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KOKNESE
BEBRI IRŠI

Nomazgāsim putekļus no savas dvēseles, lai varētu ieraudzīt dzīvi jaunā gaismā.
Kad
pirmā zāle dīgst, tad zeme lūgšanu skaita. /Fr.
Bārda/
/Alberts Zarāns/
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Kokneses novada domē
izveidota attīstības nodaļa

Esam sagaidījuši pavasara saulgriežus un kopā ar sauli izšūpojušies Lieldienu
šūpolēs! Nu atliek cerēt uz bagātu un laimīgu gadu!
Pēc siltā un veldzējošā pavasara lietus, lauki atviz jaunā zaļumā. Klāt brīdis,
par kuru tautas dainā teikts: „Pats Dieviņš
staigāja pa zaļu zālīti”.
Vai nav tā, ka pavasarī tāpat kā jaunu
gadu sākot, apņemamies visu sākt vēlreiz
no jauna un labāk? Ielaist mājās spirgto
pavasara gaisu, spodri nomazgāt logu rūtis un tīru kā bērna vaigu noberzt durvju
slieksni, lai arī dvēsele var pavasarim saposties.
Aprīlī, pēc Jurģu dienas klāt laiks, kad
sākam rosīties sētā un dārzā. It visur būs nepieciešamas mūsu čaklās rokas. Arī, 24. aprīlī, kad piedalīsimies Lielajā talkā, lai palīdzētu mūsu Latvijai kļūt ziedošai un tīrai.
Mājup atgriežas gājputni. Rīta stundu
ar savu dziesmu sveic strazds, bet stārķi
lepni pārstaigā tīrumus. Vietā, kur mājo
šie putni, viņi cilvēkiem atnesot svētību.
Gribētos, lai tiešām tā būtu – lai mūsu novadā, katrā pagastā, ik mājā un sētā cilvēku darbam pietiktu svētības.
Lai dzīves spēku un prieku šai pavasarī mums sniedz spirdzinošs bērzu sulas
malks!
Darbīgu aprīli vēlot,
Anita Šmite, Sarmīte Rode

Lai jaunizveidotajā Kokneses novadā pastāvīgi būtu iespējams strādāt pie
dažādu attīstības projektu sagatavošanas
un vadības, dome nolēma izveidot attīstības nodaļu, kurā strādās divi speciālisti:
attīstības nodaļas vadītājs un nekustamā
īpašuma speciālists. Uz šiem abiem amatiem tika izsludināts atklāts konkurss. Uz
attīstības nodaļas vadītāja amatu tika saņemti 17 pretendentu pieteikumi, bet uz
nekustamā īpašuma speciālista amatu 21
pieteikums. Pretendentu vērtēšanas komisija kā piemērotākos atzina Anitu Svenci
no Jēkabpils uz attīstības nodaļas vadītāja amatu un Elitu Ģēģeri no Bebriem uz
nekustamā īpašuma speciālista amatu. Abi
speciālisti, atbilstoši iegūtajai izglītībai, ir
ar lielu iepriekšējā darba pieredzi atbildīgos amatos.
Svarīgākie attīstības nodaļas uzdevumi
ir Kokneses novada attīstības stratēģijas un
attīstības programmas izstrāde, kā arī kon-

krētu rīcību izstrāde plānošanas dokumentos
noteikto uzdevumu izpildei. Attīstības nodaļas uzdevumos ietverti arī novada attīstības
projektu pieteikumu izstrāde un to iesniegšana finanšu institūcijām, apstiprināto projektu
ieviešanas koordinēšana un uzraudzība, investoru piesaiste Kokneses novadam, uzņēmējdarbības atbalsts un nekustamā īpašuma
jautājumu risināšana.
Cauri Kokneses pagastam tiek būvēts
jaunais autoceļš E22, svarīgi būs izstrādāt
grozījumus teritorijas plānojumā, jo autoceļš ievērojami ietekmēs teritorijas attīstību un zemes lietošanas mērķus.
Tā kā pēc administratīvi teritoriālās reformas Kokneses novadā tagad ietilpst trīs
pagasti, ir ievērojami palielinājies darba
apjoms, jo jāpārrauga plašāka teritorija un
jāveic dažādi pasākumi visa Kokneses novada līdzsvarotai attīstībai.
Kokneses novada domes
priekšsēdētājs Viesturs Cīrulis

Klāt Lielā Latvijas sakopšanas talka!

Jau trešo gadu Latvijā notiks Lielā talka. Šogad esam aicināti vākt ne tikai atkritumus, bet arī stādīt kokus, puķes, izgatavot putnu būrīšus, atjaunot žogus, soliņus,
tiltiņus utt. Pašvaldības ir noteikušas talkas
koordinatorus savā teritorijā. Viņi saskaņos talkas vietu pieteikumus, dalīs maisus,
sniegs informāciju talciniekiem, būs atbildīgi par atkritumu savākšanu un izvešanu
uz poligoniem, kur atkritumus no pašvaldībām pieņems bez maksas. Darba cimdi
gan talciniekiem šogad jāgādā pašiem.
Kokneses novadā talkas koordinators ir
Bebru pagasta pārvaldes komunālās daļas
vadītājs Juris Bārs. 24. aprīlī Kokneses
novada domes darbinieki Atradzes kapsētā
stādīs tūju aleju. Talka būs arī Likteņdārzā.
Bebros talcinieki kops Meža parka estrādes teritoriju un Zutēnu kapus. Visi Lielās
talkas atbalstītāji Bebru pagastā tiks gaidīti
uz talkošanu šajos divos objektos. Iršos pagasta iedzīvotāji kops ūdenskrātuves, Bu-

landu pilskalna, Iršu muižas klēts apkārtni
un pagasta centra teritoriju.
Jau līdz Lielajai talkai katrā pagastā
iestāžu un uzņēmumu darbinieki uzsākuši
savu teritoriju sakopšanu. Novēlam visiem
novada iedzīvotājiem aprīlī – Spodrības
mēnesī darba prieku, rūpējoties par savas
apkārtnes sakoptību!
Kokneses novada vēstis

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

31. marta
Kokneses novada
domes sēdē NOLĒMA:
1. Uzdot Attīstības nodaļas vadītājai A.
Svencei līdz 2010. gada 20. aprīlim sagatavot informāciju par attīstības programmas
sagatavošanas etapiem un satura galvenajiem
virzieniem.
2. Aprīļa mēnesi Kokneses novadā pasludināt par Spodrības mēnesi.
2.1. Uzdot pašvaldību iestāžu vadītājiem
organizēt savu iestāžu teritoriju sakopšanu.
2.2. Pašvaldības, tās iestāžu un struktūrvienību darbiniekiem piedalīties Lielajā talkā.
2.3. Rosināt novada iedzīvotājus un uzņēmējus sakopt savu īpašumu teritorijas.
2.4. Izvērtēt iespēju komunālo nodaļu
vadītājiem iegādāties lielos celtniecības atkritumu konteinerus, kurus novietot pagastu
centros.
3. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu
atbildību „Kokneses komunālie pakalpojumi” 2009. gada pārskatu.
4.1. Uzdot SIA „Kokneses komunālie
pakalpojumi” vienoties ar vienas daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājiem par ēkas papildus
siltināšanu, izmantojot ES finansiālo atbalstu,
lai pārliecinātos par to, kā tas ietekmē iedzīvotāju maksājumu sadārdzinājumu siltumam
par 1 kvadrātmetru.
4.2. Ieteikt daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem veidot māju komitejas, lai sekotu,
kā iedzīvotāji taupa siltumu un sagatavotu
priekšlikumus par veicamajiem pasākumiem
ēku siltināšanai.
4.3. Izvērtēt iespēju divpakāpju tarifa ieviešanai juridiskajām personām.
4.4. Uzdot SIA „Kokneses komunālie pakalpojumi” valdes loceklim A. Preisam uzlabot komunikāciju ar iedzīvotājiem un sniegt
atbildes uz iesniegumiem, normatīvajos aktos noteiktajā laikā un kārtībā.
5. Apstiprināt Kokneses novada domes
kopsavilkuma 2009. gada pārskatu.
6. Apstiprināt Kokneses novada domes
konsolidēto 2009. gada pārskatu, kurā konsolidēti:
- Kokneses novada domes kopsavilkuma
pārskats;
- pašvaldības aģentūras”Kokneses sporta
centrs” pārskats;
- pašvaldības aģentūras”Kokneses tūrisma centrs” pārskats;
- Bebru vispārizglītojošās internātpamatskolas pārskats;
- Kokneses speciālās internātpamatskolas
– attīstības centra pārskats;
- bērnu nama-patversmes „Dzeguzīte”
pārskats.
7. Uzdot pagasta pārvalžu vadītājiem – I.
Pabērzai un R. Līcītei, un komunālo nodaļu vadītājiem – T. Baltmanei, J. Bāram un
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J.Tukam, sekot, lai tiek ievērota saistošo noteikumu prasība par konteineru uzstādīšanu
pie uzņēmumiem, sabiedriskajām ēkām un
dzīvojamām mājām.
8.1. Apstiprināt Kokneses novada domes
un tās iestāžu amatu katalogu.
8.2. Apstiprināt darbinieku darba algas
un amata vietas Kokneses novada domē, tās
iestādēs un struktūrvienībās.
8.3. Ar 2010. gada 31. martu likvidēt
dārznieka amata vietu I. Gaiša Kokneses vidusskolā un daiļdārznieka amata vietu pirmsskolas izglītības iestādē „Gundega”.
8.4. 2009. gada 29. jūlijā apstiprinātā
Kokneses novada domes darba samaksas
un sociālo garantiju nolikuma nosacījumus
2010. un 2011. gadā piemērot saskaņā ar likumu “Valsts un pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums” un
likuma Pārejas noteikumiem.
8.5. Lēmums stājas spēkā ar 2010. gada
1. aprīli.
9. Atbalstīt Bebru pagasta pārvaldes
ieceri turpināt sakārtot Bebru pagasta stadionu – izveidot laukumus sporta spēlēm
un uzstādīt aprīkojumus brīvā laika pavadīšanas nodarbībām, un piekrist, ka Bebru
pagasta pārvalde iesniedz projekta pieteikumu ELFLA ietvaros „Lauku attīstības
programmas (2007.-2013.) LEADER pieejas īstenošana”, pasākums 413., ”Lauku
ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā”, aktivitātē 5.2. iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas
tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma
iegāde un uzstādīšana, un infrastruktūras
izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā
apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika
pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem, rīcībā”. Sabiedrisko
aktivitāšu veicināšana- vides sakopšanas,
sporta un atpūtas infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana”.
9.1. Nepieciešamības gadījumā no pašvaldības budžeta garantēt 25% jeb 5 000,- Ls
līdzfinansējumu.
10. Atbalstīt biedrības „Irsis”, reģ. Nr.
50008120421, juridiskā adrese ”Kūlēni”,
Iršu pagastā, Kokneses novadā, ieceri Iršu
sporta hallē izveidot trenažieru zāli un iegādāties tai aprīkojumu, iesniedzot projekta
pieteikumu Lauku attīstības programmas
(2007. – 2013. gadam) „LEADER” pieejas
īstenošana – 413. pasākums „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”, projekta aktivitāte 5.2.,
iekārtu, tehnikas aprīkojuma, informācijas
tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma
iegāde un ierīkošana, un infrastruktūras
izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā
apmācību un interešu klubu, kultūras, vides
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aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem
iedzīvotājiem”.
Nepieciešamības gadījumā no pašvaldības budžeta garantēt 10% jeb 300,- Ls līdzfinansējumu.
11. Iesniegt projekta pieteikumu „Iesākums Kokneses muzejam – Kokneses pilsdrupu vēstures ekspozīcijas pārvietojamais
paviljons” ELFLA ietvaros „Lauku attīstības
programmas (2007.-2013.) LEADER pieejas
īstenošana”, pasākums 413.”Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas
teritorijā”.
Nepieciešamības gadījumā no pašvaldības budžeta garantēt 25% līdzfinansējumu.
12. Pārdot atklātā izsolē pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu „Pērses”, Bebru
pagastā, Kokneses novadā, kas sastāv no zemes gabala 0,8115 ha un mājīpašuma.
Uzdot nekustamā īpašuma speciālistei E.
Ģēģerei organizēt iepriekš minētā nekustamā
īpašuma novērtēšanu.
13. Kokneses novada Pērses pamatskolas
energoefektivitātes paaugstināšanas projektam veikt sekojošus projekta sagatavošanas
darbus:
13.1. projekta tāmes aktualizācija;
13.2. energo audita atkārtota veikšana;
13.3. projekta pieteikuma labošana.
14. Kokneses novada domes ēkas, Melioratoru ielā Nr. 1, energoefektivitātes paaugstināšanas projektam veikt sekojošus
projekta sagatavošanas darbus:
14.1.tehniskā projekta aktualizācija;
14.2. energo audita veikšana;
14.3. projekta tāmes sagatavošana;
14.4. projekta pieteikuma sagatavošana.
15. Uzņemties likumiskā pārstāvja lomu
par neformālās jauniešu apvienības „INFINITgroup” 1.aprīlī iesniedzamo jauniešu iniciatīvas projektu ”INFINITUS-bezgalība”,
kurš tiks realizēts jūlija un augusta mēnešos
I. Gaiša Kokneses vidusskolā.
16. Piekrist, ka projekta noslēguma pasākums – mūzikas un mākslas festivāls „INFINITUS”, notiks no 2010. gada 27. – 29.
augustam Kokneses parka estrādē.
17. Piekrist, ka SIA “Kokneses komunālie pakalpojumi” no SIA “Flamens” pērk
33/100 domājamo daļu (3. stāvu) nekustamā
īpašuma 1905. gada ielā Nr. 7, Kokneses pagastā, lai risinātu jautājumu par telpām, kas
nepieciešamas sanāksmju organizēšanai un
lai nodrošinātu 2. stāva telpu pasargāšanu no
mitruma un aukstuma.
17.1. Samaksai par pirkumu neizmantot
līdzekļus, kas iegūti, sniedzot komunālos pakalpojumus.
18. Atcelt Kokneses novada domes 2009.
gada 30. decembra saistošos noteikumus Nr.
22 ”Par pašvaldību nodevu par Kokneses apvienotās pašvaldību būvvaldes sniegtajiem
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pakalpojumiem”.
19. Lai nodrošinātu likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punkta
prasības, piekrist, ka Kokneses novada domes Komunālā nodaļa automašīnas iegādei
izmanto līdz 8 000,-Ls.
20. Lai nodrošinātu pilnvērtīgu mācību-treniņu procesu, piešķirt papildus laiku
mācību-treniņu grupai peldēšanā: sestdienās
no pl. 9.00 līdz 11.00 un skolu brīvdienās
(par laiku atsevišķi vienojoties ar direktoru A.Vītolu) p/a “Kokneses sporta centrs”
peldbaseinā.
21. Dzelzceļa sliežu rekonstrukcijas projektā paredzēt:
21.1. sakārtot laukumu strap Vērenes ielu
un dzelzceļu;
21.2. piebraucamā ceļa izbūvi gar dzelzceļu
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no tuvākās dzelzceļa pārbrauktuves uz nekustamajiem īpašumiem „Ausekļi”, „Ozolkalni”,
„Kalna Daudziešēni” un ”Ziedi” Kokneses pagastā;
21.3. dzelzceļa pārbrauktuves vietā,
1905. gada ielā, paredzēt gājēju pāreju;
21.4. risināt jautājumu par gājēju pāreju
pretī dzelzceļa stacijai;
21.5. Zemeņu ielas un Lakstīgalu ielas
rekonstrukciju un paplašināšanu;
21.6. Zemeņu ielas pārbrauktuves paplašināšanu.
22. Pēc dzelzceļa rekonstrukcijas kā
pastāvīgu dzelzceļa pārbrauktuvi Kokneses ciematā atstāt pārbrauktuvi Zemeņu
ielā.
23. Lūgt VAS „Latvijas Dzelzceļš” darba
grupā, projektēšanas laikā, iekļaut Kokneses
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novada domes pārstāvjus.
24. Uzdot domes priekšsēdētājam
V. Cīrulim sagatavot vēstuli un kopā ar
domes lēmumu nosūtīt VAS „Latvijas
Dzelzceļš” valdes priekšsēdētājam U.
Magonim.
25. Piekrist, ka SIA “Pelve”, reģ.
Nr. 45403011083, likumdošanā noteiktā kārtībā atver auto rezerves daļu,
saimniecības preču un dizaina priekšmetu veikalu “Garāža” 1905. gada ielā
Nr. 14, Kokneses pagastā, Kokneses
novadā.
26. Abonēt izdevumu „Latvijas Pensionārs” 2010. gadam (12,- Ls);
26.1. Nokopēt vienu eksemplāru katrai
bibliotēkai.

Kokneses pagasta iedzīvotāji ir neizpratnē par dārgajiem
komunālo pakalpojumu rēķiniem
Laikraksts “Kokneses novada vēstis” saņēmis Kokneses pagasta iedzīvotāju vēstuli ar
pielikumiem (publicēta saīsināti), kuru kopā
parakstījuši 230 iedzīvotāji un tā iesniegta SIA
„Kokneses komunālie pakalpojumi”, Kokneses
novada domei un laikrakstam „Staburags”. Šis
jautājums tika izskatīts 31. marta Kokneses novada domes sēdē, uz kuru uzaicināti bija gan
pārstāvji no iedzīvotāju vidus, gan „Kokneses
komunālajiem pakalpojumiem”. Domes sēdē
nolemts: Uzdot SIA „Kokneses komunālie
pakalpojumi” valdes loceklim A. Preisam uzlabot komunikāciju ar iedzīvotājiem un sniegt
atbildes uz iesniegumiem, normatīvajos aktos
noteiktajā laikā un kārtībā.
Vairāku Kokneses daudzdzīvokļu māju
iedzīvotāji ir neizpratnē un vēlas saņemt
skaidrojumu, kāpēc laikā, kad visā valstī ir
krīze, cilvēki zaudē darbu, bet strādājošiem
krietni sarūk darba algas, Koknesē tarifi par
apkuri tikai pieaug.
Pēc iedzīvotāju domām, krīze nav skārusi
SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi”, jo
kurināts tiek uz nebēdu. Par to var pārliecināties, ja pavēro gan dienas, gan nakts laikā
puspavērtos dzīvokļu logus, lai vēdinātu telpas. Vai tiešām krīzes laikā nevarētu kurināt taupīgāk? Kritiku neiztur SIA direktora
A.Preisa kunga apgalvojums, ka iedzīvotāji,
kuri dzīvokļos nav nomainījuši logus, salst.
Protams, par sava dzīvokļa siltināšanu atbildība jāuzņemas arī iedzīvotājiem, jo veco
logu spraugas var nopakot un aizlīmēt, bet
cilvēki to vairs nedara tāpēc, ka pie tik intensīvas apkures pakojums jārauj vaļā, lai caur
logu šķirbām telpas vēdinātu. Kā vēl vienu
no SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi”
nesaimnieciskuma piemēriem varam minēt
ilgstošo kurināšanu pagājušā gada pavasarī
– pat līdz 25.aprīlim, kad vairāki iedzīvotāji
zvanīja, lūdzot atslēgt apkuri, jo āra gaiss jau

bija sasilis līdz +190C.
Iedzīvotājus mulsina arī strauji palielinātā apkures pastāvīgā daļa.
Uztrauc, vai, atsaucoties uz milzīgajiem
komunālajiem parādiem, netiks pārtraukta
siltuma padeve, no kā cietīs gan maksātāji,
gan nemaksātāji, kā tas ir vērojams daudzviet
Latvijā.
SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi”
ir uzņēmums, kas Koknesē strādā bezkonkurences apstākļos, tai pieder monopols ūdens,
kanalizācijas, siltumapgādes un namu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanā, tāpēc laikam radusies pārliecība, ka iedzīvotāji
ir nepieciešami tikai un vienīgi izsūtīto rēķinu apmaksai, taču mums ir savs vērtējums
par minētā pašvaldības uzņēmuma darbu un
savi ieteikumi tā darbības un komunikācijas
ar iedzīvotājiem uzlabošanai. Šai sakarā vēlamies rosināt:
1) Visiem SIA „Kokneses Komunālie
pakalpojumi” izmantotājiem – gan privātpersonām, gan juridiskām personām – ieviest
vienotu apkures tarifu:
vēlamies maksāt par saņemto pakalpojumu, tāpēc mūs apmierinātu vienpakāpes tarifs. Vasarā iedzīvotājiem jāļauj iekrāt naudu,
lai varētu segt parādus par apkuri, un apkures
sezonā gribam redzēt patiesās izmaksas par
apkuri.
2) Pēc apkures sezonas uzsākšanas, izmantojot māju vecāko sniegto informāciju
par to, kuros dzīvokļos netiek nodrošināta
siltumpadeve +180 C, noskaidrot cēloņus,
vai tā ir īrnieka/īpašnieka neizdarība, pieļaujot siltuma zudumus caur nenopakotām
durvīm un logiem, vai siltums netiek pievadīts tādēļ, ka nesilst daļa radiatoru. Tādi
gadījumi ir bijuši, un, tikai pēc ļoti uzstājīgas rīcības no dzīvokļa īpašnieka vai īrnieka puses, šīs problēmas tiek risinātas, bet

