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Vēstis
KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Baltu ceļu Ziemassvētku brīnumam un Jaunā gada cerībām!

2017. gada 15. DECEMBRĪ

Kokneses novada domes informatīvs izdevums Nr. 92 (379)

Ar mīļiem vārdiem,
ar gaišām domām,
ar mūžam zaļās
eglītes svētību,
lai mums visiem
klusi un priecīgi
dvēselei pieskaras
Svētvakars.
/Ā.Āre/

Lai balti un mierpilni Ziemassvētki!
Laimīgu, veselīgu un veiksmīgu 2018. gadu!
Paldies Kokneses novada iedzīvotājiem,
sadarbības partneriem un uzticīgajiem
atbalstītājiem par kopīgi sasniegto šajā gadā!
Būsim kopā arī Jaunajā gadā, ejot pretī
skaistiem un nozīmīgiem notikumiem!
Kokneses novada domes vārdā –
priekšsēdētājs Dainis Vingris

Z/S „Sietiņi” īpašniekam Jānis Kirovānam
balva „Gada uzņēmējs Zemgalē 2017”

Jānis un Gunta Kirovāni un Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis
Vingris apbalvošanas ceremonijā Rundālē.

Zemgales Plānošanas reģions (ZPR) un
tā struktūrvienība „Uzņēmējdarbības
centrs” otro gadu cildināja krietnākos
uzņēmējus Zemgalē. 1. decembrī Rundāles pils Baltajā zālē uzņēmēju godināšanas pasākumā "Gada uzņēmējs
Zemgalē 2017" Atzinības rakstu, 500
eiro naudas balvu un īpašu piemiņas
zīmi saņēma arī Kokneses novada zemnieku saimniecības „Sietiņi” īpašnieks
Jānis Kirovāns un viņa dzīvesbiedre
Gunta Kirovāne.
Sarmīte Rode
Anitas Šmites foto
Z/S „Sietiņi” nosaukums mūsu
novada ļaudīm ir kā firmas zīme,
jo kas gan var būt labāks par vietējo
audzēto cūkgaļu. Vairāk kā 15 gadus
nodarbojoties ar cūkkopību un cūkgaļas tirdzniecību, Jānis Kirovāns ar
savu darbīgo kolektīvu ir ieņem stabilu vietu novada uzņēmēju vidū.
Apbalvošanas ceremonijā sirsnīgā gaisotnē tika sveikti 22 uzņēmēji no Zemgales reģiona novadiem.
Ceremonijas vadītājs žurnālists
Ansis Bogustovs uzsvēra, ka šīs balvas pretendenti tika vērtēti ne tikai
pēc biznesa rādītājiem, bet arī pēc
cilvēciskajiem kritērijiem. Katram
no viņiem savs pieredzes un veiksmes stāsts. Arī Jānim un Guntai
Kirovāniem. Jānis ir dzimis latgalie-

tis un par savu pirmo un nopietno
profesiju viņš uzskata celtniecības
galdnieka amatu. Bet dzīvē lieti noderējis arī Rīgas kultūras un izglītības darbinieku tehnikumā iegūtais
masu pasākumu režisora un deju
kolektīva vadītāja diploms. Jaunības
gados, strādājot par galdnieku kolhozā Meņģelē, tur saticis meiteni no
Bebriem. Viņam itin bieži paticis iegriezties Meņģeles bērnudārzā, kur
Gunta strādājusi. Sākoties Atmodas
laikam, Jānis ar skolas biedru draugu, arī galdnieku Jāni Bērziņu nolēmuši, ka arī viņi grib savu stūrīti zemes un savas mājas. „Ilgi meklējām
un par vislabāko vietu izvēlējāmies
Kokneses pagasta Bormaņus, tuvāk
Guntas dzimtajai pusei. Arī mājas
izdevās nopirkt kaimiņos. Tā arī visus šos gadus draudzīgi dzīvojam un
cits citam palīdzam,” par atnākšanu
uz Koknesi stāsta Jānis. 1990. gadā,
pirms pārcelšanās uz Koknesi, Jānis
un Gunta klusi nosvin savu kāzu
dienu un sāk savu jauno dzīvi vēl
nenojaušot, cik daudz grūtību būs
jāpārvar. Pirmos gadus Bormaņos
Jānis turpina strādāt par galdnieku
kolhozā „Rīts”, un, Jāņa Miezīša rosināts, ir vidējās paaudzes deju kolektīva „Liepavots” dancotāju vidū.
Sākot ar piemājas saimniecību, Kirovāni vispirms mēģina nodarboties

ar graudkopību. Lai uzsāktu nopietni nodarboties ar cūkkopību, iegūtas
zināšanas un pieredze jau no 1995.
gada Vācijā, Holandē un Polijā. Kā
stāsta Jānis: “Ir dažas praktiskas
lietas, kuras tiešām esam pārņēmuši no vāciešiem. Piemēram, jau sen
fermā ierīkojām sistēmu, kas cūkām
ļauj jebkurā laikā piekļūt tīram dzeramajam ūdenim. Tagad Latvijā tā
obligāta prasība. Taču svarīgāka par
praktiskajām lietām ir gūtā pieredze
un sapratne. Var jau simtiem reižu
lasīt par to, kā viss notiek citur. Taču
svarīgāk redzēt pašam”.
25 gadu saimniekošanas laikā Kirovāniem izdevies pārdzīvot
daudzās krīzes Latvijas ekonomikā,
un, pateicoties savai neatlaidībai un
atsaucīgajam kolektīvam, izveidot
spēcīgu zemnieku saimniecību ar
divām lielfermām un uzceltu modernu, Eiropas prasībām atbilstošu
kautuvi. Saimniecības īpašumā ir 43
ha zemes un tā nodrošina darbu 14
cilvēkiem. „Sietiņi” piegādā cūkgaļu
gan Kokneses novada izglītības iestādēm, gan arī blakus esošo novadu
izglītības iestādēs Skrīveros, Aizkrauklē, Pļaviņās, Bērzaunē. Saimniecībai ir savs stends veikalā “Elvi”
Koknesē, ko ļoti iecienījuši vietēji
iedzīvotāji. „Sietiņu” gardo produkciju var iegādāties ar Aizkrauklē veikalā „Kukulītis” un vēl arī cituviet.
Kokneses novada domes pieteikumā šī gada balvas izvirzīšanai uzsvērts, ka no visām novada zemnieku
saimniecībām tieši „Sietiņi” sniedz
vislielāko ieguldījumu pašvaldības
budžetā, maksājot ienākumu nodokli. Pašvaldība atzinīgi novērtē gadiem
ilgstošo sadarbību atbalstot novada
pasākumus un svētkus.
Rundāles pils Baltajā zālē balvas
pasniegšanas brīdī Kokneses novada
domes priekšsēdētājs Dainis Vingris
sacīja: „Pašvaldība lepojas ar Z/S
„Sietiņi” īpašnieka Jāņa Kirovāna
paveikto un godam nopelnīto titulu „Gada uzņēmējs Zemgalē 2017”!
Savukārt Jānis Kirovāns teic: „Iegūtā
balva ir „Sietiņu” kolektīva kopīgais
nopelns. Esmu ļoti pateicīgs saviem
darbiniekiem par pašaizliedzīgo
darbu! Paldies manai sievai Guntai,

kura ikdienā ir mans vislielākais atbalsts!”
Par to, kā Jānim un Guntai saimniekošanas gados ir klājies, varētu
uzrakstīt grāmatu, to noteikti nevar
izstāstīt viena raksta garumā. Bet
viņi ne mirkli nenožēlo to, kas piedzīvots un visu, kas ir noticis. Pirms
gada piepildījās viņu sapnis par jaunu māju, un garāmbraucēji jau iztālēm var redzēt glīto namu „Sietiņu”
sētā. Bet šī gada jaukāko notikumu
viņiem dāvājusi meita Elīna ar mazmeitiņas nākšanu pasaulē.

Vēlot Jānim un Guntai Kirovāniem tikpat aizrautīgi saimniekot, publicējam
viņiem veltītu īpašu sveicienu no Maijas Stepēnas.
Vai atceraties, cik gadu jau aizgājis, kad jūs uzvarējāt Jāņa Dimanta
rīkotajā konkursā par veiksmīgāko
uzņēmēju rajonā, kas izgājis cauri sākuma grūtībām, turpinājis ne
vieglu ceļu un guvis slavējamus panākumus. Es, uzzinot par konkursu,
ne mirkli nešaubījos, ka tieši tādi
esat jūs abi! Ka tieši tādus cienījamais lauku korespondents Dimants
meklē un lasa kopā pa visu Latviju.
Es diendienā redzēju jūs abus, steidzīgus, smaidīgus, dzīvespriecīga
optimisma pilnus un nebeidzu priecāties. Kad Jānis vienotrreiz, garām
skrienot, izgrieza apli valša ritmā ar
nu jau aizgājušo Veriņu, tad nezināju, ka Jāņa īstā profesija ir saistīta ar
dejām... un arī Gunta stāv tālu no
diplomētas lauksaimnieces... Es nebiju pārsteigta, ka uzvarējāt tieši jūs!
Un tad mēs braucām uz godināšanas svētkiem, es, jūs abi un jūsu
mazā meitiņa. Jā, kā tad tur palika ar
to jauno vīnogu šķirni, vai tika pie
nosaukuma – Elīna, kā toreiz solīja
selekcionārs šī vārda īpašniecei?
Nav svarīgi, vai esat oficiāli pagodināti un kļuvuši par lepnumiem
vai goda cilvēkiem, jūs par tādiem
jau sen ir atzinuši cilvēki jums apkārt. Man ne īpaši patīk lietot skaļus
saukļus, bet es no sirds saku, tikai uz
tādiem kā jūs balstās mūsu Latvijas
pastāvēšana un tikai tādi ir tie īstenie un cildināmie!
Jūs patiesi cienot, Maija Stepēna

Esiet sveicināti 2017. gada nogalē! Decembris ir laiks, kad gribas kā
no kalna virsotnes atskatīties uz noieto ceļu. Ar ko īpašs mūsu atmiņās
paliks aizejošais gads novada ritējumā un mūsu katra dzīvē? Ik mēnesi pašvaldības izdevuma lappusēs
esam stāstījuši par notikumiem, kas
darījuši bagātāku mūsu šodienu.
Paldies jums, lasītāji, jo arī jūs esiet
bijuši šo notikumu radītāji, aculiecinieki un veidotāji!
Arī šajā decembra izdevumā
mēs stāstām, kā mēs visi kopā varam
padarīt pasauli kaut mazdrusciņ labāku. Tā kā tas notika novada amatierkolektīvu labdarības koncertā
vācot ziedojumus, lai palīdzētu bērniem Latvijā kļūt veseliem.
Gaidot svētkus, Kokneses centrā
iedegta lielā svētku egle, un vakaros
ielās svētku noskaņu rada spožās
gaismiņas, arī Bebros un Iršos šis
svētku gaidīšanas laiks ir labi pamanāms. Bet arī mēs paši šajā laikā
varam iedegt sirdī visspožāko sveces
liesmiņu un atvērt durvis priekam –
pasacīt cits citam labus vārdus, aizsūtīt pasaulē visgaišākās domas. Ticēt, kā bērni tic, kā mēs, pieaugušie,
to darījām bērnībā, nešaubīgi zinot,
ka mūs pasargās kāds silts un drošs
plecs.
Arī gada pēdējā izdevumā stāstām par pašvaldībā paveiktajiem
darbiem, par mūsu novada talantīgo
jauniešu sasniegumiem. Lepojamies
ar sportisti Patrīciju Eiduku un pianistu Kasparu Bumbišu, viņu sasniegumi cildina arī Kokneses vārdu!
Gribas novēlēt, lai mums visiem
tā izdodas mīlēt savu darbu un rast
tajā gandarījumu kā tas izdevies
zemniekam Jānim Kirovānam un
iršēnietei Lidijai Slobodskajai, mīlēt savu dzimto pusi kā koknesietei
Dzidrai Ķīlei. Un lai jums ir tik ģimeniski silti svētki kā Ievas Ūtēnas
ģimenē!
Paldies visiem 2017. gada publicēto rakstu varoņiem par uzticēšanos, lasītājiem par izteiktajiem ierosinājumiem un laba vēlējumiem!
Arī nākamgad būsim kopā!
Smaržīga egles skuja duras Latvijas delnā. Lai Ziemassvētku miers
un gaišums ienes ik mājā un ģimenē
ticību, cerību un mīlestību. Lai Jaunais 2018. gads dāvā to, pēc kā ilgojamies visvairāk!
Sarmīte Rode
Pašvaldības izdevumā
„Kokneses Novada
Vēstis” vairs netiks
publicēti privātpersonu
apsveikumi, līdzjūtības
un sludinājumi.
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2017.gada 29.novembrī Kokneses novada dome NOLĒMA:
1. Ar 2017. gada 1. decembri par
Kokneses novada izglītības darba speciālisti apstiprināt Inesi Saulīti.
2. Ar 2017. gada 30. novembri izbeigt darba tiesiskās attiecības ar Kokneses novada domes izglītības darba
speciālisti Laumu Āri saskaņā ar DL
- 114. pantu – Darbinieka un darba
devēja vienošanās.
3.1. Pieņemt zināšanai informāciju
par Kokneses novada Dzimtsarakstu
nodaļas darbu (informācija mājas lapā
www.koknese.lv).
3.2. Pieņemt zināšanai informāciju par Kokneses novada domes arhīva
darbu (informācija mājas lapā www.
koknese.lv).
4. Pieņemt zināšanai informāciju
par Kokneses apvienotās pašvaldību
būvvaldes darbu 2017.gadā (informācija mājas lapā www.koknese.lv).
5.1. Apstiprināt savstarpējo norēķinu aprēķinu Kokneses novada apvienotās pašvaldību būvvaldes uzturēšanas izmaksu segšanai 2018. gadam (informācija mājas lapā www.koknese.lv).
5.2. Lēmumu nosūtīt Pļaviņu, Neretas, Skrīveru un Jaunjelgavas novadu
pašvaldībām.
5.3. Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 45. un 46. pantam Pļaviņu, Neretas, Skrīveru un Jaunjelgavas
novadu pašvaldības slēdz deleģēšanas
līgumu ar Kokneses novada domi.
5.4. Gadījumā, ja tiek paplašināts
darba apjoms un funkcijas, būvvaldes
uzturēšanas izmaksas var tikt palielinātas.
6.1. Pieņemt zināšanai Kokneses
novada domes Bāriņtiesas priekšsēdētājas Silvijas Vēzes informāciju par bāriņtiesas darbu (informācija mājas lapā
www.koknese.lv).
6.2. Piešķirt finansējumu bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka amata
vietas izveidei no 2018. gada 2. janvāra.
7.1. 2018. gada pašvaldības budžetā ieplānot:
7.1.1. 2018. gada Dziesmu un Deju
svētku dalībnieku ēdināšanai papildus
finansējumu 2,00 euro (t.sk. PVN) katram dalībniekam, kopā 622,00 euro
(seši simti divdesmit divi euro) vienai
dienai 311 x 2 = 622 euro vienai dienai
311- dalībnieku skaits no Kokneses novada; 2 - papildus finansējums
katram dalībniekam vienai dienai;
7.1.2. papildfinansējumu (2,84
euro (t.sk.PVN – viena nakts vienam
dalībniekam) nakšņošanai tiem novada mākslas kolektīviem, kuri uzturēsies Rīgā pēc gājiena, līdz plānotajiem
mēģinājumu grafikiem;
7.1.3. finansējumu līdz 200,00 euro
( divi simti euro) svētku gājiena noformēšanai;
7.1.4. finansējumu novada domes
priekšsēdētāju, kolektīvu vadītāju un
koordinatoru pieņemšanas pasākuma
organizēšanai;
7.1.5. novada svētku koordinatorei
Ingunai Strazdiņai no 2018. gada janvāra līdz 2018. gada jūlijam (ieskaitot)
piemaksāt 30% no viņas darba algas
par papildus pienākumu veikšanu;

7.1.6. kārtības nodrošināšanai piesaistīt pašvaldības policistus un divas
brīvprātīgās personas, paredzot finansējumu atbalsta personu ēdināšanai un
nakšņošanai.
7.2. Biļetes uz svētku pasākumiem:
- 13 x 2= 26 biļetes uz Deju lieluzvedumu;
- 13 x 2 = 26 biļetes uz Noslēguma
koncertu par maksu piedāvāt pašdarbības kolektīviem.
8. Apstiprināt Kokneses novada domes saistošos noteikumus Nr.
15/2017 “Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un
lietošanas kārtību Kokneses novadā“
(informācija mājas lapā www.koknese.
lv).
9.1. Apstiprināt papildinājumus
SIA “Kokneses Komunālie pakalpojumi” Vidēja termiņa darbības stratēģijā
2017.-2019.gadam (pievienoti pielikumā).
9.2. Papildinājumi stājas spēkā ar
2017. gada 1. decembri.
10.1. Renovētajā daudzdzīvokļu
dzīvojamā mājā Indrānu ielā 7, Koknesē, Kokneses novada domei (pašvaldībai) piederošajam dzīvoklim Nr.16,
ar 2018. gada 1. aprīli īres maksā katra mēneša maksājumā - atlīdzību par
neprivatizētā dzīvokļa lietošanu noteikt 0,73 euro/ m2 , ko veido Eiropas
projekta maksājums 0,64 euro/ m2 un
0,09 euro/ m2 šī dzīvokļa uzturēšanai.
10.2. Renovētajā daudzdzīvokļu
dzīvojamā mājā “Liepas“, Bormaņos,
Kokneses pagastā, Kokneses novada
domei (pašvaldībai) piederošajiem
dzīvokļiem Nr.4 un Nr.7; noteikt ar
2018. gada 1. aprīli īres maksā, katra mēneša maksājumā - atlīdzību par
neprivatizētā dzīvokļa lietošanu noteikt 0,92 euro/ m2 , ko veido Eiropas
projekta maksājums 0,83 euro/ m2 un
0,09 euro/ m2 katra šī dzīvokļa uzturēšanai.
10.3. SIA “Kokneses Komunālie
pakalpojumi” līdz 2017. gada 1. decembrim informēt lēmuma 1. un 2.
punktā minēto dzīvokļu īrniekus rakstiski un līdz 2017. gada 31. decembrim
slēgt vienošanās par grozījumiem dzīvojamo telpu īres līgumos.
10.4. Noteikt, ka minēto īres maksu
un atlīdzību par neprivatizētā dzīvokļa
lietošanu iekasē SIA “Kokneses Komunālie pakalpojumi”, par izmaiņām informē īrniekus rakstiski un saskaņā ar
Kokneses novada domes amatpersonu
pieprasījumu sniedz atskaiti par iekasēto līdzekļu izlietojumu.
10.5. Par lēmuma izpildi atbildīgs
SIA “Kokneses Komunālie pakalpojumi” valdes loceklis Aigars Zīmelis.
11. Lai segtu Kokneses novada
domei piederošajiem dzīvokļiem attiecināmās tehniskās dokumentācijas izstrādes izmaksas , no līdzekļiem
neparedzētiem gadījumiem piešķirt
1492.73 euro (viens tūkstotis četri simti deviņdesmit divi euro un 73 centi).
12.1. Atļaut uzsākt iepirkuma procedūru Kokneses brīvdabas estrādes
pārbūvei.

12.2. Kokneses brīvdabas estrādes pārbūvei ņemt aizņēmumu Valsts
kasē. Par nepieciešamā kredīta apjomu
un nosacījumiem lemt pēc būvdarbu
iepirkuma procedūras pabeigšanas.
13.1. Pēc būvprojekta ekspertīzes
atļaut uzsākt iepirkuma procedūru
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas
jumta nesošo konstrukciju pārbūvei
un pastiprināšanai.
13.2. Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas jumta nesošo konstrukciju pārbūvei un pastiprināšanai ņemt aizņēmumu Valsts kasē. Par nepieciešamā
kredīta apjomu un nosacījumiem lemt
pēc būvdarbu iepirkuma procedūras
pabeigšanas.
14. Piešķirt finansējumu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem 4
598,00 euro (četri tūkstoši pieci simti
deviņdesmit astoņi euro un 0 centi)
apmērā būvprojekta “Ilmāra Gaiša
Kokneses vidusskolas jumta nesošo
konstrukciju pārbūvei un pastiprināšanai” ekspertīzes atzinuma sagatavošanai.
15.1. Pēc projekta izstrādes uzsākt
iepirkuma procedūru Parka ielas pārbūvei posmā no Blaumaņa ielas līdz
Lāčplēša ielai, Koknesē.
15.2. Parka ielas pārbūvei ņemt
aizņēmumu Valsts kasē. Par nepieciešamā kredīta apjomu un nosacījumiem lemt pēc būvdarbu iepirkuma
procedūras pabeigšanas.
16. Atļaut uzsākt iepirkuma procedūru Valsts kultūras pieminekļa
“Kokneses pilsdrupas” konservācijas
un labiekārtošanas darbiem.
17.1. Atļaut uzsākt iepirkuma procedūru ūdensvada posma atjaunošanai Vecbebros, Bebru pagastā, Kokneses novadā.
17.2. Ūdensvada posma atjaunošanai Vecbebros, Bebru pagastā, Kokneses novadā ņemot aizņēmumu Valsts
kasē. Par nepieciešamā kredīta apjomu
un nosacījumiem lemt pēc būvdarbu
iepirkuma procedūras pabeigšanas.
18. Apstiprināt Kokneses novada domes saistošos noteikumus Nr.
14/2017 “Par grozījumiem Kokneses
novada domes 25.01.2017. saistošajos noteikumos Nr.1” Par Kokneses
novada pašvaldības budžetiem 2017.
gadam” (informācija mājas lapā www.
koknese.lv).
19.1. Reorganizēt tēlnieka Voldemāra Jākobsona memoriālo māju muzeju, izveidojot to par Bebru pagasta pārvaldes struktūrvienību – “Tēlnieka Voldemāra Jākobsona memoriālā
māja”, atsakoties no muzeja statusa un
nosaukuma.
19.2. Uzturēt Voldemāra Jākobsona memoriālo māju kā kultūrizglītojošu objektu un vietējās kultūras dzīves
norišu vietu.
19.3. Bebru pagasta pārvaldei nodrošināt Nacionālā muzeju krājuma
uzskaiti, saglabāšanu un pieejamību
atbilstoši MK noteikumiem par Nacionālo muzeja krājumu;
19.4. Lēmums stājas spēkā ar 2018.
gada 2. janvāri.

20. Saskaņot sekojošas Kokneses
novada izglītības iestāžu pedagogu
profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtības un komisiju darbības kārtības Kokneses novada izglītības iestādēs (informācija mājas lapā
www.koknese.lv).
21.1. Apstiprināt grozījumus Kokneses novada domes 2017.gada 27.septembra lēmuma Nr.9.4 “Par maksas
pakalpojumiem Bebru pagasta pārvaldē” 2.pielikumā (grozījumi pievienoti
pielikumā).
21.2. Grozījumi stājas spēkā 2017.
gada 1. novembrī.
22.1. Apstiprināt Kokneses novada
domes Tūrisma un sabiedrisko attiecību nodaļas maksas pakalpojumus
“Kokneses tūrisma informācijas centrā” (pielikumā);
22.2. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem iemaksāt Kokneses novada domes kasē;
22.3. Noteikt, ka par sniegtajiem
maksas pakalpojumiem iegūtos līdzekļus Kokneses novada domes Tūrisma un sabiedrisko attiecību nodaļa
var izlietot izdevumiem, kas saistīti ar
maksas pakalpojumu nodrošināšanu,
Kokneses novada tēla popularizēšanu,
veidošanu un citiem Kokneses tūrisma
informācijas centra uzturēšanas izdevumiem, atbilstoši apstiprinātajām
budžeta tāmēm.
22.4. Lēmums stājas spēkā ar 2017.
gada 1.decembri.
23. Apstiprināt Kokneses novada domes saistošos noteikumus Nr.
16/2017” Par Kokneses novada domes
2013. gada 30. oktobra saistošo noteikumu Nr.16 “Par Kokneses novada
pašvaldības aģentūras“ Kokneses Tūrisma centrs” sniegto publisko maksas
pakalpojumu cenrādi” atzīšanu par
spēku zaudējušiem.
24. Pieņemt zināšanai informāciju
par Kokneses novada grants ceļu pārbūvi un izbūvi.
25. Pārņemt no valsts bez maksas
bezmantinieka mantu - dzīvokļa īpašumu Nr.1, 1905.gada ielā 5, Koknesē,
Kokneses pagastā, Kokneses novadā
(kadastra Nr. 3260 900 0335). Dzīvokli
izmantot kā dzīvojamo fondu Kokneses novada iedzīvotāju izmitināšanai.
26.1. No līdzekļiem neparedzētiem
gadījumiem apmaksāt:
26.1.1. rēķinu par 1809,4 euro
(viens tūkstotis astoņi simti deviņi
euro un 40 centi) par traktora T-40
remontu;
26.1.2. rēķinu par 12 789,59 euro
(divpadsmit tūkstoši septiņi simti astoņdesmit deviņi euro 59 centi) par
autobusa Mercedes benz remontu.
27.1. Pamatojoties uz 2017. gada 8.
novembra iesniegumu, ar 2017. gada
30. novembri atbrīvot Ingunu Žogotu
no Kokneses Goda pilsoņa nosaukuma piešķiršanas komisijas locekļa pienākumiem.
27.2. Pamatojoties uz 2017. gada 5.
septembra iesniegumu ar 2017. gada
30. novembri atbrīvot Laumu Āri no:
27.2.1. Komisijas izglītojamo atbrī-

vošanai no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem locekļa pienākumiem;
27.2.2. Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas locekļa pienākumiem;
27.2.3. Starpinstitucionālās sadarbības komisijas ģimenes lietu jautājumos locekļa pienākumiem.
28.1. Apstiprināt šādus grozījumus
Kokneses novada domes 2015. gada
23. decembra lēmumā Nr.6.1 “Par pašvaldības deinstitucionalizācijas vadības grupas izveidi “:
1)1.4. punktu izteikt šādā redakcijā:
“1.4. Kokneses novada Ģimenes
atbalsta centra “Dzeguzīte” direktora
p.i. Gaļina Kraukle;”
2) 1.5. punktu izteikt šādā redakcijā:
“1.5. Kokneses novada domes
Attīstības nodaļas vadītājas vietniece
Māra Bitāne”.
28.2. Pārējos lēmuma punktus atstāt nemainītus.
29. No pašvaldības budžeta iedalīt
līdz 600,00 euro, lai uzlabotu ceļa Krape - Kaktozoli kvalitāti un pa to būtu
iespējams pārvietoties ar vieglo automašīnu.
30. Pieņemt zināšanai sociālo jautājumu un veselības aprūpes pastāvīgās komitejas 22.11.2017. informāciju
par grozījumu projektu Ministru kabineta noteikumos nr.1529 “Veselības
aprūpes organizēšana un finansēšanas
kārtība” un valsts finansēto veselības
pakalpojumu reformu
31. Apstiprināt Valsts nozīmes kultūras pieminekļa „Kokneses pilsdrupas” darbības stratēģiju 2017. – 2025.
gadam jaunā redakcijā (informācija
mājas lapā www.koknese.lv).
32. Precizēt Kokneses novada domes 2017. gada 25. oktobra saistošos
noteikumus Nr.12 /2017 “Par sociālās
palīdzības pabalstiem Kokneses novadā” (informācija mājas lapā www.
koknese.lv).
33. Precizēt Kokneses novada domes 2017. gada 25. oktobra saistošos
noteikumus Nr.13 /2017 “Par Kokneses novada pašvaldības materiālajiem
pabalstiem” (informācija mājas lapā
www.koknese.lv).
Nākošā novada domes sēde notiks
2017. gada 27. decembrī plkst.14.00 novada domē Melioratoru ielā Nr.1 Kokneses pagastā Kokneses novadā un tajā
tiks izskatīti šādi pamatjautājumi:
1) Par sporta darbu novadā
2) Par pašvaldības aģentūras “Kokneses Sporta centrs” finansiālo darbību
trīs ceturkšņos
3) Par Aizkraukles novada sporta
skolas darbu
4) Par veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu novadā
5) Par pārskata “Ikgadējais pārskats par Kokneses novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas
2013.-2037.gadam un attīstības
programmas 2013.-2019.gadam īstenošanu 2016. gadā” apstiprināšanu.
Sagatavoja novada domes
sekretāre Dz.Krišāne

Senioru klubiņa “Pīlādzītis” novembra mēneša aktivitātes
Mūsu pārstāvniecība bija 11. novembra lāpu gājienā un 17. novembra
Latvijas Republikas proklamēšanas
dienai veltītajā svinīgajā pasākumā
“LATVIJU MĪLOT”.
19.novembrī Kokneses seniori

brauca uz Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra dienas izrādi “ODESA BURVĪGĀ PILSĒTA…”. Mājās braucot
noskaidrojām 2018. gada vasaras ekskursiju maršrutu virzienus - Alūksne,
Liepāja.

22. novembrī sanāksmē sveicām
jubilāri Zigrīdu un apspriedām redzēto
Rīgas Krievu teātrī. 6. decembrī sociālā
dienesta darbinieki mūs iepazīstināja ar
izmaiņām likumdošanā. 20. decembrī
Lonija rādīs foto sižetus par Koknesi.

Turpinām gatavoties 2017. gada
SENIORU BALLEI “ SAPŅU PUTENĪ”, kas notiks 28. decembrī pulksten
15 – Kokneses kultūras nama lielajā
zālē. Muzicēs kapela “AIZEZERES
MUZIKANTI “. Ieeja bez maksas. Vē-

lams ierasties ar mazu dāvaniņu balles
loterijai (apmēram 1 - 2 eiro vērtībā,
var būt kaut kas jauks pašu gatavots)
un līdzi ņemam mazu groziņu.
Zenta Bērziņa,
Senioru klubiņa vadītāja
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Grozījumi Kokneses novada domes
2017.gada 27.septembra lēmuma Nr.9.4
“Par maksas pakalpojumiem Bebru
pagasta pārvaldē” 2.pielikumā
2.pielikums Kokneses novada domes 2017.gada 27.septembra lēmumam
Nr.9.4 (protokols Nr.12)
Apstiprināt grozījumus Kokneses novada domes 2017. gada 27. septembra lēmuma Nr.9.4 “Par maksas pakalpojumiem Bebru pagasta pārvaldē” 2.
1
pielikuma 1. punktā, papildināt 1. punktu ar 1. punktu un izteikt tos šādā
redakcijā:
Nr.
p.k.

Maksas
pakalpojuma
veids

1.

Dienesta viesnīcas
izmantošana
1.1 Gultas veļas un
dvieļu komplekts

Mērvienība
euro/
diennaktī
komplekts

Izcenojums
(par vienību)
bez PVN
euro
4,96
2,06

PVN Maksa kopā
21%
(ar PVN)
euro
euro
1,04

6,00

0,44

2,50

Grozījumi stājas spēkā ar 2017.gada 1.novembri.

Vides pakalpojumu sniedzējs SIA “Clean R” informē, ka saskaņā ar Kokneses novada domes lēmumu ar 2018. gada 1. janvāri Kokneses novadā tiek
noteikts jauns sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs.
No 2018. g. 1. janvāra Kokneses novada iedzīvotājiem par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu būs jāmaksā EUR 18,86 par m3 (t.sk. PVN 21%). Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa pieaugums saistīts ar būtiskām izmaiņām dabas resursu nodokļa (DRN) likmē – no EUR 25,00 uz EUR 35,00 par
vienu sadzīves atkritumu tonnas noglabāšanu. Jānorāda, ka saskaņā ar DRN
likumu, DRN likmes pieaugums paredzēts katru gadu līdz 2020. gadam.
Izmaksas par vienu konteinera izvešanas reizi:
EUR 17,25
EUR 18.86
Pieaugums EUR
(t.sk. PVN)
(t.sk. PVN)
(t.sk. PVN) uz
Konteinera
Cena par vienu Cena par vienu vienu konteinera
tilpums m3
tukšošanas reizi
izvešanu no
izvešanu no
no 01.01.2018.
01.03.2017.
01.01.2018.
4,14
11,39
18,98

4,53
12,45
20,75

0,39
1,06
1,77

Ja radušies jautājumi saistībā ar Clean R sniegtā pakalpojuma maksas izmaiņām, vai vēlaties saņemt Clean R ieteikumus un piedāvājumu kompleksai
un efektīvai atkritumu apsaimniekošanai, lūdzam sazināties ar Clean R Klientu apkalpošanas centru, zvanot: 67111001 vai rakstot: kc@cleanr.lv

Saudzēsim jaunos grants ceļus!
Lai uzlabotu ceļu kvalitāti, Kokneses novadā par ES un pašvaldības
līdzekļiem ir pārbūvēti un nodoti ekspluatācijā grants ceļi, darbi turpināsies
arī 2018.gadā.
Ceļiem vai ceļu posmiem ir atjaunots grants segums, vietās, kur nepieciešams, ir ierīkotas nobrauktuves, iztīrītas
caurtekas, veikta grāvju tīrīšana, kā arī
iztīrīti esošie ūdens kolektori vai problemātiskajās vietās izveidoti no jauna.

Kokneses novada domes Tūrisma un sabiedrisko
attiecību nodaļas maksas pakalpojumu cenrādis
„Kokneses tūrisma informācijas centrā”
Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena
bez PVN
(euro)

PVN
21%
(euro)

Cena ar
PVN*
(euro)

1. Ieejas biļete Kokneses pilsdrupās
1.1. Pieaugušajiem
1.2.Represētajām personām
1.3. Pensionāriem, skolēniem, studentiem
(uzrādot apliecību)
1.4. Ģimenei
1.5. Gada karte ģimenei
(novada iedzīvotājiem)
1.6. Atlaide grupai
1.7. Pirmsskolas vecuma bērniem, personām ar
invaliditāti (uzrādot apliecību)

Vienai personai
Vienai personai
Vienai personai

1,26
0,63
0,95

0,34
0,17
0,25

1.60
0.80
1.20

2 pieaugušie un 2 vai vairāk
bērni līdz 18 gadu vecumam
2 pieaugušie un 2 vai vairāk
bērni līdz 18 gadu vecumam
20 un vairāk personas

3,95

1,05

5.00

3,16

0,84

4.00
10%

Bezmaksas

2. Pakalpojumi Kokneses pilsdrupās

Par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas tarifu

0,24
0,66
1,1

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Aicinājums blakus esošo mājsaimniecību un zemju īpašniekiem - nebraukt pa izraktajiem ceļa grāvjiem, bet,
lai nokļūtu uz saviem īpašumiem, veicot lauku apstrādi, kā arī novācot ražu,
izmantot esošās un no jauna ierīkotās
nobrauktuves. Grāvju šķērsošana tam
nepiemērotās vietās bojā brauktuvi un
ceļa segumu, kas nākotnē pasliktinās
pašiem lietotājiem pārvietošanos pa šo
ceļu.

2.1. Pilsdrupu teritorijas noma pasākumiem
2.2. Naudas kalšana
2.3.Kāzu uzvedumi (maksa viduslaiku un Folkloras kopas vadītājiem tiek iekasēta atsevišķi)
2.4. Pasākuma organizēšana (maksa pasākuma
vadītājiem tiek iekasēta atsevišķi)
2.5.Piknika vieta (galds, soli - priekšpils teritorijā)
2.6.Viduslaiku tērpu noma (mūku tērps)
2.7. Krēslu noma
2.8.Galda noma
2.9.Galdauta noma (kāzu reģistrācijas galdam)

1 stunda
1 monēta
40 minūtes

67,15
1,58
16,59

17,85
0,42
4,41

85.00
2.00
21.00

5 personām
Par katru nākošo personu
1 stunda
1 gab./stundā
1 gab.
1 gab.
1 gab.

3,95
0,79
7,90
1,58
1,19
3,56
7,90

1,05
0,21
2,10
0,42
0,31
0,94
2,10

5.00
1.00
10,00
2.00
1.50
4.50
10.00

0.5 stunda
1 stunda
0.5 stunda

5,53
11,85
7,90

1,47
3,15
2,10

7.00
15.00
10.00

1 stunda

16,59

4,41

21.00

0,12
0,16
0,12
19,75

0,03
0,04
0,03
5,25

0.15
0.20
0.15
25.00

3. Ekskursijas vadītāja pakalpojumi Kokneses pilsdrupās,
pa Kokneses pagastu, novadu (iepriekš piesakot)
3.1. Latv.val. Kokneses pilsdrupās
3.2. Latv.val. Kokneses pagasta centra teritorijā
3.3. Svešvalodā (angļu, vācu, krievu) Kokneses
pilsdrupās
3.4. Svešvalodā (angļu, vācu, krievu) Kokneses
pagasta centra teritorijā

4. Pakalpojumi Kokneses tūrisma informācijas centrā
1.1. Kopēšana
1.2. Skenēšana
1.3. Datorizdruka (formāts A4)
1.4. Konsultācijas tūrisma jautājumos (izņemot
novada uzņēmējus)

1 lappuse
1 vienība
1 lappuse
1 stunda

*Tūrisma un sabiedrisko attiecību nodaļā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un suvenīru tirdzniecības jāapliek ar
21% PVN, jo Kokneses novada dome ir Pievienotās vērtības nodokļa maksātāja.
5. Citi nosacījumi:
5.1. Noteikt piecenojumu Tūrisma informācijas centrā pārdošanā saņemamajām precēm – kartēm, ceļvežiem, grāmatām u.c. poligrāfiskajiem materiāliem – 30% apmērā pie piegādātāja cenas;
5.2. noteikt piecenojumu Tūrisma informācijas centrā pārdošanā saņemamajām precēm – suvenīriem utml. precēm
ar piegādātāja cenu līdz 10 euro par vienību – 20% apmērā pie piegādātāja cenas;
5.3. noteikt piecenojumu Tūrisma informācijas centrā pārdošanā saņemamajām precēm – suvenīriem utml. precēm
ar piegādātāja cenu virs 10 euro par vienību – 10% apmērā pie piegādātāja cenas.
5.4. Precēm, kuras iegādātas līdz 2017. gada 30. novembrim, atstāt spēkā iepriekš apstiprinātās cenas.
Lēmums stājas spēkā ar 2017. gada 1. decembri.

Likteņdārza amfiteātrī ar Latvijas Rotary klubu atbalstu
atklāts gājēju tiltiņš
Latvijas dzimšanas dienā - 18.novembrī - Likteņdārzā notika tradicionālā saulrieta sagaidīšanas pasākums
un šogad tā laikā pulksten 16 tika iedegti 18 ugunskuri, Latvijas simtgadi
ieskandinot.
18.novembrī Latvijas dzimšanas
diena Likteņdārza amfiteātrī skaistajā vietā pie Daugavas tradicionāli tika
svinēta, visiem kopīgi dziedot Latvijas
himnu, klausoties “Kokneses fonds”
padomes priekšsēdētāja Viļa Vītola uzrunu, skatoties Jūrmalas tautas
deju kolektīvu “Zālīte” un “Vēlreiz”
koncertu, baudot Kokneses dzejnieces
Ārijas Āres radīto dzejoļu skaistumu,
liekot svecītes Latvijas kontūras formā, sagaidot saulrietu ar simbolisko
astoņpadsmit ugunskuru iedegšanu.
Īpašs notikums bija Likteņdārza

amfiteātra labās puses gājēju tiltiņa
atklāšanas pasākums – Latvijas Rotary klubi pasniedza skaistu dāvanu
Likteņdārzam un Latvijai - tika atklāts Likteņdārza amfiteātra labās
puses gājēju tiltiņš, kas viesiem ļauj
turpināt dārza apskati Skatu terases
virzienā. Likteņdārza ainavas autora
Shunmyo Masuno projektā amfiteātrī paredzēti trīs tilti, un šis ir pirmais,
kas ir īstenots.
Vilis Vītols, “Kokneses fonda”
padomes priekšsēdētājs: “Likteņdārzs
tiek celts, lai mūsu nākamās paaudzes
neaizmirstu pagājušā gadsimta notikumus – gan mūsu tautas traģēdijas,
gan mūsu valsts atjaunošanos. Mums
ir sava valsts – ir un būs. Katrs no
mums pieliks savu smilšu graudiņu,
savā vietā, savu iespēju robežās, pa-

mazām.”
Jurijs Šteinbuks, Rotary prezidents 2016-2017 un idejas autors:
“Kopīgiem spēkiem esam realizējuši
skaistu projektu – šis tiltiņš iemūžinās
Rīgas Rotary kluba un arī visas Latvijas rotariešu devumu mūsu Latvijas
nākotnē, kā piemiņas zīme arī tiem
rotariešiem, kuriem nebija tā laime
sagaidīt mūsu dārgās Latvijas simtgadi. Vajag tikai lielus sapņus sapņot un
turēt lielu gribu, jo tad skaisti un lieli
projekti var tikt realizēti. Lai tiltam
ilgs mūžs un mūsu Latvijai vēl ilgāks!”
Tilta būvniecībā un veidošanā
piedalījās gan uzņēmumi, gan privātpersonas: SIA „Arhis Arhitekti” (tilta
arhitektūras daļa – ziedojums), SIA
„Kurbada tilti” (konstruktīvā daļa),
Lietuvas uzņēmums „Ajeras” un pār-

stāvis Lauris Līvs, kā arī Latvijas SIA
„Daugavas radzes” (abas kompānijas
gādāja materiālus), Jēkabpils uzņēmums SIA „Ramda C” veica būvniecības darbus.
Likteņdārza draugu alejā 18.novembrī bija iespējams apskatīt visus
līdz šī gada 24.septembrim reģistrētos
bruģakmeņus. Savukārt akcijas “Sasildi Latviju” laikā reģistrētie bruģakmeņi tiks pievienoti draugu alejai
2018. gada pavasarī.
Par Rotary. Rotary ir organizācija,
kas visā pasaulē vieno ap 1,2 miljoniem uzņēmēju un citu profesiju pārstāvju. Rotary biedri īsteno dažādus
palīdzības projektus, atbalsta augstus
profesionālās ētikas principus un veicina mieru un labu gribu visā pasaulē.
Rotary organizācijas moto ir „Pašaiz-

liedzīgi kalpot”.
Par Likteņdārzu. Likteņdārzs ir
unikāls vides objekts, kas top par ziedojumiem un iecerēts kā tautas dāvana Latvijai simtgadē. Tajā apvienojas
izcila vides arhitektūra ar Kokneses
pussalas dabas krāšņumu. Likteņdārzs ir vieta, kur pulcēties, gan atceroties pagātni, gan svinot šodienu,
gan domājot par rītdienu. Likteņdārza idejas īstenošanu kopš 2005. gada
vada bezpeļņas organizācija „Kokneses fonds”, ko dibinājuši 14 Latvijā un
ārpus tās robežām dzīvojoši ievērojami cilvēki un Kokneses pašvaldība.
Vēsturiski Likteņdārza amfiteātra
būvniecība tika uzsākta 2010. gadā ar
zemes darbiem un katru gadu pakāpeniski tiek izbūvēta kāda amfiteātra
daļa.

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
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APSTIPRINĀTI ar Kokneses novada domes 2017.gada 25.oktobra lēmumu Nr.11.2 (protokols Nr.13)
PRECIZĒTI ar Kokneses novada domes 2017.gada 29.novembra lēmumu Nr. 11 (protokols Nr. 14)

Kokneses novada domes SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 12/2017
Par sociālās palīdzības pabalstiem Kokneses novadā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu,43.panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
35.panta otro, ceturto un piekto daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2 panta pirmo un piekto daļu, Ministru kabineta 2006.
gada 19.decembra noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu, Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumu Nr.913 „Noteikumi
par garantēto minimālo ienākumu līmeni” 3.punktu Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 22. punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka
Kokneses novada sociālās palīdzības
pabalstu (turpmāk tekstā – pabalsts)
veidus un apmērus, kritērijus un ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, lai noteiktu ģimenes vai personas
- Kokneses novada iedzīvotāju - atbilstību pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību personām (ģimenēm), kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, kā
arī pieņemto lēmumu apstrīdēšanas
un pārsūdzēšanas kārtību.
2. Šajos saistošajos noteikumos
lietotie termini:
2.1. Ģimene- šo noteikumu izpratnē vienā mājsaimniecībā dzīvojošas personas ar vai bez radnieciskām
saitēm, kurām ir kopēji izdevumi par
mājokli un starp kurām nepastāv dzīvojamās telpas īres attiecības;
2.2. Izdevumus apliecinoši dokumenti- elektroniskā kases aparāta čeka,
stingrās uzskaites kvīts vai faktūrrēķina oriģināls, kurā norādīts pabalsta
pieprasītāja vai tā ģimenes locekļa
vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis un samaksas apmērs un
kuri izsniegti ne agrāk kā pirms trīs
mēnešiem uz iesniegšanas brīdi;
2.3. Līdzdarbības pienākumi- sociālā darba speciālista noteikti atbilstoši pasākumi klienta sociālās problēmas atrisināšanai vai mazināšanai.
3. Saistošo noteikumu mērķis ir
noteikt novada sociālās palīdzības
sistēmu, kas nodrošinātu finansiālo
atbalstu trūcīgām un maznodrošinātām personām (ģimenēm), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu viņu līdzdarbību savas situācijas
uzlabošanā.
4. Novadā noteikto pabalstu izmaksu organizē Kokneses novada
domes sociālais dienests, kurš savā
darbībā ievēro pastāvošo normatīvo
aktu prasības.
5. Šie noteikumi ir saistoši visām
Kokneses novada administratīvajā
teritorijā dzīvesvietu deklarējušām
personām.
6. