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no savas dvēseles, lai varētu ieraudzīt dzīvi jaunā gaismā.
NoNomazgāsim
lapas lapāputekļus
rudens
lietus lāso, ir mūsu mīlestība zemes
krāsā. /A. Rancāne/
/Alberts Zarāns/
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Esiet sveicināti viršu un silu mēnesī! Rudens pieglaudies zemes vaigam,
ar laimīgas ābeles skatienu noraugās
kā septembra saule noglāsta nokoptu
labības tīrumu, kā mēs atkal jauna
ceļa jūtīs dodamies pretī jaunai dienai. Klāt laiks, kad ne tikai piepildām
savus apcirkņus ar to, kas izaudzēts,
bet paveramies dzidri zilajās debesīs un apjaušam, ka mīlestību savai
zemei nevajag skaļos vārdos izsacīt.
Varbūt dziesmā izdziedāt Daugavas
krastā, kā to darījām 24. augustā, kad
domās rokās sadevušies parādījām
savu labo gribu, lai taptu skatu terase
Likteņdārzā. Vai mēs spējam iedomāties kāds būs Likteņdārzs pēc pieciem,
desmit gadiem? Visam savs laiks, dzīvosim ar sapni sirdī!
Šajā avīzes numurā stāstām kā
sācies jaunais mācību gads novada
izglītības iestādēs, kādi darbi paveikti, lai katrs skolēns, pārkāpjot skolas
slieksni, justos labi un lepotos ar savu
skolu! „Skola, skolotājs, skolēns –
trīs posmi vienā aplī, trīs pērles vienā gredzenā, cieši saistītas ar domu
un jūtu daudzveidīgo starojumu”, šī
atziņa pieder izcilai skolotājai un literātei Adīnai Ķirškalnei. Veiksmīgu
jauno mācību gadu skolēniem, viņu
vecākiem, skolotājiem!
Teju tūlīt tumšsarkanas nosarks
kļavas, dzeltēs bērzu birzis. Rudens
ceļos ejot, paceliet nokritušu kastanīti
un veiksmei nēsājiet to kabatā!
Krāsainu rudeni!
Anita Šmite, Sarmīte Rode

Paziņojums par Kokneses novada teritorijas
attīstības plānošanas dokumentu un
Vides pārskata projekta sabiedrisko
apspriešanu
Kokneses novada dome informē, ka, pamatojoties uz 2012. gada 29. augusta sēdes
lēmumu „Par Kokneses novada teritorijas
attīstības plānošanas dokumentu 1. redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai” (protokols Nr. 8,
5.), sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu
saņemšanai tiek nodoti šādi dokumenti:
• Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas 2013. – 2037. gadam projekts;
• Kokneses novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam projekts;
• Kokneses novada teritorijas plānojuma
2013. – 2024. gadam 1. redakcija (turpmāk
tekstā – Kokneses novada teritorijas attīstības
plānošanas dokumenti);
• Vides pārskata projekts, kas izstrādāts
Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma
ietvaros Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2013. – 2037. gadam un
Kokneses novada teritorijas plānojumam
2013. – 2024. gadam (turpmāk tekstā – Vides
pārskata projekts).
Sabiedriskās apspriešanas termiņš noteikts no 17.09.2012. līdz 29.10.2012. Ar
Kokneses novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un Vides pārskata projektu var iepazīties iepriekš minētajā termiņā
Kokneses novada domē, Bebru pagasta un
Iršu pagasta pārvaldēs pašvaldības iestāžu
darba laikā, Kokneses novada domes mājas
lapā www.koknese.lv un SIA „Metrum” mājas lapā www.metrum.lv.
Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks:
• 17.10.2012. plkst. 13.00 Iršu pagasta
pārvaldē („Papardes”, Vecbebri, Bebru pag,
Kokneses nov., LV-5135);
• 17.10.2012. plkst. 17.00 Bebru internātvidusskolā (Bebru internātvidusskola,

Vecbebri, Bebru pag., Kokneses nov., LV5135);
• 18.10.2012. plkst. 13.00 Bormaņos,
Kokneses speciālajā internātpamatskolā
– attīstības centrā (Bormaņi, Kokneses pagasts, Kokneses novads, LV-5113);
• 18.10.2012. plkst. 17.00 Kokneses kultūras namā (Hanzas iela 2, Koknese, Kokneses pag., Kokneses nov., LV-5113).
Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes lūdzam iesniegt līdz 29.10.2012., fiziskajām personām, norādot vārdu, uzvārdu,
dzīvesvietas adresi, juridiskajām personām
reģistrācijas Nr., reģistrācijas un darbības
vietas adreses:
• Kokneses novada domē (Melioratoru
iela 1, Koknese, Kokneses pag., Kokneses
nov., LV-5113);
•
Bebru pagasta pārvaldē („Papardes”, Vecbebri, Bebru pag, Kokneses nov.,
LV-5135);
• Iršu pagasta pārvaldē („Kūlēni”, Irši,
Iršu pag., Kokneses nov., LV-5108);
• sūtot uz e-pasta adresēm: dome@koknese.lv vai planojamkoknesi@metrum.lv.
Kontaktpersonas: Kokneses novada
domes Attīstības nodaļas vadītāja Anita
Svence, anita.svence@koknese.lv, tālrunis
65133636 un Kokneses novada domes
nekustamā īpašuma speciāliste Elita Ģēģere,
elita.gegere@koknese.lv, tālrunis 65133634.
Kokneses novada teritorijas attīstības
plānošanas dokumenti un Vides pārskats tiek
izstrādāts Eiropas Sociālā fonda finansētā
projekta „Teritorijas plānojuma un attīstības
programmas izstrāde Kokneses novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšanai”, Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/063,
ietvaros.

Ieguldījums tavā nākotnē!
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Uzsāk Kokneses novada teritorijas attīstības plānošanas
dokumentu un Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu
Kā dokumenti ietekmēs novada iedzīvotāju dzīvi un kāpēc iedzīvotājiem sabiedriskās apspriedes laikā
būtu jāiepazīstas ar šiem dokumentiem?

Lai pašvaldība izpildītu normatīvo aktu prasības un nodrošinātu kvalitatīvu attīstības plānošanas sasaisti ar finanšu plānošanu un pašvaldības pieņemto lēmumu savstarpējo saskaņotību,
vienlaicīgi tiek izstrādāta ilgtspējīgas attīstības
stratēģija, attīstības programma un teritorijas plānojums, apzinot Kokneses novada teritorijas attīstības tendences un resursus, nosakot
nākotnes redzējumu un prioritātes.
Teritorijas plānošanai ir būtiska ietekme
uz iedzīvotāju dzīves kvalitāti, ekonomisko un
sociālo attīstību. Būtiska nozīme ir attīstības
programmā iekļautajam rīcības plānam, kurā
noteikti 7 gadu periodā veicamie uzdevumi
un projekti. Nākotnē ir plānots, ka ieguldījumi
tiks balstīti uz teritorijas plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm, plānošanas dokumenti būs pamats lēmumu pieņemšanai investīciju piesaistei un dažādu citu atbalsta pasākumu īstenošanai novada teritorijā. Līdz ar
to ir nepieciešams pasākumus, aktivitātes un
vēlamos projektus izvirzīto attīstības mērķu
sasniegšanai plānot saskaņā ar pieejamajiem
resursiem, jo tikai koncentrēšanās uz svarīgāko
var veicināt vēlamā rezultāta sasniegšanu.
Pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu esamība un ievērošana ir būtiska, lai
iedzīvotājiem un uzņēmējiem radītu stabilitātes izjūtu par dzīvesvietu un īpašumu.
Aicinu ikvienu Kokneses novada iedzīvotāju, uzņēmēju un interesentu sniegt priekšlikumus un piedalīties sabiedriskās apspriešanas
sanāksmēs!
Kokneses novada domes
Attīstības nodaļas vadītāja
Anita Svence

Teritorijas attīstības plānošanas dokumenti dod garantiju un skaidru redzējumu sabiedrībai par to, kādus projektus pašvaldība tuvāko
gadu laikā iecerējusi realizēt un kā plānots telpiski attīstīt novada teritoriju – kā plānots veidot apdzīvojumu, kur tiek plānotas jaunas dzīvojamās apbūves teritorijas, kur ražošanas zonas un tml. Atšķirībā no pārējiem pašvaldības
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem,
kas ir nodoti sabiedriskajai apspriešanai, teritorijas plānojumu novada dome apstiprina kā
novada pašvaldības saistošos noteikumus. Tā
kā teritorijas plānojumu izstrādā ar perspektīvu uz 12 gadiem, pašvaldības iedzīvotājiem jo
sevišķi svarīgi ir ar to iepazīties, lai saprastu
gan sava īpašuma ilgtermiņa attīstības iespējas, gan arī zinātu, kas sagaidāms teritorijas
attīstībā blakus savam īpašumam.
Pēc teritorijas plānojuma pieņemšanas,
ja pašvaldība vai kāds uzņēmums, vai fiziska
persona, kurai pieder attiecīgajā pašvaldībā
nekustamais īpašums, būs nolēmusi veikt,
piemēram, zemesgabalu sadalīšanu, izstrādāt
detālplānojumu, uzsākt būvprojektēšanu un
būvniecību vai tml., ikreiz pašvaldība pārbaudīs iecerētās idejas atbilstību apstiprinātajam teritorijas plānojumam – tātad katrai
iecerei būs jābūt saskaņā ar šo dokumentu.
Tāpēc šis ir brīdis, kad iedzīvotāji tiek aicināti iepazīties ar izstrādātajiem priekšlikumiem, lai dokumenti pēc to apstiprināšanas
būtu kopējs, savstarpēji saskaņots novada
vadības, speciālistu un iedzīvotāju redzējums par novada turpmāko attīstību.
SIA „Metrum” plānošanas
projektu vadītāja
Ilze Circene

Ieguldījums tavā nākotnē!

Katram no mums ir savs redzējums, kādā
vietā un vidē mēs vēlētos dzīvot – kādām jābūt šīs vietas prioritātēm, mērķiem un noteikumiem.
Ir izstrādāti un Kokneses novada iedzīvotāju vērtēšanai tiek nodoti Kokneses novada
teritorijas attīstības plānošanas dokumenti,
kuri iedzīvotājiem un uzņēmējiem ļaus saskatīt novada teritorijas redzējumu nākotnē.
Piemēram, uzņēmējiem teritorijas attīstības
plānošanas dokumenti ir īpaši svarīgi, lai uzzinātu, kur būs iespēja attīstīt uzņēmējdarbību nākotnē.
Šie dokumenti ir kopīgs pašvaldības,
iedzīvotāju, uzņēmēju un citu ieinteresēto personu redzējums par to, kāda infrastruktūra perspektīvā veidosies novadā,
vai mūsu novada teritorijā būs ražotnes
un uzņēmumi. Tāpat šajos dokumentos būs
skaidri noteiktas iespējas mājokļu būvniecībai, kā arī norādījumi par to platībām
attiecīgajās teritorijās.
Aicinu kopīgi izvērtēt izstrādātos dokumentus un mūsu novadu veidot par vietu,
ar kuru mēs lepotos, šeit labprāt strādātu un
dzīvotu!
Kokneses novada domes
priekšsēdētājs
Dainis Vingris
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2012. gada 29. augustā Kokneses novada dome nolēma:
1. Pieņemt zināšanai sagatavoto informāciju par 2012. gada 1. pusgadā domes pieņemto lēmumu izpildi.
2.1. Pieņemt zināšanai informāciju par
I.Gaiša Kokneses vidusskolas darbu (informācija pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv).
2.2. Pieņemt zināšanai informāciju par
Bebru pamatskolas darbu (informācija pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv).
2.3. Pieņemt zināšanai informāciju par
Pērses pamatskolas darbu (informācija pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv).
2.4. Pieņemt zināšanai informāciju par
Kokneses speciālās internātpamatskolas – attīstības centra darbu (informācija pašvaldības
mājas lapā www.koknese.lv).
2.5. Pieņemt zināšanai informāciju par
Bebru internātvidusskolas darbu (informācija pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv).
2.6. Uzdot izglītības darba speciālistei L.
Ārei izstrādāt vienotu ziņojuma formu un izvērtēšanas kritērijus.
2.7. Uz nākošo kultūras, izglītības, sporta
un sabiedrisko lietu pastāvīgās komitejas sēdi
uzaicināt Vecbebru Profesionālās vidusskolas administrācijas pārstāvjus un lūgt sniegt
informāciju par skolas darbu.
3.1. Pieņemt zināšanai informāciju par
Kokneses Mūzikas skolas darbu 2011./2012.
mācību gadā (informācija pašvaldības mājas
lapā www.koknese.lv).
3.2. 2013. gadā saglabāt līdzšinējo finansējumu Kokneses Mūzikas skolai.
4.1. Nodot Kokneses novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas 2013. - 2037. gadam projektu, Kokneses novada teritorijas plānojuma
2013. - 2024. gadam 1. redakciju, Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projektu Kokneses novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģijai 2013. - 2037. gadam un
Kokneses novada teritorijas plānojumam
2013. - 2024. gadam un Kokneses novada
attīstības programmas 2013. - 2019. gadam
projektu (turpmāk tekstā – Kokneses novada
teritorijas attīstības plānošanas dokumenti un
Vides pārskata projekts) sabiedriskajai apspriešanai.
4.2. Noteikt sabiedriskās apspriešanas
termiņu no 2012. gada 17. septembra līdz
2012. gada 29. oktobrim.
4.3. Noteikt, ka sabiedriskās apspriešanas laikā ar izstrādātajiem Kokneses novada
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem
un Vides pārskata projektu var iepazīties
Kokneses novada domē, Bebru pagasta un
Iršu pagasta pārvaldēs pašvaldības iestāžu
darba laikā, Kokneses novada domes mājas
lapā www.koknese.lv un SIA „Metrum” mājas lapā www.metrum.lv. Rakstiskus komentārus un priekšlikumus var iesniegt Kokneses
novada domē, Bebru pagasta un Iršu pagasta
pārvaldēs pašvaldības iestāžu darba laikā, kā
arī sūtot uz e-pasta adresēm: dome@koknese.lv; planojamkoknesi@metrum.lv līdz

2012. gada 29. oktobrim.
4.4. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes organizēt:
4.4.1. 2012. gada 17. oktobrī plkst. 13.00
Iršu pagasta pārvaldē;
4.4.2. 2012. gada 17. oktobrī plkst. 17.00
Bebru internātvidusskolā;
4.4.3. 2012. gada 18. oktobrī plkst. 13.00
Bormaņos, Kokneses speciālājā internātpamatskolā – attīstības centrā.
4.4.4. 2012. gada 18. oktobrī plkst. 17.00
Kokneses kultūras namā.
4.5. Publicēt paziņojumu par Kokneses
novada teritorijas plānojuma 2013. - 2024.
gadam 1. redakcijas un tā Vides pārskata
projekta sabiedrisko apspriešanu laikrakstā
„Latvijas Vēstnesis”, publicēt paziņojumu
par teritorijas attīstības plānošanas dokumentu un Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu vietējā laikrakstā „Kokneses Novada Vēstis” un ievietot pašvaldības mājas lapā
www.koknese.lv.
5. Izveidot Kokneses novada, Kokneses
pagasta nekustamajā īpašumā ar kadastra Nr.
3260 004 0219 „Liepas” dzīvojamajā mājā
ar kadastra apzīmējumu 3260 004 0219001
atsevišķu dzīvokļa īpašumu „Liepas” - 18 ar
kadastra Nr. 3260 900 0698 un nostiprināt to
zemesgrāmatā uz Kokneses novada domes
vārda.
6.1. Piekrist mikrolieguma izveidei zivjērgļa ligzdošanas vietas aizsardzībai Kokneses novada domei piederošajā Kokneses novada Kokneses pagasta īpašumā „Lantupīte”
ar kadstra Nr. 32600010027 zemes vienībā ar
kadastra apzīmējumu 3260 001 0061 1,7 ha
platībā, reizē nosakot mikrolieguma buferzonu zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu Nr.
3260 001 0061 15 ha platībā.
6.2. Pamatojoties uz Ministru kabineta
08.05.2001. noteikumiem Nr. 189 „Dabas
aizsardzības noteikumi meža apsaimniekošanā” 5.2. punktu, kas nosaka, ka mikrolieguma buferzona nosakāma līdz 300 metriem ap
zivjērgļa mikroliegumu un šajās platībās tiek
ierobežota saimnieciskā darbība, nepiekrist
mikrolieguma buferzonas izveidei zivjērgļa
ligzdošanas vietas aizsardzībai Kokneses
novada domei piederošajā Kokneses novada
Kokneses pagasta īpašumā „Lantupīte” ar
kadstra Nr. 32600010027 zemes vienībā ar
kadastra apzīmējumu 3260 001 0055 8.nogabalā 2,2 ha un 19. nogabalā 1,4 ha platībā,
kopā 3,6 ha platībā, vienlaicīgi izslēdzot no
iesniegtajiem dokumentiem un mikrolieguma shēmas buferzonas izveidei zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 3260 001
0055 8. nogabalu 2,2 ha un 19. nogabalu 1,4
ha platībā, saskaņā ar pielikumā pievienoto
mikrolieguma shēmu 4.; 5.; 6.; 7.; 8. un 9.
punktus.
6.3. Noteikt saimnieciskās darbības ierobežojumus (neviekt nekāda veida cirtes)
Kokneses novada Kokneses pagasta nekustamajā īpašumā „Lantupīte” ar kadstra Nr.

32600010027 zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3260 001 0055 3,6 ha platībā zivjērgļa vairošnās sezonas laikā, katru gadu no
01. marta līdz 31. augustam.
7.1. Rīkot Kokneses novada domei piederošo meža īpašumu 14 (četrpadsmit) nogabalu cirsmu rakstisku izsoli (informācija
pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv).
7.2 Noteikt kopējo meža cirsmu izsoles
sākumcenu Ls 70 000 (septiņdesmit tūkstoši
lati).
7.3 Apstiprināt Kokneses novada domes
meža cirsmu izsoles noteikumus.
7.4 Meža cirsmu izsoli veikt Kokneses
novada domes Izsoles komisijai.
8. Izvērtēt iespēju ar 2013. gada 1. janvāri novada izglītības iestādēs skolēniem nosrošināt bezmaksas ēdināšanu.
9.1. Apstiprināt nekustamā īpašuma ar
kadastra Nr. 3246 900 0005 dzīvokļa Nr.1
„Dimanti” - 1 Bebru pagastā, Kokneses novadā, 2012. gada 1. augusta izsoles rezultātus.
9.2. Apstiprināt nekustamā īpašuma ar
kadastra Nr. 3246 900 0006 dzīvokļa Nr. 3
„Dimanti” - 3 Bebru pagastā, Kokneses novadā, 2012. gada 1. augusta izsoles rezultātus.
9.3. Apstiprināt nekustamā īpašuma ar
kadastra Nr. 3246 900 0016 dzīvokļa Nr.4
„Dimanti” - 4 Bebru pagastā, Kokneses novadā, 2012. gada 1. augusta izsoles rezultātus.
10. Pamatojoties uz Vienošanos par grozījumiem Nr.1 25.11.2009. Līgumā Nr.232.156/2009/BMFG „Par interneta piekļuves
abonēšanu”, apstiprināt dotācijas bezmaksas
interneta nodrošināšanai publiskajās bibliotēkās sadalījumu par 2012. gadu 2.; 3. un 4.
ceturksnim:
Nr. Bibliotēkas
p.k. nosaukums

Piešķirtā
mērķdotācija
(Ls)

1.

Kokneses pagasta
bibliotēka

181, 53

2.

Kokneses bērnu
bibliotēka

181, 53

3.

Ratnicēnu bibliotēka

253, 98

4.

Bebru pagasta
bibliotēka

253, 98

5.

Iršu pagasta
bibliotēka

253, 98

KOPĀ

1125,00

11.1. Novada lauku attīstības konsultanta
darba pienākumu veikšanai no pašvaldības
nodrošināt:
11.1.1. pašvaldības rīcībā esošo informāciju, kas nepieciešama lauku attīstības konsultantam darba pienākumu veikšanai (plānošanas dokumenti, statistiskā informācija,
u.c.);
turpinājums 4. lpp.

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
turpinājums no 3. lpp.

11.1.2. darba vietu;
11.1.3. nepieciešamo aprīkojumu, inventāru un kancelejas preces, kas nepieciešams
lauku attīstības konsultantam Līgumā noteiktajam darbam;
11.1.4. finansējumu degvielas iegādei
līdz 40,- Ls mēnesī;
11.1.5. telefonu un interneta pieslēgumu.
12. Nesniegt pašvaldības galvojumus
studiju un studējošā kredīta saņemšanai.
13. Tā kā nav saņemts skaidrojums no
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas, jautājuma par valsts nodevas samaksu par informācijas sniegšanu no Iedzīvotāju reģistra izskatīšanu atlikt uz oktobra
domes sēdi.
14.1. Palielināt sabiedrības ar ierobežotu
atbildību „Kokneses Komunālie pakalpojumi” reģ. Nr. 48703001147 pamatkapitālu par
122 348,- Ls (viens simts divdesmit diviem
tūkstošiem trīs simti četrdesmit astoņiem latiem).
Finansēšanas resursi: Kokneses novada
domes kredīts.
14.2. Apstiprināt SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus (informācija pašvaldības
mājas lapā www.koknese.lv).
14.3. Grozīt SIA „Kokneses Komunālie
pakalpojumi” Statūtus un apstiprināt tos jaunā redakcijā (informācija pašvaldības mājas
lapā www.koknese.lv).
15.1. Lai nodrošinātu Kokneses Mūzikas
skolas direktora pienākumu izpildi, ar 2012.
gada 3. septembri slēgt patapinājuma līgumu
ar Kokneses Mūzikas skolas direktori Silviju
Cīruli par viņai piederošās vieglās automašīnas izmantošanu skolas direktora pienākumu
pildīšanai.
15.2. No pašvaldības budžeta apmaksāt līdz 60 (sešdesmit) litriem degvielas
ceturksnī.
16. Pieņemt zināšanai Kultūras, izglītības, sporta un sabiedrisko lietu pastāvīgās
komitejas lēmumu par iespēju iegādāties trīsdesmitvietīgu autobusu, lai nodrošinātu Kokneses novada izglītības, kultūras un sporta
iestādes ar transporta pakalpojumiem.
17. Apstiprināt kārtību, kādā tiek noteikta un ieskaitīta pašvaldības budžetā izmaksājamā peļņas daļa par pašvaldības kapitāla
izmantošanu (informācija pašvaldības mājas
lapā www.koknese.lv).
18.1. Piešķirt papildatvaļinājumu Kokneses novada domes priekšsēdētājam Dainim
VINGRIM – piecas darba dienas, no 2012.
gada 24. septembra līdz 2012. gada 28. septembrim (ieskaitot), par nostrādāto laiku no
2011. gada 27. jūlija līdz 2012. gada 26. jūlijam.
18.2. Domes priekšsēdētāja D.Vingra
atvaļinājuma laikā no 24. septembra līdz 28.
septembrim (ieskaitot) priekšsēdētāja pienākumus veikt domes priekšsēdētāja vietniekam Mārim REINBERGAM.
18.3. M. Reinberga veikto darbu D. Vingra atvaļinājuma laikā apmaksāt saskaņā ar
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un darbinieku atlīdzības Nolikumu proporcionāli nostrādātajām stundām.
19.1. Novada domes deputātiem un pašvaldības speciālistiem (Finanšu un grāmatvedības nodaļas darbiniekiem, aģentūru direktoriem, pārvalžu vadītājiem) līdz 2012. gada
13. septembrim iesniegt izpilddirektora p.i.
A. Svencei priekšlikumus aģentūru izvērtēšanas kritērijiem.
19.2. Jautājumu izskatīt visu pastāvīgo
komiteju sēdēs 2012. gada septembrī.
20. Apstiprināt Kokneses novada domes
saistošos noteikumus Nr. 11 „Par grozījumiem 01.07.2009. saistošajos noteikumos
Nr. 1 „Kokneses novada pašvaldības Nolikums””.
21.1. Saskaņot Pļaviņu, Ķeguma un Rīgas HES (Daugavas HES) ūdenskrātuvju
ekspluatācijas noteikumus.
21.2. Domes lēmumu par noteikumu saskaņošanu un domes deputātu priekšlikumus
nosūtīt AS Latvenergo.
22. Slēgt līgumu ar Fondu Society Technologies, reģ. Nr. 50008146581, juridiskā
adrese: Kronvalda bulvāris 10-47, Rīga, LV1010, par rīku „Iedzīvotāju idejas” un „Pilsētas apsekošana” nomu.
23. Apstiprināt šādus grozījumus Pērses
pamatskolas nolikumā:
1) 7. punktu papildināt ar 7.3 apakšpunktu un izteikt to šādā redakcijā:
„7.3. speciālo pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (programmas kods 21015611)”
24. Ieteikt Aizkraukles sporta skolai izstrādāt līguma formu, kur tiktu noteiktas
sporta skolas, pašvaldības un sportista juridiskās attiecības, finansējums, pienākumi un
saistības.
25. Sporta darba organizatoriem un PA
„Kokneses Sporta centrs” 2013. gada sporta
pasākumu plānus un nepieciešamā finansējuma pieprasījumu iesniegt pašvaldībā līdz
2012. gada 1. novembrim.
26. Līdz 2012. gada 1. decembrim uzdot
p/a „Kokneses Sporta centrs” direktoram Arvīdam Vītolam sagatavot priekšlikums par
pagaidu tribīņu izbūvi stadionā.
27. Uzdot p/a „Kokneses Sporta centrs”
direktoram nodrošināt sporta inventāra, tai
skaitā pārvietojamo basketbola grozu, pilnvērtīgu un racionālu izmantošanu.
28. Oktobra/novembra mēnesī p/a „Kokneses Sporta centrs” peldbaseinā rīkot atvērto
durvju dienu – diskusiju par bērnu peldēt apmācības nepieciešamību novadu sporta darbiniekiem, sporta skolotājiem un pašvaldību
vadītājiem.
Atbildīgie par pasākuma organizēšanu –
Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris un p/a „Kokneses Sporta centrs”
vadītājs Arvīds Vītols.
29.1. Apstiprināt veiktos grozījumos
„Kokneses novada pedagogu darba samaksas
noteikumos” (informācija pašvaldības mājas
lapā www.koknese.lv).

29.2. Apstiprinātie grozījumi stājas spēkā
ar 2012. gada 1. septembri.
30.1. Apstiprināt veiktos grozījumos
kārtībā „Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtība Kokneses novada bērnu no piecu
gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības
un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” (informācija pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv).
30.2. Apstiprinātie grozījumi stājas spēkā
ar 2012. gada 1. septembri.
31. Pieņemt zināšanai nodibinājuma
„Kokneses Fonds” valdes priekšsēdētājas
Valdas Auziņas un valdes locekļa Bruno Cīruļa informāciju par fonda darbību projekta
„Likteņdārzs” realizācijā.
32. No līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirt papildus finansējumu Pērses
pamatskolai 368,00 Ls 4 skolēnu galdu (40
Ls X 4 = 160Ls) un 8 skolēnu krēslu (26 Ls
X 8 = 208Ls) iegādei, jo palielinājies skolēnu
skaits sākumskolas klasēs.
33. Ar 2012. gada 1. septembri palielināt darba algu pirmsskolas izglītības iestādes „Gundega” vadītājai Ritai Gabaliņai par
100,- Ls (viens simts latiem) pirms nodokļu
nomaksas mēnesī. Finansējums – PII „Gundega” algu fonds.
34.1. No līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirt 200,- Ls (divi simti latus)
pagrabu ieeju norobežošanai PII „Gundega”
teritorijā.
35. Ņemot vērā, ka pirmsskolas izglītības
iestāde „Gundega” piedalījās VAS „Latvijas
Hipotēku un zemes bankas” Klientu kluba „Mēs paši” projekta konkursā un ieguva
300,- Ls rotaļu laukuma labiekārtošanai, no
budžetā ieplānotajiem līdzekļiem biedrību
projektiem piešķirt 400,- Ls (četri simti latus)
kā līdzfinansējumu projekta izpildei (projekta kopējā summa – 700,- Ls).
36.1. Uzdot ar Kokneses novada domes
2010. gada 27. janvāra lēmumu Nr. 9.3 „Par
pelbaseina ekspluatāciju” izveidotajai Darba
grupai iepazīties ar situāciju Sporta hallē.
36.2. Jautājumu atkārtoti izskatīt septembra domes sēdē.
Dzintra Krišāne,
Kokneses novada domes sekretāre
Nākošā novada domes sēde notiks
2012. gada 26. septembrī plkst. 12.oo,
Kokneses novada domē, Melioratoru ielā
Nr. 1, Kokneses pagastā.
mi:

Sēdē tiks izskatīti šādi pamatjautāju-

1. Par gatavību apkures sezonai.
2. Par pirmsskolas izglītības iestāžu
darbu novadā.
3. Par Dzimtsarakstu nodaļas darbu.
Pašvaldības arhīvs.
4. Par darba aizsardzību un ugunsdrošību pašvaldībā, tās iestādēs un struktūrvienībās.
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Cirsmu Izsole

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ
EIROPAS SAVIENĪBA

Tuvojas noslēgumam projekts „Projekta
koordinatora un sociālā darbinieka piesaiste
Kokneses novada pašvaldības administratīvās
kapacitātes stiprināšanai”
Kokneses novada dome kopš 2010.gada
1. oktobra īsteno Eiropas Sociālā fonda (ESF)
darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.5.3.1.aktivitātes „Speciālistu
piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un
novadiem” projektu „Projekta koordinatora
un sociālā darbinieka piesaiste Kokneses novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšanai” (Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/
VRAA/069).
Aktivitātes mērķis ir paaugstināt novada
pašvaldības administratīvo kapacitāti, sekmējot efektīvas publiskās pārvaldes vajadzībām atbilstošu speciālistu piesaisti vietējās
pārvaldes līmenī.
Projekta ietvaros Kokneses novada domē
tika pieņemti darbā divi speciālisti: projekta
koordinatore Anda Mikāla un sociālā darbiniece Dzidra Škoda.
Sociālā darbiniece Dzidra Škoda Kokneses novada domes Sociālajā dienestā uz
pilnu slodzi strādā no 2011. gada 3. janvāra,
atlīdzība pirmos 12 mēnešus 100% apmērā
tika finansēta no ESF. Darba tiesiskās attiecības turpinās uz nenoteiktu laiku.
Dzidras Škodas darba pienākumos ietilpst
klientu vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem un sociālās palīdzības novērtēšana,
sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
sniegšanas organizēšana, psihosociālas palī-

dzības sniegšana klientam sociālā gadījuma
vadīšanas procesā, sociālo resursu sistēmas
piesaistes konkrētā klienta problēmu risināšanā organizēšana, sociālā gadījuma risināšanas organizēšana, piesaistot tajā nepieciešamos profesionāļus un citus resursus.
Projekta koordinatore Anda Mikāla
Kokneses novada domes Attīstības nodaļā
uz pilnu slodzi strādā no 2010. gada 1. oktobra, atlīdzība pirmos 24 mēnešus 100%
apmērā tiek finansēta no ESF. Pēc projekta
pabeigšanas pašvaldība ar projekta koordinatori darba tiesiskās attiecības turpinās uz
nenoteiktu laiku.
Anda Mikāla koordinē vai veic projektu iesniegumu sagatavošanu un iesniegšanu
sadarbības iestādē, sniedz konsultācijas par
projektu iesniegumu sagatavošanu, koordinē apstiprināto projektu īstenošanas gaitu,
sagatavo grozījumus projektos un projektu
progresa dokumentāciju, organizē projektu
publicitātes pasākumus.
Projekta kopējās izmaksas LVL
18 490,00 – 100% Eiropas Sociālā fonda finansējums.
Projekta īstenošanas laiks: 01.10.2010.28.09.2012.
Projekta vadītāja: Anita Svence,
Kokneses novada domes
Attīstības nodaļas vadītāja

Ieguldījums tavā nākotnē!

Saņemts lēmums par projekta „Tautas tērpu iegāde
Kokneses novada deju un folkloras kopu kolektīviem”
Nr.12-04-LL20-L413202-000011 apstiprināšanu
2012. gada 17. augustā Kokneses novada
dome saņēma lēmumu par projekta „Tautas
tērpu iegāde Kokneses novada deju un folkloras kopu kolektīviem”, Nr.12-04-LL20L413202-000011 apstiprināšanu.
Projekta mērķis ir saglabāt Kokneses novada nemateriālo kultūras mantojumu, sagatavojot labākos dejotājus un folkloras kopas Vispārējiem latviešu Dziesmu un Deju svētkiem.
Projekta kopējās izmaksas sastāda LVL
9 250,58, no tām LVL 6 841,35 ir Eiropas

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) līdzfinansējums un LVL 2 432,48
Kokneses novada domes līdzfinansējums.
Kokneses novada dome iepirkuma procedūras rezultātā noslēdza līgumu ar SIA „Muduri” par tautas tērpu izgatavošanu.
Projekta īstenošanas laiks: no 2012. gada
18. jūnija līdz 2013. gada 1. jūnijam.
Informē: Projekta koordinatore Anda Mikāla, tālrunis 65133636, e-pasts: anda.mikala@koknese.lv

Ieguldījums tavā nākotnē!

Kokneses novada dome pārdod rakstiskā
izsolē ar augšupejošu soli tai piederošās meža
cirsmas 14 nogabalos ar kopējo izcērtamo
platību 17 ha, kas atrodas Kokneses novada
Kokneses pagasta sekojošos meža īpašumos 1905. gada iela 86b ar kadastra Nr. 3260 014
0249; „Riesti” ar kadastra Nr. 3260 0100082;
„Lantupīte” ar kadastra Nr. 3260 0010027 zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 3260
0010056; 3260 0010055 un 3260 0010098.
Izsoles sākumcena Ls 70 000,- (septiņdesmit tūkstoši lati). Izsole notiks 2012.gada
3. oktobrī plkst.10.00 Kokneses novada domes ēkas telpās Melioratoru ielā 1, Kokneses pagasta, Kokneses novadā. Lai piedalītos
Objekta izsolē līdz 2012. gada 2. oktobra
plkst. 15.00 ir jāiesniedz rakstisku piedāvājumu Kokneses novada domē pēc adreses
Melioratoru ielā 1, Kokneses pagasts, Kokneses novads, LV-5113 slēgtā aploksnē ar atzīmi „Meža 14 nogabalu cirsmu izsole Kokneses pagastā. Neatvērt pirms izsoles.” Vienlaicīgi ar piedāvājuma iesniegšanu, jābūt
nomaksātai nodrošinājuma summai, kas ir
10% no sākumcenas Ls 7000 (septiņi tūkstoši
lati) un reģistrācijas maksa Ls 50 (piecdesmit lati), kas iemaksājami Kokneses novada
domes, reģistrācijas Nr. 90000043494, AS
SEB Bankas UNLALV2X, kontā LV22UNLA 0035900130701 ar atzīmi „Meža 14 nogabalu cirsmu izsole Kokneses pagastā”.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties
Kokneses novada domes kancelejā, Melioratoru ielā 1, Koknesē un internetā pašvaldības
mājas lapā www.koknese.lv. Objekta apskate dabā notiks 2012. gada 18. septembrī,
iepriekš to saskaņojot ar kokntaktpersonu A.
Neiju pa tālruni 26484295.

Garāžu īpašnieku zināšanai

Apsekojot dabā Kokneses pagasta garāžu
teritorijas Dzeņu ielā (garāžas Lada) un Mednieku ielā (garāžas Starts), tika konstatēts,
ka tām piegulošās teritorijas ir aizaugušas ar
zāli, krūmiem un piegružotas ar atkritumiem.
Kokneses novada domes 29.09.2010.saistošo noteikumu Nr. 19. 3.8.1. punktā noteikts,
ka „Par fiziskai personai piederošo vai valdījumā esošu ēku, to teritorijas un tai pieguļošās
joslas nesakopšanu, aizaudzēšanu ar krūmiem
un nezālēm, celtniecības materiālu, malkas
u.c. priekšmetu glabāšanu ārpus lietošanā vai
īpašumā esošā zemes gabala, īpašniekam vai
tiesiskajam valdītājam izsaka brīdinājumu vai
uzliek naudas sodu līdz 50 latiem”.
Lūgums garāžu īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem līdz 2012. gada 1. oktobrim
sakopt viņiem piederošo garāžu teritorijas.
Pēc minētā datuma tiks veikta atkārtota teritorijas apsekošana.
Garāžu īpašniekiem, kuriem nav noslēgti
zemes nomas līgumi, lūdzu, ierasties Kokneses novada domē 10. kabinetā, lai noslēgtu
nomas līgumu.
Sīkāku informāciju varat saņemt Kokneses novada domē 10. kabinetā pie nekustamā
īpašuma speciālistes Elitas Ģēģeres, tālrunis
65133834, E-pasts elita.gegere@koknese.lv.
Elita Ģēģere,
nekustamā īpašuma speciāliste
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Novada prioritāte – izglītība
Lai iepazītos ar situāciju izglītības iestādēs pirms jaunā mācību
gada uzsākšanas, 27. augustā Kokneses novada izglītības iestādes apmeklēja novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris, Izglītības darba
speciāliste Lauma Āre, projektu koordinatore Anda Mikāla un sabiedrisko attiecību speciāliste Anita Šmite.
Izglītības iestāžu apmeklējums rādīja, ka visas izglītības iestādes
mācību procesam un audzēkņu uzņemšanai ir gatavas. Pedagogi un
tehniskie darbinieki vēl steidza pabeigt pēdējos darbus, lai bērnus varētu sagaidīt tīrās un sakoptās izglītības iestādēs.
Pēc pabūšanas visās izglītības iestādēs, domes priekšsēdētājs atzīst:
„Visas izglītības iestādes ir gatavas skolēnu uzņemšanai, tomēr katrā no
iestādēm ir savas prasības un vajadzības, lai audzēkņiem nodrošinātu
visu nepieciešamo mācību procesa veiksmīgai norisei. Papildus nepieciešami projektori, datori u.c. tehniskais aprīkojums, kas ik gadu nolietojas. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu visam nepieciešamajam lemsim,
sastādot jaunā gada budžetu un izvērtējot katras iestādes prioritātes.
Jāatzīst, ka viskritiskākā situācija no visām izglītības iestādēm ir
I. Gaiša Kokneses vidusskolā un pirmsskolas izglītības iestādē „Gundega”. Šīm iestādēm nepieciešami līdzekļi ēku renovācijas darbiem.
Pēdējo gadu laikā līdzekļi piešķirti gan citām izglītības iestādēm novadā, gan izlietoti sporta būvju celšanai un uzturēšanai. Ir pienācis
laiks, kad renovācijas darbi šajās iestādēs nav atliekami un šī ir mūsu
novada prioritāte. ”
Kokneses novada izglītības darba speciāliste pēc izglītības iestāžu apmeklējuma un tikšanās ar iestāžu vadītājiem un pedagogiem
uzskata, ka visas izglītības iestādes ir gatavas uzsākt mācību procesu.
I. Gaiša Kokneses vidusskolā, Bebru pamatskolā, Bebru internātvidusskolā, Kokneses speciālajā internātpamatskolā-attīstības centrā šogad
sāk darboties e-klase, kas sniegs vecākiem iespēju elektroniskā veidā
izsekot bērnu sekmēm un gūt informāciju par norisēm, kas saistītas
ar mācību procesu. Pašvaldība uzsāk arī e-klasei piesaistītā moduļa
„Rūpju bērns” lietošanu visās novada vispārizglītojošajās skolās, kas
pavērs labākas sadarbības iespējas starp skolām, sociālo dienestu, bāriņtiesu un pašvaldības policiju. Daudzi pedagogi vasarā ir ne tikai atpūtušies, bet arī apmeklējuši tālākizglītības kursus un guvuši ierosmes
darbam, ko jau pielietojuši kabinetu iekārtojumā, kas bija redzams,
apmeklējot izglītības iestādes. Lai mācību procesu padarītu interaktīvāku, novada pedagogi piedalījās portāla uzdevumi.lv semināros, kur
guva ierosmes, kā izmantot portāla priekšrocības ikdienas mācību darbā. Lai 2012./2013. mācību gads ir radošs un savstarpējās cieņas pilns!

Pagājušā gada pavasarī tika noslēgts Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas
materiālās bāzes nodrošināšana I. Gaiša Kokneses vidusskolā” ar
mērķi pilnveidot un modernizēt materiāli tehnisko bāzi kvalitatīvai
vispārējās vidējās izglītības programmu dabaszinātnēs un matemātikā īstenošanai, lai paaugstinātu vispārējās vidējās izglītības kvalitāti prioritārajos mācību priekšmetos I. Gaiša Kokneses vidusskolā.
Dabaszinātņu kabinetos renovācijas darbi tika veikti par Kokneses
pašvaldības līdzekļiem laikā no 2006. - 2008. g., kapitāli izremontējot
un projekta realizēšanai sagatavojot ķīmijas, fizikas, matemātikas un
bioloģijas kabinetu telpas un skolēnu laboratorijas. Līdz ar to projekta līdzekļi tika izmantoti kabinetu un laboratoriju materiāli tehniskās
bāzes nodrošināšanai un bibliotēkas fondu pilnveidei.
Jācer, ka tuvākajā nākotnē tiks rasti līdzekļi skolas renovācijas
darbiem un visi skolas kabineti būs piemēroti kvalitatīvai stundu norisei.
Šogad mācības I. Gaiša Kokneses vidusskolā uzsāka 425 skolēni,
no tiem pirmklasnieki 31, bet vidusskolas gaitas uzsāka 35.

Kokneses novada skolās 2012./2013. mācību gadu uzsāka 61
pirmklasnieks.
Pirmsskolas izglītības iestādes (tai skaitā apgūst pirmsskolas
izglītības programmas skolās) apmeklē 267 audzēkņi. Pamatskolas
(1. – 9. klasei) izglītību iegūst 683 audzēkņi (tai skaitā speciālās pamatizglītības programma). Vispārējās vidējās izglītības programmu
Kokneses novada izglītības iestādēs apgūst 140 audzēkņi.
Anita Šmite
Arī Pērses pamatskolas
skolēniem mācību procesā būs
iespēja izmantot interaktīvo
tāfeli. Vasaras laikā nelieli remontdarbi veikti klašu telpās,
bet ar pašvaldības atbalstu
skolas aktu zālei nomainīts
jumts, kā arī pabeigti aktu zāles iekštelpas remontdarbi.
Pērses pamatskolā mācības pirmajā klasē uzsāka 9
skolēni, bet kopumā šeit mācīsies 60 skolēni.

Prieks par jauniegūto interaktīvo tāfeli. No kreisās: Ina Požarska (PII „Gundega” metodiķe), Anda Mikāla (projektu koordinatore),
Lauma Āre (Izglītības darba speciāliste), Dainis Vingris (novada domes priekšsēdētājs), Rita Gabaliņa (PII „Gundega” vadītāja).
Jaunas iespējas zinību apgūšanai paver nesen iegādātā interaktīvā tāfele, ko izmantos ne tikai „Gundegas” bērni, bet arī Kokneses
Mūzikas skolas audzēkņi.
PII „Gundega” šogad apmeklēs 158 bērni. Kā ziņojām iepriekš,
bērnudārzs šogad strādāja arī vasaras periodā. Vasaras grupu katru
darba dienu apmeklēja vidēji 14 bērni.
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Kokneses Mūzikas skolā ikvienam novada skolēnam ir iespēja iepazīt burvīgo mūzikas pasauli. No kreisās: Anda Mikāla, Lauma Āre,
Aija Liepiņa, Lelde Kamzole-Gagaine, Gundega Ermiča, Ilona Makareni, Silvija Cīrule, Dainis Vingris.
Kokneses Mūzikas skolas pedagogi savus audzēkņus Zinību dienā
sveica un sagaidīja jau 1. septembrī. Šogad Mūzikas skolu apmeklēs
86 skolēni, pirmais mācību gads būs 19 audzēkņiem.
Tiek nodrošināta
arī smilšu terapija.
Kokneses speciālās internātpamatskolas – attīstības centra
telpas savus audzēkņus sagaida izremontētas, gaišas un mājīgas. Šeit ir viss nepieciešamais, lai skolēni
ar speciālajām vajadzībām apgūtu pēc iespējas vairāk prasmju,
justos mājīgi un droši.
2012./2013. mācību gadā šeit mācīsies
95 skolēni, no tiem 7
pirmklasnieki.
Bebru pamatskolā
noris pēdējie remontdarbi pirms skolēnu
sagaidīšanas.
Vasaras laikā skolā
gan remontēti kabineti,
gan iegādātas jaunas
žalūzijas un veikti citi
nelieli
remontdarbi.
Tāpat kā citās novada
skolās, pedagogi steidz
apgūt jauno skolvadības sistēmu E-klase.
Šī sistēma palīdzēs
atvieglot skolotājiem
darbu, gatavojot dažādas atskaites, informēt
vecākus par skolēna
mācību gaitām, kā arī
piedāvāt skolēniem ērtāk un ātrāk uzzināt atzīmes, kavējumus, uzdotos
darbus mājās un citas ar skolu saistītās aktivitātes.

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Pēc vasaras pārtraukuma darbu jau atsākusi arī PII „Bitīte”. No
kreisās: Anda Mikāla, PII „Bītīte” vadītāja Antoņina Midega, Lauma
Āre, Dainis Vingris un Bebru pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Pabērza.
PII „Bitīte” šogad apmeklēs 74 bērni.

Ar jaunām iekārtām aprīkots zēnu mājturības kabinets Bebru internātvidusskolas skolniekiem.
Bebru internātvidusskolā mācības uzsāka 166 skolēni, no tiem
pirmklasnieki – 10, bet mācības 10. klasē uzsāka 18 skolēni.

Vecbebru Profesionālajā vidusskolā iekārtota ēdienu gatavošanas tehnoloģijas laboratorija.
Kā informējām augusta numurā, Kokneses novada dome realizē
projektu „Vecbebru Profesionālās vidusskolas un Bebru vispārizglītojošās internātpamatskolas optimizācija Vecbebru amatu internātvidusskolas izveidei, Nr.2010/0218/3DP/3.1.3.2.0/10/APIA/VIAA/001”.
Projektu paredzēts īstenot līdz 2013. gada 31. decembrim. Šobrīd joprojām skolā noris projektā paredzētie darbi.
Vecbebru Profesionālajā vidusskolā 2012./2013. mācību gadu
uzsāka 190 skolēni, bet pirmais mācību gads šeit būs 56 audzēkņiem.

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
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Diskutē par silto ūdens padevi un cirkulāciju daudzdzīvokļu mājās Koknesē

SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi” valdes loceklis Armands
Preiss skaidro maksas aprēķinu par ūdens cirkulāciju.

Māris Blagovs klātesošajiem skaidro un
shematiski attēlo par siltā ūdens padevi un
cirkulāciju daudzdzīvokļu mājās.
30. augustā Kokneses novada domē
Kokneses daudzdzīvokļu māju vecākie, citi
ieinteresēti iedzīvotāji tikās ar SIA „Kokneses komunālie pakalpojumi” valdes locekli
Armandu Preisu, namu pārvaldnieku Ziedoni
Vildi un darbinieku Māri Blagovu.
Pēc Kokneses novada domes priekšsēdētāja Daiņa Vingra ierosinājuma, reizi mēnesī Kokneses pagasta iedzīvotājus, daudzdzīvokļu māju vecākos aicinās uz tikšanos
ar SIA „Kokneses komunālie pakalpojumi”
pārstāvjiem, lai noskaidrotu jautājumus par
dažādu pakalpojumu saņemšanu.
Pirmajā tikšanās reizē Blaumaņa ielas 30,
Indrānu ielas 8, Indrānu ielas 7 un Lāčplēša
ielas 3 māju iedzīvotāji ar SIA „Kokneses komunālie pakalpojumi” pārstāvjiem diskutēja
par siltā ūdens padevi un cirkulāciju. Tā kā
vienā sapulcē izrunāt visus jautājumus nav
iespējams, tika nolemts katrā sanāksmē runāt
par vienu noteiktu tēmu. Nākošajās tikšanās
reizēs, vienojoties par katru nākošo tēmu,
tiks diskutēts gan par namu apsaimniekošanu, gan atkritumu apsaimniekošanu, ūdeni,
kanalizāciju, teritorijas labiekārtošanu u.c.
tēmām, kuras iedzīvotāji var ierosināt.
„Šī sapulce bija kā izmēģinājums, lai pārliecinātos, kā turpmāk darboties, lai iedzīvotājiem nebūtu pretenziju un neizpratnes par
pakalpojumu sniedzēju darbu. Protams, ka
vienā reizē nevar atrisināt sasāpējušus jautājumus, bet mūsu mērķis ir piedāvāt iedzīvo-

Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris un Lāčplēša
ielas 3. mājas vecākais Jānis Dobriks.

tājiem iespēju izteikt savu viedokli, palīdzēt
veidot labvēlīgu dialogu ar SIA „Kokneses
komunālie pakalpojumi”, pēc tikšanās atzina
domes priekšsēdētājs Dainis Vingris.
Īsi raksturojot pirmās tikšanās norisi varētu teikt – speciālisti skaidroja, bet iedzīvotāji daļu informācijas tā arī nesaprata. Šeit
rodas jautājums – vai iedzīvotāji vienkārši
neizprot, vai arī iestādes darbinieki pieļauj
dažādas kļūdas? Tomēr domes vadītājs ir
pārliecināts, ka plānveidīgi strādājot, veicinot komunikāciju ar iedzīvotājiem, būs iespējams rast sapratni visos jautājumos.
Sapulces sākumā SIA „Kokneses komunālie pakalpojumi” darbinieks Māris Blagovs
shematiski attēloja siltā ūdens ceļu no katlu
mājas līdz siltuma saņēmējiem daudzdzīvokļu mājās. Iedzīvotājiem uzreiz radās virkne
jautājumu: kādu rādījumu fiksē siltā ūdens
skaitītājs, kā tiek aprēķinātas patērētās megavatstundas. Armands Preiss vēlreiz atgādināja, ka maksa par megavatstundu ir vienāda
gan ziemā, gan vasarā – 33,68 Ls/MWH. Ar
vienu konkrētu piemēru viņš parādīja, kā tiek
aprēķināta siltuma cirkulācija. Katrai mājai ir
sava atšķirīga maksa par ūdens cirkulāciju,
kura veidojas no mājas patērētajām megavatstundām un nodotā ūdens skaitītāju rādījuma.
Lai parādītu piemēru, kā tiek aprēķnāta
ūdens cirkulācija, izskaidrojumam tika ņemti
reāli dati – Indrānu ielas 7 nodotie dati par
jūlija mēnesi. Šajā mājā ir 38 dzīvokļi.
PIEMĒRS
Jūlija mēnesī šajā mājā tika izlietotas 12
MWH siltumenerģija.
Kopā no mājas tika noziņots 74.03 m3
patērētais ūdens.
1 m3 ūdens uzsildīšanai patērē 0.1 MWH.
Šajā gadījumā tas sastāda 7.4 MWH.
Mājas kopējās iztērētās (pēc rādījuma uzņemtās) MWH bija 12.
No šīm 12 atņem iegūtās 7.4 (kas izmantotas ūdens uzsildīšanai) un atlikumā iegūstam 4,6 MWH.
Šīs 4,6 MWH sastāda ūdens cirkulācija.
4,6 MWH tiek reizinātas ar noteikto tarifu: 4,6 (MWH) x 33,68 (Ls) = 154,75 Ls
Šo summu sadala uz dzīvokļu skaitu un

iegūst maksu par ūdens cirkulāciju:
154,75 (Ls) / 38 (dzīvokļu skaits mājā)
= 4.07 Ls no dzīvokļa par ūdens cirkulāciju.
Daudz neskaidrību vijās ap vārdu cirkulācija. Ilgi diskutējot, nonāca pie secinājuma,
ka vārda „cirkulācija” vietā pareizāk būtu sacīt – „mazā apkure”.
Lāčplēša ielas 3. nama iedzīvotāji ir gandarīti par nesen iegādāto jauno siltuma skaitītāju
un cer, ka tagad precīzāk varēs fiksēt siltuma patēriņa rādījumus. Viņiem bija svarīgi zināt, cik
bieži tiek veikta skaitītāju pārbaude. Armands
Preiss informēja, ka verifikācija tiek veikta reizi
divos gados. Iedzīvotāji ieteica, ka skaitītāju rādījumus nedrīkst nolasīt viens cilvēks, tas jāveic
mājas vecākajam kopā ar SIA „Kokneses komunālie pakalpojumi” darbinieku.
Runājot par ūdens kvalitāti, radās jautājums – kā nepieļaut retās un bīstamās leģionāru slimības rašanos, jo slimības izraisītāju – baktērijas legionelozes „dzīvesvieta” ir
ūdensvadu sistēmas karstajā ūdenī. Armands
Preiss ieteica katrai mājai veikt ūdens sistēmas
uzvārīšanu, jo 55 grādu temperatūrā baktērijas iet bojā. Ņemot vērā to, ka SIA „Kokneses
komunālo pakalpojumu” pārziņā ir 22 daudzdzīvokļu mājas, tad mēnesī katrai mājai divas
dienas varētu veikt ūdens sistēmas uzvārīšanu.
Iedzīvotāji vēlējās uzzināt, kad būs zināmi jaunie ūdens tarifi. SIA „Kokneses komunālie pakalpojumi” atbildēja, ka tie būs
zināmi apmēram pēc mēneša un tiks publicēti
pašvaldības mājas lapā, un apgalvoja, ka līdz
1. janvārim tarifs nemainīsies.
Daudz jautājumu tika uzdoti namu pārvaldniekam Ziedonim Vildem. Izskanēja neapmierinātība ar to, ka dzīvokļu īrniekiem nav tiesību
mājas apsaimniekošanas jautājumu lemšanā.
Ziedonis Vilde paskaidroja, ka valsts likumdošanā šādas tiesības īrniekiem nav noteiktas.
Lemšanas tiesības ir tikai dzīvokļu īpašniekiem.
Pirmais iedzīvotāju un SIA „Kokneses
komunālo pakalpojumu” darbinieku dialogs
ar domes starpniecību ir noticis. Nākamā
tikšanās notiks 20. septembrī pulksten 17.30
SIA „Kokneses komunālie pakalpojumi” telpās. Sarunas tēma - namu apsaimniekošana.
Kokneses Novada Vēstis
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Nodokļu atbalsta pasākums
(spēkā no 01.10.2012. līdz 31.12.2012.)

Nodokļu atbalsta pasākumu attiecībā uz
nekustamā īpašuma nodokli un ar to saistītajiem maksājumiem administrē pašvaldība,
un pasākums tiek uzsākts 2012. gada 1.
oktobrī.
Ņemot vērā to, ka ekonomiskās krīzes
ietekmē nodokļu maksātāju ekonomiskais
stāvoklis krasi pasliktinājās un nodokļu
maksātājiem rodas grūtības veikt kārtējos
nodokļu maksājumus, ir dota iespēja nodokļu maksātājiem noteiktā periodā segt
savas nodokļu saistības (samaksāt nodokļu
parādu).

Nodokļu atbalsta pasākums būs vienreiz veicams pasākums nokavējuma naudas
dzēšanai tiem nodokļu maksātājiem, kas līdz
noteiktam brīdim samaksā nodokļu pamatparādu. Pieteikšanās paredzēta trīs mēnešu laikā
kopš nodokļu atbalsta pasākuma uzsākšanas
(01.10.2012.), kas ir uzskatāms par samērīgu
laiku, lai dotu iespēju nodokļu maksātājiem
izvērtēt savu situāciju un pieteikties nodokļu
atbalsta pasākumam.
Nodokļu atbalsta pasākums ir uz brīvprātības principa un pasākumā varēs piedalīties
nodokļu maksātāji, kuriem ir nodokļu parādi,

kas radušies laika periodā līdz 2011. gada 1.
septembrim un līdz iesnieguma iesniegšanas
brīdim nav samaksāti.
Jāņem vērā, ka nodokļu maksātājam tiks
atvieglots nodokļa parāda samaksas process
(pagarinās nodokļa parāda samaksas termiņu), kā arī tiks dzēsta nokavējuma nauda.
Papildus atgādinu, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs portālā www.epakalpojumi.lv var pieteikties saņemt maksāšanas
paziņojumu tikai e-pasta veidā.
Nodokļu inspektore Āriņa
65133634; aija.arina@koknese.lv

Saņemts oficiāls ielūgums uz nākošajām
Starptautiskajām Hanzas dienām Vācijā

Oficiālo ielūgumu no Šurkampa kunga
uz Starptautiskajām Hanzas dienām
Herfordā saņem Kokneses novada domes
priekšsēdētājs Dainis Vingris.

17. augustā vizītē pie Kokneses novada
domes priekšsēdētāja Daiņa Vingra ieradās
Hanzas pilsētas Herfordas (Vācija) pārstāvis,
Starptautiskās Hanzas savienības padomes
biedrs Šurkampa kungs (Mr. Schürkamp)
un Mariona Kona (atbildīgā par attīstības un
uzņēmējdarbības jautājumiem Herfordā), lai
personīgi nodotu ielūgumu uz nākošajā vasarā notiekošajām 33. Starptautiskajām Jauno
laiku Hanzas dienām, kuras no 2013. gada
13. – 16. jūnijam norisināsies Herfordas pilsētā Vācijā.
Herfordas pārstāvji sirsnīgi ielūdza koknesiešus piedalīties svētkos Herfordā, kā arī rosināja iesaistīties pagājušajā gadā aizsāktajā starptautiskajā projektā, kura idejas autore ir Mariana Kona. Projekts vērsts uz uzņēmējdarbības
aktivitāšu veicināšanu un sadarbības partneru
iegūšanu citās Hanzas pilsētās. Projekta mērķis
ir atjaunot Senās Hanzas savienības ideju – sadarbību saimnieciskajos, biznesa un ekonomiskajos jautājumus starp Hanzas pilsētām.

Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris teic: „Šāda starptautiska
sadarbība mūsu novada, kā arī visa reģiona
uzņēmējiem var pavērt plašas iespējas – atrast sadarbības partnerus jebkurā no Hanzas
Savienības pilsētām, nodrošināt preču un
pakalpojumu eksportu. Hanzas vārds ir kā
ekskluzīvs zīmols, tas ir gan vēsturisks, gan
vērsts uz mūsdienas Hanzas Savienības pilsētu kvalitatīvu, unikālu produktu tīklu veidošanu. Koknese ir vienīgā Hanzas pilsēta
Zemgales reģionā, kas varētu būt kā „tilts”
arī citiem Zemgales reģiona uzņēmējiem iekļūšanai šajā unikālajā projektā, kuri meklē
sadarbības iespējas ārvalstu tirgū.”
„Neskatoties uz to, ka aizvien vairāk aktualizējas jautājums par sadarbību starp Hanzas pilsētām tieši uzņēmējdarbības jomā, tikpat cieša sadarbība kā līdz šim turpināsies arī
kultūras un reliģijas jautājumos,” apstiprināja
Šurkampa kungs.
Kokneses Novada Vēstis

Latvijas Sarkanā krusta
Kokneses novada nodaļa vasaru pavadot – rudeni sagaidot!
Ir noslēgusies organizācijas Ziedot.lv sadarbībā ar reģionālajām labdarības organizācijām un pašvaldībām akcija „Skolas soma
2012”. LSK Kokneses novada nodaļa arī
piedalījās šajā akcijā ar mērķi vākt gan mantiskus, gan naudas ziedojumus, lai palīdzētu
novada pirmklasniekiem uzsākt skolas gaitas.
Akcijas ietvaros tika izvietotas ziedojumu
kastītes Kokneses veikalā „Mego” un Bebru pagasta veikalā, kā arī mantisko ziedojumu kaste
Kokneses ĢADC, Kokneses Sociālajā dienestā
un pie pagastu sociālajiem darbiniekiem.
Kopsummā Kokneses novadā tika savākti Ls 41,00 un mantiskie ziedojumi: dažādas
mācību grāmatas (pieejamas skolniekiem
Kokneses ĢADC), līniju, rūtiņu burtnīcas.
Uzņēmums „Volvo truck” dāvāja penāļus ar
rakstāmpiederumiem.
Sadarbojoties ar akcijas organizētājiem, kopumā Kokneses novadā sniedzām

palīdzību 17 skolēniem - 3 Iršu pašvaldībā,
7 Bebru pašvaldībā un 7 Kokneses pašvaldībā (katram dāvanu karte Ls 25,00 vērtībā
skolas piederumu iegādei)
PALDIES visiem ziedotājiem un atbalstītājiem!
„Eiropas pakas” septembrī pieejamas:
 Koknesē Ģimenes atbalsta dienas centrā 20. un 27. septembrī no pl.10:00 – 18:00
 Bebros Sociālās palīdzības istabā sākot no 18. septembra (otrdienās, piektdienās);
Turpinās iesniegumu pieņemšana
programmai „Paēdušai Latvijai” – Koknesē iesniegumu var aizpildīt Kokneses ĢADC,
Bebros – sociālās palīdzības istabā.
Pārtikas banka „Paēdušai Latvijai” ir Latvijas Samariešu apvienības, sadarbojoties ar
labdarības portālu Ziedot.lv, vadīta pārtikas
programma, lai sniegtu atbalstu ģimenēm ar
bērniem un cilvēkiem, kuriem atteikta cita

veida palīdzība vai slikto finansiālo apstākļu dēļ nav iespēja pabarot savu ģimeni.
Palīdzība galvenokārt domāta centīgām ģimenēm ar bērniem ar zemiem ienākumiem. Iespēju robežās sniedzam atbalstu arī cilvēkiem, kuriem atteikta cita veida palīdzība, pensionāriem,
invalīdiem un pēkšņā nelaimē nonākušajiem.
LSK Kokneses nodaļas biedru sapulce
19. septembrī pl.17:30 Kokneses ĢADC.
Aicināti visi esošie biedri un tik pat ļoti gaidīts IKVIENS iedzīvotājs, kam brīvprātīgais
darbs nav sveša lieta.
LIELS PALDIES visiem par kvalitatīvo
apģērbu un mantu ziedojumiem gan Bebru
sociālajā istabā, gan Kokneses Drēbju dienās.
Kopā mēs varam daudz vairāk – gaišas
domas un darbus novēl:
Līva Skābarniece,
Lība Zukule un
LSK brīvprātīgie biedri.

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Rīgas pilsētas svētkos

Aicina uz viesošanos Kokneses novadā! Kokneses pilsētas prezentācijas stendā, no kreisās:
Dainis Vingris, Valda Auziņa, Daina Liepiņa, Zane Zariņa un Ilmārs Klaužs.
18. un 19. augustā koknesieši pēc Rīgas
pilsētas ielūguma viesojās Rīgas pilsētas
svētkos, lai prezentētu Seno Hanzas pilsētu
Koknesi un Kokneses novadu.
Divu dienu garumā Kokneses pilsētas
stendu apmeklēja vairāki tūkstoši svētku dalībnieki un viesi.
Stendā bija iespēja iegūt informāciju par
Koknesi un tūrisma iespējām novadā, ko piedāvāja Kokneses Tūrisma centrs un „Kokneses
fonds”, kā arī iegādāties amatu centra „Mazā
Kāpa” ādas izstrādājumus, uzzināt par koknesiešu izgudrojumiem, apskatot kurmju slazdus
un zivju tīrāmos dēlīšus, kā arī nobaudīt novadā
gatavoto produkciju – gardo Ievas sieru.
Rīga viesus sagaidīja ne tikai ar viduslaiku un amatnieku tirdziņiem, bet arī visas
dienas garumā ar dažādām kultūras programmām uz lielās Rātslaukuma skatuves. Šeit
uzstājās un rīdziniekus ar savu priekšnesumu
sveica arī Kokneses „Skutelnieki”. Viņu izpildījumā šoreiz bija gan viduslaiku danči un
mūzika, gan latvju danči.
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Savā apsveikumā Rīgai Kokneses novada domes priekšsēdētājs teic: „Koknesieši
jau izsenis turējuši godā paaudžu paaudzēs
iekoptās tradīcijas, kas dzimušas 14. gadsimtā, kad Koknese kļuva par vienu no Hanzas
Savienības pilsētām. Ar piederību varenajai
Hanzas Savienībai lepojamies gan mēs, koknesieši, gan arī jūs, rīdzinieki!
Lai mums pietiek spēka un gudrības saglabāt savu kultūrvēsturisko mantojumu,
visu, ar ko esam īpaši un neatkārtojami plašajā pasaulē! Pats galvenais – apzināties savas saknes, paveikt dižus darbus šodien, būt
nomodā par savu nākotni!
Rīgas pilsētas svētkos redzējām, ka Rīga
māk ne tikai labi saimniekot, bet arī svētkus
svinēt!
Kokneses novada dome novērtē doto iespēju svētku laikā rīdziniekus iepazīstināt ar
Seno Hanzas pilsētu Koknesi un Kokneses
novadu, lai svētku apmeklētājus un dalībniekus aicinātu uz viesošanos arī Koknesē!”
Anita Šmite

Rīdziniekus priecē
Ielu Mūzikas svētkos

Asnate palika uzticīga savai ierastajai
muzicēšanas vietai – Zviedru vārtiem.
Rīgas pilsētas svētku ietvaros, 18.augustā, notika arī Ielu Mūzikas diena, kurā jau
otro gadu piedalījās Asnate Višķere no Kokneses. Viņa palika uzticīga savai ierastajai
muzicēšanas vietai – Zviedru vārtiem. Tas ir
liels gods – pieskandināt Vecrīgas senās ieliņas! Asnate izvēlējās spēlēt nelielus skaņdarbus, kuriem līdzi var arī piedungot un kustēties. Izrādās, ka nospēlēt gandrīz stundu ir
smags darbs! Šoreiz viņas spēlēšana īpaši patika mazajiem bērniem un ārzemju viesiem!
Jauks bija Ielu Mūzikas dienas noslēgums,
kurš notika Kalnciema kvartālā – te valdīja
īpaša aura – varēja saspēlēties (pamācīties
improvizācijas māku) ar šī pasākuma patronu
Intaru Busuli.
Ingrīda Višķere

„Mazā kāpa” starptautiskajā gadatirgū Beļģijā
Kokneses amatu un mākslas centra
„Mazā kāpa” saimniece Inese Kāpiņa trīs
dienas augustā pavadīja Beļģijā, Sintniklāsas pilsētā, starptautiskā amatnieku gadatirgū. „Mazajā kāpā” radītos ādas izstrādājumus pasākuma rīkotāji bija redzējuši mājaslapā. Pērn oktobrī Inese Kāpiņa saņēma
uzaicinājumu piedalīties šajā amatnieku
pasākumā. No Latvijas vēl amatnieku ga-

datirgu Sintniklāsā apmeklēja divi mākslinieki un individuāli Latgales keramiķi.
Inese Kāpiņa svētku dalībniekus pārsteidza ar dažādām ādas jostām un modernām
rokassprādzēm, arī viesu grāmatām, blociņiem un makiem.
Gadatirgū iegūtie iespaidi lieti noderēs turpmākajā „Mazās kāpas” radošajā
darbībā.

Inese Kāpiņa Kokneses stendā Rīgas pilsētas svētkos.
Foto no Kokneses Novada vēstis arhīva.
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Satikšanās svētki „Dzeguzītē”

Bijušie “Dzeguzītes” darbinieki atceras
kopā pavadīto laiku.
24. augustā Iršos, Ģimenes krīzes centrā
„Dzeguzīte”, satikšanās svētkos – „Dzeguzītes” 20 gadu jubilejā atkalredzēšanās prieks
vienoja mīļi gaidītus ciemiņus – bijušos darbiniekus un audzēkņus, draugus un atbalstītājus, visus, kuri „Dzeguzītē” atraduši sev
mājas un darbu.
Īstajā dzimšanas dienā
ceļojums uz Lietuvu
Īstā dzimšanas diena „Dzeguzītei” ir 1.
jūlijā, bet šajā dienā lieli un mazi dzeguzēni
devās trīs dienu garā ceļojumā uz Lietuvu, tāpēc jubilejas svētku svinības notika augusta
nogalē. Divu gadu desmitu laikā „Dzeguzīte”
no maza „putniņa” izaugusi par lielu un drosmīgu „putnu”. No bērnunama – patversmes
„Dzeguzīte”, kas savu darbību sāka Koknesē,
bērnudārzā „Gundega” līdz Ģimenes krīzes
centram „Dzeguzīte” Iršos ar nu jau izveidotām četrām struktūrvienībām: bērnu namu un
Jauniešu māju, atbalsta nodaļu ģimenēm ar
bērniem, pirmsskolas rotaļu grupu un sociālo
pansiju.
Katram sava nozīme un devums
Atklājot satikšanās svētkus Ģimenes krīzes centra „Dzeguzīte” direktore Inga Ķieģele sacīja: „Atkalredzēšanās prieks. Tie ir
vārdi, atmiņas, kopā pavadītais laiks, piedzīvojumi, pārdzīvojumi un darbi. Katram, kurš
šodien ir šeit ir sava nozīme, savs es, savs
devums un guvums.” Viņa atsauca atmiņā
laiku, kad „Dzeguzīte” gatavojās uzsākt savu
lidojumu. Toreizējā rajona izglītības nodaļas
vadītāja Vilma Brikmane neklātienē jubilārei
„Dzeguzītei” sūtīja sveicienus, bet Ingai Ķieģelei viņa bija uzticējusi savu atmiņu stāstu.
90. gadu sākumā Aizkraukles rajonā bija
daudz bērnu, kuriem dažādu iemeslu dēļ bija
nepieciešama ārpusģimenes aprūpe. Kaimiņrajonos savi bērnu nami bija, tāpēc domājot
par sava rajona 19 bērniem, skolu valdē radās
ideja izveidot savu bērnu namu Aizkraukles
rajonā. Vilma Brikmane un rajona pediatre
Ināra Pabērza pārliecināja Aizkraukles rajona deputātus atvērt Koknesē tolaik tikko uzceltajā bērnudārzā vienu grupiņu bērnu nama

bērniem. 1992. gada 24. martā tika pieņemts
lēmums par bērnu nama atvēršanu.
Paldies mūsu krusttēvam
Pēterim Keišam!
Svētkos kopā ar savējiem bija pirmā
„Dzeguzītes” direktore Aija Svētiņa, atceroties šo laiku viņa pastāstīja: „Ik diena mums
bija kā jauna mācību stunda, mēs audzinājām un lolojām vecāku mīlestību alkstošos bērnus, tāpat kā viņi mācīja mūs. Kad
„Gundegā” kļuva par šauru, apjautām, ka
gribam paši savas mājas. Aizkraukles rajona
padomes priekšsēdētājs Pēteris Keišs piedāvāja pārcelties uz Iršiem, bijušā bērnudārza
„Irbīte” telpām. Nekad neaizmirsīšu ar kādu
sirsnību mūs 1999. gada augustā sagaidīja te,
Iršos.”
„Bijušais Aizkraukles rajona padomes un
Iršu pagasta padomes priekšsēdētājs Pēteris
Keišs ir cilvēks, kura klātbūtni un atsaucību
mēs sajūtam joprojām, mēs viņu dēvējam
par savu krusttēvu”, ar pateicību atzina Inga
Ķieģele. Pēteris Keišs ar smaidu un sev piemītošo humoru atcerējās sadarbību ar „Dzeguzītes” kolektīvu.
Bez portāla draugiem.lv neiztikt!
„Kā jums klājas šodien?” – direktore jautāja tiem, kuri reiz savas darba gaitas saistījuši ar „Dzeguzīti”. Atbildes bija dažādas, jo
katru dzīves ceļš aizsaucis uz savu pusi, bet
viennozīmīgi skanēja tas, ka „Dzeguzītē” pavadītais laiks bijis darba pārpilns, skaists un
neaizmirstams.
„Iespējams, ka esam vieni no pirmajiem, kas uz salidojumu aicina bērnu nama
audzēkņus un priecājamies, ka svētku reizē
daži no viņiem ir kopā ar mums. Lai arī jaunieši aizgājuši lielajā dzīvē, par to kā viņiem
klājas uzzinām sazinoties portālā draugiem.
lv, reizēm atskan tālruņa zvani, bet vienmēr
viņi ir laipni gaidīti ciemos!”- uzrunājot bijušos audzēkņus teica „Dzeguzītes” saimniece. Viens no bijušajiem audzēkņiem, Deniss,
veltīja siltus pateicības vārdus savām bērnības mājām.
„Dzeguzītes” paldies!
Par ilgstošu un veiksmīgu sadarbību
„Dzeguzītes” kolektīvs pateicās Kokneses
novada domei, Iršu pagasta pārvaldei, Skrīveru un Vecumnieku pašvaldībām, jauniešiem no Jumpravas vidusskolas, draugiem
un atbalstītājiem: Šadijors un „Auto Trans
Line”, „Grand Palace Hotel”, AS „Virši-A”,
kuri „Dzeguzītei” dzimšanas dienā uzdāvināja pārsteigumu – neaizmirstamu ekskursiju uz Lietuvu. Savukārt mājinieki saņēma
daudz sirsnīgu apsveikumu un vēlējumu
turpmākajā darbā.
Kokneses novada domes izpildirektora
pienākumu pildītāja Anita Svence suminot
„Dzeguzīti” dzimšanas dienā, par pašaizliedzīgu darbu Ingai Ķiegelei, Sandrai Goldber-

gai, Maijai Kalniņai, Astrīdai Rudzonei, Ilzei
Bergmanei, Initai Polānei, Ligitai Lašinskai
un Mudītei Šutkai pasniedza Kokneses novada domes atzinības rakstus.
Satikšanās svētkos piepildās
Baibas sapnis
„Šodien satiekamies dienā, kad mūs sagaida pārsteigumi, kad vienuviet satiekas
domas, sajūtas, izsapņotie un neizsapņotie
sapņi. Tieši šodien, jubilejas dienā, savās rokās turu mūsu audzēknes Baibas Zamarinas
pirmo dzejoļu grāmatu „Zvaigžņu pietura”,
kas tikko nākusi klajā ar draugu no „Grand
Palace Hotel” finansiālu atbalstu”, sacīja
Inga Kieģele. Ar aplausiem klātesošie sveica
jauno dzejnieci, kad viņa ar saviļņojumu no
direktores rokām saņēma savu sapņu lolojumu. Jauno dzejas grāmatu direktore uzdāvināja vistuvākajiem „Dzeguzītes” draugiem.
Lepojamies ar paveikto
Pēdējos piecus gadus iestādi vada direktore Inga Ķieģele, kura svētku reizē atzina,
ka šie pieci gadi viņai un kolektīvam ir kā
atskaites punkts, kad var paraudzīties uz izsapņotajiem sapņiem, realizētajām idejām
un lepoties ar paveiktajiem darbiem. Viņa
atcerējās, ka pēc atbalsta nodaļas izveides
pirmais aprūpējamais bērniņš bija piecas
nedēļas veca meitenīte: „Man bija jāpieņem
nopietns lēmums uz kuru bija jārod atbilde:
vai mēs to spēsim? Spēsim! Mazulīte atbalsta nodaļā ienāca ar savu svētību, jo pēc tam
sāka ieskanēties zvans pēc zvana, un nu jau
atbalsta nodaļā būs sagaidīts 73. klients.”
Svētku dienā jau krietni paaugusies meitenīte
kopā ar māmiņu bija ieradusies ciemos.
Zem viena jumta trīs paaudzes
Jau piecus mēnešus „Dzeguzītes” sociālo pansiju par savām mājām sauc četri, kā
viņus mēdz mīļi saukt savējie - mūsu „vecīši”, tie, kuru matus jau rotā sudrabs, tie,
kuri bagāti ar dzīves pieredzi, kuru dzīves
gadi rakstāmi ar zelta cipariem. „Dzeguzītē”
zem viena jumta nu satikušās trīs paaudzes.
Jaunākajam, puisēnam Maksimam, ir tikai
pusgadiņš, bet Fjodoram pārkāpts devītais
gadu desmits.
Lai vieno veiksme, uzticība, mīlestība!
Pasākuma noslēgumā visa kuplā „Dzeguzītes” saime sanāca kopā – atbalsta nodaļas bērni nodziedāja nebēdnīgu dziesmiņu
par pelēniem, jauniešu mājas vārdā Baiba
Zamarina norunāja pašas sacerētu dzimšanas dienas apsveikumu, bet sociālās pansijas iemītniece Baiba Fedotova savu vēlējumu izteica skaistās dzejas rindās par Pērses
krastu.
Satikšanās svētku noslēgumā direktore
Inga Ķieģele novēlēja: „Turēsimies kopā un
lai, mūs visus vieno – veiksme, uzticība, mīlestība!”
Sarmīte Rode
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Ekoskolu vasaras nometne Tērvetē

No 15. līdz 18. augustam Ekoskolu koordinatoriem tika rīkota loģistikas nometne. Tajā
piedalījās 90 koordinatori no skolām, kas iesaistījušās šajā programmā.
Nometnes mērķis – izzināt aktualitātes Ekoskolu tēmās, darbu ar Ekoskolas programmas 7
elementiem, proti, uz Ekoskolas programmu kopumā un aktualitātes ekoskolu tēmās. Notika arī pieredzes apmaiņa, bija iespēja iepazīties arī Tērvetes
Dabas parku un tajā piedāvātajām aktivitātēm.
Priecājos, ka man bija iespēja piedalīties

šajā nometnē un gūt pozitīvas emocijas, zināšanas, pieredzi, idejas programmas realizācijai
mūsu skolā, jo 2012./2013. m. g. mūsu mērķis ir
kļūt par Ekoskolu.
Paldies par atbalstu skolas direktorei Dagmārai Isajevai, lai es varētu piedalīties Ekoskolu
vasaras nometnē.
Anita Ščerbinska,
Kokneses speciālās internātskolas- attīstības centra direktores vietniece,
Ekoskolas koordinatore
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Starptautisks projekts
Kokneses speciālajā
internātpamatskolā –
attīstītības centrā
Vasarā ir apstiprināts Kokneses speciālajā
internātpamatskolā – attīstītības centrā izstrādātais Nordplus Jauniešu programmas mobilitāšu
projekts „Teachers international cooperation and
exchange of experience” (Skolotāju starptautiskā
sadarbība un pieredzes apmaiņa).
Nordplus Jauniešu programma atbalsta dažādas aktivitātes skolu izglītības jomā Ziemeļu
un Baltijas reģionā: skolēnu klašu braucienus
pie saviem vienaudžiem, skolēnu prakses, jaunu projektu attīstību, skolotāju apmaiņu starp
skolām un citus projektu veidus, kuru ietvaros
uzlabojas izglītības kvalitāte un attīstās starpkultūru dialogs.
Projekts „Teachers international cooperation and exchange of experience” (Skolotāju
starptautiskā sadarbība un pieredzes apmaiņa)
norisināsies no 2012. gada 1. septembra līdz
2013. gada 1. septembrim. Skolas - centra sadarbības partneris ir Jaagu pamatskola Viljandi,
Igaunijā.
Projekta ietvaros paredzētas pedagogu mobilitātes ar mērķi gūt jaunu pieredzi kvalitatīva
un radoša izglītības procesa organizēšanā izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām, prezentēt
pedagoģisko pieredzi un labās prakses piemērus, uzlabot svešvalodu presmes un veidot
starpkultūru dialogu.
Dagmāra Isajeva,
Kokneses speciālā internātpamatskola – attīstības centra direktore

Pedagogu augusta tikšanās
28. augusta rīts Koknesē iesākās ar lielāku
rosību kā ierasts, jo I. Gaiša Kokneses vidusskolā
pulcējās Kokneses novada izglītības iestāžu pedagogi, lai apmeklētu pedagogu augusta tikšanos.
Vairāk kā simts pedagogu tikšanās dalībniekus
muzikāli sveica Antra Ķimene. Savā uzrunā Kokneses novada pedagogiem veiksmīgu mācību gadu
novēlēja Kokneses novada domes priekšsēdētājs
Dainis Vingris. Izglītības darba speciāliste Lauma
Āre klātesošos informēja par izglītības jomas aktualitātēm 2012./2013. mācību gadā. ESF projekta
„Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības
sistēmas optimizācijas apstākļos” koordinatore
Silvija Brīgere stāstīja par projekta norises gaitu
un turpmākajām projekta aktivitātēm. Vienpadsmit
Kokneses novada pedagogi (I.Gaiša Kokneses
vidusskolā: Inita Asarīte, Elvīra Broka, Ludmila
Čudarāne, Inguna Kalniņa, Baiba Keiša, Sandra
Māliņa, Dace Skopāne, Bebru internātvidusskolā: Žanna Malašenoka, Vecbebru Profesionālajā
vidusskolā: Ināra Bakmane, Maija Ancāne, Irēna
Upmale), kas projekta ietvaros ieguva 4. kvalitātes
pakāpi, saņēma piemiņas velti. Pedagogus sveica
arī LIZDA pārstāve Helēna Deine.
Ar Kokneses novada domes atbalstu, pedagogiem bija iespēja klausīties Ineses Prisjolkovas
lekciju „Es esmu savas dzīves autors” (Inese Prisjolkova ir centra „Pavasara studijas” vadītāja, lektore,
grāmatu „Ieelpo laimi un mīlestību” un „Mana laimes dienasgrāmata” autore. Pēc izglītības pedagoģe
– absolvējusi Latvijas Universitātes Pedagoģijas un
psiholoģijas fakultāti, maģistrantūru un doktorantūru. Vada seminārus, treniņus, individuālas konsultā-

Vairāk kā simts pedagogi tikās augusta mēnesī, lai uzklausītu aktualitātes par jauno
mācību gadu, darbotos metodiskajās apvienībās un noklausītos lekciju
„Es esmu savas dzīves autors”.
cijas, diskusijas un meditācijas. I.Prisjolkova lasa,
raksta un stāsta par to, kā dzīvot laimīgu un mīlestības piepildītu dzīvi. Vairāk informācijas: www.ineseprisjolkova.com un www.pavasarastudija.1w.lv).
Pēc lekcijas pedagogi devās turpināt darbu
metodiskajās apvienībās, kur runāja par iepriekšējā mācību gada rezultātiem un plānoja nākošā
mācību gada metodisko apvienību darbu, kā arī
dalījās vasarā gūtajā pieredzē gan apmeklējot kursus, seminārus un Kokneses sadraudzības pilsētu
Vitingenu. Lai labāk risinātu ar audzināšanas darbu un interešu izglītību saistītos jautājumus, pēc
izglītības iestāžu vadītāju un vadītāju vietnieku
metodiskās apvienības ieteikuma, tika izveidota jauna Kokneses novada metodiskā apvienība

– audzināšanas darba un interešu izglītības metodiskā apvienība. Par metodiskās apvienības
vadītāju tika ievēlēta Bebru internātvidusskolas
direktora vietniece Jolanta Nīcgale-Kondrāte.
Izglītības iestāžu vadītājus, vietniekus un dabaszinību skolotāju metodiskās apvienības pedagogus par sabiedrisko monitoringu un dalību dabas
vērošanā informēja projekta programmas vadītāja
Inta Soma. Vairāk informācijas: www.daba.gov.
lv. (Sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”, „Sabiedriskais monitorings”).
Lai pedagogiem un audzēkņiem izdodas veiksmīgs un radošs 2012./2013. mācību gads!
Lauma Āre,
izglītības darba speciāliste
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Kokneses novada represētie apceļo Zemgali
24. augustā Kokneses novada represētie un viņu piederīgie devās ekskursijā pa
paredzēto maršrutu uz Bausku un Rundāles
pili. Laiks, kā jau katru gadu mūsu ekskursijās, bija silts un saulains. Visi brauca ar
smaidu sejā. Ceļā mūsu gide Daiga Dūniņa
sīki iepazīstināja ar izvēlētajiem maršrutiem
– Bausku, Edvarta Virzas dzimtajām mājām
„ Billītēm”, bet it īpaši ar gala mērķi – Rundāles pili. Ļoti plaši pastāstīja par Rundāles
pils vēsturi, tās tapšanu, veidošanos, nozīmi.
Paldies mūsu Kokneses gidei, kas līdz ekskursijas objektu sasniegšanai, bija sīki par
tiem pastāstījusi. Tālāk jau mūs katrā objektā
gaidīja savs vietējais gids, kas visu skaidroja
uz vietas.
„Billītēs” radīti „Straumēni”
Pirmā pietura bija Iecava. Neliela, glīta
pilsētiņa. Te uzturējāmies īsu brīdi. Tālāk
ceļā uz Bausku apmeklējām Edvarta Virzas dzimtās mājas „Billītes” , kur sarakstīts
pasaulslavenais darbs – poēma par mājām
„Straumēni”. Gide nolasīja Ed. Virzas slavenāko dzejoli „ Baiga vasara”:
„Laiks šovasar vairs neies vecās sliedēs,
Būs puķes skumjas, bišu medus rūgts...”
To klausoties, atgriezās skumjas un sāpīgas atmiņas.
Nepiebraucot Bauskai, iegriezāmies
Bauskas motormuzejā. Apmeklētājiem ir interesanti aplūkot vieglos un kravas auto, kuri
brauca pa Latvijas ceļiem pagājušā gadsimta
30-tajos gados un pēckara laikā. Daudzveidīga un liela ir padomju laika automobiļu un
motociklu ekspozīcija.
Sver un mēri Bauskā!
Bauskā apskatījām rātsnamu un Novadpētniecības un mākslas muzeju. Bauskas
rātsnams celts 17. gs. Pēc rekonstrukcijas
tas atguvis savu vēsturisko izskatu. Šeit piedāvā veco svaru un mēru ekspozīciju „Sver
un mēri Bauskā”, ko arī vairāki mūsējie izmantoja – svērās un mērījās. Te viss noteikts
vecās svara un mēra vienībās.
Mākslas muzejs izvietots kādreiz pilsētas lepnākās viesnīcas ēkā. Ekspozīcija
stāsta par Bauskas 20. gs. vēsturi, kas vei-

Ekskursanti uz Rundāles pils kāpnēm.
dota kā atraktīva pastaiga cauri dažādu varu
laikiem. Ļoti interesanti bija gidu stāstījumi
par katru objektu. Īpaši izteikts stāstījums
par krievu un vācu laikiem papildinot to ar
atbilstošu dziesmu akordeona pavadījumā.
Noslēgumā cienasts – šnabis „graņonkās”
ar uzkodām : maizes ķieģelīša gabaliņš ar
olu un ķilavu īstā padomju laika načaļņika»
kabinetā.
Pa Rundāles dārzu ar elektromobīli
Nonākot Rundālē, pirms ieiešanas pilī
visi uz kāpnēm nofotografējāmies. Rundāles pils celta laikā no 1736. – 1740. gadam. Hercogs Bīrons cēlis to kā vasaras
rezidenci savai favorītei Krievijas carienei
Annai pēc arhitekta Rastrelli projekta. Pēc
pils atjaunošanas ir izveidotas apmēram
50 telpas. It īpaši izceļas Baltā un Zelta
zāles.
Skaists skats paveras uz visu dārzu skatoties pa pils logiem. Izejot pa pils vārtiem,
daži no mums izmantoja iespēju izbraukāt
dārzu ar elektromobīli ar 2 vagoniņiem. Ekskursija bija izdevusies, visi bija apmierināti.

Vienam otram jau bija grūtāk ar staigāšanu,
bet visi varonīgi izturēja. Malači!
Paldies par atbalstu!
Mīļš paldies Kokneses domei un priekšsēdētājam Dainim Vingrim, ka neaizmirst
mūs, represētos. Atceramies skaisto sarīkojumu 25. martā. Arvien uz 18. novembri saņemam arī nelielu pabalstu un katru vasaru
mums piešķir bezmaksas ekskursijas braucienu. Liels paldies par to!
Kā katru gadu mūs ekskursijā veda šoferis Jānis. Liels paldies viņam par mieru,
cilvēcību, sapratni, lai viņa autobuss vēl ilgi
ripo pa tuviem un tāliem ceļiem vedot ekskursantus!
Visbeidzot liels paldies Lībai Zukulei,
kas arvien enerģiski apzina mūs, represētos,
un sarīko interesantus braucienus vasarā pa
Latvijas skaistākām vietām. Novēlam, lai
viņai arvien pietiek spēka un enerģijas saukt
mūs visus kopā un, lai šādi kopīgi izbraucieni
priecē mūs arī turpmāk.
Aina Bluzmane
1941. gada 14. jūnija represētā

„AURA” aicina septembrī un oktobrī!
15.09. plkst. 12.00 Pieņems Ērgļu dziedniece Biruta Fedotova. Palīdz atbrīvoties no
atkarībām (alkohols, smēķēšana). Dziedina
kaulu, locītavu, nervu slimības, enurēzi bērniem, noņem rozi, nobrīnējumu, skaudību.
Palīdz sakārtot ģimenes attiecības, biznesu,
kodē veiksmei. Iepriekš piesakieties pa tel.
26499913
19.09. Ārsta - manuālā terapeita dr. Igora
Civako (Daugavpils) pieņemšana, masāžas.
22.09. plkst.11.00 Lektors Aleksandrs
Mantess no Rīgas. Nodarbība «Sirds un mentālā
pašizziņa”. (www.semināri.1s.lv) Maksa 4.- Ls

23.09. plkst 10.30 Reiki meistara Oļega
Demidova vadītais “Lielais Meditāciju aplis”. Maksa 7.- Ls
26.09. Ārsta - manuālā terapeita dr. Igora
Civako (Daugavpils) pieņemšana, masāžas.
(Iepriekš pieteikties pie Dainas, t.: 26386251)
29.09. Akvilonas I kursa nodarbības.
12.10. pieņems dziedniece Biruta Fedotova. Pieteikšanās pa telefonu 26499913.
13.10. Akvilonas I kursa nodarbības.
Centrā ir iespēja uzaicināt dziednieciekstrasesnsi Inesi Roznieci no Madonas. Interesentus, lūdzam, pieteikties pie Zitas, tel.

22319558. Datums tiks precizēts.
Pie administratores Dainas iespējams
pasūtīt veselībai draudzīgu produktu izplatītājfirmu AMWAY, ES-SAULE, NEWAYS
produktus (uztura bagātinātāji, vitamīni, higiēnas un mājsaimniecības līdzekļi), kā arī
Ziņģītes ziedi, Baha ziedu esences vai citus
jūs interesējosšus dziedniecības līdzekļus.
Personības attīstības centra „AURA”
kolektīvs:
Iveta Hveckoviča (t. 29193931), Zita
Dardzāne (t. 22319558), Daina Ļūļaka (t.
26386251)
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Starptautiskā jauno bibliotekāru akadēmija

Kokneses pagasta bērnu bibliotēkas bibliotekāre Antra Vasiļevska 1. Starptautiskajā jauno
bibliotekāru vasaras akadēmijā „Globālie bibliotekāri”.
No 27. - 30.augustam Ventspilī norisinājās 1. Starptautiskā jauno bibliotekāru vasaras akadēmija „Globālie bibliotekāri”, kuru
Ventspilī sadarbībā ar v/a „Kultūras informācijas sistēmas” organizēja Ukrainas publisko
bibliotēku attīstības projekts Bibliomist, kuru
īsteno organizācija IREX Ukraine un finansēja Bila un Melindas Geitsu Fonds (BMGF).
Šajā akadēmijā piedalījās vairāk kā 50
dalībnieki no septiņām Eiropas valstīm - Rumānijas, Bulgārijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas, Ukrainas un Moldovas, kurās ar BMGF
atbalstu tiek īstenota „Globālo bibliotēku”
programma. Bija arī viesi no Vjetnamas, Indonēzijas, Botsvanas, Kolumbijas un BMGF
pārstāvji no ASV.
Veicinās jauno bibliotēku
speciālistu sadarbību
Šīs akadēmijas mērķis bija izveidot radoši domājošu jauno bibliotēku speciālistu
sadarbības tīklu, kas sekmētu bibliotēku modernizācijas procesus gan programmas dalībvalstīs, gan visā Eiropā, kā arī dalībniekiem
dalīties pieredzē un iecerēs, gūt iedvesmu,
lai veidotu modernas, tehnoloģiski attīstītas
bibliotēkas.
Lai nokļūtu akadēmijā, mums bija jāievēro vairāki kritēriji un jāiztur vairākas atlases.
Primārie kritēriji bija
• labas angļu valodas zināšanas, kuras
pārbaudīja Skype intervijā (video intervija
interneta vidē), jo visas mācības notika tikai
angļu valodā;
• vecums līdz 35 gadiem;
• jābūt aktīvam sociālajos tīklos (facebook, twitter);

• kā arī jābūt mūsdienīgas bibliotēkas
darbiniekam vai specialitātes studentam.
Ja bija atbilstība pirmajiem kritērijiem,
tad varēja aizpildīt iesnieguma anketu (angļu
val.), pievienot CV (angļu val.) un bibliotēkas vadītāja rekomendācijas vēstuli (latviešu
valodā).
Potenciālie akadēmijas kandidāti tika izvērtēti, pateicoties anketai un iesniegtajam
CV, un tad aicināti uz Skype interviju, lai pārbaudītu angļu valodas prasmes un atbilstību
iepriekš izvirzītajiem kritērijiem. Rezultātā
tika atlasīti 42 dalībnieki, no Latvijas mēs tikām pieci, bet piedalījāmies četri.
Apgūst modernas bibliotēkas
pakalpojumus
Trīs dienas pie augsta līmeņa nozares vadošajiem speciālistiem mums bija iespēja apgūt tādus jautājumus kā menedžments, interešu pārstāvniecība, mūsdienīgas bibliotēkas
pakalpojumi, vietējās sabiedrībās vajadzību
izpēte un datu ieguve, pakalpojumu/projektu
dizains, sociālo tīklu un mediju pielietojums
u.tml. Paši veidojām arī konferenci, kurā dalījāmies ar savām pieredzēm un mūsu bibliotēku sniegtajiem pakalpojumiem, projektiem
utt. Ceturtajā dienā mēs visi strādājām pie
projektu izstrādes, darbojāmies gan individuāli, gan grupās, ģenerējām idejas un veidojām darbības plānu šo projektu īstenošanai.
Dienas beigās katrs dalībnieks pierakstījās,
pie kura projekta īstenošanas piedalīsies un
reāli darbosies. Pēc sešiem mēnešiem mums
katram akadēmijas dalībniekam būs jāuzraksta gala atskaite gan par akadēmiju, gan
par projektiem, kuros strādāsim.

Akadēmijā es ieguvu gan jaunas zināšanas,
gan nostiprināju esošās, kā arī ieguvu pārliecību,
ka modernai bibliotēkai ir jāsniedz pakalpojumi,
kas veicina zināšanu radīšanu, ne tikai zināšanu
patēriņu, modernai bibliotēkai jārada telpa, kur
apmeklētājs nodarbojas ar informācijas procesu – ne tikai informāciju meklē, bet to pārdomā, veido sarunas par to, attīsta jaunas idejas
utt. Mūsdienu bibliotēkas vērtību un ieguvumus
vietējā kopienā nevar novērtēt ar cilvēku daudzumu, kas iziet cauri durvīm, bet gan ilgtermiņā skatīties uz ieguvumiem, ko bibliotēkas pakalpojumi sniedz cilvēkiem, lai uzlabotu dzīves
kvalitāti. V/a „Kultūras informācijas sistēmas”
ir veikusi pētījumu „Latvijas publisko bibliotēku ekonomiskā vērtība un ietekme”, kurš pierāda, ka publisko bibliotēku darbība dod vairāk
ekonomiskas vērtības, nekā ir tās izmaksas. Ar
ziņojumu var iepazīties šeit: http://ej.uz/novertejumazinojums. Kā arī mums visiem kopā ir jālauž stereotips par bibliotekāriem kā grāmatu izsniedzējiem – mūsdienu modernais bibliotekārs
ir informācijas speciālists ar radošu domāšanu.
Visas lekcijas bija ar līdzdarbošanos, pasniedzēji visu laiku mūs iedvesmoja un vilināja uz aktīvu domāšanu – vedināja iedomāties
jaunas lomas, rīkus un attiecības savām iestādēm, mācīja, kā izvērtēt savu ideju kritiski un
aizstāvēt to, lai sekmīgi varētu to realizēt.
Četrās dienās iegūst jaunus draugus
Četras dienas pagāja neticami ātri, bet
ne reizi nebija sajūta, ka ir pasniedzēji un ir
skolnieki, jo arī pasniedzēji piedalījās kolēģu
lekcijās un darbojās ar mums kopā. Visi akadēmijas dalībnieki dzīvojām un ēdām kopā,
mums no organizētājiem pat bija uzdevums
katrā ēdienreizē sēdēt pie cita galda ar citu
valstu pārstāvjiem vai lektoriem, lai mēs
vairāk savā starpā iepazītos, mainītos pieredzēm, idejām, uzlabotu savas angļu valodas
zināšanas un droši runātu, un tas attaisnojās
– mēs visi labi sadraudzējāmies un nodibinājām kontaktus. Arī vienas valsts pārstāvji
nedzīvoja vienā numuriņā, lai dalībnieki vairāk socializētos dažādu valstu starpā.
Akadēmijā iegūtais mums tagad ir jāattaisno. Sociālajā portālā facebook mums ir
sava akadēmijas dalībnieku grupa, kurā turpmāk uzturēsim sakarus un dalīsimies pieredzē,
informācijā par projektiem, kurus apņēmāmies īstenot, lai pēc pus gada akadēmijas rīkotāji var teikt, ka akadēmija bija ar redzamu
rezultātu un šādas akadēmijas rīkotu vēl.
Es tiešām ļoti priecājos un novērtēju to, ka
tiku uz šo akadēmiju, jo konkurss bija liels un
mans personīgais un profesionālis ieguvums
no dalības šajā akadēmijā ir nenovērtējams.
Ventspils vietējā televīzija ir izveidojusi
sižetu par akadēmiju, kuru var noskatīties
internetā šeit – http://www.youtube.com/
watch?v=l5frTCsouWc
Gribu arī ieskatam padalīties ar vienu
mazu video, kuru mēs, 20 akadēmijas dalībnieki, izveidojām 15 minūtēs, video ir
apskatāms šeit http://www.youtube.com/
watch?v=6hsN0Q7F1uc .
Antra Vasiļevska,
Kokneses pagasta
bērnu bibliotēkas bibliotekāre
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Bērnu un jauniešu vēlējumi savai valstij
aizsāks jaunu tradīciju Likteņdārzā

Sākoties jaunajam mācību gadam, Latvijas vispārizglītojošās dienas un profesionālās skolas tiek aicinātas piedalīties sociālajā
projektā „Dāvini savai Latvijai”, izgatavojot
koka vēlējumu plāksnītes, kuras tiks izvietotas Likteņdārzā kā dāvana Latvijai.

Projektu organizē Likteņdārza īstenotājs
„Kokneses fonds” sadarbībā ar AS „Latvijas
valsts meži” (LVM), VAS „Latvijas Pasts”,
Valsts izglītības satura centru (VISC) un
hokeja komandu „Dinamo Rīga”. Projekta
uzdevums ir izgatavot koka vēlējumu plāksnītes Latvijai, kas 2012. gada rudenī tiks izvietotas īpaši veidotā vietā Likteņdārzā.
2010. gadā pēc VISC iniciatīvas skolēni, braucot uz X Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētkiem, tika aicināti atvest
savu akmeni Likteņdārza amfiteātrim. Šogad
vēlamies uzsākt jaunu tradīciju – skolēnu
vēlējumu plāksnīšu izvietošanu Likteņdārzā,
kas top uz salas Koknesē kā mūsu visu kopīga dāvana Latvijai tās 100. dzimšanas dienā
2018. gada 18. novembrī.
Roberts Strīpnieks, AS „Latvijas valsts
meži” valdes priekšsēdētājs: „Esam sociāli
atbildīgs uzņēmums, tādēļ labprāt iesaistāmies šajā projektā, cerot, ka jaunās tradīcijas
aizsākšana Likteņdārzā ikvienā Latvijas iedzīvotājā modinās mīlestību pret savu valsti,
tās kultūru un vēsturi.”
„Latvijai tās 100. dzimšanas dienā top
sirsnīga un vairāku gadu garumā lolota dāvana – Likteņdārzs. VAS „Latvijas Pasts”
ir lepns, ka iesaistās tā tapšanas procesā. Ikvienam, kurš jūtas piederīgs savai valstij, ir
iespēja iesaistīties Likteņdārza izveidē, no-

Dodas Dzejas dienu gājienā

Baibas dzejā savdabīgo pasaules redzējumu
sajuta ikviens klausītājs.

11. septembrī – Raiņa dzimšanas dienā Bebru
pamatskolas skolēni devās Dzejas dienu gājienā
pa pagasta centru, apstājoties – dzejas pieturās, kur
skandēja savus izvēlētos Raiņa dzejoļus. Latviešu
valodas skolotājas Lindas Šmites rosināti, skolas
bērni bija vērīgāk ielūkojušies lielā latviešu dzejnieka daiļradē. Dzejas dienu gājiens veda uz dzejas
pieturām pie PII „Bitīte”, Vecās skolas, Vecbebru
muižas parkā. Pēdējā pieturā „Galdiņu” muzejā
dzejas draugi iepazinās ar piecpadsmitgadīgo Baibu
Zamarinu no Iršiem un viņas pirmo dzejas grāmatu
„Zvaigžņu pietura”. Skolēniem bija pārsteigums, ka
viņu vienaudzei ir iznākusi grāmata. Baiba Zamarina mācās Pērses pamatskolas 9. klasē. „Zvaigžņu
pieturā” apkopoti pēdējā pusotra gada laikā radušies
darbi. Lasot savu dzeju, meitene atzina, ka dzejoļi
top dvēseles skumjos brīžos, bet savas jūtas izsakot
dzejas valodā, pie viņas atgriežas dzīvesprieks. Par
grāmatiņas izdošanu Baiba ir ļoti pateicīga ĢKC
„Dzeguzīte”, jo īpaši direktorei Ingai Ķieģelei.
Baiba ir liela un skaista ceļa sākumā. Vēlam viņai
veiksmi!
Kokneses Novada Vēstis

Miķeļdienā uz Madonas pusi!
Bebru pagasta pensionāri 29. septembrī
dosies ekskursijā uz Madonas pusi, kur apskatīs Kalsnavas arborētumu, ciemosies z/s
„Līvi” Bērzaunē, z/s „Ielāpi” Vestienā, kā arī
pabūs Vestienas muižā un parkā. Bebru pagasta pensionāriem ekskursijas dalības maksa Ls 6 (kopā ar brokastīm un pusdienām)
jāsamaksā pagasta pārvaldē pie sekretāres
līdz 21. septembrim vai personīgi pie ma-

nis, T. 26159335. Izbraukšana 29. septembrī
no Bebru pagasta centra autobusu pieturas
pulksten 7, koknesiešus braucienam lūdzu
pulcēties Koknesē pie veikaliem „Sēnīte” un
„Maxima” pēc pulksten 7.
Anna Bite,
Bebru pagasta pensionāru
padomes „Mārtiņroze”
priekšsēdētāja

pērkot „Latvijas Pasta” nodaļās Likteņdārza
ziedojumu zīmes. Mums ir liels prieks, ka
Likteņdārza tapšanā tiek iesaistīta arī mūsu
valsts nākotne – skolēni, kas mīl savu valsti
un godā tās cilvēkus. Skolēni ir aicināti izveidot vēlējuma plāksnītes Latvijai svētkos no
koka, savukārt VAS „Latvijas Pasts” nodrošinās to nonākšanu galamērķī. Dāvāsim Latvijai svētkos labas domas un vēlējumus kopā!”
saka uzņēmuma Ārējo komunikāciju vadības
daļas vadītāja Evija Ivdra.
Līdz 19. oktobrim katrai skolai ir jāatlasa pieci labākie darbi un jānosūta „Kokneses
fondam”. Plāksnītes izgatavošanas videoinstrukciju var apskatīt – http://www.youtube.
com/watch?v=txEwp2RVdX0. No tām skolām, kas būs atsūtījušas plāksnītes, tiks izlozētas 10, kuru pārstāvji novembrī apmeklēs
„Dinamo Rīga” hokeja spēli „Arēnā Rīga”.
Novembrī vēlējumu plāksnītes tiks izvietotas
Likteņdārzā. Katram, kurš apmeklēs Likteņdārzu, turpmāk būs iespēja kā ziedojumu atstāt šādu plāksnīti ar savu vēlējumu.
Tuvāka informācija par Likteņdārzu –
www.liktendarzs.lv
Valda Auziņa,
„Kokneses fonda”
Valdes priekšsēdētāja
Tel. 6728 9535, e pasts info@koknesesfonds.lv

Sirds sajūt spārnus,
kad griežamies dejā!
Ir aizsteigusies vasara, un sezonu atsāk
Kokneses novada vidējās paaudzes deju
kolektīvi „Irši” un „Liepavots”.
Iršu dejotāji uz pirmo mēģinājumu tiek
aicināti trešdien, 19. septembrī, plkst. 20.00
Iršu pagasta klubā.
Deju kolektīva „Liepavots” dejotāji tiek
gaidīti Kokneses kultūras namā ceturtdien,
20. septembrī, plkst. 20.00.
Pirmajā mēģinājumā dalīsimies iespaidos
par aizgājušo sezonu un domāsim par nākotni
– XV Deju svētkiem, kas notiks nākošajā
vasarā Rīgā.
Gaidīšu visus esošos dejotājus un,
protams, jaunus dalībniekus. Kolektīvos mēs
saturīgi pavadām brīvo laiku – mēģinājumos
apgūstam jaunu repertuāru, piedalāmies
koncertos gan savā novadā, gan pie draugu
kolektīviem. Ja liekas, ka dejas solis
nav tik drošs, nāciet, nebaidieties -kopā
iemācīsimies! Mūs gaida lielie Deju svētki!
Sīkāka informācija pa t. 29190565.
Uz tikšanos un dejošanu Jūs aicina
kolektīvu „Irši” un „Liepavots” vadītāja Inta
Balode.
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sports

Sesto rudeni cīnīsies par „Kokneses kausiem 2012”

Foto mirkļi no vēstures.
Koknesietis Dainis Skuja treniņa laikā
Kokneses vidusskolas stadionā.

Koknesiešu lepnums – sporta meistars
augstlēkšanā Vilis Berhards.
Foto no Ērika Cīruļa personiskā arhīva.

22. septembrī Kokneses stadionā notiks
tradicionālās vieglatlētikas mešanas disciplīnu sacensības „Kokneses kausi 2012”. No
vietējā mēroga sacensībām lodes grūšanā,
diska un vesera mešanā, šķēpmešanā tās četru gadu desmitu garumā kļuvušas par gadskārtēju tradīciju un ieguvušas starptautisku
skanējumu, jau sesto gadu tās pulcē sportistus un līdzjutējus „Kokneses kausu” izcīņā.
Kopā ar Latvijas labākajiem vieglatlētiem
Koknesē spēkiem mērosies sportisti no Lietuvas, Rokišķiem.
Sacensību galvenais tiesnesis Ēriks Cīrulis Kokneses Novada Vēstīm pastāstīja,
ka sacensības vieglatlētikas mešanas disciplīnās, izņemot šķēpmešanu, republikas
mērogā Koknesē jau notikušas 1962. gadā
Krievkalna skolas sporta laukumā. Viņš atceras: „Šajā gadā Kokneses vidusskolēni
draudzības sacensībās sacentās kopā ar Latvijas Universitātes studentiem, kuri savukārt
uzaicināja koknesiešus piedalīties sacensībās
tikko atklātajā Latvijā pirmajā sporta manēžā
Rīgā. 1968. gadā, kad ekspluatācijā nodeva
Kokneses vidusskolas stadionu, notika „Cīņas kausa” finālsacensības ar labāko Latvijas
vieglatlētu piedalīšanos. Arī vēlākajos gados
Koknese bijusi mājvieta daudzām jaunatnes
vieglatlētikas sacensībām, jo lodes grūšana,
diska mešana, vesera mešana, šķēpmešana
neprasa sarežģītu laukumu sagatavošanu sa-

censībām, tās ir viegli piemērot mūsu apstākļiem. Novēlu, lai „Kokneses kausu” sacensību tradīcijai ilgs mūžs! Mēs varam lepoties,
ka uz goda pjedestāla vienmēr bijusi vieta
arī kādam koknesietim. Te, Koknesē, savu
karjeru lielajā sportā sākuši izcili vieglatlēti:
Zigismunds Sirmais, Ainārs Kovals, Vadims
Vasiļevskis, Laura Igaune”.
Arī šobrīd Aizkraukles sporta skolā mācās jaunie koknesieši, kuriem nodarbības
notiek Kokneses novada sporta centra bāzēs.
„„Kokneses kausu” rīkošana Koknesē
popularizē Kokneses novadu, veicina sporta dzīves tradīciju turpināšanu”, pārliecināts
Ēriks Cīrulis.
22. septembrī pulksten 11 Kokneses stadionā visi Kokneses novada iedzīvotāji būs
gaidīti skatītāju pulkā. Par „Kokneses kausiem” dalībnieki cīnīsies četrās vieglatlētikas
disciplīnās: lodes grūšanā, diska mešanā,
šķēpmešanā, vesera mešanā. Sacensību organizētāji sportistu apbalvošanai sarūpējuši
kausus, medaļas un diplomus. Sacensību sagatavošanā lielu darbu ieguldījis Jānis Dzenis, Ēriks Cīrulis, Kokneses sporta centra
direktors Arvīds Vītols, Aizkraukles novada
sporta skolas direktore Brigita Krauze.
Uz tikšanos „Kokneses kausu” sacensībās! Sportistiem novēlam veiksmi, cīņas garu
un uzvaru!
Kokneses Novada Vēstis

Sporta svētki Vecbebros

Gadu gaitā ierasts, ka augusta pēdējā
sestdienā Vecbebros svin sporta svētkus. Arī
šoreiz, 25. augustā, Vecbebru stadionā sportisko cīņas garu apliecināja ne tikai bebrēnieši, bet aktīvā dzīvesveida piekritēji no kaimiņu pagastiem un tālākām Latvijas vietām.
Kā sporta svētku galvenā tradīcija Vecbebros izsenis godā celts volejbols. Volejbola

sacensībās piedalījās 16 vīru komandas un
5 meiteņu komandas. Volejbolā vīriešiem
uzvarētāju laurus guva mājnieki – komanda „Vecbebri”, kurā spēlēja Modris Vilcāns,
Aigars Auzenbergs, Kaspars Greļs, Arnis
Grunšteins. Arī meiteņu komandu konkurencē nepārspētas palika mūsējās – meiteņu
komanda „Vecbebri”: Daila Jansone-Ieviņa,

Gunta Andersone, Agita Ābele, Ilze Valaine.
Daudz piekritēju bija minifutbolam, bet
skolas vecuma bērni ar aizrautību piedalījās čības mešanas sacensībās, futbola soda sitienos,
šautriņu un riņķa mešanā, kā arī kopā ar pieaugušajiem tradicionālajā skrējienā „Mežaparks”.
Netradicionālo sporta veidu vidū pieaugušajiem atsaucību guva atrakcija „Rulona
mešana”, kurā veiklākā bija bebrēniešu komanda „Savējie” – Ludis Dupušs, Dainis
Petriks, Madara Dupuša. Olu mešanas sacensībās uzvarēja ciemiņi: Andis Freidenfelds un
Jānis Madeks. Baļķa celšanā uzvarētāja titulu
ieguva koknesietis Didzis Bērziņš.
Sporta pasākumu organizētājs Jurijs Tomaševskis pateicas par apzinīgu darbu tiesnešiem: Jeļenai Čerņauskai, Dzintrai Sniedzei, Vinetai Garkalnei, Līgai Riekstiņai,
Kristapam Lapiņam, Aigaram Lācim, Raitim
Zukulam, kā arī paldies par muzikālā noformējuma radīšanu Arnoldam Krēsliņam.
Kas gan būtu sporta svētki bez atbalstītājiem! Paldies par ieguldījumu Bebru pagasta pārvaldei, „Virši-A”, „SALIX”, „Pērles būve”, SIA „Pakavs”, SIA „Ziedi”, SIA
„Timber Rosso”!
Lielās balvas izlozē – ceļojumu četrām
personām ar prāmi uz Stokholmu vinnēja
Bebru pamatskolas skolniece Alise Berga.
Kokneses Novada Vēstis
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Koknesieši XVIII Eiropas čempionātā veterāniem

Eiropas čempionātā veterāniem piedalījās
arī koknesieši – PA „Kokneses
Sporta centrs” direktors Arvīds Vītols
un Māris Eglītis.
No 16. – 25. augustam Citavā (Vācija)
– Zgorželecā (Polija) un Hrjdekā N.N. (Čehija) norisinājās XVIII Eiropas čempionāts
veterāniem. Pirmo reizi Eiropas vieglatlētikas čempionātu vēsturē, tas norisinājās trīs
valstu teritorijā: Vācijas, Čehijas un Polijas
trijstūra robežrajona pilsētās (Border Triangle – Zittau/Vācija; Hradek nad Nisou/Čehija; Bogatynia un Zgorzelec/Polija). Latviju

sacensībās pārstāvēja 50 vieglatlētu vecuma
grupās no 35 līdz 85 gadiem, tostarp koknesieši Arvīds Vītols un Māris Eglītis.
Kopā no Eiropas čempionāta veterāni uz
Latviju pārveda 26 medaļas – izcīnīti deviņi Eiropas čempionu tituli, 10 sudraba un 7
bronzas medaļas. Eiropas trīsdesmit trīs valstu konkurencē tas ir piecpadsmitais labākais
rādītājs.
Ar labiem rezultātiem atgriezās arī mūsējie – Arvīdam Vītolam 4. vieta trīssoļlēkšanā
(rezultāts 11,20 m, grupā M60), bet grupā
M45 šajā pašā disciplīnā Mārim Eglītim izcīnīta 6. vieta (rezultāts 12,70 m).
Visai iespējams, ka šis čempionāts Latvijas vieglatlētu saimei izrādīsies zīmīgs robežpunkts. Tā laikā notika Latvijas Vieglatlētikas veterānu Asociācijas reģionālo pārstāvju
sanāksme (Daces Brakanskas un citu asociācijas aktīvistu iniciatīva) – ar asociācijas
pilnsapulces (konferences) statusu. Asociācijas darbu turpmāk vadīs Arvīds Vītols. Latvijas sportistu aprindās Arvīda vārds neprasa
komentārus. Izcils vieglatlēts, daudzkārtējs
Eiropas un pasaules čempionātu laureāts

trīssoļlēkšanā un tāllēkšanā. Jau tas vien liecina par Arvīdam piemītošo gribasspēku un
mērķtiecību. Arvīdam piemīt vadītājam tik
nepieciešamā lietišķība, koleģialitāte, labas
profesionālās un organizatora īpašības, un vēl
arī citas pozitīvas vispārcilvēcīgās īpašības.
Sveicam Arvīdu un vēlam veiksmi Asociācijas darbu vadīšanā!
Vieglatlētika ir sporta pamatu pamats. Ir
pārliecība, ka šis pamats kļūs vēl stabilāks. Ka
Latvijas vieglatlētiem „dzīve” kļūs vēl organizētāka, daudzveidīgāka, iespējām bagātāka.
Ka katrs ieinteresētais varēs izpausties, un
„atrast savu vietu, un pielikt savu roku”. Ka
tas būs jūtams jau tuvākajā nākotnē.
23. septembrī daudzi vieglatlētikas entuziasti tiksies Koknesē. Šīs būs sezonas pēdējās nopietnākās pašmāju stadiona sacensības
mešanu disciplīnās, kur jau tagad notiek intensīvs plānošanas un sagatavošanās darbs.
Ar sīkāku informāciju par Eiropas čempionātu un sacensību rezultātiem iespējams
iepazīties Latvijas Sporta Veterānu (senioru)
Savienības mājas lapā www.lsvs.lv.
Kokneses Novada Vēstis

Valsts atbalsts jaunajiem uzņēmējiem – Hipotēku bankā!
Pēdējo gadu laikā jau vairāk nekā 750 jaunie uzņēmēji ir sākuši savas gaitas kopā ar Hipotēku banku, un viņus visus vieno kas nozīmīgs
– katra jaunā biznesa sākumā ir bijusi IDEJA!
Hipotēku banka ir pārliecināta, ka tieši IDEJA ir
veiksmīgas uzņēmējdarbības sākums.
Par to, kā Hipotēku banka var palīdzēt
jaunajiem un topošajiem uzņēmējiem, stāsta
Hipotēku bankas Aizkraukles norēķinu grupas vadītāja Zigrīda Mikāne.
Kā Hipotēku banka atbalsta biznesa
uzsākšanu?
Diendienā strādājot ar jaunajiem uzņēmējiem un sniedzot viņiem atbalstu, esam
pārliecinājušies, ka labas idejas ir arī dzīvotspējīgas. Turklāt tās var būt gan jaunas,
nebijušas, gan arī tradicionālas un vienkāršas
biznesa idejas, kas tiek īstajā laikā un vietā.
Ar Hipotēku bankas atbalstu ir tapuši daudzi
lieliski biznesa sākšanas veiksmes stāsti.
Tiem, kam ir biznesa ideja un nopietna
vēlēšanās sākt savu biznesu, kā arī visiem
tiem, kuri pirmos soļus uzņēmējdarbībā ir
spēruši pēdējo trīs gadu laikā, Hipotēku banka piedāvā kompleksu Starta programmas
atbalstu. Šo programmu līdzfinansē Eiropas
Sociālā fonds, un programma ir īpaša ar to,
ka piedāvā ne tikai finansējumu ideju realizēšanai aizdevumu un grantu veidā (neatmaksājams atbalsts), bet arī konsultācijas un mācības, turklāt visas konsultācijas un mācības
ir bez maksas.
Cik lielu finansējumu var saņemt?
Programma jaunajiem uzņēmējiem pie-

dāvā gan aizdevumu, gan neatmaksājamo
finansējumu – grantus. Aizdevums iespējams
līdz 54 tūkstošiem latu ar 10% līdzfinansējumu. Projekta kopējā summa drīkst būt līdz
60 tūkstošiem latu. Ja projekta apjoms ir līdz
5000 latu, līdzfinansējums nav nepieciešams.
Grantus var saņemt gan biznesu uzsākot,
gan pēc ieceres īstenošanas. Viens grants,
līdz 3600 latiem (līdz 35% no aizdevuma
summas), paredzēts saimnieciskās darbības
uzsākšanai un tas tiek izmaksāts 12 daļās
uzņēmuma pirmajā darbības gadā. Faktiski
tas kalpo kā darba alga jaunajam uzņēmējam
laikā, kad bizness parasti vēl nenes augļus. Ja
biznesa ideja veiksmīgi realizēta, piedāvājam
otru grantu, kas paredzēts aizdevuma dzēšanai. Tā summa ir līdz 2000 latiem.
Ko vēl bez finansējuma piedāvā Starta
programma?
Īpašs piedāvājums ir bezmaksas mācības,
kurās var iegūt un papildināt uzņēmējiem tik
ļoti nepieciešamās teorētiskās un praktiskās
zināšanas uzņēmējdarbības veikšanai, piemēram, apgūstot uzņēmuma vadības pamatus, finanšu vadību un mārketinga pamatus
un iepazīstoties ar uzņēmējdarbības tiesisko
regulējumu. Un šo iespēju izmanto patiešām
ļoti daudzi topošie uzņēmēji. Savukārt atbalstu biznesa plāna sagatavošanā un tā realizēšanas sākumposmā sniegs pieredzējis bankas
darbinieks. Mācības, konsultācijas un granti ir
iespējas, ko piedāvā vienīgi Hipotēku banka.
Kas var pieteikties atbalstam?
Pieteikties var ikviens darbspējīgs ie-

dzīvotājs vecumā no 18 gadiem, kas vēlas
realizēt savu ideju, uzsākt komercdarbību
vai pašnodarbinātību. Tāpat var pieteikties
jaundibinātie komersanti, proti, uzņēmēji,
kas reģistrējuši savu darbību ne agrāk kā trīs
gadus pirms vēršanās pēc atbalsta programmas ietvaros. Mūsu pieredze rāda, ka piesakās un veiksmīgi startē gan darba ņēmēji un
darba devēji, gan studenti un bezdarbnieki,
gan pašnodarbinātie.
Kā pieteikties Starta programmai?
Vispirms aicinām zvanīt mums vai
rakstīt e-pastu, lai vienotos par tikšanās
dienu un laiku. Sarunātajā laikā gaidīsim
Jūs Bankā. Nepieciešamos dokumentus un
detalizētu informāciju par Starta programmu atradīsies Hipotēku bankas mājas lapā
www.hipo.lv
Taču potenciālajam programmas dalībniekam nav noteikti uzreiz jānāk ar gataviem dokumentiem. Arī tad, ja kādam šķiet,
ka viņa ideja ir kas pilnīgi neiedomājams un
diez vai kāds to būtu gatavs atbalstīt, nāciet
uz bBanku un kopīgi ar mūsu pieredzes bagātajiem speciālistiem sākotnēji vienkārši
apspriediet to.
Kas zina, varbūt tieši attīstot kādu „traku” ideju rodas Latvijas veiksmes stāsts.
Aizkraukles NG atrodas Spīdolas 11,
Aizkrauklē, tālr. 6 51 21173 vai 26303279
Jēkabpils filiāle atrodas Brīvības 116, Jēkabpilī, tālr. 6 52 33722 vai 26535682.
Hipotēku banka vēlas Jūs iedrošināt
īstenot savas biznesa idejas!
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pasākumi kokneses novadā
Norises
vieta

Datums, laiks Pasākums

augusts –
9. oktobris
6. oktobrī
plkst. 19.00
16. oktobrī
plkst. 15.00
18. oktobrī
plkst. 19.00

Apskatāma koknesieša I. Gaiša Kokneses vidusskolas Kokneses
11. klases skolēna un Alda Dobenberga studijas
pagasta
audzēkņa Kristapa Paļska otrā gleznu personālizstāde. bibliotēkā
Kokneses
Kokneses amatieru teātra 20 gadu jubilejas pasākums
kultūras
„Tas ir viss kā vārdā te piedzimst...”
namā
Izrāde bērniem „Tāltālā meža karnevāls”.
Ieejas biļete: Ls 2,00. Skolēnu klasēm un bērnudārzu Kokneses
grupām, kolektīvi apmeklējot izrādi, ATLAIDES.
kultūras
Tālr. informācijai: 26574538. Biļetes jau iegādājamas namā
kultūras nama kasē.
Kokneses
Izrāde „Puse no sirds”. Ieejas biļetes: Ls 4,00 - 6,00.
kultūras
Biļetes jau iegādājamas kultūras nama kasē.
namā

Pateicība

Sirsnīgi pateicos par palīdzību un
pretimnākšanu Kokneses novada domes
juristei Ligitai Kronentālei, Kokneses domes šoferītim Edvīnam, Sociālā dienesta
vadītājai Baibai Tālmanei, Bāriņtiesas
priekšsēdētājai Silvijai Vēzei un sociālās
palīdzības organizatorei Janīnai Zunei.
Dana Lisenko
Nelielai radošu cilvēku grupai ir ļoti
jauka ideja - izdot dzejas un foto grāmatu
- veltījumu Koknesei. Daļu dzejas autoru
esam jau apzinājušas un uzrunājušas, bet,
ja kāds vēl ir ieinteresēts piedalīties ar
savu dzeju grāmatas tapšanā, tad, lūdzu,
piesakieties Kokneses pagasta bibliotēkā.
T. 65161719.

Latvijā ražotu jaunu dīvānu,
gultu un matraču tirdzniecība
18. septembris no plkst. 10.00 – 13.00
Kokneses kultūras namā
Aplūkot produkciju un veikt pasūtījumus
var interneta adresē www.latvijasdivani.lv
Pasūtījumus lūdzam veikt savlaicīgi!
Tel. 20225077, 26014119.

Vecbebru Profesionālā
vidusskola pārdod:







Traktora MTZ-80 rezerves daļas
(komplektā)
Kultivatora KPS- 4- 01 rezerves
daļas (komplektā)
3 korpusa arkla KVERNELAND
rezerves daļas (komplektā)
Traktora piekabes 1- PTS- 2 rezerves
daļas (rāmis, ass, kuzavs)
Traktora piekabes 2-PTS-4 rezerves
daļas (komplektā)
Degvielas cisternas 50 m3 2 gab.
Informācija pa telefonu 26406905

Svecīšu vakari
Kokneses novada kapos
2012. gadā
Atradzes kapos

6. oktobrī pl.18.oo

Baznīcas kapos

7. oktobrī pl.18.oo

Kaplavas kapos

13. oktobrī pl.18.oo

Ūsiņu kapos

20. oktobrī pl.18.oo*

Iršu kapsētā

20. oktobrī pl. 17.oo

Bebru
pagasta 3. novembrī pl. 16.oo
Zutēnu kapos
Pārdod labiekārtotu 3 istabu dzīvokli
Koknesē, Indrānu ielā 8. Platība 62,39 m2,
istabas izolētas, ir liela lodžija. Cena 9000
Ls. Tālr. 22014120.

*Svecīšu vakara laiks Ūsiņu kapos ir
mainīts, pamatojoties uz iedzīvotāju iesniegumu.
Kokneses novada dome

Ja mīli cilvēkus, tad – arī dzīvi.
Ja mīli dzīvi, tad- arī darbu.
Ja mīli darbu, mīli savu zemi,
Un mūžs ir piepildīts –
tas ziedots bērnam.
J. Osmanis
Sveicam

Veltu Zariņu

skaistajā dzīves jubilejā!
Kokneses speciālās
internātpamatskolas-attīstības centra
kolektīvs

Vecbebru
Profesionālā vidusskola
kursu papildināšanai uzņem izglītojamos
šādās profesijās:
Ēdināšanas pakalpojumu speciālists
ar pamatizglītību, mācību ilgums 4 gadi,
iegūst profesionālo vidējo izglītību
ar vidējo izglītību, mācības uzsākot II
kursā
Restorānu pakalpojumu speciālists
(bārmenis, viesmīlis)
ar vidējo, profesionālo vidējo izglītību,
mācību ilgums 1,5 gadi
Biškopis
ar vidējo, augstāko izglītību bez vecuma
ierobežojuma, tālākizglītības programma,
kurā teoriju apgūst tālmācībā, praktiskās
mācības klātienē mācību iestādē
Kontakttālruņi: 65133606, 65133600

Ziņas no Kokneses novada
Dzimtsarakstu nodaļas
2012. gada augusta mēnesī:
Reģistrētas 4 laulības.
Reģistrēti 2 jaundzimušie.
Vairs tikšanās gaišuma nebūs,
Ir atdots un paņemts viss.
/Ā. Elksne/
Mūžībā pavadīti:
Māris Vērsēns (1949. g.);
Ivans Bikovecs (1938. g.);
Guna Strazdiņa (1948. g.);
Juris Puzo (1955. g.);
Ruslans Ovsjanņikovs (1972. g.)
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