varbūt iniciatīvu vajadzētu izrādīt pašiem
SIA „KKP” tehniķiem?
3) Lai mazinātu siltuma zudumus, lūdzam savest kārtībā pagrabus, nodrošinot tajos esošo siltumtrašu siltumizolāciju, logu un
durvju sakārtošanu (piemēram, Lāčplēša ielā
3 pa pagraba logiem tiek iekšā kaķi un sabojā
siltumtrašu izolācijas materiālu; Parka ielā 15
pēc lietusgāzēm pagrabs applūst un ūdens līmenis sasniedz pat 10-20 cm – vai nav iespējams sabērt šķembas?); sakārtot bēniņus;
4) Iesakām atsevišķi uzskaitīt no katras
mājas iekasēto apsaimniekošanas naudu un
regulāri atskaitīties par tās izmantošanu (nav
saprotams, kāpēc netiek koptas kāpņu telpas
vai arī tās kopj iedzīvotāji „pēc slīdošā grafika” – vai tad šis darbs neattiecas uz apsaimniekošanu?);
5) Sakārtot jautājumu par „ātrās palīdzības” nodrošināšanu, ja kādā no dzīvokļiem
ir avārijas situācija, piemēram, plīsis ūdensvads vai ir kanalizācijas pārplūde (piemēram,
Blaumaņa ielā 32 līdz šim saņemts atteikums
akūtā situācijā palīdzēt, aizbildinoties – ja
nu netiekat galā paši, tad kaut kad varbūt atbrauksim);
6) Daudzdzīvokļu māju (piemēram, Parka
ielā 25) skursteņus regulāri iztīrīt no kovārņu
ligzdām. Pēdējo stāvu dzīvokļos šī iemesla
dēļ ir traucēta ventilācija, līdz ar to dzīvokļos pelē sienas. Individuāli to nav iespējams
veikt, tam ir nepieciešams pacēlājs;
7) Nodrošināt atbilstošu apgaismojumu kāpņu telpā un pie katras mājas parādes durvīm;
8) Vismaz 1 reizi gadā organizēt iedzīvotāju kopsapulces, lai apspriestu ar SIA
„Kokneses Komunālie pakalpojumi” darbību
saistītos „sasāpējušos” jautājumus.
Kokneses daudzdzīvokļu māju
iedzīvotāji.
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Atbilde uz iedzīvotāju
rosinājumiem Kokneses
pagastā
1. Beidzoties 2009./2010. gada apkures
sezonai, veiksim siltumtarifu analīzi. Ja tas
atšķirsies ± 5 % no pašreizējiem (vadoties no
MK noteikumiem Nr. 281), sniegsim Sabiedrisko pakalpojumu regulatoram jaunu siltumenerģijas tarifa projektu. Ar 2010./2011. gada
apkures sezonu piemērosim vienotu apkures
tarifu gan juridiskām, gan fiziskām personām.
(Pielikumā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas vērtējums par piestādītajiem apkures rēķiniem un par siltumenerģijas
tarifa pastāvīgās daļas maksājumiem Kokneses novada Kokneses pagastā). Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk
– Komisija) informē, ka ir iepazinusies ar
SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi”
izsniegtajiem dokumentiem saistībā ar 2009.
gada 19. novembrī no Patērētāju tiesību aizsardzības centra pārsūtīto Jūsu iesniegumu.
Par piestādītiem apkures rēķiniem:
Komisija paskaidro, ka Aizkraukles novada Sabiedrisko pakalpojumu regulators ir
apstiprinājis SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi” divpakāpju siltumenerģijas tarifu
iedzīvotājiem. Divpakāpju siltumenerģijas
tarifu veido kontrolējamās izmaksas, kurās
ietilpst darba alga, pamatlīdzekļu nolietojums, materiālu izmaksas un citas pastāvīgās
izmaksas un nekontrolējamās izmaksas, kurās
ietilpst kurināmā izmaksas un citas izmaksas,
kuras tieši atkarīgas no lietotājiem piegādātā
siltumenerģijas daudzuma.
Saskaņā ar 2001. gada 26. jūnija Ministru
kabineta noteikumu Nr. 281 „Sabiedrisko pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika pašvaldību regulējamās nozerēs” 9. punktu lietojamo tarifa aprēķinu (vienpakāpes vai divpakāpju) izvēlas siltumapgādes komersants.
Saražotais siltumenerģijas apjoms ir tieši atkarīgs no āra gaisa temperatūras apkures
sezonas laikā, savukārt, siltumenerģijas tarifa
aprēķinos prognozē nepieciešamo siltumenerģijas apjomu, ņemot vērā ikgadējo gaisa temperatūru apkures sezonā. Tā kā norēķini tiek
veikti visu gadu, gan kā noteikts pastāvīgais
maksājums, Jūsu gadījumā maksa par kvadrātmetru arī vasaras periodā, kā arī apkures sezonas laikā par patērēto siltumenerģiju, tad tieši
starpība starp prognozēto un faktisko lietotājiem nodoto siltumenerģijas daudzumu arī var
veidot atšķirīgu samaksājamās naudas summās, ja salīdzina ar maksu par patērēto siltumenerģijas daudzumu pēc vienpakāpju tarifa.
Komisija paskaidro, ka SIA „Kokneses
Komunālie pakalpojumi” siltumenerģijas
tarifs ir aprēķināts laika periodam no 2008.
gada septembra līdz 2009. gada augustam un
ir spēkā līdz jauna tarifa apstiprināšanai.
Jūsu iesniegumā aprēķins ir veikts par 8
mēnešiem tikai apkures sezonas laikam. Jāņem vērā, ka arī vasaras periodā tiek veikta
daļa no maksājumiem par siltumenerģiju, kā
arī to, ka saražotā siltumenerģija tiek izmantota karstā ūdens piegādei vasarā. Aprēķinot
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maksājumus un izlietoto siltumenerģijas
daudzumu, jāņem vērā 12 mēnešu periods.
Izskatot SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi” aprēķinātos ieņēmumus, realizēto
siltumenerģijas apjomu un faktiskās izmaksas tarifu aprēķina periodā, būtiskas novirzes
no tarifu projekta nav konstatētas.
Par siltumenerģijas tarifa pastāvīgās
daļas maksājumiem:
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisija (turpmāk – Komisija) ir saņēmusi
Jūsu vēstuli par SIA „Kokneses Komunālie
pakalpojumi” siltumenerģijas tarifa pastāvīgās daļas maksājumiem.
Komisija paskaidro, ka Aizkarukles novada Sabiedrisko pakalpojumu regulatora
2008. gada 7. maijā apstiprinātais siltumenerģijas tarifs SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi” ir aprēķināts saskaņā ar Ministru kabineta 2001. gada 26. jūnija noteikumiem Nr.
281 „Sabiedrisko pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika pašvaldību regulējamās
nozarēs” (turpmāk – Noteikumi).
Saskaņā ar Noteikumiem siltumenerģijas
tarifa pastāvīgo daļu nosaka uzņēmuma pastāvīgās izmaksas dalot uz patērētājiem nodoto siltumenerģijas daudzumu.
Uzņēmums nepieciešamo siltumenerģijas daudzumu plāno pie noteiktas āra gaisa
temperatūras. Praksē pastāv divas situācijas:
kad āra gaisa temperatūra ir zemāka nekā
plānotajā projektā „auksta ziema” un kad āra
gaisa temperatūra ir augstāka nekā plānotajā
projektā, jeb „silta ziema”.
Siltumenerģijas divpakāpju tarifa pielietošana nozīmē, ka „siltas ziemas” gadījumā,
tas ir, kad enerģiju nepieciešams ražot mazāk,
uzņēmums atgūs ražošanas nodrošināšanai
nepieciešamās pastāvīgās izmaksas pilnā apjomā, bet „aukstajā ziemā” neiekasēs vairāk,
nekā tas nepieciešams. Divpakāpju tarifa piemērošanas gadījumā nav iespējama pilnīga tā
atbilstība vienpakāpju tarifam. Tas ir iespējams tikai vienā gadījumā, kad apstiprinātajā
tarifā prognozētais siltumenerģijas daudzums
sakrīt ar faktisko. Ņemot vērā to, ka aizvadītā ziema bija salīdzinoši silta, tad uzņēmuma
siltumenerģijas tarifā prognozētais siltumenerģijas daudzums bija lielāks nekā fakstiskais. Pie mazāka nodotās siltumenerģijas
daudzuma būtu bijis jāapstiprina lielāka siltumenerģijas tarifa pastāvīgā daļa Ls/MWh.
Tai pat laikā pastāvīgais maksājums Ls/m2
būtu identisks apstiprinātajam.
Komisija norāda, ka saskaņā ar SIA
„Kokneses Komunālie pakalpojumi” sniegto informāciju par patērēto siltumenerģiju
un aprēķināto maksu Jūsu vēstulē minētajās
mājās laika periodā no 2008. gada 15. jūnija
līdz 2009. gada 14. jūnijam ir patērēta siltumenerģija arī karstā ūdens uzsildīšanai, kas nav
ņemta vērā Jūsu aprēķinā, kopā 340,8 MWh.
Jūsu minētais karstā ūdens tarifs 1,827
Ls/m3 neietver siltumenerģijas tarifa pastāvīgās daļas maksājumu, bet ir aprēķināts ņemot
vērā tikai siltumenerģijas tarifa mainīgo daļu
19,23 Ls/MWh un siltumenerģijas daudzumu 1m3 ūdens uzsildīšanai. Pastāvīgā maksa
par siltumenerģijas daudzumu karstā ūdens
sagatavošanai tiek aprēķināta kā tarifa pastā-
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vīgās daļas maksājums un ietverta visa gada
maksājumā 0,261 Ls/m2. Jūsu samaksātā siltumenerģijas tarifa pastāvīgās daļas maksa
pēc SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi” piestādītajiem rēķiniem ietver arī tarifa
pastāvīgo daļu par karstā ūdens uzsildīšanu.
Tādēļ ir nekorekti apskatīt tikai patērētās siltumenerģijas daļu, kas izlietota apkurei.
Salīdzinot aprēķinātos ieņēmumus, pēc
SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi”
sniegtās informācijas, Jūsu vēstulē minētajās
mājās laika periodā no 2008. gada 15. jūnija
līdz 2009. gada 14. jūnijam pēc divpakāpju
tarifa un iespējamos aprēķinātos ieņēmumus
pēc vienpakāpju tarifa, starpība ir 2,43 %.
2. Iespēju robežās centīsimies novērst
problēmas, ja nesilst kāds no radiatoriem.
Šos darbus ir jāveic vasaras periodā. Tāpēc
lūdzam savlaicīgi par šādām problēmām informēt uzņēmumu. Ar digitālā termometra
palīdzību noteiksim cēloņus, kādēļ temperatūra dzīvoklī ir zemāka pie pilnvērtīgas apkures sistēmas darbības.
3. Pie problēmām, kas saistītas ar pagrabtelpu logiem, durvīm jau strādājam un turpināsim to darīt.
Parka ielas 15 mājā ir traucēta drenāžas
darbība pagrabtelpās. Patreiz problēmu risinām ūdeņus no pagrabtelpām atsūknējot.
Ievērojot ugunsdrošības un glābšanas dienesta prasības iedzīvotājiem ir jāatbrīvo pagrabtelpās galvenās ejas un tehniskās telpas
no blakus priekšmetiem. Uzņēmums veiks
starppaneļu spraugu un šahtu aizpildīšanu ar
ugunsnoturīgām putām, kā arī veiks patvaļīgi
ierīkoto elektroinstalāciju demontāžu.
4. Patreiz māju īpašnieki mājas nav pārņēmuši savā valdījumā un nav veikta pārvaldnieka izvēle. Patreiz uzņēmumu kā apsaimniekotāju ir noteikusi Kokneses novada
dome ar tās apstiprinātiem apsaimniekošanas
tarifiem, kuros ir paredzēti paši nepieciešamākie veicamie darbi. SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi” apsaimniekošanā ir nodotas
37 mājas. No tām 20 atrodas centra rajonā ar
centarlizēto apkuri un ūdens apgādi, kā arī sadzīves notekūdeņu novadīšanu un attīrīšanu.
Šīm mājām apsaimniekošanas maksa sastāda 0,20 Ls/m2, (pārējām 0,14 Ls/m2 – 0,20
Ls/m2).
Pašreizējā apsaimniekošanas maksā nav
paredzēti līdzekļi kapitālo remontu veikšanai
(ēku jumtu nomaiņai, ēku siltināšanai, iekšējo ūdensvadu, kanalizācijas, siltumapgādes
komunikāciju nomaiņai u.c.).
Par pašreizējiem apsaimniekošanas līdzekļiem uzņēmums veic pašus nepieciešamākos māju uzturēšanas pasākumus:
- Pieguļošās zemes teritorijas uzkopšanu;
- Ūdensapgādes sistēmas uzturēšanu no
mājas ievadnoslēgarmatūras līdz ievadkrānam atsevišķā dzīvoklī;
- Kanalizācijas sistēmas uzturēšanu no
kanalizācijas stāvvada līdz pirmajai skatakai;
- Apkures sistēmas no stāvvada līdz siltumtrases ievadnoslēgarmatūrai (ieskaitot
siltummezglu apkopes un ar tiem saistītos
remontdarbus);
- Kāpņu telpu kosmētisko remontu, ārdurvju remonti, nomaiņa;

5

Nr. 4 (281) 2010. gada aprīlis

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

- Ēku jumta seguma, notekcauruļu remontu (bet ne kapitālremontu), skursteņu
remontu;
- Norēķini par komunālo elektrību;
- Citus ar avārijas situācijām novēršanu
saistītus darbus.
Kad ir veikti sākumā minētie pasākumi,
tad var lemt par nepieciešamajiem darbiem
katrai mājai atsevišķi, noteikt katrai mājai
savus apsaimniekošanas tarifus, vadoties pēc
iepriekš savstarpēji saskaņotām darbu un izmaksu tāmēm.
5. – 6. Pie mobilākas avārijas situāciju
novēršanas uzņēmus strādā. Apstākļi kādēļ
reizēm savlaicīgi nevar izdarīt nepieciešamos
darbus:
- Tehniskā problēma ir kādā no augšējiem dzīvokļiem, kuri to paši neizjūt, bet, lai
novērstu bojājumu, ir jāveic darbi tehnisko
komunikāciju šahtās vai citās vietās, kur ne-

var brīvi piekļūt, nebojājot sienu, grīdu segumu. Rodas pat konfliktsituācijas, jo īpašnieks
pieprasa, novēršot bojājumu, savest kārtībā
telpas iepriekšējā stāvoklī. Taču daudzviet ir
veikti „eiro” remonti un nav ievēroti dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas
līguma 11.3. un 11.4. punkti.
- Līdzīgi ir ar ventilāciju šahtu tīrīšanu.
Ventilāciju skursteņi nav mūrēti no apakšas
līdz augšai viendabīgi, bet starp paneļiem. Paneļos ir izcirsti caurumi un aizsprostojumi sanāk augšējā dzīvokļa vai bēniņu daļā. Arī šeit,
lai novērstu dzīvokļa problēmu ir jāveic darbi
augšējā dzīvoklī, izsitot mūrējumā caurumu
un likvidējot aizsprostojumu. Vienkāršāk ir ar
augšstāvu dzīvokļiem. Tur nepieciešamības
gadīgumā darbus var veikt bēniņtelpās.
- Līdz uzņēmumam informācija par problemātisko situāciju nenonāk savlaicīgi.
- Ja ar apkuri saistītās problēmas jārisina

apkures sezonā un nepieciešams pārtraukts
apkuri un sistēmu atbrīvot no ūdens. Avārijas
situācijas ir vairākās vietās uzreiz.
7. Tiks dots uzņēmuma elektriķim biežāk
apsekot māju komunālās apgaismes sistēmas.
Ir priekšlikums māju vecākiem izsniegt apgaismes spuldzītes. Šādā veidā, ja izdeg kāda
no komunālo telpu spuldzītēm, to ātrāk varētu nomainīt paši iedzīvotāji.
8. Uzlabosim komunikāciju starp uzņēmumu un mājām. Ierosināsim mazsvarīgākus
jautājumus risināt māju iekšienē un ar priekšlikumiem deleģēt māju vecākos vai māju
pārstāvjus. Nopietnāku jautājumu risināšanai
pēc iedzīvotāju priekšlikuma organizēsim
kopsapulces.
SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi”
valdes loceklis Armands Preiss,
tālrunis – 29112845

Lauku informācija

Vēl ir iespēja pieteikties platību maksājumiem elektroniski. Tādā gadījumā ir jāaizsūta pieteikums-līgums uz LAD, lai saņemtu pieejas paroles. Vēl nekas nav nokavēts.
Elektroniskā iesnieguma priekšrocība-lai
savlaicīgi izdarītu atklātu kļūdu labojumus,
nav jābrauc uz Ogri. Mīnuss – ja nav pieredzes, tad neparocīga karšu zīmēšana.
2.
Aprīlī tiks atvērta programma „ Lauku
saimniecības modernizācija”.
3.
19. un 20. aprīlī Pļaviņu kultūras namā
bezmaksas mācības „ Bioloģiskā saimniekošana”. Mācību diena no plkst.10.00 līdz
aptuveni 16.00. Lektori: Olga Gabrāne, Juris
Apinis, Līga Ničiporuka.
27. aprīlī informācijas diena Kokneses
novada domes ēkā. Runāsim par platību maksājumu iesniegumiem, par ģenētiksi modificētiem organismiem un citām aktualitātēm.
Maija vidū tiek plānotas mācības Bebru
pagastā par augļkopību – aveņu audzēšana,
jauno un veco augļdārzu kopšana. Precīzāki
datumi būs zināmi aprīļa beigās.
Uz visām mācībām ir lūgums pieteikties
iepriekš (t. 65133642, 65122572), jo, ja netiek nokomplektētas grupas vismaz 15 cilvēku sastāvā, mācības tiek atceltas.
Informē Ineta Sproģe

Projekts „PAĒDUŠAI LATVIJAI”
Koknesē

Pārtikas banka “Paēdušai Latvijai” nodrošina ar pārtiku ģimenes, kuras skārusi ekonomiskā krīze un tās radītās sekas. Šī palīdzība
nedublē citas palīdzības programmas, bet atbalsta tieši tos iedzīvotājus, kuri bieži vien formālu
iemeslu dēļ nevar saņemt pašvaldības, valsts
vai Eiropas Savienības pārtikas palīdzību.
Informācijai – vienas pārtikas pakas izmaksas nepārsniedz 8,5 latus. Tajā iekļauti
paši nepieciešamākie produkti, kas dod iespēju ģimenēm nodrošināt ikdienas maltīti.
Pārtikas bankas “Paēdušai Latvijai” pārtikas paku pirmām kārtām var saņemt ģimenes
ar bērniem, kurās kāds no strādājošajiem kopš
2008. gada jūnija krīzes rezultātā ir kļuvis par
bezdarbnieku. Turklāt ģimenei pašvaldība
nav piešķīrusi un formālu iemeslu dēļ nevar
piešķirt trūcīgās ģimenes statusu, bet ģimenes ienākumi ir zemāki par iztikas minimumu
(2009. gada rudenī – Ls 165 uz 1 cilvēku).
SĪKĀKA INFORMĀCIJA un IESPĒJA AIZPILDĪT PIETIEKUMA ANKETU ir Kokneses Ģimenes atbalsta dienas centrā (Vērenes
ielā 1) vai interneta adresēs www.paedusailatvijai.lv vai www.ziedot.lv.
Informē – ĢADC vadītāja
Līva Skābarniece

siņš par Koknesi. Tas parādīja, ka vērīgāk
jāseko līdz informācijai vietējā avīzē. Lielu
jautrību sagādāja mūsu bērnības un jaunības
fotogrāfiju pētīšana un mēģinājumi atpazīt
tajās redzamās personas. Viegli nebija, bet
interesanti gan! Kā parasti svētku cienastu
sanesām „groziņos” un dzērām Ainas vāktās
zāļu tējas.
Bet komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā saviļņoti klausījāmies Terēzes un
Ņinas stāstus par pārdzīvoto zem divām svešvarām – gan izsūtījumā Sibīrijā, gan tepat
Latvijā. Pasniedzām puķes arī represētajām
sievietēm Ainai un Birutai. Dziedājām patriotiskas dziesmas. Prieks par šo daudzcietušo cilvēku labestību, enerģiju, darbīgumu vēl
aizvien, par viņu bērniem un mazbērniem,
kam lemts labāks liktenis.

Visi ļoti gaidām, kad nokusīs sniegs un
zeme iesils dārza darbiem. Bijām uzaicinājuši viesos dārzkopi Ilonu Miglāni. Viņas
aizrautīgais stāstījums par jaunām un jau
pazīstamām kultūrām, vērtīgie padomi to
kopšanā un audzināšanā piesaistīja klubiņa
dāmu interesi līdz pat vēlai pēcpusdienai. Lai
nu mums visiem pietiktu spēka, veselības un
prieka rosībai savos dārziņos!
Maijā pulcēsimies klubiņā, kā parasti pl.
11.30 Vērenes ielā 1:
 5. maijā „Ziedošais maijs pirms 65
un 20 gadiem.” Atmiņu diena, dziesmas par
tēvzemi.
 19. maijs „Pavasara ziedu izstāde”.
Pirmie salātiņi, dziesmas par puķēm un apmaiņa ar stādiem.
„Pīlādzīša” padomes locekle Ilga Sīle

1.
Plānots, ka pie lauksaimniecības konsultantiem pasūtītās platību kartes savās pagastu
pārvaldēs varēs saņemt pēc 19. aprīļa. Tas attiecas uz visiem, kuri ir pasūtījuši kartes līdz
14. aprīlim savam lauksaimniecības konsultantam.
29. aprīlī un 5. maijā no plkst. 10.00 līdz
14.00 lauku attīstības speciālists pieņems apmeklētājus arī Bebru pagasta pārvaldes ēkā.
Vēlams pirms nākšanas piezvanīt uz pagasta
pārvaldi sekretārei par pieņemšanas darba
laiku, vai nav noteiktas kādas izmaiņas, neparedzētu apstākļu dēļ.
Gan Iršu lauksaimniecības konsultants
Gundega Skrupska, gan Kokneses lauku attīstības speciālists pieņem visu trīs pagastu
lauku saimniekus.
Reizē ar PM iesniegumu daudziem būs
jāaizpilda arī statistikas veidlapas.
Pieteikties PM maksājumiem Lauku atbalsta dienestā varēs no 12. aprīļa līdz 17.
maijam. Elektroniski pieteikties var jau no 1.
aprīļa.
Lai uzzinātu savu lauku izmērus, kā palīgu varat izmantot mājas lapā http://map.lgia.
lv pieejamās kartes, kur var izmērīt gan platību, gan attālumu.

Marts „Pīlādzītī”
Šogad astotais marts vēl arvien grima
sniega kupenās, un pieturējās sals, bet diena
bija saulaina un skaista. Pensionāru klubiņā
„Pīlādzītis” vispirms atcerējāmies, ka tieši
pirms 100 gadiem, proti, 1910. g. Kopenhāgenā kongress atbalstīja sociālistes Klāras
Cetkinas ierosinājumu par starptautiskas sieviešu dienas ieviešanu.
Jau iepriekš vienojāmies par dzejas
pēcpusdienu 8. martā. Bija prieks vērot un
dzirdēt, cik rūpīgi bija gatavojušās un kā
atplauka klubiņa dāmas! Savu iemīļoto autoru dzejas skandēja Ilga, Rita, Irēna, Vilija, Marta, Rasma. Savukārt Terēze un Irēna
bārstīja klasiķu domu graudus. Dziedājām
tautas dziesmas. Notika arī neliels konkur-
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Mūsu bērni skolā
“Anekdošu virpulis”
I. Gaiša Kokneses vidusskolā

23. martā Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas skolēni gan stāstīja, gan klausījās, gan
jokoja, gan zīmēja... To visu kopā sauca par
“Anekdošu virpuli”. Mēs jau vairākus gadus
skolā organizējam šādu konkursu. Meklējam
lielākos smīdinātājus. Anekdoti izstāstīt nemaz nav tik viegli – katrā anekdotē jābūt kādai “rozīnītei”! Un, ja klausītāji pašās beigās
nesmejas kā kutināti, tad ankedote nav izdevusies. Koknkurss izdevās un bija jautri. Atradām arī lielākos smīdinātājus!!! Nu viņiem
ceļš vaļā, lai 1. aprīlī sacenstos šādā konkursā
Rīgā. Mūsu labākie ir Kristīne Paegle un Sanija Sonora Jankovska no 4.a klases un Arvis
Klūga no 4.b klases. Paldies vecākiem un
skolotājiem!

Lielā diena sagaidīta

Pavasaris ir atnācis! Nu jau ar katru dienu
kļūst siltāks, putni dzied skanīgāk, koki sarosījušies un pirmās puķes jau kust. Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas skolēni jau daudzus
gadus cītīgi kopj tradīciju pirmajā pavasara
dienā gaidīt sauli Kokneses augstākajā kalnā.
Vai tu zini, kur tas ir? Šogad kopā ar skolēniem bija arī sievas no folkloras kopas “Urgas”. Saulīti gan nesagaidījām... Bija ielīdusi
mākoņos, bet visu pārējo izdarījām godam!
Laumām un raganām aizzabinājām rīklītes,
lai neviens mūs neaprunā un neskauž, metām
šautriņas mežā, lai viss ļaunums prom, kurinājām ugunskuru un atdevām ugunij vecos
Jāņu vainagus, pateicoties par aizvadīto gadu
un dodot vietu jaunajam. Neiztikām arī bez
rotaļām, dziesmām un olu ripināšanas. Daži
vecāki bija parūpējušies arī par gardiem raušiem un visiem tika arī pa kādai dzērvenei,
lai vaigi sārti!

“Tīne” Ropažos

27. martā Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas folkloras kopa “Tīne” piedalījās X
Skolu Dziesmu un deju svētku Vidzemes novada bērnu un jauniešu folkloras kopu skatē.
Mēs savu sarīkojumu bijām nosaukuši viegli
un gaiši – “Kā putniņis zariņā”. Tā arī bija!
Skate bija ļoti labi organizēta, mūs laipni un ar prieku gaidīja. Ropažnieki jau sen
bija iecerējuši šādu pasākumu savās mājās.
Viņiem ir jauns Kultūras un izglītības centrs
(interesants nosaukums!!!), kurš var uzņemt
daudz cilvēku!
Mēs bijām rūpīgi gatavojušies. Kopā ar
vecākiem gādājuši tērpus. Ikdienas nodarbībās mācījušies savu priekšnesumu, kurā
bija iekļautas: dziesma “Pinu vīzes”, ko
koklējām un dziedājām, dziedājām arī “Mežiņš deg” – spēlējām kokles, stabules un
svilpauniekus, lecām skalus, Ģirts Lasmanis
braši nodziedāja pašu jaunāko dziesmu, ko
esam iekļāvuši savā repertuārā “Ziedi ziedi,
papuvīte”(dziesma pierakstīta mūsu novadā,
Jaunbebros).
Mēs skatē ieguvām 1. pakāpi! Kopā ar
daudzām citām Vidzemes folkloras kopām.

Mazāk paveicās mūsu draugiem lielvārdiešiem, viņiem 3. pakāpe. Dažām folkloras
kopām bija 2. pakāpe. Kopā skatē piedalījās 12 bērnu un jauniešu folkloras kopas no
Madonas, Mārcienas, Cesvaines, Kokneses,
Lielvārdes, Zaķumuižas, Lēdurgas, Salacgrīvas, Straupes, Pociema un Lādezera. Kopā
apmēram 150 dalībnieki, kas labprāt savās
folkloras kopās gan dzied, gan muzicē, gan
dejo un iet rotaļās.
Pēc skates visiem bija jārāda sava māka,
kā esam apguvuši tās rotaļas, kuras būs jārāda
Skolu dziesmu un deju svētku laikā sarīkojumā Vērmanes dārzā. Viss vēl neiet gludi. Vēl
jāapgūst labāk vārdi, arī norises, jo rotaļas un
dejas ir daudz (apmēram 12!). Tapšanas stadijā ir arī tas priekšnesums, kas iekļauts lielajā koncertā Mežaparkā. Tā kā darbu vēl ir
daudz un cerību tikpat daudz, jo visas skates
vēl nav beigušās... Visi labie punkti vēl nav
saskaitīti... Gaidām ar cerību vasaru un lielos
svētkus!!!
Inguna Žogota, Ilmāra Gaiša Kokneses
vidusskolas folkloras kopas “Tīne” vadītāja

„Tīne” skatei gatavojās īpaši cītīgi –
gādāti arī jauni tērpi.

maize. Konkursa laikā skolēni ieguva izglītojošu informāciju par maizes vēsturi, cepšanas
kultūru un tās uzturvērtību.
Mūsu skolas-centra 10. un 11. klases audzēkņi apgūst pavāra palīga profesiju, un šis
konkurss rosināja izpētīt senos maizes cepšanas rituālus.
Maizes akadēmija sākās ar ekskursiju
vadītājas stāstu par maizes tapšanas procesu.
Mūsu skolēniem vajadzēja atbildēt uz jautājumiem par maizes tapšanas vēsturi. Tam
sekoja ekskursija pa ceptuves labirintiem.
Klātienē varējām vērot kā top maizīte, kā arī
bija iespēja nogaršot „Lāču” maizes ceptuves
ražoto produkciju.
Konkursa gaitā 10. klases skolniece Linda Zirnīte un 9. klases skolniece Ieva Treikala
pašas ar savām rokām varēja izveidot maizes
kukulīti un likt uz lizes, lai pēc tam to „šautu”
krāsnī cepties.
Kā tika norādīts konkursa nolikumā, bijām sagatavojuši mājas darbu – prezentēt
kādu no „Lāču” maizēm, kura tapšanā ar
padomu palīdzēja mājturības skolotāja Elīna
Ivanāne.
Pēc interesantās ekskursijas, gides stāstījuma un mājas darba prezentācijas, konkursa teorētiskā daļa vairs nešķita sarežģīta. Kā
balvu saņēmām SIA „Lāču maize” Atzinības
rakstu. Degustējot maizes izstrādājumus,
skolēni uzdeva jautājumus par prakses iespējām uzņēmumā.
Uzņēmums SIA „Lāči” ir apkopojuši
konkursa rezultātus, un esam priecīgi, ka
mūsu skolas komanda ir ierindojusies augstajā 3. vietā.
Direktora vietniece audzināšanas darbā
Māra Miķelsone

„Mutulīša” dejotājiem veicas!

Aizkraukles novada kultūras namā 27.
martā notika reģiona skolu tautas deju kolektīvu skate. Bebru vispārizglītojošās internātpamatskolas deju kolektīva „Mutulītis”
(vadītāja Aija Rimša) 1. – 2. klašu dejotāji ieguva otrās pakāpes diplomu, bet 3. – 6. klašu
dejotāji pirmās pakāpes diplomu.
No Bebru pagasta skolu tautas deju kolektīvu skatē piedalījās arī Vecbebru profesionālās vidusskolas deju kolektīvs „Kāre”.
Kolektīvi, kuri piedalīsies X Latvijas
skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos
Rīgā, būs zināmi aprīļa beigās.

„LĀČU” maizes ceptuvē

Domājot par Latvijas tradicionālajām
vērtībām – īstu rudzu maizi un seno cepšanas
tradīciju saglabāšanu, maizes ceptuve ”Lāči”
jau otro gadu organizē konkursu Latvijas
skolām „Maizes akadēmija”. 25. februārī
Kokneses speciālās internātpamatskolas – attīstības centra 9., 10. un 11. klases audzēkņiem bija iespēja piedalīties SIA Lāči rīkotajā
konkursā „Maizes akadēmija”. Šī konkursa
galvenais mērķis bija atgādināt mūsu jauniešiem, cik nozīmīga un būtiska ir īsta rudzu

Kokneses speciālās internātpamatskolas –
attīstības centra audzēkņi
ar pašcepto maizīti.

Lielākie plānotie pasākumi
aprīlī Kokneses speciālajā
internātpamatskolā –
attīstības centrā

15.04. – Pavasara koncerts veltīts Latvijas neatkarības pasludināšanas 20. gadadienai. Koncertā uzstāsies skolas – centra koris,
ansambļi un solisti, deju grupa, izteiksmīgas
runas meistari
15.04. – Projekta „Kvalitatīva iekļaujoša
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izglītība bērniem ar īpašām vajadzībām” 3.
nodarbība – darbnīca „Individuālā attīstības plāna izstrāde”. Pasākuma norises vieta
Daudzeses pamatskola
21.04. – Pavasara talka. Norises vieta skolas – centra teritorija un tās tuvākā apkārtne
28.04. – Latvijas Republikas speciālo
skolu „C” klašu dziesmu festivāls „Nāc un
dziedi”. Pasākums notiks Kokneses kultūras
namā

Jauni mācību materiāli

29. martā Kokneses speciālajā internātpamatskolā – attīstības centrā notika skolas
pedagogu izveidoto mācību materiālu prezentācija. Mācību materiāli tapuši sadarbībā
ar uzņēmumu SIA „VieTA Poligrāfiskie Pakalpojumi”. Prezentācijā piedalījās pārstāvji
no 26 izglītības iestādēm – no speciālajām
skolām, vispārizglītojošajām skolām un
pirmsskolas izglītības iestādēm.
Prezentācijas laikā dalībnieki tika iepazīstināti ar pedagoģijas maģistra Dagmāras
Isajevas izveidoto mācību materiālu „Katram ciparam ir vārdiņš savs”. Darba burtnīca izmantojama pirmsskolas, sākumskolas
un speciālo skolu skolēniem pirmā desmita
apguvē. Materiāls ļauj koriģēt skolēnu izziņas procesus – uztveri, atmiņu, domāšanu,
kā arī pilnveido motorās prasmes, veicina
darba kultūru un attīsta patstāvīgā darba iemaņas.
Pedagoģijas maģistre Irēna Kalniņa prezentējot sastādīto uzdevumu krājumu matemātikā speciālo skolu 8. klasei akcentēja
nepieciešamību nodrošināt izglītojamos ar
sabiedriskai un personiskai dzīvei nepieciešamajām matemātikas pamatzināšanām un
pamatprasmēm. Autores sastādītais uzdevumu krājums rosina interesi un vēlmi apgūt
matemātiku, akcentējot uzmanību uz matemātikā mācītās vielas praktisko pielietojamību, kā arī veicina izglītojamā izziņas procesu
korekciju un attīstību. Uzdevumu krājumā ir
ievietotas atgādnes par uzdevumu izpildīšanai nepieciešamajiem likumiem, kā arī uzdevumu izpildīšanas piemēri.

projektu nedēļā apgūst
lieldienu tradīcijas

No 22. marta līdz 26. martam – nedēļā
pirms skolēnu pavasara brīvdienām Kokneses speciālajā internātpamatskolā – attīstības
centrā norisinājās Projektu nedēļa. Projekta
tēma – „Lieldienas”. Projektu nedēļas ietvaros skolēni iepazinās ar Lieldienu tradīcijām
un ticējumiem Latvijā un pasaulē, mācījās
dziedāt dziesmas un skandēt tautasdziesmas,
gatavoja Lieldienu apsveikumus un dažnedažādus dekorus. Mājturības un tehnoloģiju
stundās zēni skolotāja I. Miķelsona vadībā
virpoja koka olas, kuras pēc tam ar speciālām
krāsām batikoja.
Savukārt meitenes izšuva salvetes, apsveikumu detaļas u.c. interesantas lietas. Visas nedēļas garumā bērni kopā ar skolotājiem
veidoja kompozīcijas, gāja rotaļās, apguva
Lieldienu galda klāšanas paņēmienus, vien-

kārši pagatavojamu ēdienu receptes.
Piektdien skolēni kopā ar saviem skolotājiem prezentēja paveikto. Arodklases audzēkņi visus klātesošos cienāja ar pašceptiem
cepumiem un iesaistīja atrakcijās.
Gandarījums ir liels, jo nedēļas laikā ir
apgūtas zināšanas un prasmes, kā sagaidīt un
svinēt tuvojošās Lieldienas.
Kokneses speciālā internātpamatskola –
attīstības centrs metodiskais dienests

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
operācijas praktiskā darbībā, mācās iegaumēt un attīsta ilglaicīgo atmiņu. Skolotāji
praktiski izmēģināja šo mācīšanas un mācīšanās modeli un guva pārliecību, ka tas
sekmīgi izmantojams bērnu ar speciālām
vajadzībām mācību procesa organizēšanā.
Semināra dalībniekus iepazīstināja ar iekļaujošās izglītības principiem Latvijā, Eiropā un pasaulē. Nodarbību laikā tika meklētas
atbildes uz jautājumiem – kas ir iekļaujoša
izglītība, kādi ir tās realizācijas šķērsli, veiksmes un ieguvumi?
Praktisko nodarbību gaitā tika apzināti
kvalitatīvas iekļaujošas izglītības iespējas
un ceļi. Kā svarīgākie iekļaujošas izglītības realizēšanas principi tiek izvirzīti –
vērošanas un vērtēšanas loma iekļaujošā
mācību procesā, mācību programmu adaptācija un modifikācija, praktisko metožu
nozīmība iekļaujošā klasē lasīšanā, rakstīšanā, matemātikā un citos priekšmetos, kā
arī efektīvas uzvedības stratēģijas realizēšana iekļaujošā klasē.
Skolas vide jāveido tā, lai spētu pārliecināt gan vecākus, gan sabiedrību, ka skolotājiem pietiks spēka un zināšanu, lai nodrošinātu bērniem drošu un iekļaujošu vidi viņam
piemērotā izglītības iestādē un klasē.
Projekta aktivitātēs – seminārā gūtās zināšanas projekta komandas popularizēs savās skolās, lai savstarpēji daloties pieredzē,
katrā skolā veidotos spēcīgs pedagoģiskais
kolektīvs, kurš spēs nodrošināt kvalitatīvu iekļaujošu izglītību ikvienam bērna ar īpašām
vajadzībām.

Komandas darbs iekļaujošas
izglītības aspektā

I. Gaiša Kokneses vidusskolā 3. un 4.
martā IIC projekta „Kvalitatīva iekļaujoša
izglītība bērniem ar īpašām vajadzībām” ietvaros notika 2. projekta aktivitāte – seminārs
skolotājiem „Kvalitatīva izglītība bērniem ar
speciālām vajadzībām”. Seminārā piedalījās
Kokneses speciālās internātpamatskolas – attīstības centra, I. Gaiša Kokneses vidusskolas, Daudzeses pamatskolas un Aizkraukles
novada sākumskolas komandas (pieci cilvēki
no katras projekta skolas).
Semināra laikā tika pilnveidotas skolotāju zināšanas un prasmes par to kā iekļaut
izglītības iestādē bērnus ar speciālām vajadzībām, kā veidot sabiedrībā saprotošu
un pozitīvu attieksmi pret šiem bērniem.
Semināra dalībnieki apguva jaunas darba
formas un paņēmienus, ar kuru palīdzību
būs vieglāk strādāt ar bērniem, kuriem nepieciešams īpašs atbalsts. Interesi semināra dalībniekos izraisīja M. Niborga pedagoģiskā pieeja. Ar verbālās konstrukcijas
„Jēdziens + Jēdzienu sistēma” bērni apgūst
svarīgas domāšanas operācijas – asociēšanu, abstrahēšanu un vispārināšanu. Apgūstot prasmes pārnest un pilnveidot šīs

Semināra laikā tika pilnveidotas skolotāju
zināšanas un prasmes par to kā iekļaut
izglītības iestādē bērnus ar speciālām
vajadzībām, kā veidot sabiedrībā saprotošu
un pozitīvu attieksmi pret šiem bērniem.
Larisa Radionova
I. Gaiša Kokneses vidusskolas d. v.
izglītības jomā
Elīna Ivanāne
Kokneses speciālās internātpamatskolas –
attīstības centra d. v. metodiskajā darbā
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Sporta diena Bebru pamatskolā bērniem un vecākiem
Skolēni un viņu vecāki 27. martā bija gaidīti uz kopīgu Sporta dienu Bebru pamatskolas sporta zālē. Tika izveidotas trīs komandas,
katrā no tām bija gan skolēni, gan vecāki. Ģimeņu stafetē, kurā bija jāveic vairāki atjautīgi
uzdevumi, piemēram, jāsaliek puzle, jāizveido
piramīda no glāzēm, labprāt iesaistījās arī visjaunākie Sporta dienas dalībnieki Estere, Edijs
un Edvards. Arī nākamajās – izturības un veiklības stafetēs visu trīs komandu dalībnieki,
līdzjutēju gaviļu pavadīti, apliecināja, ka nav
šķēršļu, kurus nevar pārvarēt. Gan bērniem,
gan pieaugušajiem patika individuālie starti,
kuros ikviens varēja gūt labus rezultātus. Ar
aizrautību bērni un vecāki gatavoja papīra lidmašīnas sacensībām, kurās noteica, kura dalībnieka lidmašīna aizlidos vistālāk. Kā laimes

“Urgas” šūpojas un
ripina olas Koknesē,
Aizkrauklē un Sērenē

Lieldienas šogad atnāca saulainas, vējainas un prieka pilnas, jo beidzot bija beigušies
lielie lieti un sniegi nokusuši. No zemes ārā
spraucās pirmie pavasara ziediņi, sulas tecēja
“kā trakas”! Beidzot pavasaris!!!
Kokneses folkloras kopa “Urgas” katru
gadu Lieldienas svin vairākas reizes. Pirmā
reize ir tad, kad diena kļūst lielāka par nakti, un tas ir 21. martā. Bet tās citas reizes ir
tad, kad visi nāk laukā no mājām un meklē,
kur vislabāk ripināt olas, kur šūpoties un kur
visiem kopā priecāties! Tā nu iznāk, ka tai
dziesmiņai ir taisnība – Lieldienas svinam
3 dienas! Tad, kad lielā svinēšana beigusies,
gan jāsaka:
Eita projām, Lieldieniņa,
Ar visām oliņām –
Jau es gana šūpojos
Visas trejas Lieldieniņas.
Arī šogad kopā ar Lieldienu svinētājiem
Koknesē, Aizkrauklē un Sērenē rotājām šūpoles, izšūpinājām saimniekus, apdziedājām
tos, kas šūpolēs, gājām rotaļās un dejojām,
spēlējām spēles un ripinājām olas. Tā kā visus
darbus veicām no sirds, mums jau liekas, ka
visiem, kas bija kopā ar mums, šai vasarā raža
dārzos un tīrumos izdosies varen laba, gads
būs auglīgs un ģimenēs viss būs labi! To vēlam arī visiem jums!
Inguna Žogota,
folkloras kopas “Urgas” vadītāja

Meklē Lieldienu Zaķa
pārsteigumu!

Pirmajās Lieldienās Iršu pagastā uz kopīgu
svētku pasākumu sanāca lieli un mazi pagasta iedzīvotāji. Sākumā pagasta zālītē vērojām
krāsainākās Lieldienu olas un baudījām ēdienus, minējām mīklas. Aktīvākie minētāji saņēma garšīgas balviņas. Pateicoties spožajai pavasara saulītei, Lieldienu tradīcijas turpinājām
brīvā dabā, kur ripinājām olas, gājām rotaļās.
Mazie svinētāji bērnu sporta un atpūtas laukumā kārtīgi izšūpojās, lai vasarā odi neēstu!
Lieldienu Zaķis mums bija atsūtījis vēstuli un
maršruta karti pārsteiguma meklēšanai. Tika
izveidotas trīs komandas, kuras devās meklēt
Lieldienu Zaķa pārsteigumu, kuru nadzīgajiem
meklētājiem arī izdevās atrast!
Rudīte Vaivode
Iršu kultūras darba organizatore

spēle bija „zelta zivtiņu” jeb metāla vāciņu
makšķerēšana, kurā bija jānomakšķerē vāciņi
ar lielāku punktu skaitu. Gandrīz neiespējama,
bet tomēr paveicama bija atrakcija ar tenisa
bumbiņām. Neizpalika arī pievilkšanās pie
stieņa un basketbola soda metieni grozā. Apkopojot rezultātus ģimeņu un veiklības stafetēs,
1. vietu piešķīra komandai „Mežonīgie starti”,
ar 2. vietu tika sveikta komanda „Spicie”, bet
ar 3. vietu komanda „Saeima”. Individuālajos
startos: pievilkšanās pie stieņa – vislabāk veicās Aigaram Ošiņam, Ralfam Eidukam, Aigaram Lācim. Atrakcijā ar tenisa bumbiņām
visveiklākie bija Jurijs Tomaševskis, Arnolds
Krēsliņš, Maira Tomaševska. Kāju celšanā
meitenēm, turoties pie stieņa, visizturīgākās
bija Māra Tomaševska, Maira Tomaševska,
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Kitija Kabrina. Basketbola soda metienus
visveiksmīgāk grozā iemeta Suradžus Marcinkevičs, Kitija Kabrina, Aigars Lācis. Lidmašīnas vistālāk aizlidoja Jurijam Tomaševskim,
Aigaram Ošiņam, Kitijai Kabrinai, bet „zelta
zivtiņas” ķeršanā vislabākie bija Viesturs
Mozga, Eva Tomaševska un Ralfs Eiduks.
Visi komandu dalībnieki un individuālo startu
uzvarētāji saņēma Bebru pagasta pārvaldes sarūpētas saldumu balvas. Sacensību organizētājiem un tiesnešiem Jeļenai Čerņavskai, Lidijai
Degtjarevai, Evitai un Jurijam Tomaševskiem
Bebru pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Pabērza
pasniedza biedrības „Bites” gatavotos saldos
pušķus. Lai arī sportot gribētāju nebija pārāk
daudz, Sporta diena bija izdevusies, jo tie, kas
atnāca, jauki pavadīja laiku!
Kokneses novada vēstis

Koknesieši aktīvi iesaistās „Likteņdārza” tapšanā
Šā gada aprīlī sāksies pirmie šīs sezonas
darbi „Likteņdārzā”. Kā jau „Kokneses Vēstis” savos iepriekšējos izdevumos rakstīja,
2010. gada galvenais paredzētais darbs „Likteņdārzā” ir amfiteātra būvniecība. Amfiteātri
būvēs vietējais uzņēmums SIA „Roplainis”
(Valdes priekšsēdētājs A. Dambītis), kura piedāvājums tiks atzīts par labāko „Likteņdārza”
īstenotāja – „Kokneses fonda” – rīkotajā cenu
aptaujā. Tāpat kā 2009. gadā, būvējot perimetrālo ceļu, arī, plānojot amfiteātra būvniecību,
tika rīkota cenu aptauja, lai iegūtu zemākās
būvniecības darbu izmaksas. Šobrīd tiek slēgts
līgums ar būvnieku par amfiteātra būvniecības
pirmo etapu, kas varētu tikt uzsākts aprīļa beigās vai maija sākumā. Lai varētu uzsākt amfiteātra būvniecības darbu, lielu ieguldījumu
„Likteņdārzā” 2009. gada beigās veica VAS
„Latvijas valsts meži”, ziedojot tā būvniecībai
30 000 latu. „Likteņdārza” apmeklētāji ir aicināti iesaistīties amfiteātra būvniecībā, ziedojot
līdzekļus un piedaloties talkās.

Projekta autora – Shunmyo Masuno –
amfiteātra skice.
Šogad, tāpat kā iepriekšējā gadā, daļa
no „Likteņdārza” darbiem tiks paveikti talku
veidā. Jau šobrīd „Likteņdārzā” strādāt ir pieteikušies vairāk nekā 20 kolektīvu, no kuriem
daļa uz „Likteņdārzu” strādāt dosies atkārtoti.
Atsaucoties uz Nodarbinātības valsts dienesta
iniciatīvu, un sadarbībā ar Kokneses pašvaldību, Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta ietvaros „Likteņdārza” darbos no aprīļa
līdz septembrim iesaistīsies arī 30 bezdarbnieki, ar savu darbu dodot ieguldījumu projekta tapšanā. „Kokneses fonds” ir pateicīgs
Tamārai Baltmanei par palīdzību dokumentu
kārtošanā un darbinieku koordinēšanā.

Paldies Ivaram Sekacim un uzņēmumam
SIA “Komunālo uzņēmumu kombināts”, kuri
nodrošina „Likteņdārzu” šajā sezonā ar diviem lielajiem un vienu mazo atkritumu konteineru, kā arī ar pārvietojamajām labierīcībām. Palīdzību saņēmām arī pagājušajā gadā,
kad ar pārvietojamajām labierīcībām tika nodrošināti „Likteņdārza” lielākie pasākumi.
Šogad „Likteņdārzā” ir paredzēts uzstādīt
arī pagaidu apmeklētāju ēku, kuras projekta
izveidē savu darbu „Likteņdārzam” ziedojis
koknesietis, topošais arhitekts, Raivis Liepiņš. Pateicību izsakām arī Ingusam Spullem
par palīdzību durvju un logu izgatavošanā
pagaidu apmeklētāju ēkai un Dainim Vingrem par ēkas būvniecību.
„Kokneses fonds” lūdz visus, kam ir iespēja, iesaistīties „Likteņdārza” tapšanā un
ziedot nepieciešamos materiālus šīs ēkas
izveidei – vieglo jumta segumu aptuveni 20
m2, sienu siltinājuma materiālu (vati), elektroinstalāciju materiālu (vadus, savienojumus
u.c.), stikla paketes ar labu aukstumizturības
koeficientu; koka durvis un logus, mēbeles
telpas ierīkošanai (suvenīru un noliktavas
plaukti, pārdošanas lete, krēsli), kā arī zāles
pļaušanas inventāru (pļaujmašīnas, trimmerus, mauriņa pļaušanas traktorus).
„Kokneses fonds” ir pateicīgs visiem,
kas iesaistās „Likteņdārza” tapšanā. Visi, kas
palīdzējuši un ziedojuši, tiek atspoguļoti projekta mājas lapā – www.liktendarzs.lv un pēc
projekta pabeigšanās – arī „Likteņdārzā” uz
vietas.
Sīkāka informācija pa tel. 29259572.
***
„Likteņdārzs” ar visas tautas atbalstu
top uz salas Koknesē, Daugavas vidū. Tā
ir vieta, kur sastopas pagātne, tagadne un
nākotne. Vieta, kur rast mierinājumu, smelties spēku un gūt iedvesmu piepildīt sapņus.
„Likteņdārzs” top kā mūsu gadsimta Brīvības piemineklis un vieno visas paaudzes.
Katram ir iespēja piedalīties tā tapšanā – ar
savu darbu, laiku, labām domām un līdzekļiem.„Likteņdārza” īstenotājs ir „Kokneses
fonds”. Tuvāka informācija par „Likteņdārza” tapšanas gaitu un atbalstītājiem – www.
liktendarzs.lv.
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Atceres brīdis 25. martā pie piemiņas akmens Bebros
Saulainā pavasara Māras diena ir diena,
kad koki sajūt sāpes, tādēļ tos nedrīkst cirst vai
griezt. Mums tā ir sēru diena – komunistiskā
genocīda upuru piemiņas diena. Tāpat kā koks
šajā dienā sajūt sāpes, tā sāp un brūces nesadzīst tiem 44 000 Latvijas iedzīvotāju, kuriem
atņēma tēva mājas un laimīgu rītdienu.
Akmens kā piemiņas zīme
un atgādinājums
25. martā Bebru pagastā pie piemiņas akmens komunistiskā terora upuriem uz kopīgu
atceres brīdi bija pulcējušies Kokneses novada iedzīvotāji. Jau septiņus gadus pie Bebru
pamatskolas piemiņas akmens ir kā atgādinājums par tiem Bebru pagasta iedzīvotājiem,
kuriem no šīs vietas, kur tagad ir skola, bet
toreiz bija ciema padome, sākās moku ceļš
svešumā. Piemiņas akmens ir izlolots un tapis ar Bebru pagasta politiski represēto nodaļas biedru un pārējo pagasta iedzīvotāju
atbalstu. Par piemiņas zīmi tas kļuvis pateicoties akmeņkalim, bijušajam bebrēnietim,
Modrim Stiliņam.
Atmiņām nav noilguma
Atceres brīdī pie piemiņas akmens klātesošos uzrunāja Kokneses novada domes
priekšsēdētājs Viesturs Cīrulis. Viņš atgādināja par traģiskajiem notikumiem mūsu
tautas likteņa metos, kuriem nav un nevar
būt noilguma. „Vēstures notikumi nav tikai
jāiemācās, tie ir jāsajūt, ieklausoties aculiecinieku atmiņās, vērīgāk ielūkojoties pagātnes
liecībās”, sacīja Bebru pamatskolas skolotāja
Ieva Puniņa. Atceroties un pieminot tos, kas
uz mūžu palika Sibīrijas klajumos, tos, kuri
izturēja un atgriezās Dzimtenē, izjusti skanēja
Bebru pamatskolas skolēnu sagatavotā dzejas
kompozīcija un ansambļa „Bitītes” dziedātās
dziesmas par Latviju. Kopā ar savējiem šajā
dienā Bebros vienmēr ir Latvijas armijas gaisa spēku pulkvedis Uldis Filipsons, kura tēvs
Verners Filipsons arī izcieta smagos izsūtījuma gadus. Ar cieņu un pateicību viņš pieminēja tos Bebru pagasta iedzīvotājus, kuri savu
dzīvi un darbu ziedojuši, lai Latvija taptu par
brīvu un neatkarīgu valsti. Bebru pagasta iedzīvotājs Jānis Liepiņš kavējās atmiņās par
skarbajiem notikumiem, kas skāra arī viņa

ģimeni. Kokneses novada politiski represēto valdes priekšsēdētājs Andris Freimanis
izteica rosinājumu jaunajai paaudzei būt par
tautas atmiņas glabātājiem un tālāk nesējiem.
Bebru pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Pabērza atceres brīža noslēgumā novēlēja, lai piemiņas akmens vienmēr sauc kopā atcerēties,
atgādināt un pieminēt represiju vējos pārciesto un mūsu tautas gara spēku.
Mūsu labās domas, iedegtās svecītes, pūpolu zari un pavasara ziedi 25. marta pēcpusdienā sasildīja piemiņas akmeni.
Sibīrijas bērni vēstures stundās
Turpinājumā pasākuma dalībnieki Bebru pamatskolā iepazinās ar izstādi, kuru pēc
Lības Zukules ierosmes bija veidojuši Bebru
pagasta politiski represētie. Tā bija arī Lības
Zukules iecere, lai šajā dienā Bebros kopā
pulcētos Kokneses novada politiski represētie. Pēc pamatskolas meiteņu kora uzstāšanās koknesiete Ilga Sīle pastāstīja par to, kā
ar visas tautas atbalstu uz salas Koknesē top
„Likteņdārzs”. Digitālā veidā bija iespējams
aplūkot fotogrāfijas no Aizkraukles vēstures
un mākslas muzeja krājuma, kuras muzeja darbinieki ieguvuši no Kokneses novada
politiski represētajiem vai viņu tuviniekiem.
Daži no klātesošajiem fotogrāfijās atpazina
sevi vai sev tuvus cilvēkus. Pamatskolas skolēniem šajā dienā bija īpašas vēstures stundas, jo tajās savas bērnības atmiņas stāstīja
Sibīrijas bērni: mūsu novada politiski represētie – Antoņina Midega, Jānis Veide un Andris Freimanis. Vēstures skolotāja Ieva Puniņa
pateicās viņiem par atsaucību un atzina, ka
tieši šādā veidā skolēniem vēstures notikumi kļūst labāk saprotami. Savās atmiņās par
izsūtījuma gadiem Sibīrijā dalījās arī koknesiete Aina Blūzmane. Savu uzrakstīto atmiņu
stāstu Blūzmanes kundze apsolīja uzdāvināt
Bebru pamatskolas jaunajiem vēstures pētniekiem. Dalīšanās atmiņās un pārdomas
par laiku, kurā dzīvojam, turpināja raisīties
pie kafijas tases. Antras Ķimenes dziedātās
dziesmas ģitāras pavadījumā bija kā saulains
pavasara sveiciens ikvienam, kas šajā dienā
bija kopā ar mums.
Sarmīte Rode
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Latvijas Sarkanais krusts

AKTIVIZĒJAS
arī KOKNESĒ!!!
NĀC uz Sarkanā krusta INFORMĀCIJAS DIENU 26. aprīlī pl. 16.00 Kokneses Ģimenes atbalsta dienas centrā (Vērenes iela 1).
Programmā – aktuālākā informācija, ar
ko nodarbojas Latvijas Sarkanais krusts, kādu
palīdzību tas var sniegt un kā šajā brīvprātīgā
darba organizācijā var iestāties!
Un 26. aprīlī no pl.16.00 – 18.00, kā arī
27. aprīlī no pl. 11.00 – 17.00 būs iespēja tikt
pie Sarkanā krusta sagādātajām drēbēm (šajā
reizē: T-krekli, vīriešu krekli, sieviešu blūzes,
džinsu bikses, džemperi un bērnu drēbes).
Sīkāka info pa tālr.65161740 (darba laikā
no pl.10.00 – 18.00)
24. aprīlī pl.11.00 Ģimenes atbalsta dienas centrs un aktīvie jaunieši atbalstīs „Latvijas LIELO TALKU” un kops vienu daļu no
Vērenes ielas (no 1905. gada ielas līdz krautuves teritorijai) un Dzelzceļa daļu (posmā
no vienas dzelzceļa pārbrauktuves līdz otrai
pārbrauktuvei). Ja būs daudz strādātāju, tad
kopjamā teritorija tiks pagarināta. Pēc labi
padarīta darba – desiņu cepšana ugunskurā!
Līdzi ņemt – gumijas zābakus, grābekli un
labu garastāvokli, protams, ja vēlas piedalīties
desiņu cepšanā, tad arī tās jāņem pašam!
NĀC un PIEDALIES arī TU – kopā mēs
varam vairāk!!!
Kokneses ĢADC tuvākās aktivitātes
aprīlī un maija sākumā:
 23. aprīlī svinam pl. 14.00 „Jurģu
dienu” – plānā: kas tā ir, kāpēc jāsvin,
dažādas jautras aktivitātes.
 24. aprīlī pl. 11.00 aktīvi
piedalāmies „Latvijas LIELAJĀ TALKĀ”
 30. aprīlī – veidojam sienas avīzi
(saistībā ar 1. maiju un 4. maiju)
 8. maijs – māmiņām pārsteigumu
gatavošana un jauniešiem INFOdiena par
Eiropas dienu.
 15. maijs – ĢIMENES DIENA DC
teritorijā (sīkāka informācija būs maija avīzē)
 22. maijs – Izzināt „Kalendārā
neierakstītos vārdus” un aktivitātes ar šiem
vārdiem!
 29. maijs – Vasarsvētku ieskaņas
pasākums!
Turpinās arī dažādas dejas:
 Otrdienās pl.17.00 – 19.00
HIP-HOP DEJAS
 Trešdienās pl.15.30 – 17.30
HIP-HOP DEJAS
 Trešdienās pl. 18.30 – 20.00
VĒDERDEJAS
 Ceturtdienās pl.18.00 – 20.00
LĪNIJDEJAS
 Piektdien pl. 15.00 -17.00
HIP-HOP DEJAS
Kā arī – katra mēneša 2. un 4. trešdienā
pl.11.30 senioru klubiņa „Pīlādzītis” tikšanās
un aktivitātes!
Informē – ĢADC vadītāja
Līva Skābarniece
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Veselības norēķinu centrs informē
Informatīvā sanāksmē Veselības norēķinu centra Zemgales nodaļa informēja Zemgales reģiona
pašvaldību pārstāvjus par aktualitātēm Veselības
norēķinu centrā.
Pacienta iemaksa, saņemot ambulatoros un
dienas stacionāra pakalpojumus
Par ambulatoro veselības aprūpi uzskatāmi
tādi veselības aprūpes pakalpojumi, kurus var saņemt ambulatori noteiktā laikā un noteiktā vietā
– poliklīnikās, veselības centros un uzņemšanas
nodaļās.
Piemēram, ja pacients, lai saņemtu konsultāciju, vēršas poliklīnikā pie speciālista vai ģimenes
ārsta, saņemot ambulatoro veselības aprūpi, pacientam nav nepieciešamības ārstēties slimnīcā.
Ārstēties var ambulatori ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta uzraudzībā.
Par ambulatoro pakalpojumu netiek uzskatīta
konsultācija pa tālruni, laboratorisks izmeklējums
un vizuālās diagnostikas izmeklējums, funkcionāls
izmeklējums un ārstnieciskā procedūra.
• Par apmeklējumu pie ģimenes ārsta ambulatori – Ls 1,00.
• Par ārsta speciālista apmeklējumu un konsultāciju ambulatori – Ls 3,00.
• Par ārstēšanos dienas stacionārā (par katru
dienu) – Ls 5,00.
• Par ambulatori un dienas stacionārā veiktajām operācijām (par katru veikto operāciju) – Ls
3,00.
Ģimenes ārstam jānodrošina arī mājas vizītes
pacientiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties
ambulatorajā ārstniecības iestādē.

sas;

Ģimenes ārsta mājas vizītes:
• bērniem līdz 18 gadu vecumam – bezmak-

• I grupas invalīdiem – bezmaksas;
• mājas vizītes pie pacientiem, kuriem nepieciešama ilgstoša plaušu mākslīgā ventilācija – bezmaksas;
• pacientiem, kuri saņem paliatīvo (gulošiem
pacientiem ar noteiktām diagnozēm) un medicīnisko aprūpi mājās - bezmaksas;
• pacientiem vecākiem par 80 gadiem – Ls
2,00;
• personām ar gripas saslimšanu gripas epidēmijas laikā – Ls 2,00;
• pārējiem pacientiem – maksas pakalpojums.
Pacienta iemaksa par diagnostiskajiem izmeklējumiem ambulatori un dienas stacionārā:
• Elektrokardiogrāfiskie izmeklējumi – Ls
1,00.
• Sirds neinvazīvie funkcionālie izmeklējumi
– Ls 3,00.
• Galvas un ekstremitāšu maģistrālo asinsvadu
funkcionālie izmeklējumi – Ls 3,00.
• Neiroelektrofizioloģiskie izmeklējumi – Ls
3,00.
• Funkcionālie kuņģa–zarnu trakta izmeklējumi – Ls 3,00.
• Endoskopiskie izmeklējumi – Ls 5,00.
• Sonoskopiskie izmeklējumi – Ls 3,00.
• Rentgenoloģiskie izmeklējumi bez kontrastvielas – Ls 2,00.
• Rentgenoloģiskie izmeklējumi ar kontrastvielu (var iekasēt vienu reizi viena apmeklējuma
laikā) – Ls 2,00.
• Radionuklīdā diagnostika – Ls 3,00.
• Datortomogrāfiskie izmeklējumi bez intravenozas kontrastvielas (var iekasēt vienu reizi viena
apmeklējuma vai izmeklējuma laikā) – Ls 10,00.
• Datortomogrāfiskie izmeklējumi ar intravenozu kontrastvielu (veicot izmeklējumu bez kontrastvielas, kam seko izmeklējums ar kontrastvielu,
pacienta iemaksu iekasē tikai par izmeklējumu ar
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kontrastvielu) – Ls 15,00.
• Kodolmagnētiskās rezonanses izmeklējumi
bez kontrastvielas (var iekasēt vienu reizi viena apmeklējuma vai izmeklējuma laikā) – Ls 20,00.
•
Kodolmagnētiskās rezonanses izmeklējumi ar intravenozu kontrastvielu (veicot izmeklējumu bez kontrastvielas, kam seko izmeklējums ar
kontrastvielu, pacienta iemaksu iekasē tikai par
izmeklējumu ar kontrastvielu) – Ls 25,00.
• Koronarogrāfija – Ls 30,00.
Par valsts apmaksātajiem laboratoriskajiem
izmeklējumiem pacienta iemaksa nav jāmaksā.
Taču Veselības norēķinu centrs neapmaksā asins
paraugu ņemšanu ambulatoriem pacientiem, izņemot bērnus un grūtnieces. Atsevišķus laboratorijas
izmeklējumus apmaksā tikai tad, ja ir speciālista
nosūtījums.  
Uz diagnostiskajiem izmeklējumiem un ambulatorajām operācijām iestādē, kurā pakalpojumu
apmaksā valsts, pacientu var nosūtīt gan ģimenes
ārsts, gan ārsts speciālists.
Pacienta iemaksas stacionārā
Lai pacients varētu saņemt valsts apmaksātu
ārstēšanos slimnīcā, ir jābūt nosūtījumam no ģimenes ārsta vai speciālista, kurš ir līgumattiecībās ar
Veselības norēķinu centru.
• Par ārstēšanos slimnīcā, sākot ar otro dienu,
jāmaksā – Ls 9,50
• Par ārstēšanos valsts aģentūrās, aprūpes slimnīcās un slimnīcu aprūpes nodaļās – Ls 5,00 (Tuberkulozes un plaušu slimību valsts aģentūrā (pacienti, kuri ārstē tuberkulozi no pacienta iemaksas
ir atbrīvoti); Valsts aģentūrā „Latvijas infektoloģijas centrs” (pacienti, kuri ārstē noteiktas infekciju
slimības no pacienta iemaksas ir atbrīvoti))
• Par ārstēšanos ar onkoloģijas un onkohematoloģijas diagnozēm (jebkurā slimnīcā) – Ls 5,00
• Par ārstēšanos no alkohola, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu atkarības – Ls 5,00
• Par medicīnisko rehabilitāciju – Ls 9,50
Kopējā pacientu iemaksu summa, ko maksā
pacients par katru ārstēšanās gadījumu slimnīcā
nedrīkst pārsniegt Ls 250. Pacienta iemaksu kopējā
summa vienā kalendārā gada laikā nevar pārsniegt
Ls 400.
Ārstniecības iestādes no pacienta var iekasēt
līdzmaksājumu ne vairāk kā Ls 30 par vienā stacionēšanās reizē operāciju zālē veiktajām ķirurģiskajām manipulācijām. Līdzmaksājumu neiekasē no
pacienta iemaksām atbrīvotājām kategorijām.
Iedzīvotāju kategorijas, kuras ir atbrīvotas
no pacientu iemaksām
• bērni vecumā līdz 18 gadiem;
• grūtnieces un sievietes pēcdzemdību periodā
līdz 42 dienām, (ja tiek saņemti veselības aprūpes
pakalpojumi, kas saistīti ar grūtniecības un pēcdzemdību novērošanu un grūtniecības norisi);
• politiski represētās personas, Nacionālās
pretošanās kustības dalībnieki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā cietušās
personas;
• I grupas invalīdi;
• tuberkulozes slimnieki un pacienti, kuriem
veic izmeklējumus tuberkulozes noteikšanai;
• psihiski slimas personas, saņemot psihiatrisko ārstēšanu;
• pacienti, saņemot hroniskās hemodialīzes,
hemodiafiltrācijas un peritoneālās dialīzes procedūras visā ārstniecības procesa laikā;
• personas, kuras saņem veselības aprūpes pakalpojumus Noteikumu Nr. 1046. 4. pielikumā minēto infekcijas slimību gadījumos;
• pacienti, saņemot ilgstošu plaušu mākslīgo
ventilāciju mājas apstākļos;
• orgānu donori;
• personas, kuras saņem paliatīvo un veselības
aprūpi mājās;
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• trūcīgās personas, kas par tādām atzītas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā
ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama
par trūcīgu;
• personas, ja ģimenes ienākumi uz katru ģimenes locekli vai atsevišķi dzīvojošas personas
ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz
120 latu mēnesī un to apliecina pašvaldības sociālā
dienesta izsniegta izziņa;
• personas, kurām neatliekamo medicīnisko
palīdzību sniedz neatliekamās medicīniskās palīdzības (ātrās palīdzības) brigādes;
• valsts sociālās aprūpes centru un pašvaldību
pansionātu (centru) aprūpē esošās personas;
• visi iedzīvotāji, kuriem veic profilaktiskās
apskates un izmeklējumus (bērnu profilaktiskā veselības aprūpe, vēža profilakse) normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā;
• visi iedzīvotāji, kuriem veic vakcināciju vakcinācijas kalendāra ietvaros, pasīvo imūnterapiju,
kā arī vakcināciju pret gripu atbilstoši noteikumiem par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu
un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību;
Ja ģimenes, kas sastāv no laulātajiem, personām, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un
kuras mitinās vienā mājoklī (turpmāk – ģimene),
ienākumi uz katru ģimenes locekli vai atsevišķi
dzīvojošas personas ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 150 latu mēnesī un to apliecina pašvaldības sociālā dienesta izsniegta izziņa,
persona pacienta iemaksu maksā 50 % apmērā no
1.pielikumā noteiktās pacienta iemaksas.
Ja veikto pacienta iemaksu kopsumma kalendāra gada laikā ir sasniegusi 400 latus, tad no turpmākās pacienta iemaksu maksāšanas konkrētajā
gadā pacients ir atbrīvots.
Pacientu iemaksu kopsummā tiek ņemtas vērā
veiktās iemaksas veselības centros, ārstu praksēs,
slimnīcās, ieskaitot arī pacientu iemaksu par diagnostiskajiem izmeklējumiem ambulatori un dienas
stacionārā.
Pacientam jāseko šo iemaksu summai, saglabājot maksājuma dokumentus (kases čekus vai
stingrās uzskaites kvītis), uz kuriem obligāti jābūt
uzrādītam:
• pacientam vārdam un uzvārdam;
• personas kodam;
• ārstniecības iestādei.
Veselības norēķinu centra teritoriālās nodaļas,
saņemot no pacienta maksājumus apliecinošus
dokumentus, kuros uzrādīts, ka veikta „pacienta
iemaksa” par valsts apmaksāto veselības aprūpes
pakalpojumu, izsniedz izziņu par atbrīvojumu no
pacientu iemaksu maksāšanas līdz kalendārā gada
beigām.
Atbalsts trūcīgajiem pacientiem
No 2010. gada februāra ir paplašināts to pacientu loks, kuri saņem atvieglojumus veselības
aprūpei un kompensējamo zāļu iegādei. Turpmāk
sociālā drošības tīkla atvieglojumi veselības aprūpes saņemšanai paredzēti ne tikai trūcīgajiem
pacientiem, bet arī pacientiem ar ienākumiem līdz
120 latiem un līdz 150 latiem mēnesī.
No pacientu iemaksām, pacientu līdzmaksājuma par operāciju un no maksas par uzturēšanos
„slimnīcu viesnīcās’’ atbrīvoti – trūcīgie pacienti
un pacienti, kuru ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 120
latus mēnesī.
50% no pacienta iemaksas un ne vairāk kā 15
latu līdzmaksājumu par operāciju maksā pacienti,
kuru ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 150 latus mēnesī.
Turklāt trūcīgajiem pacientiem un pacientiem,
kuru ienākumi ir līdz 120 latiem mēnesī izdevumi
par kompensējamo zāļu grupas lētākajiem medikamentiem tiek apmaksāti pilnā apmērā.

11

Nr. 4 (281) 2010. gada aprīlis

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Aicina Jēkabpils Latviešu biedrība Gleznu izstāde Kokneses
31. janvārī Jēkabpilī tika nodibināta
Jēkabpils Latviešu biedrība, kuras pamatideja ir Latvijas kā nacionālas valsts veidošana un nacionālo vērtību saglabāšana.
Jēkabpils Latviešu biedrības uzdevumos
iekļauta arī latviskas izglītības nodrošināšana, latviešu valodas, kultūras, tradīciju
un vēsturiskās atmiņas saglabāšana, aktīva
iesaistīšanās sabiedriskos un politiskos procesos, izsakot savu viedokli par mūsu valstī
notiekošo, latviešu tautas pašapziņas celšana,
pēc Atmodas zaudētās kopības atgūšana.
Doma par latviešu biedrības dibināšanu
nav jauna, tā tika lolota mūsu sirdīs un prātos jau vairākus gadus. Bet viss notiek tad,
kad ir pienācis īstais mirklis – 1991.gada
janvārī mēs bijām uz barikādēm un toreiz ikviens lieliski zināja, ka vienā pusē ir Latvijas
ienaidnieks, otrā – Latvijas neatkarības aizstāvji. Tagad tādas skaidrības vairs nav, mēs
dzīvojam pašu izcīnītajā neatkarīgajā valstī,
kurā tautas Atmodas idejas galvenie nesēji
kļuvuši par disidentiem. Tie, kuri atdeva savu
sirdi un dvēseli Latvijai, tagad ir aizmirsti un
kļuvuši par nevēlamām personām, jo saka
taisnību par valstī notiekošo. Atmodu esam
sākuši lamāt un to vainojam visās likstās, kas
piemeklē valsti un tautu. Latvijā Atmoda un
patiesībā vairs nav modē. Tie, kuri savulaik
sēdēja cietumā par ienaidu pret Latvijas valsti, tagad ir celti uz goda pjedestāla un ievēlēti Eiroparlamentā. Cilvēki to ir aizmirsuši.
Latvijas galvaspilsētas domi vada vīrs, kurš
domes sēdes laikā atļaujas publiski lamāties
krievu “mātes vārdiem” un neatzīst Latvijas
okupācijas faktu. Miljonāru saujiņa ir gatava
privatizēt un pagrābt visu, tajā skaitā mūsu
galveno asinsdzīslu – Daugavu.
Mēs Latvijā atkal esam padevušies kalpības garam, vēlamies, lai būtu kāda stingrā
roka, kāds tautu tēvs, kurš vadītu, visu pa-

Pavasara
skaistākajā laikā
apceļosim Sēliju!
Pavasaris atnācis ar prieku par siltajiem
saules glāstiem, par uzziedējušiem sniegpulksteņiem un pirmajām putnu dziesmām. Arī
cilvēki kļūst smaidīgāki, jo pavasara saulīte
aicina rosīties sētā un dārzā, kā arī veltīt laiku
jaukai atpūtai. Aicinu Kokneses novada pensionārus ziedu mēnesī – 29. maijā doties ekskursijā pa Sēlijas skaistākajām vietām! Bebru
pagasta pensionāriem ekskursijai jāpiesakās
līdz 21. maijam pie pagasta sociālās darbinieces Antras Ķimenes vai arī pie manis pa tālr.
65164188, 26159335. Pēc 21. maija, atkarībā
no tā cik vēl daudz būs brīvas vietas, varēs
pieteikties pensionāri no Iršiem un Kokneses.
Dalības maksa par ekskursiju – Ls 7.
Priecīgu un darbīgu pavasari vēlot, Bebru
pagasta pensionāru padomes priekšsēdētāja
Anna Bite.

teiktu priekšā un ko pēc tam varētu vainot
visās nebūšanās. Mēs esam aizmirsuši, ka
latvietis pēc savas būtības ir kungs, cilvēks
ar lielu pašcieņu un pašlepnumu. Bet tagad
mums atkal gribas padoties savām bailēm un
liekt muguru.
Tam visam kaut kas ir jāliek pretī. Un janvārī bija īstais laiks dzimt Jēkabpils Latviešu
biedrībai. Mūsu mērķis ir neļaut pašapmierināti snaust tiem, kuri patlaban ir pie varas,
aicināt savus tautiešus pacelt acis pret debesīm, kur spīd Saule un plīvo sarkanbaltsarkanais karogs un kur 4.maijs nav tikai skaņu
salikums, bet viss, kas saistīts ar mūsu brīvību.
Mēs vēlamies atkal rast kopības sajūtu un visiem kopā – spēku un drosmi šo Brīvību nest!
Tāpēc mēs dibinājām šo biedrību. Dibināšanas sapulce apstiprināja Jēkabpils
Latviešu biedrības statūtus, iekļaujot tajos
iespēju dibināt citas institūcijas, piemēram,
jauniešu organizācijas, nodaļas visos bijušā
Jēkabpils rajona teritorijā izveidotajos novados, kā arī citos tuvākajos novados, tajā skaitā Aizkrauklē.
Biedrības valde: Dainis Īvāns, Aigars
Godiņš, Vita Talla, Gundars Kalve, Aina
Laiviniece, Viktors Bebris. Priekšsēdētāja –
Māra Grīnberga.
Aicinām sadarboties visus sabiedriski
aktīvos cilvēkus arī Daugavpilī, jo mērķi
mums visiem vieni!
Kontakti: Jēkabpils Latviešu biedrība,
Jēkabpils Tautas nams, Vecpilsētas laukumā 3, Jēkabpilī, LV 5201, e-pasta adrese
- jekabpilslb@inbox.lv, kontakttālrunis –
28847615.
Esat laipni gaidīti Jēkabpils Latviešu
biedrībā!
Māra Grīnberga,
Jēkabpils Latviešu biedrības valdes
priekšsēdētāja

Fotokonkurss
“Kultūras mantojums –
mūsdienu izaicinājums”
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija un Eiropas Padome aicina
jauniešus vecumā līdz 21 gadam iemūžināt
fotogrāfijās Latvijas kultūras mantojumu un
līdz 2010. gada 23. aprīlim (pasta zīmogs)
iesniegt vienu līdz četrus savus darbus starptautiskā fotokonkursa “Kultūras mantojums
fotogrāfijās 2010” nacionālajai atlasei.
Papildus informāciju par konkursu, kā
arī dalībnieku pieteikuma veidlapu atradīsiet
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas mājas lapā www.mantojums.lv vai
pa tālruni 67224519 un e-pastu: baiba.murniece@mantojums.lv vai katrina.kuakine@
mantojums.lv
Aicinām izmantot iespēju un popularizēt
sava novada kultūras mantojumu!

bibliotēkā

Kokneses bibliotēkā, 1905. gada ielā 7,
no 19. marta līdz 19. maijam ir apskatāma
kolorītas personības Dzidras Lapsas gleznu izstāde, kurā atainota Kokneses senatne,
dabas ainavas. Gleznas ar interesi aplūko
dažāda vecuma apmeklētāji. Laipni aicināts
ikviens interesents!

Izstāde „Mazajā Kāpā”
Koknesē, Lakstīgalu ielā 4, Amatu centrā
“Mazā Kāpa’’ no 3.04.2010. – 18.04.2010.
(plkst. 11.00 – 17.00) apskatāma Silvas Linartes gleznu izstāde. Laipni aicināti!
Sākot ar 2010. gada 1. aprīli, lūdzam
pieteikt 2004. un 2005. gadā dzimušos
bērnus (kuri neapmeklē PII) Kokneses
pirmsskolas izglītības iestādes ”Gundega” obligātās sagatavošanas grupās
2010./11. mācību gadam. Iesniegumus
pieņem katru darba dienu no plkst.
9.00 - 16.00 Pirmsskolas izglītības iestādē „Gundega”, Koknesē, Lāčplēša
ielā 7. Tālrunis uzziņām: 65161685, mob.
tel. 26124632.
Izsaku pateicību SIA „DOK” valdes
loceklim Dainim Andžānam, ekskavatora
vadītājam Kasparam Mideram, A/s „Latvijas Gāze” Jēkabpils iecirkņa Aizkraukles nodaļas meistaram Artūram Cīriņam
un viņa darbiniekiem par operatīvu rīcību
un sniegto atbalstu gāzes vada aizsardzībā palu un ledus iešanas izraisīto bīstamo
seku novēršanā un dežūras nodrošināšanā.
Kokneses novada domes
priekšsēdētājs V. Cīrulis
Sirsnīgs paldies Bebru pagasta sociālajai darbiniecei Antrai Ķimenei par
rasto iespēju sniegt man palīdzību! Vēlu
veiksmi turpmākajā darbā!
Tatjana Fedarkova
Energobūvmontāžas uzņēmums SIA
„REMUS”, sakarā ar noslēgto līgumu ar
SIA ”Kokneses Komunālie pakalpojumi”,
veica ūdensvada un kanalizācijas ierīkošanas darbus Kokneses pagastā. Aprīļa
mēnesī tiks turpināti būvdarbi Daugavas
ielas rajonā un tiks uzsākti būvdarbi Austrumu un Mednieku ielu rajonā. Būvdarbu laikā tiks ierobežota satiksme inženierkomunikāciju ierīkošanas vietās.
Savlaicīgi atvainojamies par radītājām neērtībām. Neskaidrības gadījumos
lūdzam griezties pie būvdarbu vadītāja A.
Kalamažnikova /tālr. Nr. 67725 861 /.
Ar cieņu, Energobūvmontāžas
uzņēmums SIA „REMUS”
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Pasākumi Kokneses novadā
Datums, laiks

Pasākums

Norises vieta

16. aprīlī plkst. 10.30 Kokneses kultūras namā Latviešu animācijas filmu programma
“SIRSNĪGI STĀSTI LIELIEM UN MAZIEM”. Ieeja Ls 0,50

Kokneses kultūras nams

17. aprīlī plkst. 22.00 Pavasara balle. Spēlē: Armands.

Iršu klubs

23. aprīlī plkst. 12.00 Pasākums „Jurģu diena klāt! Pavasara darbus varam sākt!”
Tikšanās ar agronomi, daiļdārznieci Ilonu Miglāni.

Bebru pagasts „Papardes”, 3.
stāvs

30. aprīlī plkst. 19.00 Kokneses kultūras namā Aizkraukles Tautas teātra izrāde,
Gunārs Priede “Pa valzivju ceļu.”

Kokneses kultūras nams

4. maijā

plkst. 11.00 – Talka – koku stādīšana kopā ar “Vītolu fonda” stipendiātiem Kokneses pagasts
un “Mazo kavalēriju” – “Likteņdārzā”
plkst. 13.00. – Svinīgs brīdis un tautas mūzikas koncerts
“SKAISTA, SKAISTA TĒVU ZEME PĀR VISĀM ZEMĪTĒM.”
Piedalās spēlmaņu kopa “Skutelnieki”, bērnu folkloras kopas “Tarkšķi” no
Iecavas un „Tīne”, un folkloras kopa “Urgas”. Pēc koncerta Danču vakars.

4. maijā plkst. 10.00

Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 20.
gadadienai veltīts svinīgs brīdis „Un bērni zemei augs, Un saule blakus
tecēs”.

Pie Bebru pagasta pārvaldes
ēkas

4. maijā plkst. 11.00

Svinīgs pasākums, rožu un dekoratīvo kociņu stādīšana pie pagasta
pārvaldes un sporta halles.

Iršu pagasts

7. maijā plkst. 19.00

Kokneses kultūras namā jaunā dokumentālā filma
“VAI VIEGLI BŪT JAUNAM... pēc 20 gadiem”. Ieeja Ls 0,50

Kokneses kultūras nams

8. maijā plkst. 19.00

Pēdējo reizi šajā sezonā! Kokneses amatierteātra izrāde
Evita Sniedze „Kreisais pagrieziens”. Ieeja Ls 2

Kokneses kultūras nams

15. maijā plkst. 12.00 „Man tavās liepziedu debesīs, visu mūžu iet tev pretī”,
Mātes dienai veltīts pasākums.

Tēlnieka Voldemāra Jākobsona
memoriālajā māja-muzejs

15. maijā plkst. 20.00 Muzeju nakts pasākums: „Rozēm kaisu istabiņu!”

Tēlnieka Voldemāra Jākobsona
memoriālajā māja-muzejs

Par darba dienas
pārcelšanu
Ņemot vērā 2009. gada 28. decembra Ministru kabineta rīkojumu Nr.
924 „ Par darbdienu pārcelšanu 2010.
gadā” Kokneses novada domē un tās
struktūrvienībās darba dienu no 2010.
gada 3. maija pārcelt uz 2010. gada 24.
aprīli.
Pašvaldības
iestāžu
vadītājiem
izlemt par iepriekš minētās darba dienas
pārcelšanu viņu vadītajās iestādēs.

Bebru pagasta pirmsskolas izglītības
iestādes „Bitīte” 2. grupiņa pateicas
Kates Kondrātes vectēvam par atbalstu
materiālās bāzes pilnveidošanā!

5. jūnijā Bebru pamatskolā absolventu,
skolotāju un darbinieku tikšanās
3. salidojumā.
Būsim kopā skolas
150 gadu jubilejas svinībās!
Par skolas vēsturi
un svētku norisi 5. jūnijā
lasiet „Kokneses novada vēstis”
maija numurā.
Veic visu veidu iekšdarbus, elektriķa
un santehniķa darbus.
Tel. 28794407
Steidzami pārdod
3 istabu dzīvokli Koknesē.
Tel. 26223675
Pārdod kūtsmēslus Vecbebros.
Tālr. 26559635.

Mīļš paldies visiem labajiem cilvēkiem, radiem un draugiem, kuri palīdzēja
un bija kopā ar mums grūtajā brīdī, Donāru Strodu pēdējā gaitā pavadot.
Monika Strode

ziņas no Kokneses novada
Dzimtsarakstu nodaļas
Martā reģistrēts 1 jaundzimušais.
Mūžībā pavadīti:
Donāts Strods (1933. g.);
Ivans Sidorovs (1933. g.);
Anna Tenisa (1914. g.);
Apolonija Tolstova (1918. g.);
Jānis Romancāns (1935. g.);
Ļubova Daļecka (1938. g.);
Georgijs Stepanovs (1931. g.);
Juris Prikuls (1958. g.);
Henrihs Malnačs (1950. g.);
Janīna Vaivode (1932. g.);
Andris Čačka (1968. g.);
Oļgerts Apsēns (1930. g.).
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