SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi” tiek veikta brīvo (neizīrēto) dzīvokļu apsekošana un
novērtēšana, lai ,nepieciešamības gadījumā , pirms izīrēšanas varētu veikt
to sakārtošanu.
Komisijas sēdes notiek vismaz vienu reizi mēnesī. Tiek organizētas arī
izbraukuma sēdes uz Bebru un Iršu
pagastiem, jo tikai uz vietas, uzklausot
iedzīvotājus, ir iespējams pieņemt objektīvus lēmumus.
Kokneses novada dome ir deleģējusi SIA „Kokneses Komunālie
pakalpojumi” veikt Kokneses pagasta daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu, apkures un ūdens padeves
nodrošināšanu. Neskatoties uz to,
ka Dzīvokļu komisija ir iesaistījusies
jautājumu risināšanā par parādiem
par komunālajiem maksājumiem, apsaimniekošanu un dzīvokļa lietošanu,
atbildība par maksājumu iekasēšanu
Kokneses pagastā ir jāuzņemas SIA,
jo iekasētā nauda nonāk SIA budžetā.
Kokneses novada domes Dzīvokļu
komisija aicina pašvaldības dzīvokļu
īrniekus, kuriem ir problēmas ar maksājumu veikšanu, savlaicīgi sazināties
ar Gunitu Majori , tālr.22304936, epasts: gunita.majore@koknese.lv vai
Ligitu Kronentāli, tālr.26472161, epasts: ligita.kronentāle@koknese.lv, lai
kopīgi meklētu risinājumus.

25. aprīlī tiksimies
Lielajā Talkā!
Pēdējā aprīļa sestdiena jeb 25.aprīlis būs tā diena nākamajā gadā, kad visa
Latvija atkal tiks aicināta vienoties kopīgās vides sakopšanas un labiekārtošanas aktivitātēs Lielās Talkas 2015 ietvaros. „Savācamo atkritumu ar katru
gadu kļūst arvien mazāk - tas nozīmē,
ka esam uz pareizā ceļa. Lielā Talka noslēgsies 2018.gadā, kad Latvijas valsts
100 gadu jubilejā mēs ar lepnumu varēsim pasludināt Latviju par tīrāko valsti
pasaulē. Tas būtu solis tuvāk tam, lai
Latvija kļūtu par eko valsti, kurā vides
kvalitāte atbilstu pasaules augstākajiem
standartiem. Mūsu pūles sakopt savu
zemi ir pamanījusi arī pasaules talku
kustība "Let's Do It!", kā rezultātā Lat-

vija ir tikusi pie goda nākamajā gadā
rīkot starptautisku konferenci "Clean
World 2015" un uzņemt vides aktīvistus no visas pasaules. Domājams, ka šis
būs skaists un iedvesmojošs ievads nākamā gada talkai," atzīst Lielās Talkas
vadītāja Vita Jaunzeme.
Gatavojoties Lielajai Talkai Kokneses novadā, iedzīvotāji var zvanīt
Kokneses novada domes Komunālās nodaļas vadītājai Benitai Peciņai,
T. 29421728, lai ieteiktu vides objektus,
kas kopīgiem spēkiem būtu jāsakopj
šajā pavasarī kopīgajā talkošanas reizē.
Nākamajā avīzes numurā tiks publicētas konkrētās talkošanas vietas Koknesē, Bebros un Iršos.
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Tikšanās ar daudzdzīvokļu
namu iedzīvotājiem
Pēc mēneša pārtraukuma, 26.
februārī uz tikšanos ar domes vadību
un SIA “Kokneses Komunālie pakalpojumi” darbiniekiem pulcējās Kokneses daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji
un māju vecākie. Plaši apmeklētā sapulce liecināja par iedzīvotāju lielo
interesi par ziemas periodā saņemtajiem siltuma un komunālo pakalpojumu rēķiniem.
Joprojām aktuāls jautājums pašvaldības dzīvokļu parādnieki
Uzsākot sapulci, Armands Preiss
sniedza pārskatu par periodu no
2006. – 2014. gadam, kurā skaidroja par siltuma patēriņa rādījumiem
daudzdzīvokļu mājās. “Statistikas
dati apliecina, ka renovētajās mājās
pēc veiktajiem siltināšanas darbiem
maksa par siltumu ir uz pusi samazinājusies ,” teic Armands Preiss.
Neskatoties uz saņemto informāciju,
iedzīvotājiem joprojām bija iebildumi par dārgajiem apkures rēķiniem
– ziema nav barga, bet rēķini milzīgi;
maksa par apkuri īsajā februāra mēnesī neatšķiras no citiem mēnešiem.
Valdes priekšsēdētājs uzsvēra, “saņemot rēķinu par februāra mēnesi marta sākumā, rēķins nebūs par tā saucamo “īso mēnesi”, jo skaitītāji tiek uzņemti mēneša beidzamajos datumos.
Sanāk, ka rēķinu par “īso mēnesi”
saņemsiet aprīlī, kad skaitītāju lasījumi būs no februāra beigām līdz marta
divdesmitajiem datumiem”.
Nav noslēpums, ka ziemas periodā parādnieku skaits pieaug. Arī
šīs sanāksmes viens no “karstākajiem” jautājumiem bija par māju
problēmām ar parādniekiem. Domes
priekšsēdētājs Dainis Vingris informēja par Kokneses novada domes
Dzīvokļu komisijas darbu. “Visi lielākie nemaksātāji ir maksimāli pārvietoti uz nelabiekārtotiem dzīvokļiem. Aizvien tiek meklēti risinājumi
dažādām situācijām. Jāsaprot, ka,
piemēram, daudzbērnu ģimeni bez
pajumtes mēs atstāt nedrīkstam. Pašvaldībai ir jānodrošina šīs dzīvojamās
platības. Ar aktīvu komisijas darbību

ir izveidojusies situācija, ka malkas
apkures dzīvokļi Koknesē ir deficīts.
Uzskatu, ka pašvaldībai būs jāatrod
risinājums, ja kāda no mājām nevarēs
startēt uz siltināšanas projektu pašvaldības dzīvokļu parādnieku dēļ.”

uzkrājumu mājai, kur mājas apsaimniekotājs “krīzes gadījumā” (ja mājai
veidojas parāds) šo naudu varēs aizņemties no izveidotā uzkrājuma, lai
laicīgi nomaksātu maksājumus bankai,” informē Ziedonis Vilde.

Nozīmīga loma ir daudzdzīvokļu
māju renovācijas pasākumiem
Kā informēja namu apsaimniekotājs Ziedonis Vilde, “sākoties jaunajam plānošanas periodam, kas ir
2014.-2020. gads, no jūnija būs iespēja startēt uz māju renovācijas projektiem. Esmu veicis visu māju apsekošanu. Situācija ir bēdīga – gandrīz
visām mājām ir beidzies jumtu kalpošanas termiņš, nokalpojušas arī inženierkomunikācijas. Ir nepieciešami
lieli ieguldījumi. Diemžēl, ar naudu,
ko ieņemam par māju apsaimniekošanu, lielus darbus izdarīt nevaram.
Māju kopējā problēma joprojām tā
pati – parādnieki. Par vienīgo iespēju
uzskatu raudzīšanos Eiropas projektu virzienā, veicot māju renovācijas.
Priecē, ka pašvaldība šo skatījumu
atbalsta un apņemas apmaksāt nepieciešamo dokumentāciju izstrādi, kas
būs liels atbalsts mājām, kuras vēlēsies startēt šajos projektos. Uz doto
brīdi vēlmi ir izteikušas trīs mājas.”
Domes priekšsēdētājs teic: “Es saprotu valdes priekšsēdētāja Armanda
Preisa bažas par atbildību un slogu,
kas līdz ar jaunu māju siltināšanu būs
uzņēmumam. Diemžēl, arī renovētajās mājās parādās jauni parādnieki,
tomēr uzņēmumam, neskatoties uz
neiekasēto naudu, bankai ik mēnesi
noteiktā datumā aizņēmums ir jāatmaksā. Aizvien jauni parādi uzņēmumam var radīt nopietnus draudus. Šis
jautājums ir jārisina, tomēr piekrītu
namu apsaimniekotāja teiktajam, ka
māju renovācija ir pareizais virziens.”
“Jaunajiem projektiem mainīsies
noteiktumi un finansēšanas kārtība.
Paredzēts, ka renovētajām mājām
tiks veidots garantijas fonds. Ik mēnesi mājas iedzīvotāji maksās papildus, piemēram, 3 centus par kvadrātmetru. Šī nauda veidos atsevišķu

Mājas apsaimniekotāja izvēle ir
mājas iedzīvotāju ziņā
Uz šo brīdi iedzīvotājiem uz mājas apsaimniekošanu ir trīs varianti:
• māju var apsaimniekot paši mājas iedzīvotāji;
• māju var nodot apsaimniekot
namu apsaimniekotājam (kā tas šobrīd Koknesē darbojas ar SIA “Kokneses Komunālie pakalpojumi”) vai
kādai apsaimniekošanas kompānijai
pēc iedzīvotāju izvēles;
• nedarīt neko.
Uz tikšanos ar iedzīvotājiem bija
ieradies SIA “Latio namsaimnieks”
pārstāvis Jānis Balodis, lai informētu
par uzņēmuma piedāvātajiem pakalpojumiem daudzdzīvokļu namu iedzīvotājiem.
“SIA “Latio namsaimnieks” ir nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un
apsaimniekošanas uzņēmums. Mūsu
uzņēmums ir palīdzējis daudziem
dzīvokļu īpašniekiem, kas bija neapmierināti ar līdzšinējā apsaimniekotāja darbu vai bija nonākuši ļoti
bēdīgā situācijā. Liela daļa no mūsu
apsaimniekošanā esošajām daudzdzīvokļu mājām ir sērijveida tipveida
projekti. Līdz šim veiktās iedzīvotāju
aptaujas liecina, ka klientu apmierinātības līmenis ar uzņēmuma darbu
ir augsts un mēs kvalitatīvi veicam
savu darbu, lai to saglabātu. Pārņemot māju savā apsaimniekošanā, mēs
veicam mājas tehnisko apsekošanu,
tās ģenerālo tīrīšanu, kā arī īpaši pievēršam uzmanību darbam ar debetoriem,” teic Jānis Balodis.
Pārstāvis atbildēja uz iedzīvotāju
uzdotajiem jautājumiem par namu
apsaimniekošanu un uzņēmuma pieredzi. Plaša informācija par uzņēmuma darbību pieejama tā mājas lapā
www.lationamsaimnieks.lv
Kokneses Novada Vēstis

Koknesieši represiju dzirnās
Aivars Kalniņš laikraksta „Staburags” publikācijā „Koknesieši
represiju dzirnās” 1999. gada 26.
jūnijā rakstījis: „Tā bija krievu okupācijas melnākā diena, kad čaklākajiem druvu kopējiem sākās garais,
moku pilnais ceļš uz Krievijas Tālo
Austrumu novadiem. No Kokneses
pagasta 23 sētām izsūtītas 34 ģimenes jeb 80 cilvēku, no kuriem ceļā
nomiris viens bērns. Vecākais represētais koknesietis bija Jānis Ūsiņš
no „Kalnaspruļiem”, kas izturējis Sibīrijas mocības un ticis atbrīvots 90
gadu vecumā, lai vēl pagūtu uz mūžu
apgulties dzimtenes smiltājā.
1949. gada deportētajiem koknesiešiem Golgātas ceļš veda uz
Tomskas apgabalu. Lūk, viņu vārdi:
no „Lāčiem” aizvesti Voldemārs, Zinaīda, Pēteris, Anna un Velta Purniņi; no „Baložiem” – Paulīne, Pēteris
un Eva Smeiļi; no „Jaunbilstiņiem”
– Eda un Ernests Glāziņi, no „Pūde-

ļiem” – Lote, Tautonis un Zelma Poriņi, Eda Reinholde, Jānis un Aija
Dzerčāni; no Atradzes dzirnavām
– Andrejs, Ede un Artūrs Sprukti;
no „Tiltajaunsviļiem” – Elza, Artūrs,
Dainis, Indulis un Zigrida Tilheni;
no „Mazlejām” – Marta, Jānis Jāņa
dēls, Anna, Jānis Reiņa dēls un Pēteris Mežbārži; no „Birzniekiem”
– Pēteris un Irma Kaivēni; no „Rukmaņiem” – Kārlis Andersons; no
„Gaidiņiem” – Jūlijs, Jēkabs, Dārta
un Jānis Brauni; no „Daudzešāniem” – Nora Eliase; no „Ausmām”
– Mirdza un Valdis Kalniņi; Emīlija
un Jānis Upmaļi; no Mācītājmuižas
– Milda, Jānis, Pēteris un Daina Rozenbergi; no „Rožkalniem” – Līne
un Elvīra Jēgeri; no ‘Mazbebriņiem”
– Milda un Made Kapmaļi; Ieva
Miezāne; no „Kalnaspruļiem” – Jānis un Made Ūsiņi; no „Paugām” –
Kārlis, Ilgonis, Ieva, Monika un Ruta
Grāvīši; no „Saulkrastiem” – Emma

Beišāne un Anna Bērziņa; no „Janavām” – Andrejs un Alvīne Vītoliņi; Elza un Maruta Priedītes; no
„Kalnaņēniem” – Milda un Laima
Zariņas; Ernests un Anna Lasmaņi;
no „Bērziņiem” – Berta, Ziedonis
un Biruta Ozoliņi; Ieva Ambaine;
no „Svikliņiem” – Milda un Austra
Liepiņas; no „Bormaņiem” – Emma
Dauge; Andrejs Ivansons; Skaidrīte,
Arvīds, Maija un Mārtiņš Zvirbuļi;
Minna Kaktiņa.”
Pirms 25 gadiem - 1990. gada
23. decembrī Kokneses stacijas laukumā atklāja represēto piemiņas
akmeni, kuram svētību deva katoļu mācītājs J. Zviedrāns. Kokneses
novada Politiski represēto nodaļas
biedri aicina atsaukties pieminekļa
atklāšanas brīža dalībniekus un citus novada iedzīvotājus, kuri varētu
vairāk pastāstīt par pieminekļa tapšanas vēsturi un tajā iesaistītajiem
cilvēkiem.
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No maza asna izlolo ziedošu prieku
„Esmu koknesiete, te, Koknesē, pagājis gandrīz viss mūžs,”
teic Anna Daukšte. Dzimušai citā
zemē, viņas sirds pieder Latvijai.
27. martā Annas kundze sagaidīs
75. dzimšanas dienu, bet, ne tikai
tāpēc viņai tuvs ir pirmais pavasara mēnesis - tas ir laiks, kad
jāsāk domāt par rosīšanos savā
mazdārziņā. Dzejnieces Ārijas
Elksnes vārdi „Mans prieks ir manas puķes,” sasaucas ar jubilāres
ar dzīves ziņu – sēt un stādīt, no
maza asna izlolot ziedošu prieku.
Sarmīte Rode
Latviskā vārda un uzvārda īpašniece ir dzimusi Krievijā, Orlas apgabala Hvastovičas rajonā. Viņas vecāku Vasilisas un Michaila Fokinu ģimene ir bērniem svētīta. Piecu bērnu
pulciņā Anna ir visjaunākā, dzimusi
1940. gadā. Otrais pasaules karš atnes
postu un neziņu par rītdienu. 1943.
gada rudenī vācieši Fokinu ģimeni,
tāpat kā pārējos vietējos iedzīvotājus
atdzen uz Rēzeknes koncentrācijas
nometni. „Ko gan mēs nepārcietām
ilgajā ceļā – bads un nogurums bija
mūsu sabiedrotie. Mamma stāstīja,
ka esmu sasirgusi ar „rozi”. Mēs – jau-

Jaunībā. Anna Daukšta 19 gadu
vecumā.

nākie bērni bijām kopā ar vecākiem,
bet vecākie brāļi karoja frontē,” stāsta
baiso dienu aculieciniece. Latvijas
Valsts Vēstures arhīva izziņa vēsta,
ka 1943. gada 7. septembrī Fokini ievesti Latvijā no okupētās PSRS teritorijas. Pēc aptuveni mēneša, mainoties
kara situācijai, ieslodzītie atbrīvoti.
Tā Fokinu ģimene vispirms īslaicīgu
pajumti atradusi Skrīveros, bet jau
Kokneses pusē, „Mežriju” mājās, 11.
oktobrī pasaulē nāk jaunākais dēls

Atzinīgi novērtēti
Ilmāra Gaiša Kokneses
vidusskolas zinātniski
pētniecisko autoru
darbi
Līdztekus nopietnam mācību
darbam vidusskolā, skolēni izstrādā zinātniski pētniecisko darbu
kādā no zinātnes nozarēm. 4. martā Pļaviņu novada ģimnāzijā notika starpnovadu skolēnu zinātniski
pētniecisko darbu prezentēšanas
konference, kurā piedalījās arī Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas
skolēni.
Lauma Āre,
Izglītības darba speciāliste
Šogad koknesieši pētīja kompleksos savienojumus un Kokneses Sporta centra elektroenerģijas ražošanas
priekšrocības, noskaidroja vai Koknese
ir angļu valodai draudzīga, aplūkoja
pirts tēmu latviešu literatūrā, veidoja

Kokneses novada ekonomisko raksturojumu, uzzināja, cik atpazīstama ir
melomānija, atklāja hokeja nozīmību

viņu dzīvē un veidoja zinātniski pētniecisko darbu par kaņepju saldējuma ražošanu. Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas 12. klases skolēnu Asnates Sproģes, Agnes Matušonokas, Aivas Upītes,
Kristapa Kalniņa, Everitas Glazirinas
un Janas Fedotovskas, Santas Romanovas, Ilvijas Lazdiņas un Renātes Treimanes zinātniski pētnieciskie darbi ir
izvirzīti dalībai Zemgales reģionālajā
6. skolēnu zinātniski pētniecisko darbu
konferencei šīgada 26. martā Jelgavā.
Skolēnus, uzsākot pirmos soļus nopietna zinātniska darba izstrādē, ar radošām domām un praktisku padomu
atbalsta skolotāji – zinātniski pētniecisko darbu vadītāji I.Ozoliņa, I.Māliņš,
L.Čudarāne, Ņ.Kivleniece, I.Asarīte,
I.Kalniņa, L.Reinberga un konsultan-

ti E. Broka, M.Reinbergs, L.Kalniņa,
S.Māliņa. Vēlēsim veiksmi Kokneses
jauniešiem un viņu skolotājiem!

Sergejs. Kokneses pagasta „Dambīši” kļūst par lielās ģimenes mājām uz
daudziem gadu desmitiem, kur arī
pagājusi Annas bērnības un jaunības
gadi. Tagad „Dambīšos” saimnieko
jubilāres dēls ar savu ģimeni.
„Kā man patika skolas laiks
Krievkalna skolā un Saules mājā! Tās
ir manas jaukākās bērnības atmiņas.
Liekas, vēl tik nesen es ar meitenēm
skrēju pa Krievkalna skolas pagalmu!” – atceras Annas kundze. Lai
arī viņa mācījusies krievvalodīgajā plūsmā, tāpat kā brāļi un māsas,
agri iemācījusies runāt latviski. „Pēc
skolas beigšanas mazliet pastrādāju
kolhozā, bet 18 gadu vecumā izgāju
pie vīra. Ticēju, ka man būs laimīga
ģimene. Piedzima dēli Aleksandrs
un Juris. Kamēr bērni bija pavisam
mazi, rūpējos par viņiem un mājas
soli, turējām lopiņu saimi un iekopām dārzu,” par bijušām dienām
stāsta Anna Daukšta. Diemžēl ne
viss dzīvē notiek kā gaidīts, Annas un
Viktora Daukštu dzīves ceļi izšķiras,
kad puikas vēl ir mazi. Gādīgā māte
viena saviem spēkiem izaudzina un
izskolo dēlus. Vēlākie darba gadi pagājuši strādājot uz dzelzceļa, rūpnīcā
VEF Aizkrauklē un Kokneses maizes

ceptuvē. Jau trīsdesmit gadus Annas kundze dzīvo 1905. gada ielā 51
A. Tikšanās reizē viņas mājīgajā un
spodrajā dzīvoklītī daudzas lietas bez
vārdiem pastāstīja par saimnieces
čaklajām rokām un garajos dzīves
gados paveikto: „Jau no agras jaunības man patika un padevās dažādi
rokdarbi. Ar māsu pat sacentāmies,
kurai iznāks skaistāks darbs. Joprojām man patīk adīt, mazbērnus esmu
apadījusi no galvas līdz kājām. Nevaru vakaros sēdēt dīkā,” atklāj prasmīgā rokdarbniece.
Ar tikpat lielu gādību un mīļumu kā savulaik dēlus auklējot, tagad
dēli rūpējas par savu māmulīti. „Man
nekā netrūkst, dēli visu nepieciešamo
sagādā. Viens dēls dzīvo Koknesē un
strādā par mehāniķi uz dzelzceļa, otrs
ar ģimeni Aizkraukles pagastā un arī
strādā „Latvijas dzelzceļā”. Lepojos ar
savām trim mazmeitām un mazdēlu,
kurš jau veiksmīgi pabeidzis Latvijas Universitāti. Viena mazmeitiņa
pašlaik studē Ventspils augstskolā. Ja
maniem mīļajiem klājas labi, arī es
esmu laimīga,” teic mīlošā māte un
vecmāmiņa. No lielās Fokinu ģimenes viņa un jaunākais brālis Sergejs
ir palikuši vienīgie. Brālis, kurš dzīvo

Krievijā, arvien retāk atbrauc ciemos.
„Es jūtos kā latviete, jo te esmu
izaugusi un te pagājuši mani dzīves
labākie gadi,” atzīst Annas kundze.
Pirms aptuveni desmit gadiem, pēc
ilgas dokumentu kārtošanas, viņai
piešķirts politiski represētās personas statuss, jo likumā „Par politiski
represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā
režīmā cietušajiem” noteikts, ka par
nacistiskā režīma politiski represētām personām atzīstamas visas tolaik
nepilngadīgās personas, kuras tika
ieslodzītas cietumos vai koncentrācijas nometnēs Latvijas teritorijā.
Anna Daukšta ir arī Kokneses novada Politiski represēto nodaļas biedre.
Iepriekš nodaļas rīkotos pasākumus
viņa nav apmeklējusi, bet šoreiz, 25.
martā, apsolījusies piedalīties gan
atceres pasākumā Bebros, gan pabūt
kopā ar savējiem un nolikt ziedus pie
Piemiņas akmens Koknesē. Atmiņas – priecīgas un smeldzīgas savij
kopā katra cilvēka dzīves rakstu. Lai
saulains ataust dzimšanas dienas rīts
dzīves dižo gadu gaviļniecei, un sirdī
kā pavasara dziesmā ieskanas tikai
visgaišākās atmiņas par laimīgiem
dzīves brīžiem Koknesē!

Kopā ar Sprīdīti, atklāj, kas ir laime
Domājot par to, kas ir laime,
27. februāra vakarā tika aizvadīts tradicionālais Žetona vakars
I.Gaiša Kokneses vidusskolā.
Lauma Āre,
12.b klases audzinātāja
Vakars aizsākās ar skolas direktora Māra Reinberga uzrunu abiturientiem, viņu vecākiem, skolotājiem un klātesošajiem. Šogad Žetona gredzens ar lepnumu mirdz 31
skolas abiturienta rokā. Skolas Goda
nozīmi saņēma 12. klašu skolnieces Jana Fedotovska, Agne Matušonoka, Lelde Āre un skolotāji Ivars
Māliņš un Lauma Āre. Savā uzrunā
klašu audzinātāji I.Māliņš un L.Āre
atcerējās laimīgus brīžus no kopā ar
audzināmo klasi pavadītajā laikā un
vēlēja katram atrast savu laimi un
aicinājumu. 11.klašu skursteņslauķu
brigāde muzikāli sveica abiturientus,
Žetona svētkos dāvinot katram savu
veiksmes pogu ar veiksmes vēlējumiem eksāmenu sesijā. Neizpalika
arī iepriekšējā gada absolventu novēlējumi un sveicieni no jauniešu deju
kolektīva.
Žetona vakara otrā daļa sākās ar
atbildes meklējumu uz jautājumu:
„Kas ir laime?” abiturientu uzņemtajā
filmā. Un tad vakara gaviļnieki devās
laimes meklējumos kopā ar Sprīdīti.

„Tak nevajag mums to naudu, mēs tikai gribētu, ka mēs viens otru no sirds
mīlētu...” Ar šiem jauniešu vēlējuma vārdiem noslēdzās kopīgās gaitas ar
Sprīdīti.

Sprīdīša gaitām, meklējot laimi, palīdzēja izsekot Vecais Sprīdītis un Lienīte. Sprīdītis satika gan Vēja māti ar
četriem vējiem, gan Meža māti, gan
ļaunos Skopuļus, gan izglāba mežā
apmaldījušos bērnus no Lutauša nagiem, gan pabija Karaļa pilī, kur cīnījās ar Nelabo un Raganu, gan vīlās
princesē Zeltītē. Un atgriezās mājās,
vietā, kur viņu mīl, un viņš ir laimīgs.
Ikviens no abiturientiem bija ieguldījis nopietnu darbu, lai izprastu
savu tēlu un apgūtu tekstu, dejas soli
vai uz skatuves mēģinātu pats sevi

Par laimi un mīlestību dzied sieviešu koris „Anima”. Anitas Šmites foto

iepazīt no citas puses, skatītājiem
parādot īpašības, kas pašam svešas.
Daudzas vakara stundas pagāja mēģinājumos ar lielu atbildības sajūtu
un cieņu izturoties pret iestudējuma
un vakara veidošanu. Īpaši jāuzteic
galvenās lomas atveidotājs Dāvids
Bičkovičs. Par ieguldīto darbu izrādē
atveidojamo tēlu piemeklēšanā, deju
iestudēšanā, mūzikas un tērpu izvēlē
un visas izrādes tapšanā abiturienti
izteica pateicību skolotājiem Sandrai un Ivaram Māliņiem un Laumai
Ārei.

Sieviešu dienas priekšvakarā,
7. martā, Kokneses kultūras namā
klausītāji pulcējās uz pavasara ieskaņas koncertu "Vienu skaistu brīdi tu
man skanēt liec!", kurā ar skanīgām
melodijām visus priecēja senioru
koris "Labākie gadi"(diriģente Silvija
Cīrule), Bebru pagasta vokālais ansamblis (vadītāja Liāna Haritonova),
sieviešu koris "Anima" (diriģente
Lelde Kamzole-Gagaine, koncertmeistare Ilona Makareni) un Kokneses pūtēju orķestris (vadītājs Ziedonis Puķītis)
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Ko mēs varam, to mēs darām!
Gads pēc gada steidzas ātri jo
ātri. Nu jau ceturto gadu novada
pirmsskolas saime un Kokneses
mūzikas skolas audzēkņi tikās
kopīgā koncertā.
Ina Požarska,
Kokneses novada pirmsskolas
skolotāju metodiskās apvienības
vadītāja
Sintijas Marcinkevičas foto
Koncertu atklāja Kokneses Mūzikas skolas kora klases vokālais ansamblis (pedagogs Lelde Kamzole
Gagaine, koncertmeistare Ilona Makareni).
Ko mēs mākam, to mēs varam.
Ko mēs varam, to mēs darām! - tā
par savu dziesmoto priekšnesumu
teica PII „Gundega” grupu Zaķītis,
Cālītis, Vāverīte, Sprīdītis, Lācītis,
Zvaniņš, Kamenīte ansambļu dalībnieki un mūzikas skolotājas Marija
Vilde un Ilona Makareni, Pavasara
Saulītes lomā iejutās Justīne Miezīte.
Lielāki un mazāki bērni no Vecbebru profesionālās un vispārizglītojošās internātvidusskolas pirmsskolas grupas daudz mācījušies dažādas
dzīves gudrības. Ko bērni ir iemācījušies, to viņi rādīja dejā „Mācāmā
dziesmiņa”, bet dziesmā par pazudušo cimdiņu aicināja to mājās (skolotājas Velga Feldmane, Lāsma Gūte,
Santa Lāce).
Meitenes un zēni no mazās jaukās skoliņas Iršupītes krastos - Pēr-

PII "Bitīte"dziedātāji.

Satikšanās tika organizēta mazliet
neierasti. Tās bija četras pieturvietas
mūsu skolas trijos stāvos, kur bija iespēja gūt pozitīvas emocijas, atpūsties,
izklaidēties un paraudzīties uz saviem
bērniem no cita skatupunkta.
Otrajā stāvā viesus sveica sākumskolas skolēni un viņu dziedošās skolotājas.
Otrajā stāvā 6. klases meitenes
parādīja, ka dzied arī krūzītes. Tas
bija netradicionāls mājas darbs angļu
valodā, ko demonstrēja skolnieces,
izvilinot no plastmasas krūzītēm ne-

ses pamatskolas pirmsskolas grupas
bērni dejoja latviešu tautas deja „Tec’,
meitiņa, tu pa priekšu” – skolotājas
Sandra Paļčevska un Biruta Vilcāne.
Dabā bites ziemā guļ, bet pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte”
mazās bitītes visu garo ziemu mā-

parastu mūziku.
Pirmajā stāvā divi deju kolektīvi
priecēja ar jautrām tautas dejām, uzaicinot uz raito dejas soli arī tētus.
Savu pirmā mācību gada veikumu
demonstrēja arī džudo pulciņa dalībnieki.
Pēdēja pieturvieta izrādījās ķīmijas
kabinets, kurā ar plašu prezentāciju un
foto kolāžu viesi tika iepazīstināti ar šī
mācība gada pasākumiem un skolēnu
sasniegumiem.
Interesanta izvērtās valodas spēle
„Alias”, kuru tik ļoti iemīļojuši skolēni.
Izrādījās, ka pie jebkura vārda atminējuma vīriešu cilvēki nonāk, lielākoties
izmantojot saistību ar tehniku, transportu, īsāk sakot, vīriešu lietām.
Pasākums noritēja labvēlīgā gaisotnē, un visu novēlējumu vienojošais
moto skanēja: „Lai pamatskolai nākotnē daudz bērnu!”

cījušās un apguvušas mūsu šī gada
Latvijas dzejnieku-jubilāru Aspazijas un Raiņa dzejoļus un dziesmas.
Kāda dziesma - par mākonīšiem pat
tika pārvērsta dejā – pedagogi Velga
Feldmane, Dzintra Stārastiņa, Baiba
Vitte.

un divi kopā muzicējoši draugi Ēriks
Vilde un Ralfs Lucs (pedagogs Iveta
Bērziņa).
Vijoles skaņās rosināja klausīties
Helēna Vilde -visklusākā mūzikas
skolas vijolniece, kurai patīk mūzikā
attēlot dažādus dzīvnieciņus un mu-

SIA Clean R Ekoskolas ietvaros
rīkoja konkursu ekoskolu klasēm sadarbībā ar biedrību „Zaļā josta’’, ļaujot
izcīnīt ekspertu izglītojošo vides izglītības lekciju par dabas resursu taupīšanu, videi draudzīgu dzīvesveidu un
atkritumu šķirošanas nozīmi ikdienas
dzīvē, kā arī pārsteiguma balvas - somas, kurās varēs atrast izglītojošas un

noderīgas lietas. Somas ir apdrukātas
ar atstarojošu uzrakstu.
Mājas uzdevums bija sagatavot un
iesūtīt video (līdz 3 minūtēm), kurā
jāatbild uz jautājumiem - kāpēc mēs
šķirojam atkritumus un kāpēc tas ir
jādara? Iesūtītos video vērtēja konkursa organizatoru izveidota komisija,
apbalvojot trīs klases, kuru video tika
atzīti par satura ziņā pilnīgākajiem un
pasniegšanas ziņā atraktīvākajiem.
Vecbebru Profesionālās un vispārizglītojošās
internātvidusskolas
7.klases kolektīvs kopā ar audzinātāju
Daigu Andersoni šajā konkursā ieguva 3.vietu.

Ilona Makareni.
Koncerta vadīja
Sanija Sonora
Jankovska un
Ingus Pugačovs.

Cienīsim un mīlēsim savu valodiņu!
Dzimtā valoda uztur piederību savas tautas un valsts tradīcijām. Parasti tā ir pirmā valoda,
kuru apgūst bērnībā mājās, ģimenē un kuru prot vislabāk, un
tā ir dzimtā valoda. Cienīsim un
mīlēsim savu valodiņu – šis vēlējums izskanēja starptautiskās
valodas dienai veltītajā pasākumā Bebru pagasta pirmsskolas
izglītības iestādē „Bitīte”.
Dzintra Stārastiņa,
PII "Bitīte" skolotāja

Pasākumā „Ļauj dzejai pārvērsties
dziesmā.”

Trešā vieta ekoskolu
konkursā
Vecbebru Profesionālās un vispārizglītojošās internātvidusskolas 7. klase piedalījās SIA Clean R
Ekoskolas rīkotajā konkursā.
Daiga Andersone,
VPIV 7.klases audzinātāja

zikālā Dana Šiballo (pedagogs Jānis
Atslēga).
Meldra Eglīte - liela runātāja un
spēlētāja, ar lielu atbildību sagatavojas katrai klavierstundai, centīga, bet
reizēm prot arī pajokot – atskaņoja
latviešu tautas dziesmu „Stādīju ieviņu” (pedagogs Ilona Makareni).
Kokneses Mūzikas skolas vecāko
klašu koris šajā mācību gadā cītīgi
gatavojas Skolēnu Dziesmu un Deju
svētkiem. Kora izpildījumā skanēja
sarežģītas, bet skaistas dziesmas no
svētku repertuāra - diriģente Lelde
Kamzole Gagaine, koncertmeistare

PII "Gundegas" mazie mākslinieki.

Īpaša diena Bebru
pamatskolā
24. februārī Bebru pamatskolā
atkal satikās skolēnu tēti, vectēvi,
brāļi un citi tuvinieki, jo viņus kopā
bija saukusi pirms daudziem gadiem februārī iedibinātā tradicionālā svētku diena – Tēva diena.
Bebru pamatskolas informācija

Koncertā kuplā skaitā piedalījās Kokneses Mūzikas skolas aud
dzēkņi. Pirmā uzstāšanās uz lielās
skatuves bija centīgajai flautas klases
audzēknei Rūtai Miderei (pedagogs
Egija Veldre).
Akordeona klasi pārstāvēja
Keisija Vidiņa, kura par sevi saka„Akordeonu spēlēju pirmo gadu.
Man patīk šis instruments. Jau esmu
spēlējusi savas skolas Ziemassvētku
pasākumā un pirmsskolas iestādē
„Gundega” , aiz muguras ir pirmā
ieskaite. Akordeonu gribu iemācīties
spēlēt tikpat labi kā Artūrs Noviks,”

Ciemošanās reizē Bebru pagasta bibliotēkā.

21.februāris ir starptautiskās
dzimtās valodas diena. Lai mūsu
valoda būtu skanīgāka ar vārdu
krājumu, Bebru pagasta pirmsskolas izglītības iestādē ,,Bitīte” jauno
gadu sākām ar Latvijas dzejnieku –
jubilāru Aspazijas un Raiņa dzejoļu
un dziesmu apgūšanu.
Gatavojoties pasākumam PII
„Bitīte” bērni apmeklēja Bebru pagasta bibliotēku, kur viņi apskatīja

lielo grāmatu klāstu. Bibliotekāre
Ausma Rode parādīja senās grāmatas un Raiņa, Aspazijas darbus. Pēc
tam katrā grupā izveidojām izcilo
dzejnieku bērnu grāmatu izstādi.
24.februārī PII „Bitīte” zālē
pulcējās 2.,3.,4., grupas bērni. Uz
pirmsskolas izglītības iestāžu Metodisko apvienību ieradās skolotājas no PII „Gundega” un VPIV, kā
arī vecāki. Visi kopā mēs klausījā-

mies dižo dzejnieku - Raiņa un Aspazijas dzejoļus, kuri tika pārvērsti
gan dziesmās, gan dejās pasākumā
„Ļauj dzejai pārvērsties dziesmā.”
Gatavojoties dzejas rītam bērni tika iepazīstināti ar dzejnieku
daiļradi. Tie, kuri vēlējās, iemācījās
izteiksmīgi norunāt kādu Raiņa dzejoli. Pasākumu vadīja Rūķi – Niķis,
Riķis un Pasaciņa, kuru lomās iejutās skolotājas. Visi kopā iepazinām
jauno pasaku grāmatu ,,Ļauj dzejai
pārvērsties dziesmā”. Skatītāji noklausījās 13 Raiņa dzejoļus bērniem,
priecājās par dejām un dziesmām,
bet pasākuma nobeigumā Aspazijas
dzejolis "Pasaciņa” izskanēja dziesmā, dziedot to visiem kopā.
Katrs bērns saņēma "Pateicības
rakstu” un zeltītu ziedu kā pārsteigumu no zeltītās vasaras, kas tiek
gaidīta ar nepacietību.
Kā Rainis reiz sacījis: „Valoda
nevar būt bez domas, doma var būt
bez valodas.”

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

PII ‘’Gundega’’ noslēdzies
eTwinning projekts ‘’Ekomūzika’’
Projekts ‘’Ekomūzika’’ norisinājās no 2014.gada septembra
līdz decembrim eTwinning ietvaros, kas ir Eiropas skolu sadarbības tīkls. Tā dalībvalstis bija Latvija, Somija un Igaunija, kontakti tika dibināti starp pirmsskolas
izglītības iestādēm.
Marija Vilde,
PII „Gundega” skolotāja
Projekta mērķis bija izgatavot
dažādus pašdarinātus instrumentus
no dabas un otrreizēji lietojamiem
materiāliem, dalīties ar idejām, ievietot prezentācijas, foto un video
www.etwinning.net mājas lapā, gūt
papildus zināšanas par apkārtējo
vidi, dabas saudzēšanu, kā arī padziļināt muzikālās prasmes un iemaņas.
Projektā ‘’Ekomūzika’’ piedalījās PII
‘’Gundega’’ grupas ‘’Kamenīte’’ audzēkņi.
Rudenī projekts sākās ar ceļojumu dabā, kad kopā ar bērniem pētījām – kādus izejmateriālus instrumentu pagatavošanai varam atrast
tuvākajā apkārtnē. Pielāgojām dabas
materiālus skaņu radīšanai un muzicēšanai, piemēram, čiekurus, kastaņus, akmentiņus, Daugavas krastā
izskalotos kociņus utt... Tad sākās
skaņu rīku darināšanas process, tapa
- kastaņzvārguļi, niedru slotiņas,
kļavu lapu pušķi, dažādi marakasi,
skanošās stikla pudeles, čaukstošie

maisiņi, peļu marakasi, linoleja apļi,
dažādas bungas, mazie zvārgulīši
utt... Instrumentu gatavošanā tika
iesaistīti arī vecāki ‘’Vecāku radošajā
darbnīcā’’, paldies Marijas Černovas,
Kristiāna Krista Andersona, Luīzes
Vasiļevskas un Ričarda Jakubovska
mammām par atsaucību. Kopā pagatavojām 18 pirkstu bungas.
Jauka sadarbība izveidojās ar
igauņu kolēģēm Margit no Rakveres
un Ruth no Tallinas. Pie igauņu bērniem aizceļoja divas pašdarinātas
peļu ģimenes (marakasi), Skrīveru

Tallinas atceļoja 16. decembrī, kad
notika grupas Ziemassvētku pasākums, kas bija projekta noslēdzošais
koncerts.
Janvārī eTwinning Nacionālais
atbalsta dienests projektu ‘’Ekomūzika’’ apbalvoja ar Kvalitātes
sertifikātu. Mūzikas nedēļā, kas
mūsu iestādē norisinājās no 16.-20.
februārim Kvalitātes sertifikāti tika
pasniegti arī grupas ‘’Kamenīte’’ audzēkņiem.
Liels paldies par veiksmīgo sadarbību grupas ‘’Kamenīte’’ skolo-

Jauno danču muzikantu
nometne Koknesē
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā februārī norisinājās jauno
danču muzikantu nometne.
Inguna Žogota,
kokles skolotāja
Trīs dienas skolā skanēja, rībēja
un strinkšķēja dažnedažādi mūzi-

stāstīja paši pasakas un atgadījumus
no dzīves, gan klausījās spoku stāstus, anekdotes. Gatavojāmies arī vasarā gaidāmajiem Skolēnu Dziesmu
un Deju svētkiem, jo visiem kopā
izdejot ROTAĻU PROGRAMMU ir
daudz jautrāk! Vakaros bija danči.
Noslēgumā katrs muzikants parā-

Folkloras kopas „Tīne” dalībnieki ar skolotāju Ingunu Žogotu.

Ar pašdarinātiem instrumentiem no dabas materiāliem mazos pētniekus
iepazīstina skolotāja Marija Vilde.

gotiņas un ‘’Rūķu našķi’’. Grupas
‘’Kamenīte’’ audzēkņi ar lielu interesi piedalījās vēstules rakstīšanā. Protams, vēl lielāks prieks bija saņemt
paciņas no Igaunijas. Sūtījums no

tājām Ingai Skrebelei un Kristīnei
Reinikai. Paldies par atbalstu PII
‘’Gundega’’ vadītājai Ritai Gabaliņai
un vadītājas vietniecei mācību darbā
Inai Požarskai.

Valsts konkursā
„Pūšaminstrumentu spēle”
1. vieta koknesietei Unai Gadzānei
Latvijas profesionālās ievirzes
mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas "Pūšaminstrumentu spēle" audzēkņu Valsts
konkursa III kārtā (FINĀLĀ) Kokneses mūzikas skolas 4.klases audzēkne Una Gadzāne (skolotājs:
Ziedonis Puķītis, koncertmeistare: Alla Puķīte) ieguva 1.vietu
"Saksofona spēle" programmas I
grupā (vecumā līdz 12 gadiem).
Ziedonis Puķītis,
Kokneses Mūzikas skolas
skolotājs
Konkursu rīkoja Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar
mūzikas izglītības iestādēm un nozares nevalstiskajām organizācijām, un
tā mērķis bija: attīstīt audzēkņu profesionālās prasmes un uzstāšanās kultūru pūšaminstrumentu spēlē, pārraudzīt izglītības kvalitāti profesionālās
ievirzes mūzikas izglītības sistēmā –
mācību darba procesu, pedagogu un
audzēkņu darba rezultātus.
Valsts Konkursa forma veido trīs
kārtas: I kārta notiek visās Latvijas
mūzikas skolās, un tajā jāpiedalās
visiem „Pūšaminstrumentu spēles”
programmas audzēkņiem (izņemot
1.klasi).
Uz konkursa II kārtu (reģionālo
konkursu) katrai mūzikas skolai atļauts izvirzīt ne vairāk kā 2 labākos
audzēkņus katrā instrumenta vecuma
grupā.
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kas instrumenti - kokles, blokflautas, vijoles, bungas, cītaras, kontrabass... Prasmīgu skolotāju vadībā
40 jaunie muzikanti no Rīgas, Zaķumuižas, Allažiem un Kokneses
gan muzicēja, gan dziedāja, gan

dīja savu prasmi gan instrumentu
spēlē, gan arī stāstīšanā vai dziedāšanā.
No I.Gaiša Kokneses vidusskolas šajā nometnē piedalījās 12 folkloras kopas "Tīne" dalībnieki.

Atbalstīsim skolotāju Egiju Veldri
konkursā „Radīti mūzikai”!
Ar 1.martu Kokneses mūzikas
skolas audzēkņi un pedagogi ik
svētdienu plkst. 18:50 ir pie LTV1
ekrāniem, lai skatītos raidījumu
„Radīti mūzikai”. Raidījumā piedalās mūsu skolas flautas spēles
skolotāja, J.Vītola Mūzikas akadēmijas II kursa studente Egija
Veldre. Mēs turam īkšķus un balsojam par mūsu skolotāju katru
svētdienu! Vēlam veiksmi un izturību!
Kokneses Mūzikas
skolas kolektīvs
Egija Veldre 2014.gada oktobrī
sāka aizvietot skolotāju Gundegu
Ermiču. Ar audzēkņiem skolotāja
apbrīnojami ātri atrada kontaktu!
Jau pēc dažiem mēnešiem Egija veda
savas audzēknes uz valsts konkursu
Daugavpilī, kur tika gūti vērā ņemami panākumi – III vieta un Atzinības. Skolotājas flautas skaņas,
kā tāds paradīzes putna dziedājums,

Cēsiniece Egija Veldre flautas spēli
apgūst JVLMA 2. kursā. Šo mūzikas
instrumentu jaunā māksliniece spēlē
jau no astoņu gadu vecuma. Atšķirībā
no citiem konkursa dalībniekiem
Egijai piemīt pārsteidzoša saderība
ar flautu.

piepilda skolas telpas dienās, kad
skolotāja no Rīgas atbrauc uz darbu
Koknesē.

Koknesieši konkursā
„Saxophonia 2015”
Prieks par uzvaru. Una Gadzāne ar saviem skolotājiem Ziedoni Puķīti un Allu
Puķīti.

Reģionālajā konkursā uz III kārtu
jeb FINĀLU izvirza ne vairāk kā 2-4
finālistus (atkarībā no reģiona pārraudzībā sastāvošo mūzikas mācības
iestāžu skaita), kas pēc konkursa vērtējuma ieguvuši ne mazāk kā 24 balles
no 30 iespējamajām.
Konkursa Fināls „Saksofona spēle” programmas audzēkņiem norisinājās sestdien, 21.februārī, Rīgā, Au-

gusta Dombrovska mūzikas skolā.
Šāda veida konkursi notiek vienu reizi četros gados. Nākošais Valsts
konkurss „Pūšaminstrumentu spēle”
programmā notiks 2019.gadā.
Liels paldies Unas vecākiem par
atsaucību reģionālā konkursa norises
organizēšanā Daugavpilī, kā arī konkursa finālam Rīgā. Bet pārējiem: „labas veselības un izturības vēlējumi”.

Noslēdzies "Saxophonia 2015"
pasākums. Gan vienlaikus, gan
pirms un pēc krāšņajiem Saxophonijas pasākumiem Latvijas Mūzikas skolu audzēkņi sacentās saksofona spēlē.
Silvija Cīrule,
Kokneses Mūzikas skolas
direktore
Šajā konkursā piedalījās arī
trīs Kokneses Mūzikas skolas skolotāja Ziedoņa Puķīša audzēknes
– Līva Liepiņa, Laura Vilcāne un

Una Gadzāne.
Līva Liepiņa ieguva ļoti labu konkursu pieredzi, Laura Vilcāne ieguva
Atzinības rakstu (un „Atzinības rakstu meistares” titulu), bet Una Gadzāne – ierindojās II vietā. Meiteņu
drošais atbalsts bija koncertmeistare
Alla Puķīte.
Kokneses Mūzikas skolas kolektīvs ir gandarīts par sasniegtajiem
rezultātiem un pateicas meitenēm
par ieguldīto darbu, bet skolotājiem
Puķīšiem labas veselības un izturības
vēlējumi!
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„Drosme draudzēties” – mobinga
mazināšana vienaudžu vidū
Mobings var izpausties jebkurā
vecumā un kultūrā, sociāli ekonomiskajās grupās un pret jebkuru
dzimumu. Latvijā līdz šim veiktie
pētījumi norāda, ka vidēji 40%
skolēnu cieš no vienaudžu savstarpējās vardarbības jeb mobinga.
Mobings ir ar nodomu izdarīta atkārtota uzvedība, ko veic viens vai
vairāki cilvēki, kas rada ciešanas,
sāpes un pārmērīgu spiedienu.
Anete Lasmane,
direktores vietnieces
audzināšanas darbā p.i
19. februārī, Kokneses internātpamatskolā – attīstības centrā, viesojās centra „Dardedze” pārstāve, kura
skolēnus iepazīstināja ar programmu
Drosme Draudzēties. Programmas

mērķis radīt Latvijas skolās pozitīvu,
draudzīgu, iecietīgu un cieņpilnas
vidi, lai tās būtu brīvas no vienaudžu
savstarpējās vardarbības jeb mobinga.
Lai skolēniem būtu iespēja saprast, kas ir mobings, centra „Dardedze” pārstāve par mobingu runāja ļoti
personiskā un teatrālā veidā, caur kādas meitenes stāstu, kurā viņa atklāj
to, kā izjutusi to savā klasē. Pēc stāsta
noklausīšanās kopīgi ar skolēniem
tika pārrunāts, kas, viņuprāt, ir mobings, vai skolēni ir rīkojušies pareizi,
ko vajadzēja darīt citādāk, kā rīkotos
viņi šādā situācijā.
Skolēniem bija iespēja noskatīties dažādas īsfilmas par vienaudžu
savstarpējo vardarbību, analizēt tās,
izteikt savu viedokli.

Lielie lasīšanas svētki
28. februārī "Latvijas Grāmatu
izstādes 2015" laikā Rīgā Ķīpsalas
izstāžu centrā notika Latvijas Nacionālās bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programmas "Bērnu un
jauniešu žūrija 2014" noslēguma
pasākums – "Lielie lasīšanas svētki". Svētki kopā pulcēja grāmatu
lasītājus no visas Latvijas.
Aija Kārkliņa,
Kokneses internātpamatskolas –
attīstības centra bibliotekāre
No mūsu skolas uz Lielajiem lasīšanas svētkiem devās čaklākie lasītāji – eksperti Nauris Rocēns, Līga
Pšonka, Leontīna Zablinska, Elīna
Nesvate, Regnārs Kutjko un Mareks

Sviridovs. Katrs eksperts saņēma dāvaniņas: maisiņu ar teicieniem par
lasīšanu vai ar Rīgā notikušās Pasaules koru olimpiādes logo, 2015. gada
kalendāru, “Limpo” limonādi un jogurtu.
Pasākumā ar savas grāmatas vāka
atlējumu šokolādē tika apbalvoti visu
lasīšanas vecuma grupu 1., 2. un 3.
vietu ieguvušo grāmatu autori, mākslinieki, tulkotāji un izdevniecības.
Svētku noslēgumā skatītājiem uzstājās poproka grupa “Triānas Parks”,
kas apvienoja ģitāras, čella un bungu
skaņas ar grupas solistes Agneses balsi. Čaklajiem lasītājiem tā bija atpūta
pēc darba “Bērnu un jauniešu žūrijā
2014”. Paldies!

Svētku diena izteiksmīgās runas
konkursā „Valodiņa 2015”
Speciālo skolu skolēnu
izteiksmīgās runas konkurss
„Valodiņa 2015.” notika
trīspadsmito reizi Aizputes
novada Lažas speciālajā internātpamatskolā. Pasākumu vadīja skolas direktors
Linards Tiļugs. Konkursantu
sniegumu klausījās un vērtēja žūrija, kuras sastāvā bija
vietējie uzņēmēji un dziedātāja, dziesmu autore un aktrise Ieva Akurātere.
A.Vingrovska
Valodas un mākslas MK
vadītāja
Kokneses internātpamatskolu –
attīstības centru konkursā pārstāvēja
4 audzēkņi: 4.klases skolniece Lāsma Povečerovska ar J.Raiņa dzejoli
“Leļļu tirdziņš”, 6.klases skolnieks
Normunds Reiznieks ar J.Raiņa dzejoli “Īstie brāļi”, 10. klases skolniece
Vivita Priede ar Aspazijas dzejoli

Konkursa dalībnieki runā Raiņa un
Aspazijas dzeju.

“Aicinājums” un 11.c klases skolniece
Lelde Skudra ar Raiņa dzejoli “Lolīte
baro putniņus”.
Konkursa noslēgumā uzstājās
Ieva Akurātere, Lažas skolas direktora un skolas skolēnu apvienotā mūzikas grupa. Noslēgums bija emocionāls, jo dziedāja ne tikai uz skatuves,
bet arī visi skatītāji zālē. Šajā pasākumā mēs uzņēmām pozitīvu emociju
lādiņu. Tā tiešām bija svētku diena!

Izstāde Bebru pagasta bibliotēkā
No 23.februāra līdz 24. martam

Bebru pagasta bibliotēkā apskatāma
Paula Stradiņa medicīnas un vēstures
muzeja piedāvātā
lielplakātu izstāde – „Atkarības".

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Peldētāji atgriežas ar medaļām
Kokneses internātpamatskolas
– attīstības centra skolēni kopā ar
sporta skolotāju Gunti Atrastu 12.
februārī piedalījās Latvijas Speciālās Olimpiādes peldēšanas sacensībās Rīgā, kurās šoreiz startēja ne
tikai dalībnieki no Latvijas, bet arī
Lietuvas, Igaunijas un Ukrainas.
Kokneses internātpamatskolas
– attīstības centra
metodiskais dienests
Peldēšana uzlabo katra bērna veselības un vispārējās attīstības stāvokli - vielmaiņu, asinsriti, attīsta sirds
un elpošanas sistēmu, nostiprina galvenās muskuļu grupas, uzlabo stāju,
sekmē vispārējo attīstību.
Mūsu skolas peldētājiem šīs bija
ļoti veiksmīgas sacensības – Regnārs
Kutjko pārliecinoši uzvarēja un ieguva 1. vietu gan 25m, gan 50m distancē, 50m peldējumā Arita Stepaņenko

ieguva 2. vietu un Lauris Mūrnieks 3.
vietu. Paldies arī Sandim Treikalam
un Madarai Goževicai, kuri palīdzēja
Kokneses internātpamatskolas - attīs-

tības centra komandai izcīnīt 3. vietu
stafešu peldējumā. Sveicam sacensību dalībniekus un vēlam arī turpmāk
veiksmīgus startus!

Paldies par prieku, emocijām un
jaunām zināšanām!
„Viena cilvēka vēsture ir visas
cilvēces vēsture”, teicis Paulu Koelju. Kokneses pagasta bibliotēkā
noslēgusies izstāde „Māju, lietu un
cilvēku stāsti”, kuru veidojām kopā
ar lasītājiem.
Ingrīda Grūbe,
Kokneses pagasta bibliotēkas
bibliotekāre
Paldies par uzticēšanos, stāstiem,
attieksmi un lielo atsaucību. Pēc šīs
izstādes jāsecina, ka koknesieši būtu
priecīgi par savu muzeju, jo labprāt
eksponātus uzticētu tieši muzejam
Koknesē. Saņēmām piedāvājumu
muzeju veidot bibliotēkā, bet šobrīd
gan mums tam nav piemērotu telpu.
Izstādes laikā bibliotēku bieži apmeklēja Kokneses PII Gundega bērni
- viņus interesēja viss. Grūti noticēt,
bet mazie bērni vairs neprot lietot
tālruni ar klausuli, nevar iedomāties,
ko var darīt ar papīra nazi, sirpi…...
Pieaugušajiem izstāde sagādāja patīkamu atskatu senajā un arī vēl nesenajā pagātnē un , kā viena kundze
teica, lika saprast, ka ne viss, kas mājās vecs, jāmet laukā, jo tas var būt
svarīgs mazbērniem.
Sirsnīgs paldies mūsu kopizstādes veidotājiem, kuri mums uzticēja
savus eksponātus: Līgai Žildei, Vēsmai Bluķei, Spodrai Briedei, Intai

Laucei, Inesei Skrindai, Ingai Skrebelei, Dacei Svētiņai, Aijai Skolniecei, Irēnai Burmistrei, Raimondam
Kraulim, Vitālijam Rūrānam, Maijai
Saldakai, Artūram Zariņam, Dzintrai
Liepiņai, Mārim Grūbem, Donatam
Vasiļevskim, Pēterim Piņķim, manām atsaucīgajām kolēģēm - Antrai,
Intai, Olgai.
Izstāde deva iespēju tikties ar brīnišķīgiem cilvēkiem. Īpašs paldies par
izzinošo tikšanos ar enerģisko Ritas
kundzi, kura mēroja pie mums ceļu
no Pļaviņu puses. Viņa atklāja daudz
nezināmā par zināmo Koknesē, tās
apkārtnē un cilvēku dzīvesstāstos.
Paldies Pļaviņu bibliotēkai par foto-

grāfijām no Emīlijas Grīnas kolekcijas, kuru autors ir mūsu koknesietis
J.Āboliņš. Re, cik daudz ieguvām tikai no vienas izstādes! Esam bagātas!
Par to, ka viss mainās un plūst, ka
mūsu vecmāmiņas runā citā, bet viņu
mazbērni, savukārt, atkal citā valodā,
kaut viņu dzimtā valoda ir viena, pārliecinājāmies 21.februārī, atzīmējot
Starptautisko dzimtās valodas dienu.
Tagad arī pieaugušo bibliotēkas vecākās paaudzes apmeklētāji zina, kas ir
heiteri, čilot, yolo, swag… Paldies par
jauniešu valodas piemēriem manām
„ēnām” Danai, Jūlijai un Asnatei!
Visi vārti vaļā marta, pavasara
mēneša, notikumiem! Uz tikšanos!

Ā… tRoFeJaS !
Sākot ar 6.martu, Kokneses
pagasta bibliotēkā ir apskatāma
dažādu autoru gleznu izstāde.
Darbi ir bibliotēkas kolekcija, tie
nonākuši pie mums tad, kad autori tos mums uzdāvinājuši pēc
savām izstādēm, kuras notikušas
bibliotēkā. Tātad, tie ir dāvinājumi!
Ingrīda Grūbe,
Kokneses pagasta bibliotēkas
bibliotekāre
Ilgi nespēju izdomāt, kāds varētu būt izstādes nosaukums. Te man
palīdzēja bibliotēkas apmeklētājs,
kurš, redzot, kā izvietoju izstādi,
izsaucās: Ā… trofejas! Izstāde ap-

tver 18 autoru 25 darbus. Piedāvājam aplūkot Monikas Oses, Jāņa
Briškas, Alda Dobenberga, Agitas
Mežielas, Māra Baloža, Agra Briģa,
Benitas Krēsliņas, Ziedoņa Romāna
(Likteņdārza bibliotēkas kolekcija),

Mārtiņa Osīša, Lauras Vasiļevskas,
Līvas Orliņas, Jorena Liopas, Alises
Krūmiņas, Esteres Vingres, Asnates
Višķeres, Marikas Teilānes, Kintijas
Rudakas un viena mums nezināma
autora darbus.

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

10

Nr. 62 (349) 2015. gada 13. MARTS

Kopā par labāku internetu! „Mazā taka” izsludina dzejas konkursu!
Februāris tiek dēvēts arī par
Drošākā interneta mēnesi, jo 10.
februāri starptautiski atzīmē Drošāka Interneta dienu. Šajā mēnesī
jo īpaši aicina ikvienu padomāt par
interneta lietošanas nozīmi, paradumiem un ietekmi uz ikdienas
dzīvi, par ieguvumiem un apdraudējumiem to lietojot.
Antra Vasiļevska,
Kokneses pagasta bērnu
bibliotēkas bibliotekāre
Visu februāri Kokneses pagasta
bērnu bibliotēkā kopā ar bērniem un
skolotājiem bibliotekārajās stundās,
izmantojot Net-Safe Latvia Drošāka
interneta centra speciālistu sagatavotos mācību materiālus, atcerējāmies,
diskutējām un uzzinājām daudz jauna, kas jāpatur prātā lietojot internetu
jebkurā vietā un ierīcē.
Ar skolas vecuma bērniem, izmantojot blogera Kriša veidotos video, mācījāmies un uzzinājām dažādu speciālistu zināšanas, viedokli un
brīdinājumus par atbildīgu un drošu

interneta lietošanu. Dalībnieki dalījās ar savu pozitīvo un negatīvo pieredzi, izmantojot sociālos tīklus, kā
arī apspriedām dažādo sociālo tīklus
plusus un mīnusus. Pildot testus un
uzdevumus viņi gan pārbaudīja, gan
nostiprināja savas zināšanas.
Ar mazākajiem, pirmsskolas un
sākumskolas vecuma bērniem, skatījāmies un pārrunājām redzēto Slovākijas Drošāka interneta centra veidotajās multiplikācijas filmiņas par
drošību un riskiem interneta vidē.
Tāpat arī pārrunājām un izvērtējām
kā uzvesties virtuālajā vidē, cik bieži
un kādiem nolūkiem vislabāk lietot
internetu, lai tas nekaitētu veselībai,
lai tā lietošana ne tikai izklaidētu, bet
arī ļautu iegūt jaunas prasmes un iemaņas. Paši mazākie krāsoja un lika
mozaīkas, kur sanāca priekšmets, kas
ļoti labi noder brīvā laika pavadīšanai
un sevis izglītošanai.
Paldies skolotājiem un bērniem
par aktīvu dalību un ceru, ka turpmāk interneta sniegtās iespējas lietosim vēl drošāk un atbildīgāk!

Noslēgusies Bērnu, jauniešu
un vecāku žūrija 2014!
19.februāra pēcpusdienā Kokneses bērnu bibliotēkā ar aizraujošu pasākumu noslēdzām lasīšanas veicināšanas projektu „Bērnu
un Jauniešu žūrija 2014”.
Antra Vasiļevska,
Kokneses pagasta bērnu
bibliotēkas bibliotekāre
Pusgadu žūrijas dalībnieki lasīja
un vērtēja divdesmit četras 2014. gada
žūrijas kolekcijas grāmatas. Kokneses
35 eksperti savu darbiņu ir izdarījuši
un lēmuši, ka vislabāk viņiem patika šīs grāmatas - K.Lorēna, S. Alastra. „Vistiņa iemīlējusies”, O.Vācietis.
„Astoņi kustoņi”, J.Zvirgzdiņs. Ahoi!
„Plūdi Daugavā!”, U.Auseklis. „Man
ir runcis Francis”, Ā.Bālinta. „Vējainā ģimene”, E.Uspenskis „Tēvocis
Fjodors, suns un kaķis”, M.Dimsone.
„Rozā kvarca brālība”, M.Rungulis
„Lapsu kalniņa mīklas”, L.Tungala.
„Daudzpusīgais ronis”, R.Rigss. „Mis
Peregrīnes nams brīnumbērniem”,
B.Selzniks. „Hugo Kabrē izgudrojums”, R.Alberti. „Jūrnieks uz sauszemes”, M. Zālīte. „Pieci pirksti”, D.
Penaks. „Cilvēkēdāju paradīze un
L.Kota Matilde un Terēze jeb Kā būt
Te, Tur un Citur”. Kuras grāmatas
vislabāk patika visu žūrijas dalībnieku novērtējuma, uzzinājām 28.
februārī, kad Ķīpsalas Lielajā izstāžu
zālē notika Lielie lasīšanas svētki un
tika sveikti grāmatu autori, tulkotāji
un ilustratori.
Mūsu žūrijās dalībnieki saņēma
pateicības rakstu un dāvaniņas par
ieguldīto darbu grāmatu vērtēšanā. Pasākuma laikā noskaidrojām
cik labi eksperti atceras izlasīto un

pazīst grāmatu ilustrācijas, tāpat ar
divām leļļu teātra izrādēm mūs priecēja Aizkraukles pilsētas bibliotēkas
bērnu literatūras nodaļas bibliotekāres Tatjana Rjazanova un Aiga
Delvere. Jau vairākus gadus viņas no
sākuma līdz beigām veido izrādes –
piemeklē sižetus, rakta scenārijus,
zīmē, līmē, šuj un citādi darina lelles
un dekorācijas, piemeklē mūziku un
fona skaņas. Šoreiz izrādēm sižeti
bija no žūrijas grāmatām - K.Lorēna,
S. Alastra. „Vistiņa iemīlējusies” un
Viks „Kenijas pasaciņas”. Izrādes
bija vienreizēji sirsnīgas un baudāmas, ļoti patika gan mazajiem, gan
lielajiem. Bērniem bija arī iespēja
iejusties aktieru lomās aiz aizslietņa
un izjautājot bibliotekāri Tatjanu,
uzzināt visus interesējušos jautājumus par šo leļļu teātri un iepazīties ar citu stāstu varoņiem, kuri ir
veidoti citām izrādēm un bija atbraukuši bibliotekārēm līdzi. Mūsu
bērniem tik ļoti patika, ka ar lielāko
prieku vasarā piedalītos kādas izrādes tapšanā tepat mūsu bibliotēkā.
„Multfilmu uztaisījām, varam tagad
arī teātri” - tā teica kāds žūrijas dalībnieks. Un kāpēc gan ne?!
Noslēgumā, cienājoties ar nu jau
tradicionālo žūrijās kliņģeri, rakstot,
krāsojot un līmējot izveidojām divas „lasīšanas sirsniņas” un jautras
grāmatzīmes praktiskai un jautrākai
lasīšanai.
Visas žūrijās kolekcijas grāmatas
nu ir pieejamas arī citiem, tāpēc nāc,
lasi un varbūt rādīsies vēlme piedalīties šīgada žūrijās projektā, kura savu
startu tradicionāli sāks vasarā. Uz tikšanos bibliotēkā!

Lielā diena Koknesē, Baznīcas kalnā,
sestdien, 21.martā plkst.6.24, saulītei
lecot. Ja arī TU gribi piedzīvot pirmo
pavasara rīta sauli, tad ekamies kalnā
jau plkst.6.15 no rīta!!! Līdzi ņem zīda
lakatu, dzērvenes, vārītas krāsotas
olas, pūpolus, paštaisītu koka šautriņu,
pīnītes, tēju termosā, apaļus raušus!

Mātes un Ģimenes dienu gaidot,
radošā apvienība “Mazā taka” izsludina DZEJAS KONKURSU!
Mēs visi nākam no bērnības mājām, kur neizdziestošu pavarda guni
sargā māte, tēvs, vecmāmiņas un vectētiņi, kopā veidojot vienu veselumu –
Ģimeni. Aicinām mūsu novada jauno
paaudzi piedalīties konkursā, izsakot
mazās sirds lielo mīlestību un pateicību Mātei un Ģimenei dzejas valodā.
Darbus vērtēsim atbilstoši dalībnieku vecumam - četrās grupās:
Bērni līdz skolas vecumam, kuri,
lai pierakstītu paša sacerēto, var aicināt palīgus.
Skolas gaitas tikko sākušie (1. – 4.
kl.).

Rosīgie, skolas vidē gana labi iejutušies (5. - 9. kl.).
Jaunieši, kuri caur skolas logiem
veras daudz tālākos apvāršņos ( 10. 12. kl.).
Dalībniekam jāiesniedz ne vairāk
kā trīs dzejoļi. Vēlams nepārsniegt
20 dzejas rindas, minimālais apjoms
– pēc iedvesmas! Autoram jānorāda
vārds, uzvārds, mācību iestāde, klase
un vecums. Ja ir vēlēšanās, var norādīt
sava latviešu valodas skolotāja vārdu.
Konkursa darbus lūdzam iesūtīt
līdz 1. maijam sev ērtākajā veidā:
elektroniski: mazaa.taka@gmail.
com
vai uzticot pasta kastītei, izvietotai mācību iestādē.

Konkursa darbus vērtēs dzeju,
bērnus un jauniešus saprotoša un
atbalstoša žūrija. Nebaidieties būt
radoši, piedalieties, pat, ja dzejoli
sacerēsiet pirmo reizi! Katras vecuma grupas pirmo trīs vietu ieguvēju
darbi tiks publicēti „Kokneses Novada Vēstis” maija numurā. Sagaidāmas
dažādas pārsteiguma balvas! Apbalvošana 1. jūnijā – Starptautiskajai
bērnu aizsardzības dienai veltītajā
pasākumā Kokneses kultūras namā.
Uzvarētāji tiks uzaicināti, sazinoties
personīgi.
VĒLAM VISIEM LABU CEĻA
VĒJU ŠAJĀ JAUKAJĀ PIEDZĪVOJUMĀ!
Biedrība “Mazā taka”

Meteņbērni novēl auglīgu gadu
Kad svinami Meteņi? Kā tos
svin? Un kas to svin? Agrāk svinēja
vairāk, bet tagad tie, kam svarīgas
latviskās tradīcijas un to noturēšana, celšana godā un dzīvošana pēc
senču ieražām.
Inguna Žogota,
arī meteņotāja
Katros svētkos ir savi atslēgas
vārdi. Meteņos tie varētu būt - auglības veicināšana, lielīšanās, spēkošanās, tāli ciemi, vizināšanās no kalna, prieks. Vai tev tas ir svarīgi? Nu
- izlem pats! Folkloras kopa "Urgas"
kopā ar "Tīnes" bērniem šogad bija
gan tālos ciemos - Katlakalnā, gan tepat Kokneses "Būnīšos" pie saimniekiem Elgas un Ausekļa Grigāniem.
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas
otrklasnieki vizinājās no kalna, lielījās, spēkojās tepat Kokneses parkā.
Meteņi nosvinēti godam! Zeme ir

sajutusi meteņbērnu enerģiju, siltumu un spēku. Atvadas no ziemas ir
izdevušās varenas! Nu laiks pavasa-

rim. Jauns saimnieciskais gads ir sācies! Lai izdodas laba raža dārzos un
ir auglīgs gads!

Marta beigās visā Latvijā varēs satikt
savu meistaru
No 27. līdz 29. martam visā Latvijā norisināsies pasākums „Satiec savu
meistaru! 2015”. Šajā pavasarī mācekļus pie sevis aicinās rekordliels tautas
lietišķās mākslas meistaru, stāstnieku,
teicēju un muzikantu skaits – pasākums norisināsies vairāk nekā 170
vietās.
„Satiec savu meistaru! 2015” ietvaros ikviens aicināts piedalīties
meistardarbnīcās, individuālās nodarbībās, atvērtās darbnīcās, paraugdemonstrējumos, lekcijās, koncertos vai
dančos un kopīgā muzicēšanā. Pasākumos varēs iepazīt un apgūt dažādas
prasmes, kas saistītas ar tradicionālo
amatniecību, muzicēšanu, dziedāšanu,
mutvārdiem un zināšanas, kas saistītas ar dabu un visumu, rituāliem un

svētkiem. Satikt savu meistaru varēs
Latvijas pilsētu un novadu bibliotēkās,
muzejos, kultūras centros, izglītības
iestādēs un meistaru dzīvesvietās.
Arī Kokneses biedrība „Baltaine”
piedalās pasākumā „Satiec savu meistaru!2015”. Koknesē amatniekus varēs
satikt 29.martā plkst.11.00 Kokneses
kultūras namā! Kulinārais mantojums
tiks izrādīts tai pašā dienā plkst.14.00
Kokneses pagasta „Būnīšos”. Iepriekš
jāpiesakās pa tālr.: 26575499 (Inguna).
Daudzās norises vietās visā Latvijā
apmeklētāju skaits ir ierobežots, tāpēc
aicinām pieteikties savlaicīgi!
No 9. marta www.1188.lv un www.
satiecsavumeistaru.lv ir pieejama
meistaru digitālā karte.
„Satiec savu meistaru!” ir 2009.

SEMINĀRĀ ATKLĀS IEKŠĒJĀS
BRĪVĪBAS SPĒKU
14. martā Koknesē, Romas katoļu
baznīcā no ks kris gs seminārs
„Iekšējās brīvības spēks”.
Semināru organizē Vidzemes Katoļu
jauniešu centrs. Lekcijas vadīs lektors,
teologs Žozefs Bastēns no Beļģijas.
Seminārs domāts jebkura vecuma
cilvēkiem.
Informācija: T. 26586233;
e-pasts: vkjcentrs@gmail.com
Dalība par ziedojumiem.

gadā aizsāktās Tradicionālo prasmju
skolas turpinājums, kas iekļauts kopīgā Eiropas projektā „Eiropas amatu
prasmju dienas”. Līdzīgi pasākumi, kur
tradicionālo prasmju zinātāji uzņem
pie sevis mācekļus, vienlaikus notiek
arī Francijā, Spānijā, Itālijā, Beļģijā un
citās pasaules valstīs. Projekta būtība ir
vēstīt plašākai sabiedrībai par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu
un pārmantošanu, kā arī meistariem,
viņu zināšanām un prasmēm.
Piedalīties pasākumā „Satiec savu
meistaru!” aicina Latvijas Nacionālais
kultūras centrs sadarbībā ar Latvijas
novadu un pilsētu pašvaldībām.
Plašāku informāciju par pasākumu meklējiet: www.satiecsavumeistaru.lv

Semināra programma:
10:00 – Ievads seminārā
10:15 – Lekcija „Ciešanas. Kur
tajās ir Dievs?”
11:00 – Tējas pauze
11:15 – Lekcija „Depresija,
nomāk ba un izdegšana”
12:00 – Svētā Mise
13:00 – Pusdienas
15:00 – Slavēšana
15:30 – Lekcija „Krīzes situāciju
risināšana”
16:30 – Pārrunas un radošā
darbnīca
18:30 – Izlīguma un
dziedināšanas vakars
21:00 – Noslēgums
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Uz ledus atrasties ir
bīstami!

„Kokneses ziņģē” satiksies ziņģētāji un
stāstnieki no dažādiem Latvijas novadiem

Daudzviet Latvijā ūdenstilpnes
jau ir brīvas no ledus, tomēr vietām
ūdenstilpnes klāj trausls un plāns
ledus. Kokneses pašvaldības policija
informē, ka, neskatoties uz daudzajiem brīdinājumiem, cilvēki arvien
neapdomīgi pakļauj savu dzīvību
briesmām, kāpjot uz ledus Daugavā, Pērsē un uz citām ūdenstilpnēm
novadā. „Aicinām vecākus skaidrot
bērniem par draudiem šādos laika
apstākļos atrasties uz ledus, jo šajā
laikā Kokneses pašvaldības policija ir novērsusi daudzus gadījumus,
kuros bērni rīkojušies neapdomīgi,
atrodoties uz ledus," teic Jānis Galviņš, pašvaldības policijas inspektors.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienests (VUGD) atkārtoti brīdina,
ka šobrīd atrasties uz ledus ir ārkārtīgi bīstami ne tikai cilvēkiem, bet arī
dzīvniekiem. Ņemot vērā siltos laikapstākļus, turpinās strauja ledus kušana. Vietās, kur ūdeni klāj ledus, tas
ir trausls, ļoti plāns un nevienmērīgs.
Krasta līnijas daudzviet jau ir brīvas
no ledus.

11. aprīlī Kokneses kultūras
namā pulcēsies 217 ziņģētāju un
stāstnieku no dažādiem Latvijas
novadiem! Paldies visiem par lielo
aktivitāti! Uz tikšanos „KOKNESES
ZIŅĢĒ” 11.aprīlī. plkst.16.00!
„Kokneses Ziņģes 2015” dalībnieki: Mārcienas folkloras kopa "Labākie gadi", Pļaviņu folkloras kopa

VUGD aicina iedzīvotājus nepaiet vienaldzīgi garām, ja redzat, ka
bērni vai pusaudži slidinās pa nedrošo ledu – brīdiniet viņus par bīstamību, bet, ja pamanāt, ka cilvēki ir
aizgājuši pārāk tālu no krasta un var
rasties problēmas atgriezties atpakaļ,
kā arī, ja cilvēks ir ielūzis ledū, nekavējoties zvaniet glābšanas dienestam
pa tālruni 112.
Ja kādam, neskatoties uz brīdinājumiem, gadās ielūzt ledū, tad:
• Skaļi jāsauc palīgā un apkārtējiem nekavējoties ir jāzvana uz 112;
• Jācenšas saglabāt miers, nostabilizēt elpošana;
• Lai palīdzētu, ielūzušajam jātuvojas rāpus vai guļus, netuvojoties
līdz pašai ielūzuma vietai. Ielūzušajam apmēram no 2 - 5 metru attāluma
jāpamet aukla, sasieti apģērba gabali,
garš koks vai kāds cits priekšmets. Ja
glābēji ir vairāki, jāievēro, ka vienam
no otra jāatrodas 2-3 m attālumā.
• Izvelkot cietušo uz ledus vai pašam izkļūstot uz ledus, rāpus jāvirzās
prom no bīstamās vietas līdz krastam.

Senioriem ekskursija uz Lietuvu
Klāt dabas atmoda un pavasarīgs noskaņojums atkal doties jaukā ceļojumā!
Anna Bite,
Bebru pensionāru padomes
„Mārtiņroze” priekšsēdētāja
Šoreiz apceļosim nevis Latviju,
bet soli tālāk - 30 un 31. maijā aicinu
Bebru pagasta seniorus ekskursijā uz
kaimiņvalsti – Lietuvu, uz Palangu
un Klaipēdu. Tāpēc atgādinu - pasei
un pensionāru apliecībai jābūt derīgām. Dalības maksa pensionāriem un
skolniekiem (kurš grib līdzi paņemt
mazbērnu) ir 43 eiro jau ar grupas
atlaidi. Šai summai iekļauta – maksa
par autobusu un naktsmītni, Dzintara muzeja un Delfinārija apmeklējums un pārcelšanās pāri kanālam

Klaipēdā. Par pārējo jāgādā būs pašiem. Pieaugušajiem maksa par 4.16
eiro vairāk, tā ir starpība atšķirībā no
skolnieku maksas Dzintara muzejā
un Delfinārijā. Priekšroka pieteikties
ekskursijai bebrēniešiem, bet arī koknesieši, ja pietiks vietas, būs laipni aicināti! Bebru pagasta pensionāriem
jāpiesakās un jāsamaksā dalības
maksa līdz 15. maijam Bebru pagasta
pārvaldē pie sekretāres, bet pārējiem
līdz 22. maijam (sazinoties ar mani).
Izbraukšana 30. maijā pulksten
6 no Bebru pagasta centra autobusu
pieturas. Koknesē autobuss būs jau
pulksten 5:30 pie skolas pieturas un
tad pie veikala „Sēnīte”.
Izmantojiet šo iespēju, ceļosim
kopā! Informācija pa tel. 26159335,
65164188.

Vissvarīgākā – māju sajūta
Svarīgākais, īpaši – vecumdienās ir dvēseliskā sajūta, justies
omulīgi un labi – justies kā mājās.
Evija Millere,
Sociālais rehabilitētājs
16.februārī ĢKC Dzeguzīte, sociālās pansijas telpās, bija manāma
liela rosība, jo sagaidījām ciemiņus
labdarus no Rīgas un Zviedrijas ar dāvanām. Paldies viņiem! Šajā dienā visi
bijām gatavojušies tematiskajai pēc-

jām par savām cepurēm, kur, kad un
kāpēc tās nēsājam. Iemītnieces Anna
un Marjana mūs priecēja ar dzejoļiem,
saucām mīļvārdiņus - kurš vairāk ?
Bija jauki!
Ar priekšnesumiem mūs sveica
2.klases meitenes Laura un Undīne no
Meņģeles pamatskolas. Meitenes jutās tik svarīgas, viņām bija ļoti atbildīgs uzdevums - izklaidēt iestādes iemītniekus un viņām tas izdevās! Tika
deklamēti dzejoļi, dejotas līnijdejas,

"Āre", Kokneses spēlmaņu kopa
"Skutelnieki", Cesvaines folkloras
kopa "Krauklēnieši", Kokneses folkloras kopa "Urgas", Suntažu folkloras kopa "Saule",Jumpravas folkloras
kopa "Liepu Laipa", folkgrupa "Teikas Muzikanti", Aizkraukles folkloras kopa "Karikste", Tukuma folkloras kopa "Avoti", Rīgas folkloras

kopa "Laiva", Tautas tradīciju kopa
"Budēļi", Dobeles folkloras kopa
"Puduris", Dobeles Vācu kultūras
biedrības ansamblis "Die Lustigen",
Aiviekstes senioru ansamblis "Ābeļziedi", kapela „Aizezeres muzikanti”,
Lielvārdes folkloras kopa "Josta",
Latgales vīru kopa "Kūzuls", Isnaudas folkloras kopa.

Top biedrības "Baltaine" RADOŠĀ MĀJA
Pavisam jauna un priecīga ziņa
visiem radošajiem cilvēkiem Koknesē un tās apkaimē - top biedrības "Baltaine" RADOŠĀ MĀJA,
kurā tiek aicināts darboties ikviens, kas ir radošs un grib nākt
talkā un pulkā!
Inguna Žogota,
biedrības "Baltaine"
priekšsēdētāja
Māja atrodas (bijusī kafejnīca
"ČETRI VĒJI") netālu no Kokneses

novada domes un pavisam netālu
no Rīgas - Daugavpils šosejas. Pagaidām tur notiek sakopšanas un
telpu sakārtošanas darbi, uz ko aicināti arī palīgi. Gan ar savu padomu,
ieteikumu, gan praktisku devumu
kādas noderīgas mēbeles veidā. Iecerēts, ka aicināsim koknesiešus
šeit veidot senlietu ekspozīciju. Lai
Kokneses viesiem būtu, kur iegriezties un pakavēties pie kādas cigoriņu kafejas tases un arī kāda kliju
pīrāga, ko paši mākam izcept, do-

mājam iekārtot lielo saimes telpu,
kurā varēs arī padancot! Ir ieceres
veidot arī dažādas radošās darbnīcas, gan skolēniem, gan pieaugušajiem. Par visu vēl negribas izstāstīt,
jo māja tikai top! Nāciet talkā, ja
esat radoši un gribat ar savu ideju kuplināt šo māju! Būs vēl viena
skaista un sakopta vieta Koknesē!
Pirmā talka notika 8.martā! Paldies
visiem talciniekiem! Uz nākamo
jau aicināsim namdarus. Bet arī citi
speciālisti noderēs!

Latvijas Politiski represēto apvienība
pateicas topošajiem ēdināšanas
speciālistiem
14. februārī, Rīgā, Latviešu
biedrības namā, Latvijas Politiski represēto apvienības (LPRA)
26. konferencē piedalījās gandrīz 300 dalībnieki no visām politiski represēto nodaļām Latvijā. No Kokneses novada uz konferenci devās Andris Freimanis,
Jānis Priede, Lība Zukule, Sarmīte Buldure un Silvija Skladņeva.
Konferences viesu vidū bija arī
Likteņdārza pārstāve Valda Auziņa.
Sarmīte Rode
Par Latvijas Politiski represēto
apvienības priekšsēdētāju pēc atkārtotas balsošanas pārvēlēja līdzšinējo priekšsēdētāju Gunāru Resno.
Konferencē pieņēma Aicinājumu par Latvijas aizsardzības stiprināšanu, kurā sacīts, ka Latvijas politiski represētie ir ļoti norūpējušies
par Latvijas aizsardzības spējām,
ņemot vērā pašreizējo ģeopolitisko situāciju pasaulē: „Mūs uztrauc
tas, ka mūsu valdība un Aizsardzības ministrija nepietiekami iesaista
Latvijas iedzīvotājus ar valsts aizsardzību saistītajās aktivitātēs un
mūsu aizsardzības struktūru nelielais skaits," pauž politiski represētie. Savu nostāju konferences dalībnieki pauda arī Aicinājumā valsts
pārvaldes uzlabošanai.
Jau sesto gadu Latvijas Politiski
represēto apvienībai izveidojusies
veiksmīga sadarbība ar Vecbebru
Profesionālās un vispārizglītojošās internātvidusskolas kolektīvu.

Konferences dienā Latviešu biedrības namā

Konferences dalībniekiem topošie ēdināšanas speciālisti gatavoja brokastu un pusdienu maltīti.
LPRA vārdā priekšsēdētājs Gunārs
Resnais pasniedza pateicības rakstu Vecbebru Profesionālās un vispārizglītojošās internātvidusskolas
kolektīvam, kurā izteikts sirsnīgs
paldies direktoram Jānim Bakmanim, skolotājām Nadeždai Krēsliņai, Vinetai Grinšponei, Regīnai
Sniedzei, Zinaīdai Bārai, Marinai
Riekstiņai un 2., 3. Ēdināšanas
pakalpojumu kursa audzēkņiem
par gardajām uzkodām un laipno
apkalpošanu! „Sagatavot uzkodu
galdu 300 cilvēkiem – tā mums bija
vērtīga pieredze,” – atzīst jaunieši Uģis Spridzāns, Dagnija Briede,

Egita Žeikare, Līga Grauza, Madara Vilere un Zane Rudzīte. Apgūto
prasmi apkalpošanā konferences
dienā apliecināja skolas audzēkņi
Uģis Spridzāns, Artis Pudulis Līga
Akula un Marta Zālīte. „Tā bija
neaprakstāma sajūta, kad dienas
noslēgumā sirmie vīri un kundzes
piecēlās kājās un veltīja mums skaļus aplausus,” – stāsta Uģis Spridzāns. Tāpat kā iepriekšējos gadus,
Lība Zukule, kā Kokneses novada
Politiski represēto nodaļas biedre,
aktīvi iesaistījās šī pasākuma organizēšanā. Represēto nodaļas biedru
vārdā viņa teic paldies par palīdzību Ilgai Tiltiņai, atsaucīgajām skolotājām un jauniešiem par atzinīgi
novērtēto darbu!

AKTUĀLIE SPORTA PASĀKUMI
Cepuru parāde Valentīndienas noskaņās.

pusdienai par godu Valentīndienai cepuru ballei. Tika demonstrētas
daudz un dažādas cepures: vasaras,
ziemas, rūķu, jūrnieku, hūtes, kā arī
skaistas dāmu cepures. Katrs stāstī-

spēlēta vijole.
Noslēgumā kopā ar iemītniekiem
Baibu un Jāni uzdziedājām latviešu
tautas dziesmu „Bēdu manu, lielu
bēdu".

Datums

Sacensību nosaukums

14. marts
14. marts
14. marts
21. marts
28. marts

Ielu sacensību 2015 dambretes sacensības
SACENSĪBAS ATCELTAS Kokneses kauss telpu futbolā
LČ florbolā. 2.līga. Koknese - Rubene 2
Kokneses zolmeistars
Ģimeņu sporta diena

Sporta
veids
Dambrete
Telpu futbols
Florbols
Zolīte
Dažādi

Norises
vieta
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC

Norises
laiks
10.30
10.00
19.00
10.30
11.00
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28.martā Kokneses novada Iršu kausā – 2015 uzvar mājinieki!
ģimeņu sporta diena!
28.martā Kokneses sporta
centra sporta hallē notiks otrā
Kokneses novada ģimeņu sporta
diena, kur aicināti piedalīties visi
Kokneses novada iedzīvotāji, bet
īpaši tiek gaidīti tie, kas vēlas izmēģināt dažādas netradicionālas
sportiskas aktivitātes un rotaļas.
Dāvis Kalniņš,
Kokneses sporta centra direktors
Īsumā par šī gada ģimeņu sporta
dienas programmu: sacensību sākums plānots 10:00, kad visi tiks iepazīstināti klātienē ar sacensību programmu, lai varētu izlemt, kur startēt.
Vispirms visiem būs iespēja izmē-

ģināt spēkus individuālajās stafetēs,
kur katru sagaidīs 6 dažādi veiklības
pārbaudījumi, bet pēc tam piedalīties
kopīgajās stafetēs un jautrajā futbolā.
Pašiem mazākajiem būs iespēja izmēģināt PII „Gundega” sagatavotos
sportiskos uzdevumus, bet tie, kas nevēlēsies pārāk aktīvas nodarbes, varēs
kavēt laiku pie kādas galda spēles. Tāpat būs dažādi pārsteiguma uzdevumi
un rotaļas. Sacensību kopējais ilgums
plānots apmēram 3 stundas, tātad līdz
plkst. 13:00. Kokneses sporta centrs
rekomendē pasākumu apmeklēt
un iegūt optimālu sporta aktivitāšu
daudzumu visai dienai. Uz tikšanos
28.martā!

Par kausu un medaļām
cīnīsies 2009. gadā
dzimušie jaunie futbolisti

Kokneses Sporta centrā 29.martā
plkst.11:00 norisināsies sporta un veselīga dzīvesveida aktīvistu izveidoto
biedrību „SB KOKNESIS” un „SPARTIETIS” organizēts futbola kausa izcīņas turnīrs 2009. gadā dzimušajiem
bērniem.

Labākajām trīs komandām tiks
pasniegti „SB KOKNESIS” un „SPARTIETIS” kausi, kā arī tiks apbalvoti ar
medaļu un piemiņas kausu labākie katras komandas spēlētāji.
Laipni gaidīti visi mazo futbolistu
vecāki un atbalstītāji, kā arī citi veselīga
un sportiska dzīvesveida piekritēji, kuriem rūp mūsu nākamo paaudžu sportiskums un sacensības gars!
Biedrības “SB KOKNESIS”,
“SPARTIETIS”

Kokneses komandai
2. vieta Aizkraukles telpu
futbola čempionātā
4.februārī Aizkraukles sporta
centrā noslēdzās 2014/2015 gada
sezonas Aizkraukles novada atklātais telpu futbola čempionāts, kurā
šogad piedalījās piecas komandas.
Dāvis Kalniņš,
Kokneses sporta centra direktors
Turnīrā startēja arī Kokneses komanda, kas aizvadīja veiksmīgu turnīru, izcīnot 2.vietu. Pēc pirmā apļa spēlēm Kokneses komanda bija pirmajā
vietā, bet otrajā aplī tika piedzīvots arī
pirmais zaudējums un beigās tikai par
punktu koknesieši atpalika no turnīra
uzvarētājiem „Pļaviņas DM” futbolistiem.
Turnīra gaitā „Koknese” divreiz
apspēlēja „Skrīverus”, pa reizei „Aizkraukli” un „Jēkabpili”, kā arī trīsreiz
spēlēja neizšķirti – pret „Aizkraukli”,
„Jēkabpili” un „Pļaviņām”. Vienīgais
zaudējums piedzīvots priekšpēdējā
kārtā pret Pļaviņu futbolistiem.
Kokneses komandā šogad spēlēja
tikai koknesieši, uz divām spēlēm pastiprinoties ar viesspēlētāju no Rīgas.
Komandas sastāvā spēlēja Ritvars Kal-

niņš, Ilmārs Kalniņš, Dāvis Kalniņš,
Didzis Bērziņš, Dima Krupenkins,
Reinis Kuzmas, Kristaps Kovaļevskis,
Andrejs Pavļenkovs, Kārlis Beikerts un
Mārtiņš Milaševics.
Rezultatīvāko spēlētāju augšgalā
arī koknesieši – rezultatīvākais Ilmārs
Kalniņš ar 8 gūtiem vārtiem, Dāvim
Kalniņam 2.vieta ar 7 gūtiem vārtiem,
bet dalīta 4. vieta ar 5 gūtiem vārtiem
Kristapam Kovaļevskim un Andrejam
Pavļenkovam. Kokneses komanda turnīrā kļuva par labāko vārtu guvēju (32
vārti), kā arī dalīja pirmo vietu ielaistajos vārtos ar Pļaviņu komandu (abām
pa 13 ielaistiem vārtiem).
Labāko spēlētāju apbalvošanā Ilmārs Kalniņš saņēma rezultatīvākā
spēlētāja balvu, bet Didzis Bērziņš tika
atzīts par turnīra labāko vārtsargu.
„Vairogi AB” kausa izcīņā „Koknese” pusfinālā tikās ar „Jēkabpili”, kur
interesantā cīņā tika piedzīvots zaudējums ar 0:1. Jēkabpilieši arī ieguva kausu, finālā apspēlējot Pļaviņas DM.
Kokneses komandas vārdā sakām
lielu paldies turnīra organizētājiem par
turnīra veiksmīgo norisi.

Uz dambretes turnīru!
14. martā Kokneses sporta
centrā Kokneses novada „Ielu sacensības 2015” dambretes turnīrs.
Sākums pulksten 10:30. Reģistrēšanās no pulksten 9:50. Piedalās
Kokneses novada iedzīvotāji trīs
grupās – vīrieši (16+), sievietes

(16+) un bērni līdz 15 gadiem ieskaitot.
Dalības maksa 1 EUR no dalībnieka. Sacensību nolikums pieejams www.koknese.lv un Kokneses
sporta centrā. Sacensības organizē
Kokneses sporta centrs.

28. februārī uz tradicionālajām
sacensībām volejbolā pulcējās
veterānu komandas no dažādiem
Latvijas novadiem. Šogad tālākie
ciemiņi no Daugavpils un Talsiem.
Dzintars Greļs,
Sporta darba organizators Iršos

Pati ierašanās Iršos gandrīz neizbraucamo ceļu dēļ gan sagādāja galvassāpes ciemiņiem un bažas organizatoriem, tomēr spraigā sacensību
gaisotne un draudzīgā atmosfēra visa
pasākuma garumā deva dalībniekiem
pozitīvu noskaņu. Netrūka ne patiesa
prieka par veiksmīgu izspēli un uzvaru, gan mirkļa pārdzīvojuma par kļūmi un neveiksmi.
Sieviešu konkurencē visas pretinieces spēja pieveikt Talsu volejbolistes (Dace Eida, Gunita Ķīvīte, Aiga
Fogele, Marija Jaricka, Inga Frīdenberga, Jolanta Davidoviča). Otrajā vietā –
Saulkrastu komanda, trešās – Litenes
spēlētājas. Vīru grupā (45+) mājinieki
iršēnieši līdzīgās cīņās prata labāk nospēlēt setu galotnes, līdz ar to izcīnot
1. vietu. (Aivars Dambītis, Māris Belorags, Aigars Kleins, Andris Stalidzāns,
Jānis Feodorovs, Dzintars Greļs, Gun-

Prieks par panākumiem! Uzvarētāju - vīru un dāmu komandas.

tars Joksts, Modris Vilcāns). Otrie –
vīri no Litenes, trešie – lubānieši.
Paldies par atbalstu pasākumam Iršu pagasta pārvaldes vadītājai Rainai
Līcītei, atbildīgu sacensību sekretāres
pienākumu veikšanu – Lībai Zukulei, par krāšņajiem noformējumiem
– Dacei Grelei, „sāpīgo problēmu”
risināšanu Lidijai Slobodskajai, kārtību hallē - Kristīnei Jirgenai, tiesneša

pienākumu apzinīgu pildīšanu Modrim Liepiņlauskim, Guntim Lazdam,
Raivim Pālēnam.
Īpašs Paldies firmai „Mikas M”
Aizkrauklē – par saldajām veltēm katrai komandai! Šīs firmas nosaukums
atrodas arī uz Iršu volejbolistu formas
krekliņiem – cerams, tas palīdzēs iegūt
labu vietu 14. martā Jelgavā notiekošajās LSVS.52 sporta spēlēs V50+ grupā!

Slēpju pārgājiens Vecbebri –
Koknese ir noticis!
14. februāra priekšpusdienā
izsludinātā slēpju pārgājiena dalībnieki pulcējās Vecbebru pirts„Ozoliņi” pagalmā, kur notika savstarpēja
iepazīšanās un pārgājiena atklāšana ar bērnu nodziedātu dziesmu
popūriju.
Artis Zvejnieks,
Bebru pagasta sporta pasākumu
organizators
Slēpotāji pārgājienu sāka cauri vietējiem mazdārziņiem pirmās atpūtas
vietas (5 km attālumā pie Apaļu ceļa)
virzienā. Slēpojuma jaunāko dalībnieku pirmie soļi bija gana nedroši, tomēr
prieks bija vērot, kā iemaņas nostiprinājās pirmo 2-3 km laikā. Bērni jau
itin viegli apguva pieaugušo slēpošanas
tempu un grupa mērķtiecīgi virzījās
pāri baltajiem sniega laukiem. Pēc nedaudz vairāk kā 1 h 30 min. tika sasniegta pirmā atpūtas vieta. Pēc jautrās
atpūtas pauzes tālāku ceļu turpināja
četri pieaugušie pāri laukiem tieši gar
Paskuli, tad nonākot uz Ūsiņu tiltu, tad
gar Baložiem, Čiekurkalniem, Līdacēm, nonākot uz Spīķera līnijas (Meža
ielas pagarinājums). Šajā atpūtas vietā
slēpotājus sagaidīja Bebru pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Pabērza, kur visi tika
uzņemti ar smaržīgu tēju un Liepkalnu

Izturīgie slēpju pārgājiena dalībnieki.

augļu maizi. Tālākais maršruts veda pa
meža ceļu, stigu, gar dzelzceļu, pa Paugu
ceļu, gar zirgu stalli, tieši uz Likteņdārza
ceļa galu. Izmantojām izdevību pabūt
Likteņdārzā ziemā. Drīz tika risinātas
sarunas, kā nonākt līdz Kokneses centram. Nopētot ledu, redzot zemledus
makšķernieku āliņģu vietas, motorizēta
transporta riteņu pēdas, nospriedām līci
pārslēpot pa taisno. Kad tas veiksmīgi
bija izdarīts, izslēpojām Kokneses slēpotāju treniņapļa vienu malu un drīz
slēpes tika noliktas kafejnīcas „Rūdolfs”
priekštelpā, lai beidzot varētu pasēdēt
pie silta ēdiena un atcerēties pavadītās
dienas piedzīvojumus.
Paldies pasākuma tālajiem ciemi-

ņiem Ilzei un Baibai, vietējiem slēpotājiem Jānim Liepiņam, Jānim Hermanim
un Raimondam Liepiņiem, Leldei Sīpolai, Kristeram Karlsonam, Andrejam
Tomasam Zvejniekam par dalību, izturību un kompāniju! Paldies pavadītājiem:
Vinetai un mazajai Katrīnai, atbalstītājiem maršruta atpūtas vietās - Andai,
Zintim un Ilzei!
Paldies zināmajiem un nezināmajiem lauku saimniekiem, pār kuru īpašumiem virzījās slēpojuma līnija.
Jāatzīst, ka līdzīgu pasākumu notikšanai nākotnē svarīgs būtu dalībnieku
skaita palielinājums, bet cauri visam
skaidrs, ka šī bija savādāka un interesanti pavadīta ziemas diena labā kompānijā.

Lieliskas emocijas „Ielu sacensību 2015”
hokeja turnīrā
21.februāra vakarā Ogres ledus
hallē tika aizvadītas„Ielu sacensību
2015” hokeja sacensības, kurās pavisam uz ledus izgāja 8 komandas,
kopā pulcējot 31 hokeja spēlētāju.
Dāvis Kalniņš,
Kokneses sporta centra direktors
Sacensības izvērtās ļoti intensīvas,
jo katrai komandai nepilnu 3 stundu
laikā bija jāaizvada 7 spēles, kopumā uz
ledus pavadot aptuveni vienu stundu

spēles laika. Vislabākie rezultāti šoreiz
Blaumaņa ielas pirmajai komandai, kas
uzvarēja visas spēles un izcīnīja pirmo
vietu. Otrajā vietā, zaudējot tikai uzvarētājiem, 1905.gada ielas komanda,
bet trešajā vietā – Blaumaņa ielas otrā
komanda.
Turnīrā piedalījās gan spēlētāji
no Latvijas čempionāta, gan amatieru
čempionāta, gan bija arī tādi, kam šīs
bija pirmās hokeja sacensības dzīvē.
Tāpat daži pirmoreiz piemērīja hokeja

formu un kāpa spēlēt hokeju uz mākslīgā ledus. Kā lielākā daļa pēc tam atzina,
tad šīs sacensības bija izdevušās un visi
bija izspēlējušies pietiekami. Vislielākais prieks par draudzīgo un patīkamo
atmosfēru visa turnīra laikā, jo iztika
bez jebkādiem konfliktiem, kādi dažkārt mēdz rasties sacensību laikā.
Paldies turnīra organizētājiem,
tiesnešiem, turnīra idejas autoriem un
pārējiem, kas palīdzēja veiksmīgai turnīra norisei.
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Koknesiešiem trešā vieta
basketbola turnīrā

Tiek slēgti atsevišķi grants
seguma ceļu posmi

Kokneses amatieru sporta pieaugušo komandas turpina cīņu
reģionālajos turnīros un turpina
sekmīgi. 22.februārī noslēdzās Aizkraukles novada čempionāts basketbolā, kur piedalījās arī komanda „Koknese”, kas izcīnīja 3.vietu.
Dāvis Kalniņš

Līdz ar atkusni, kas šogad iestājies
jau februāra mēnesī, lai pasargātu pašvaldības ceļus, slēgti atsevišķi grants
seguma ceļu posmi, izvietojot aizlieguma zīmes. Kokneses novada Kokneses,
Bebru un Iršu Komunālās nodaļas sekos līdzi ceļu stāvoklim un nepieciešamības gadījumā veiks kustības ierobežojumus, par to informējot iedzīvotājus. Ar informāciju var iepazīties
Kokneses mājas lapā www.koknese.lv
Ja nepieciešams saskaņojums par
ceļa izmantošanu aizlieguma zīmju robežās, to saskaņot ar attiecīgā pagasta
komunālās nodaļas darbiniekiem.

Turnīrā piedalījās 5 komandas,
kas vispirms aizvadīja viena apļa turnīru (koknesiešiem bilance 2-2 un
4.vieta). Pēc tam pārspēlēs par tikšanu pusfinālā tika pārspēti „Veterāni”
no Aizkraukles. Pusfinālā tika pie-

dzīvots smags zaudējums pret nākamajiem čempioniem „Jēkabpils”, bet
cīņā par 3.vietu samērā pārliecinoša
uzvara pret „UPZ” no Aizkraukles.
Līdz ar to Koknesei bronzas medaļas.
Komandas sastāvā spēlēja pavisam 16 basketbola amatieri – Mārtiņš
Gražulis, Oskars Gražulis, Ivars Gražulis, Juris Gražulis, Niklāvs Vingris,
Edijs Lutinskis, Mārtiņš Broks, Nauris Korklišs, Didzis Bērziņš, Dāvis
Kalniņš, Andrejs Pavļenkovs, Ilmārs
Kalniņš, Otto Asmuss, Andrejs Grustāns, Mārcis Bīmanis un Kārlis Beikerts.

Florbolisti AFL regulāro
sezonu noslēdz 2.vietā
28.februārī noslēdzās Aizkraukles florbola līgas (AFL)
2014/2015 gada regulārā sezonā,
kur deviņu komandu konkurencē
2.vietu izcīnīja „Koknese”.
Dāvis Kalniņš
Par čempioniem šajā sezonā kļuva Lielvārdes florbolisti, kas pirmajā
aplī Koknesei zaudēja, bet otrajā izcīnīja uzvaru. Koknesei pirmo vietu liedza izcīnīt neveiksme pirmajā
aplī pret Krustpili (sezonas bilance
4-1), kā arī zaudējumi otrajā aplī pret
„Silrozes” un jau iepriekš pieminēto
Lielvārdi. Izcīnītā 2.vieta garantē spēlēšanu AFL izslēgšanas spēļu pusfinālā, kur būs jātiekas ar pāra „Silarozes
- Krustpils” uzvarētāju.

Tikmēr turnīru 8.vietā noslēdza cita Kokneses novada komanda
„Vecbebri”, kas apsteidza Kurmenes
komandu. Turnīra laikā Vecbebru
komandai izdevās izcīnīt 2 uzvaras.
Par regulārās sezonas rezultatīvāko spēlētāju kļuva Rihards Krauklis no Kokneses komandas, kam
12 spēlēs 53 (31+22) punkti. Otrais
rezultatīvāko sarakstā ar 36 (21+15)
punktiem cits koknesietis Gatis Egle,
bet nākamais rezultatīvākais no Kokneses komandas bija Niklāvs Vingris,
kam 11 spēlēs 21 punkts. Rezultatīvākais no Vecbebru komandas Krists
Bitenbinders ar 20 punktiem.
„Koknese” turpina cīņas arī Latvijas čempionāta 2.līgā, kur turpinās
cīņa par iekļūšanu izslēgšanas spēlēs.

„Anekdošu Virpulis"
Koknesē
Kamēr citi vēl gaida cīruļputeni, anekdošu virpulis sagriezis savu
riņķa danci Koknesē, lai jau 1.aprīlī
turpinātu griezties Rīgā, Rīgas Latviešu biedrības namā.
Inguna Žogota
Stāstīt anekdotes nav viegli, jo
jāprot sasmīdināt auditoriju, noturēt tās uzmanību, ieinteresēt. Labāk
ir klausīties un priecāties par jokiem no skatītāju rindām. Tāpēc šis
konkurss nav pārāk daudzskaitlīgs.
Talantīgu smīdinātāju nemaz tik

daudz nav.
Nepietiek ar dažām anekdotēm,
vajag zināt daudz, lai tad, kad otrs izstāsta kādu, kuru tu arī gribēji stāstīt,
tev ātri būtu rokā nākamā... Dažiem
bija zināmas 8... citiem 13... bet bija
arī pussimts anekdošu pūrā!
Uz konkursu Rīgā dosies: Krista
Strazdiņa, 4.a klase, Estere Vingre,
4.b klase, Dana Šiballo, 3.b klase. Visas ir Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas skolnieces. Paldies skolotājām
un vecākiem!
Lai meitenēm veicas!

Zemes stunda – 2015. gada
28. martā plkst. 20:30-21:30
Mēs netaupām elektroenerģiju,
mēs skaitām to! Cik daudz enerģijas
tiek iegūtas, kad visa pasaule vienu
dienu vienojas - gan domās, gan darbos katru dienu un katru stundu dzīvot dabai draudzīgāk.
Zemes stunda ir lielākais klimata
tēmai veltītais pasākums, kāds jebkad
noticis. Tās laikā miljoniem cilvēku
visapkārt pasaulei vienojās, izslēdzot
apgaismojumu uz vienu stundu, lai
pieprasītu izlēmīgu rīcību klimata
problēmu risināšanai. Vēl vairāk katru gadu tieši Zemes stundas laikā
rodas jauni izaicinājumi un apņēmības, ko īstenot.
Jau devīto reizi marta mēneša pēdējā sestdienā cauri laika joslām visā

pasaulē svinēs Zemes stundu.
2015. gada 28. martā laikā no
20:30-21:30 ikviens iedzīvotājs un
uzņēmums ir aicināts simboliski izslēgt apgaismojumu uz vienu stundu, lai parādītu savu apņemšanos
videi draudzīgākai rīcībai ikdienā.
Piedalies! Lai arī kur Tu būtu
2015. gada 28. martā 20:30 - uz
stundu izslēdz gaismu savā istabā,
mājā, dzīvoklī.
Aicina Pasaules Dabas Fonds

Kokneses mājas lapā būs informācija, kad ceļa zīmes tiks noņemtas.

Kokneses pagastā
Aizlieguma ceļa zīmes Nr.312
„Masas ierobežojums 4t” uz Kokneses
pagasta:
1) ceļiem: Spīdolas - Ūsiņi; Karjers
- Urgas Grotēni; Spruļi - Birznieki Pauliņi; Ratnicēni – Austrumi; Bormaņi - Upeslīči; Bilstiņi - Atradze; Līdums
– Auliciems; Vecā šoseja- Kaplava; Bidēgi Auliciems;
2) ielām: Dzeņu iela; Zemeņu iela.
Aizlieguma ceļa zīmes Nr.306

„Kravas automobiļiem braukt aizliegts”
uz Kokneses pašvaldības ceļa Bilstiņi Atradze.
2015.gada 2.marta
Rīkojums
Nr.20.

Bebru pagastā
Aizlieguma ceļa zīmes Nr.312
„Masas ierobežojums 4t” uz Bebru pagasta ceļiem: Ozoli - Lobes ezers; Lanti - Lobes ezers; Tupiešēni - Kroglejas;
Blankas - Zemgaļi - Beņķi; Bebri - Stalidzāni - Plepi.
2015. gada 26.februāra Rīkojums
Nr. 3

Likteņdārza labdarības izsoles
darbu izstāde - no 11. marta
galerijā „Daugava”
Trešdien, 11. martā, pulksten
18 jaunajās galerijas „Daugava”
telpās Rīgā, Ausekļa ielā 1, tiks
atklāta Likteņdārzam veltītās
labdarības izsoles darbu izstāde.
Tajā būs aplūkojamas gleznas,
grafikas, fotogrāfijas, keramikas
un tēlniecības darbi, izcilu cilvēku
rokraksti un aktieru kostīmi.
Valda Auziņa,
„Kokneses fonda” valdes
priekšsēdētāja
Izstāde būs apskatāma līdz 20.
martam, kad „Mūzikas namā Daile”
notiks darbu izsole. Pirms izsoles –
labdarības pasākuma pirmajā daļā
- būs iespēja noklausīties izcilu māks-

lasē īpaša uzmanība pievērsta Latvijas
nacionālajiem simboliem un Atmodai. Izsoles darbu digitālais katalogs
apskatāms http://izsole.liktendarzs.lv/
Izsolē būs iespēja iegādāties Paula
Bankovska, Jāņa Petera un Zigmunda
Skujiņa rokrakstus, Ulda Brieža, Ata
Ieviņa, Gvido Kajona un Anitras Novikas fotogrāfijas, Anatolija Borodkina, Ineses Brants, Mildas Brutānes,
Jevgenijas Loginovas, Helgas Ingeborgas Melnbārdes, Marutas Raudes
un Žanetes Žvīgures porcelāna un
keramikas darbus.
Izstādē būs iespēja apskatīt un izsolē iegādāties darbus, kuru autori ir
Jānis Anmanis, Ilze Avotiņa, Katrīna
Avotiņa, Kristīne Luīze Avotiņa, Liena

movs, Viktorija Pelše, Paulis Postažs,
Juris Putrāms, Vilnis Putrāms, Māris
Subačs, Genādijs Suhanovs, Laimonis
Šēnbergs, Juris Utāns, Māra Vaičunas,
Imants Vecozols, Aivars Vīlipsōns,
Andris Vītoliņš, Otto Zitmanis un
Osvalds Zvejsalnieks.
Galerija „Daugava” atvērta no
otrdienas līdz piektdienai - no pulksten 11 līdz 18, sestdien - no pulksten
11 līdz 17, svētdien un pirmdien slēgta. Izstādes laikā aicinām reģistrēties izsolei un iegādāties izsoles
katalogu.
Pasākumu atbalsta AS „Latvijas
valsts meži”, Valsts kultūrkapitāla
fonds un „Mūzikas nams Daile”.Iegūtie līdzekļi tiks ieguldīti Likteņdārza

linieku koncertu, kurā uzstāsies Latvijas Radio bigbends, pie klavierēm
– maestro Raimonds Pauls, soliste Kristīne Prauliņa.
Šogad Likteņdārzam veltītā labdarības izsole notiks piekto reizi, un
tajā, atbalstot Likteņdārza tapšanu,
būs iespēja iegādāties 70 mākslas
priekšmetus. Šā gada izsoles darbu at-

Baklāne, Inta Celmiņa, Kārlis Danne,
Juris Dimiters, Laima Eglīte, Edvards
Grūbe, Anna Heinrihsone, Helēna
Heinrihsone, Ivars Heinrihsons, Ieva
Iltnere, Andrejs Kalnačs, Frančeska
Kirke, Ernests Kļaviņš, Tatjana Krivenkova, Gunārs Krollis, Nikolajs Kūlainis, Dita Lūse, Irēna Lūse, Gunārs
Lūsis, Ivars Miķelsons, Aleksejs Nau-

būvniecības turpināšanā.
Ieeja uz 20. marta pasākumu (gan
koncertu, gan izsoli) ir ar ielūgumiem, atbalstot Likteņdārzu ar ziedojumu no 50 EUR. Ielūgumus aicinām
iegādāties savlaicīgi „Mūzikas namā
Daile” vai pieteikt pa e-pastu info@
koknesesfonds.lv vai tālruni 2947
6146 vai 2549 5544.

Piešķirti līdzekļi tēlnieka V.Jākobsona
muzeja aizsardzībai un saglabāšanai

Valsts Kultūrkapitāla fonds
apstiprinājis Kokneses novada
domes iesniegto projektu „Kultūrvēsturiskās vērtības - tēlnieka
Voldemāra Jākobsona memori-

ālās mājas-muzeja aizsardzība
un saglabāšana nākamajām paaudzēm”, piešķirot prasīto finansējumu EUR 1600,00 apmērā. Ar
Valsts Kultūrkapitāla fonda un
Kokneses novada domes atbalstu
tiks veikti ēkas saglabāšanas un
aizsardzības darbi. Ēkas sienas
390 m 2 platībā tiks apstrādātas ar

antiseptiķi un līdzekli aizsardzībai pret uguni. Projekta rezultātā būs saglabāta kultūrvēsturiska
liecība - tēlnieka memoriālā māja,
kurā mākslinieks ir darbojies lielu daļu sava mūža un kura glabā
Voldemāra Jākobsona klātbūtnes
sajūtu un sniedz ieskatu 20.gadsimta latvieša dzīvesziņā.
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PA „Kokneses sporta centrs”
aicina darbā
ADMINISTRATORU
Galvenie pienākumi
• komunikācija ar klientiem
• kasiera pienākumi
• apmeklētāju uzskaite
Prasības pretendentiem
• vidējā vispārējā vai profesionālā izglītība
• teicamas komunikācijas spējas
• atbildības sajūta
• labas datorprasmes (MS Office, pārlūkprogrammas)
• vēlamas iemaņas darbā ar kases aparātu
Piedāvājam
• pilna laika darbu
• sociālās garantijas
Pretendentiem jāsūta savi CV līdz 2015. gada 15.martam
uz e-pastu sportacentrs@koknese.lv.
Papildu informācija pa tālruni 29360940.

Ar jauno mācību gadu būs Pērses
sešklasīgā pamatskola
25. februāra Kokneses novada domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu
ar 2015. gada 31. augustu reorganizēt Pērses pamatskolu par sešklasīgu
Pērses sākumskolu, atbilstoši Izglītības likumam, Izglītības un zinātnes
ministrija ir saskaņojusi Pērses pamatskolas reorganizāciju, pārveidojot
to par Pērses sākumskolu. Pirms šī
emocionāli smagā lēmuma pieņemšanas 10. februārī Pērses pamatskolā
ar skolas kolektīvu un vecākiem tikās
Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris, izglītības darba
speciāliste Lauma Āre, Iršu pagasta
pārvaldes vadītāja Raina Līcīte un novada domes deputāts Pēteris Keišs, lai
pārrunātu skolas turpmāko nākotni.
Tuvākajos gados prognozes liecina,
ka 7. – 9. klasē kopumā mācītos 9
skolēni. Skolēnu nepietiekamā skaita

dēļ, apvienojot klases, mācību procesā iespējams pasliktinātos izglītības
kvalitāte.
Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris skaidroja - likumā „Par pašvaldībām” noteikts, ka
pašvaldībai jānodrošina sākumskolas
izglītība tuvāk skolēnu dzīvesvietai.
Kokneses novadā skolēni var iegūt
vispārējo pamatskolas izglītību Bebru
pamatskolā, Vecbebru Profesionālajā
un vispārizglītojošā internātvidusskolā, Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā.
„Kokneses novada dome līdzās
valsts piešķirtajai mērķdotācijai pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu
darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām, piešķir papildus līdzekļus no
pašvaldības budžeta pedagogu darba
samaksai, lai nodrošinātu sekmīgu

mācību procesu Pērses pamatskolā,”
informēja Lauma Āre, izglītības darba
speciāliste. Pērses pamatskolas direktore Gaļina Kraukle izteica šaubas vai
nākamajā mācību gadā spētu nodrošināt speciālo priekšmetu pedagogus
7. – 9. klasē. Iršu pagasta pārvaldes
vadītāja Raina Līcīte pauda savu viedokli, ka mācību iestādei būtu tomēr
jāsaglabā pamatskolas statuss. Lai arī
vecāku domas dalījās, vairumā Iršu
pagasta ļaudis atzina, ka lēmums ir
pamatots un ir laiks domāt, kurā no
novada mācību iestādēm viņu bērniem izvēlēties turpināt iegūt pamatskolas izglītību.
„Esmu Iršu pagasta patriots, bet
šajā situācijā mums diemžēl jāpieņem lēmums par Pērses sešklasīgās
sākumskolas izveidi”, tikšanās reizē
sacīja Pēteris Keišs.

Ar prieku par dzīvi!
SIA „Koknese Komunālie pakalpojumi”,
Reģ. Nr. 48703001147,
pagarina pieteikšanos uz Parāda piedzinēja amatu
Prasības pretendentam:
• juridiskā izglītība (vismaz pirmā līmeņa);
• vēlama darba pieredze parādu piedziņas jomā;
• teicamas prasmes darbā ar datoru un biroja tehniku;
• labas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
• spēja strādāt patstāvīgi, uzņemties iniciatīvu un atbildību;
• loģiska, strukturēta un analītiska domāšana, precizitāte.

Februāra nogalē senioru klubiņš
„Pīlādzītis” radošajām aktivitātēm
piešķirtajās jaunajās telpās Sociālā
dienesta ēkā organizēja pirmo pasākumu, gaidot Starptautisko sieviešu
dienu. Dalīties savā dzīvesziņā, vairot prieku un labestību enerģiskajām
klubiņa dalībniecēm novēlēja Sociālā

dienesta kolektīvs.
Dzejas mīļotājas Ilgas Sīles uzstāšanās bija saulains sveiciens skaistākajos marta svētkos. Ilgas kundzei piemīt
apbrīnojama atmiņa, sev tuvos dzejoļus viņa zina no galvas. Viņas skandētājās dzejas vārsmās atklājās sievietes –
ģimenes pavarda sargātājas sūtība. Ar

Vienoti sportā
Ar nostāšanos ierindā, sasveicināšanos un jautrām stafetēm Bebru
pamatskolā 11. martā sākās skolas

padomes rīkotā sporta diena skolēniem, vecākiem un skolotājiem. Pēc
stafetēm sākumskolas un pamatsko-

Galvenie pienākumi:
• sekot rēķinu samaksas termiņu izpildei;
• parādniekiem izsūtīt brīdinājumus, izsaukt uz pārrunām;
• sagatavot un iesniegt prasības par parāda piedziņu tiesā, piedalīties
tiesas sēdēs;
• sekot tiesas spriedumu izpildei, sadarboties ar tiesu izpildītājiem.
Pieteikuma dokumentus
(CV, motivācijas vēstuli, izglītības dokumentu kopijas)
pretendenti līdz 2015.gada 16.martam
var nosūtīt uz e-pasta adresi: komunalie@inbox.lv
vai pa pastu 1905.gada iela 7, Koknese, Kokneses pagasts, Kokneses
novads, LV-5113, vai iesniegt personīgi SIA „Kokneses Komunālie
pakalpojumi”, 1905.gada ielā 7, Koknesē,
Kokneses pagastā, Kokneses novadā, trešajā stāvā lietvedei.
Papildu informācija: tālr.29112845
Sporta pasākumu vadīja Liāna Teplova.

Kokneses Novada Vēs s novēl saviem
lasītājiem gaišus Lieldienu svētkus un
aicina apmeklēt Lieldienu dievkalpojumus!
Kokneses Romas – katoļu draudzes baznīcā
3. aprīlī plkst. 10.00 – Krusta pagodināšanas
dievkalpojums
4. aprīlī plkst. 10.00 – Vigīlijas sv. Mise
5.aprīlī plkst. 11.00 – Rezurekcija, procesija,
Lieldienu sv. Mise
Vecbebru Svētās Ģimenes Romas katoļu baznīcā
4. aprīlī plkst. 21.00 – Vigīlijas sv. Mise
5. aprīlī plkst.15.00 – Lieldienu sv. Mise
Iršu Romas katoļu baznīcā
6. aprīlī plkst. 11.00 – Sv. Mise
Kokneses evanģeliski luteriskajā baznīcā
2. aprīlī plkst. 19.00 – Zaļās Ceturtdienas
dievkalpojums
3. aprīlī plkst. 19.00 – Lielās Piektdienas
dievkalpojums
4. aprīlī plkst. 23.00 – Klusās Sestdienas
dievkalpojums
5. aprīlī plkst. 00.00 – Lieldienu rīta dievkalpojums
5. aprīlī plkst. 10.00 – Lieldienu dievkalpojums

laba vēlējumiem tika sveiktas februārī
dzimušās jubilāres – viņām katrai apsveikuma rindas bija veltījusi dzejniece Dzidra Čumakeviča.
„Pīlādzīša” vadītāja Marita Radvila, vēlot visiem senioriem darbīgu
pavasari, aicina: „Ar prieku par dzīvi
nāciet mūsu pulciņā !”

Kokneses Ģimenes atbalsta dienas centra
aktivitātes MARTA otrajā pusē
“Pavasara un dzeltenās krāsas mēnesī”
16.03 – 20.03 Skolēnu brīvlaika nedēļa
Pirmdien – drošība uz ielas, pie dzelzceļa
Otrdien – misija nr.5 “Kustoņu diena”
Trešdien – “ieaustie raksti mūsu gada skaitļos”
Ceturtdien – “top ābolkūka”
Piektdien – spēles gan telpās, gan ārā.
23.03. – 27.03 Gatavojamies Lieldienām!
Pirmdien – pieklājīga uzvedība
Otrdien – daba atmodusies, kādi dabas materiāli
pieejami ap DC Lieldienu olu dekorēšanai.
Trešdien – Lieldienu dekoru gatavošana
Ceturtdien – karalis “Pelmenis” – cepam,
vārām, izzinām no kā tapis.
Piektdien – Lieldienu tradīciju un paražu izzināšana
30.03 – 03.04.
Pirmdien – drošība ar uguni un gāzi vārot Lieldienu olas
Otrdien – misija nr.6 “Lieldienu olu meklēšana”
Trešdien – 1.aprīlis – joku diena (nāc uz DC ar anekdoti kabatā)
Ceturtdien – krāsojam Lieldienu olas
Piektdien – Lielās Piektdienas lustes

las skolēni spēlēja tautas bumbu. Kad
beidzās volejbola spēles meistarības
pārbaude, katrs varēja sevi apliecināt
individuāli, metot bumbu basketbola
grozā.
Klašu audzinātāji un vecāki izvēlējās, kuros sporta veidos piedalīties,
bet itin visās aktivitātēs dalību ņēma
skolas direktore L. Degtjareva.
Kopvērtējumā labākie no skolēniem bija Juris Tomaševskis un Viktorija Daube, vecāku vidū sportiskākā izrādījās Gita Kosmačevska, bet
no skolotājiem – L. Degtjareva.
Pasākumu sponsorēja „Ievas
siers”. Paldies skolas padomes priekšsēdētājai Liānai Teplovai par veselīgo,
jautro un pozitīvām emocijām bagāto
pēcpusdienu!
Bebru pamatskolas informācija
Dz. Sniedzes foto

VEICU
visu veida datoru
(porta vo/stacionāro)
REMONTU,
DIAGNOSTIKU, TĪRĪŠANU,
PROGRAMMATŪRAS
UZSTĀDĪŠANU
Kokneses novada
iedzīvotājiem.
Draudzīgas cenas, kvalita vs
darbs un individuāla pieeja
garantēta katram klientam.
T. 7454825 (Ivo)
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Radošās apvienības „Mazā taka” sveiciens marta skaistākajos svētkos!
MAIJA STEPĒNA
Kā sieviete
Es esmu
Vaļā palaists vējš,
Kas debesjumā krāsas jauc,
Es esmu
Pamodusies bite,
Ko saulīte
Uz satikšanos sauc,
Bet pāri visam esmu es Tik vienkārša un
Nesaprasta
Kā Sieviete uz Pasaules...
Novēlējums
Skani tālu! Kamēr skanēt tu vari!
Lai atbalsis atskan
No tiem, kas līdzi grib skanēt..
Skani tālu! Kamēr skanēt tu vari!
Lai klausās tie lepnie,
Kam lepnums neatļauj skanēt...
Skani tālu! Kamēr skanēt tu vari,
Lai atbalsis atskan...

DZIDRA ČUMAKEVIČA
Sievietes sūtība...
Sievietes sūtība pasaulē šajā,
Dzīvību dot un to nosargāt prast,
Dvēseles skaidrību iemiesot citos,
Gudrības avots, kur atbildes rast!
Sievietes sūtība ziedoties, piedot,
Spēku rast sevī, kad izsīkt tas sāk,
Gaismu, ko izstaro sievietes acis,
Tā jau no debesu dziļumiem nāk!
Sievietes sūtība mīļumu vairot,
Pasaules telpā, kā sēklu to sēt,
Zaigot kā dardedzei arī pēc
vētras,
Vai tiešām kāds spētu to nemīlēt!
Sievietes būtība, maiguma
simbols,
Eņģeļa vieglums uz spārniem, kas
krauj,
Ikdienas rūpes uz lūpām ar
smaidu,
Cīnās kaut negaiss nost spārnus
tai rauj!
Sieviete stiprā, visdaiļā un gudrā,
Nevīstošs zieds, kas tā reibināt
māk,
Ziedot, kā saudzē tu pumpurus
savus,
Jo dzīvot tu neproti savādāk!

OLGA KĻAVIŅA
Caur tevi ....
Pavasaris nāk ar saules smaidu
Un ar tavu acu skatu mīļotā,
Neviltotu, tādu vienmēr gaidu,
Tev vēlos teikt - tu mana vienīgā.
Tik daudz teikumu un vārdu raidu
Vien tikai tev, tev manis gaidītā,
Patiesi no sirds tos laukā laidu,
Vien saproti aizvien - tu laimīgā.
Tevi gaidīju un vienmēr gaidu,
Es tevis un tu manis apburtā,
Meita, sieviete un bērnu māte,
Un pati mīlestībā radītā.
Es cildināšu vārdu sieviete,
Jo uzdevums uz pasaules tavs
svēts,
Šeit mīlestību mīlestība esi,
Caur tevi cilvēkbērns ir
piedzemdēts!

ĀRIJA ĀRE
***
No katras dienas,
No katras nakts,
No katra izteikta vārda,
No lietus lāses vai saules stara
Paliek atmiņu stīgas
Un izdzīvotais laiks.
Nakts nomaina dienu,
Vārds nomaina vārdu.
Sejā iespīd silts saules stars,
Nāk jauns cerību pavasaris.

Es biju tā
Es biju tā, kas šūpojās
Koka trauslajās galotnēs,
No mākoņiem sasaucu vēju
Un kopā ar viņu gavilēju.
Es biju no tām, kura peldējās
Upes ūdeņos straujākos,
Tur zelta zivtiņai pretim skrēju,
Ūdeni šļakstot, to pazaudēju.
Es biju no tām, kas saplūca
Pļavas ziedu visjaukākos
Tos vītnē viju un vējos gāju,
Ka ātri tie vītīs – nezināju.
Jo biju no tām, kura ievijās
Kādā acu skatienā klusā,
Sapratu toreiz, ka skatiena ziba,
Nāks manā dzīvē kā mīlestība.
Varbūt to izlūdzu vējam,
Šūpojot koka galotnēs,
Varbūt to atradu kādā ziedā
Un ieviju savā likteņa pavedienā.

JURIS SILIŅŠ
***
Rīts no Daugavas kāpj krastā
Marta dvesmā neparastā,
Tinies miglas vālā maigā
Tālē brauc.
Visu skaujot, visu glāstot,
Savus sapņus visiem stāstot,
Latvju tautu jaunai dienai
Celties sauc.
Zvaigznes dziest, bet mēness
sirpis
Eglē guļ kā milzīgs irsis
Un par to, ka vaigs jau bālē
Klusi skumst.
Gracioza stirna mēmi
Slīd uz meža pusi lēni.
Piesardzīgi skatam zūd, kur
Eglājs tumst.
Ai, Daugaviņa, saullēkta stundā
Tās labās domas šī rīta jundā
Kā Svētavots no tevis plūst
Man dvēselē.
Drīz puķes ziedēs un ledu kliedēs,
Un ziemas rētas drīz saule
dziedēs.
Uz tava krasta daudz jaunu balsu
Par mīlu dziedās Koknesē.
Ai, Daugaviņa … Ai, Daugaviņa! –
Kas var jaukāks dzīvē būt,
Par to sirds, ko mīlā jūt?
Ai, Daugavi-ī-i-ī-i-ņaaaa.

SARMĪTE RODE
***
Apstādini šo mirkli,
Ļauj upei mierā dusēt,
Seno dienu baltumā
Tavs krekls vējā žūst.
Atmiņas negrib klusēt,
Vēl tie vārtiņi vaļā,
Sirds savu ceļu zina
Uz vienu pavasari,
Kur mākoņi virs galvas
Visbaltāko ievu uzziedina.

ANITA LIEPIŅA
***
Skolā iemācīja rakstīt uzmetumu,
Tīrraksts lai baudāmāks top.
Ko iesākt ar dzīves apnikumu –
Padoms netika dots.
Es – tavs uzmetums
sirdsatvērtībai.
Nez’, kāds tīrraksts? Vai glabā vēl to?
Varbūt „sirdsuzmest” apsēstībai
Vēl arvien tev ir jāvergo?
Cilā melnrakstus, lappuses kārto,
Rindo secībā – sējumos sien.
Raksts ir glītāks, kaut vāciņos
vāko,
Tomēr tīrāks nav it neviens.
Es – tavs melnraksts kautrajos
skūpstos,
Glāstos trīs vēl kur pieskāriens.
Es tavs acu atvaru dzidrums,
kurā iebridis nav vēl neviens.

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

AURA AICINA martā - aprīlī 2015
MARTS
Trešdienās – 4., 11., 18., 25. martā- manuālā terapeita, dziednieka Igora
Civako pieņemšana – masāžas, konsultācijas, atveseļošanās programmu
sastādīšana.
Pieteikties pa t.:26386251 (Daina).
7.03. pl. 9.00 Dziedniecības Akadēmijas I un III kursa nodarbība.
Psiholoģija. Pasniedzēja Kristiāna Lapiņa.
15.03. pl. 9.00-12.00 Ci - GUN praktiskās nodarbības.
Vadīs Astrīda Pantele (SPDzA pasniedzēja). Laipni aicinām piedalīties!
T.: 22319558
17.03. Dmitrija Guļajeva pieņemšana (Dziedināšana ar mantru vibrācijām
). Lūdzam iepriekš pieteikties pa tālr. 22319558
20. 03. pl.9.00. Pieņems sporta ārsts - dziednieks Visvaldis Bebrišs. Palīdz
balsta- kustību sistēmas, locītavu slimību gadījumos. Iepriekš pieteikties pa
t. 22319558
21.03.Dziedniecības Akadēmijas I un III kursa nodarbība.
Kosmohumānisms. Pasniedzēja Iveta Čevere.
26.03. Dziednieces Ingas Pērles pieņemšana. Strādā ar sieviešu dzimtas
karmas problēmām.Pieteikties pa t. 22319558
28.03. Pieņems Ērgļu dziedniece Biruta Fedotova. Palīdz atbrīvoties no
atkarībām (alkohols, smēķēšana, azartspēles).Dziedina kaulu, locītavu, nervu
slimības, strādā arī ar bērniem, noņem rozi , nobrīnējumu, skaudību.Palīdz
sakārtot ģimenes attiecības, biznesu. (Iepriekš pieteikties, t. 26499913)
29.03.10.30 Lielais Meditāciju aplis. 2 meditācijas.
Vada Reiki meistars Oļegs Demidovs.
APRĪLIS
Trešdienās – 1., 8., 15., 22., 29. aprīlī - manuālā terapeita, dziednieka
Igora Civako pieņemšana – masāžas, konsultācijas, atveseļošanās
programmu sastādīšana.
Pieteikties pa t.:26386251 (Daina).
10.04. Pieņems dziednieks-ekstrasenss Vasilijs Ščerbaks.
Liela pieredze smagu dzīves situāciju un ģimenes problēmu korekcijā,
situāciju līdzsvarošanā. Pieteikties pa t.: 22319558
11.04.pl.9.00 Dziedniecības Akadēmijas I un III kursa nodarbība.
12.04.pl.9.00 Dziedniecības Akadēmijas I un III kursa nodarbība.
17.04. Pieņems sporta ārsts - dziednieks Visvaldis Bebrišs. Palīdz balstakustību sistēmas, locītavu slimību gadījumos. Iepriekš pieteikties pa
t. 22319558
14.04. Dmitrija Guļajeva pieņemšana (Dziedināšana ar mantru
vibrācijām). Lūdzam iepriekš pieteikties pa tālr. 22319558
18.04. Ekstrasenses Aijas Trofimovas lekcija. Iespējams pieteikties uz
individuālām konsultācijām.
19.04.pl.10.30. Lielais Meditāciju aplis. 2 meditācijas.
Vada Reiki meistars Oļegs Demidovs.
25.04. Pieņems Ērgļu dziedniece Biruta Fedotova.
(Iepriekš pieteikties pa t. 26499913)
26.04. pl. 9.00-12.00 Ci - GUN praktiskās nodarbības.
Vadīs Astrīda Pantele (SPDzA pasniedzēja). Laipni aicinām piedalīties!
T.: 22319558
28.04. Dmitrija Guļajeva pieņemšana
(Dziedināšana ar mantru vibrācijām)
Lūdzam iepriekš pieteikties pa tālr. 22319558
MŪSU JAUNUMI
Šai gadā sākam organizēt vairāk praktisko nodarbību veselības
nostiprināšanai. 1 - 2 reiz mēnesī organizējam ci - gun praktiskās
nodarbības ( vada Astrīda Pantele ). Ci-gun ir efektīva ārstnieciska
atveseļošanās sistēma, kuras apgūšana un praktizēšana neprasa līdzekļu
ieguldījumu, toties ļauj cilvēkam kļūt možam un enerģijas pilnam. Laipni
aicinām!
Laba sadarbība veidojas ar Visvaldi Bebrišu – sporta ārstu, skolotāju,
praktiķi.Viņš „dakterē kustības - miesas, gara, domu un emociju kustības – jo
pasaule irsavstarpēji saistītu vibrāciju kopums“. Pašlaik dziednieks 1 – 2 reizes
mēnesī pieņem AURĀ. Iepriekšēja pieteikšanās.
Aprīlī esam uzaicinājuši ekstrasensi Aiju Trofimovu no Ogres (būs
nodarbība), un ģimenes sarežģījumu dziednieku
Vasiliju Ščerbaku no Rīgas (konsultācijas).
27. maijā pieņems SPDzA rektors, plaši pazīstamais
dziednieks Oskars Peipiņš.
„AURAS“ pasākumu plāni atrodami arī mūsu mājaslapā:
http://centrsaura.wix.com/aura
Tur atrodama arī plašāka informācija par dziedniekiem,
kuri pieņem pie mums AURĀ.
Par ierosinājumiem varat rakstīt arī
uz e-pastu: centrs.aura@inbox.lv
vai zvanīt: t.: 22319558, 26386251, 29193931.
Laipni gaidām mūsu centrā!

Kokneses kultūras namā 14. martā
no pulksten 10 - 14 visi laipni gaidī uz
KRĀMU TIRDZIŅU „ANDELE MANDELE”,
lai rgotos, iegādātos vai iemainītu dažādas lie ņas,
man ņas, nieciņus bērniem.
Sīkāka informācija T. 29356318

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
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PIEMINĀM AIZSAULĒ
AIZGĀJUŠOS

16.

Kokneses novada Dzimtsarakstu nodaļā februārī reģistrēti 4
mirušie.

PDLMƗ

Bet dzīve nepametīs zemi šo,
Un piepildīts taps viss, ko tu reiz slāpi.
/B.Martuževa/
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ELEONORA CAUNE (1922.)
KOĻA OHŅEVSKIS (1957.)
VOLDEMĀRS
LASUMS-LASMANIS (1950.)
LĪVIJA LŪCIJA BENDZULE (1937.)

Izsakām līdzjūtību
tuviniekiem.

LĪDZJŪTĪBAS

.RNQHVHV7ǌULVPDFHQWUVVDGDUEƯEƗar Kokneses
SDJDVWDELEOLRWƝNXDLFLQD

Košu ziedu, dziesmu klusu,
Nav ko citu dāvināt.
Vieglas smiltis, saldu dusu
Kapu kalnā māmulīt.
/Latv.t.dz./
Skumju brīdī esam kopā ar
Initu Leimani, māmiņu mūžībā
pavadot.
PII ”Gundega” kolektīvs

PHNOƝVLPSƝWƯVLPDWUDGƯVLP
8]EXUVLP SDãL VDYX YHOR VWƗVWX SDU ODLNX NDG 
gadsimta 20.- JDGRV/DWYLMƗELMDVHãDVYHORVLSƝGX
UǌSQƯFDV NDG NDWUDP DNWƯYƗV DWSǌWDV FLHQƯWƗMDP ELMD
VDYVÄƜUHQSUHLVV´YDLÄ/DWYHOOR´

Tas visskumjākais brīdis,
kad mīļa sirds
Uz mūžu mūžiem
pārtrūkst un stājas,
Tad zvaigznes pie
debesīm asarās mirkst
Un tukšas kā klajums kļūst mājas.
Skumju brīdī esam kopā ar
Māri Vitti un viņa ģimeni,
no mātes atvadoties.
Draugi: Velga un Valdis,Inese un
Normunds,Nellija,Dzintra un Jānis
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Pārtrūka stīga, apklusa dziesma,
Apdzisa zvaigznes, saira sapņi.
Viss tas notika pēkšņi un strauji,
Pielijis sāpju un asaru trauks.
Izsakām līdzjūtību
Elitai Vaivadei,
brāli pavadot mūžībā.
PII “Gundega” kolektīvs

„Ripo laika rats un tu lÄdzi
tam pats!”
(NVSRQƗWXVL]VWƗGHLJDLGƯVLP.RNQHVHV7ǌULVPDFHQWUƗXQ.RNQHVHVSDJDVWDELEOLRWƝNƗ

20. martā
plkst. 20.30
21. martā
plkst. 11.00
21. martā
plkst. 12.30
25. martā
plkst. 13.30

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

Kokneses
kultūras namā

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

Kokneses
kultūras namā

Koncerts “PAVASARIS BRĪNUMDARIS ČUČUMUIŽĀ” kopā ar rūķi Taustiņu un Rūķu
krustmāmiņu /komponistu Atvaru Sirmo un aktrisi Dinu Bitēnu-Sirmo/. Ieejas maksa:
bērniem 2 eiro; pieaugušajiem 3 eiro. Biļešu iepriekšpārdošana.
Komunistiskā terora upuru piemiņai veltīts atceres pasākums:
piemiņas brīdis, koncerts Bebru pamatskolā, Kokneses novada represēto nodaļas
rīkotā konkursa dalībnieku apbalvošana.

Kokneses
kultūas namā
Bebros, pie
Piemiņas
akmens

25. martā
plkst. 17.00

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

pie Kokneses
kultūras nama

26. martā
plkst. 19.00

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

Kokneses
kultūras namā

28. martā
plkst. 18.00

Novada deju kolektīvu koncerts “LECAM PA VECAM, LECAM PA JAUNAM...”

Kokneses
kultūras namā

29. martā

5. aprīlī
plkst. 12.00

Biedrība “Baltaine” aicina uz pasākumu “Satiec savu meistaru!2015” plkst. 11.00
Kokneses kultūras namā, kur būs tikšanās ar dažādiem amatniekiem.
Plkst. 14.00 Kokneses pagasta “Būnīšos” tiks izrādīts kulinārais mantojums.
Iepriekšēja pieteikšanās pa tālr.: 26575499 (Inguna).
LIELDIENU ZAĶU JAMPADRACIS: Dzied un spēlē kapela “Aizezeres muzikanti”, dejo
dāmu deju kolektīvs “Tik un tā”. Lieldienu zaķu skrējiens - pārgājiens. (Dalībniekiem
vēlams ierasties zaķu maskās. Interesantākās maskas sagaida pārsteiguma balvas.
Kas negrib skriet, var iet un nūjot). Dalības maksa - viena krāsota Lieldienu ola.
Jautrās stafetes, olu ripināšana, Lieldienu zupas baudīšana utt. (Īpaši nelabvēlīgos
laika apstākļos pasākums var notikt pie kultūras nama vai kultūras namā).

Koknesē

Es būšu vēl ilgi pie jums
Atmiņu vasarās.
/I.Kalnāre/
Izsakām līdzjūtību
Austras Lazdas tuviniekiem, no
māmulītes uz mūžu atvadoties.
Latvijas Sarkanā Krusta
Aizkraukles komitejas Kokneses
nodaļas Bebru pagasta
brīvprātīgie

11.aprīlī
plkst. 16.00

Ziņģētāju un stāstnieku vakars “Kokneses Ziņģe”.

Kokneses
kultūras namā

18. aprīlī
plkst. 13.00

Aizkraukles apriņķa koru skate - koncerts.

Kokneses
kultūras namā

23. aprīlī
plkst. 19.00

Grupas “GALAKTIKA” jaunā koncertprogramma “LABVAKAR, DRAUGI!”
Ieeja: 5 euro.

Kokneses
kultūras namā

Es gaidu, kad beidzot
Pazudīs sniegi,
Saulei debesjums
Kļūs par zemu,
Upes zem ledus izgulēs miegu,
Tad teikšu –
Šo laiku par savu es ņemu!
/M.Stepēna/
Kokneses novada dome novēl
stipru veselību un možu
garu martā dzimušajiem
jubilāriem!
KOKNESES PAGASTĀ
94 gados
Irmai Dubro
85 gados
Mirdzai Lazdiņai
80 gados
Annai Rutkalniecei
Vijai Stuburei
Līvijai Miķelsonei
75 gados
Inārai Prostakovai
Elvīrai Romancānei
Annai Daukštai
Lidijai Butānei
70 gados
Veltai Abarovičai
Jekaterinai Citajevai
Jānim Jankovskim
Aijai Limanānei
65 gados
Ņinai Kivleniecei
Guntim Kokānam
Jānim Lielajam
Robertam Meikšānam
Uldim Zilbereizenam
BEBRU PAGASTĀ
90 gados
Antoņinai Lietavniecei
65 gados
Valentīnai Papkovai
IRŠU PAGASTĀ
92 gados
Fjodoram Cvetkovam
70 gados
Jānim Dreimanim

Es sajūtu, kā puķes aug un zied,
Un dziesmu sadzirdu, ko zeme dzied.
Caur bezgalību aiznesdama mani.
/Ed. Virza/
Izsakot līdzjūtību tuviniekiem,
gaišā piemiņā paturēsim
Austas Lazdas bagāto mūža
gājumu.
„Ziedu” mājas iedzīvotāji

PĀRDOD APBŪVES GABALU
(1408 kvadrātmetri)
labā vietā Kokneses
pagasta centrā. T. 26172863

Apsveikums
Koknesē, Zaļā
tirgus laukumā

Sveicam!

Un, kur tu ej, tev ceļš ir gaismas
klāts. /I.Ziedonis/
Laimes vēlējumi martā
dzimušajiem jubilāriem:
FJODORAM CVETKOVAM
ANNAI DAUKŠTAI
SILVIJAI SKLADŅEVAI
Kokneses novada politiski
represēto nodaļas biedri

KOKNESES NOVADA VĒSTIS. Kokneses novada domes laikraksts. Reģistrācijas apliecība nr. 2079. Iznāk reizi mēnesī.
Redaktores – A. Šmite, tālr.: 26164508, e–pasts: anita.smite@koknese.lv; S. Rode, tālr.: 29619832, e–pasts: sarmite.rode@koknese.lv
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Saulītei ir tāda vara,
Ka tā visu dzīvu dara Kokiem, ziediem palīdz plaukt,
Mazam bērnam lielam augt!
/E.Stērste/
KOKNESES NOVADA
DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ
FEBRUĀRĪ REĢISTRĒTI 7
JAUNDZIMUŠIE:
SONORA, RŪTA, MARIJA,
OLIVERS, IKARS, KRISTERS,
ADRIANS.
Sirsnīgi sveicam bērniņu
vecākus un vecvecākus!

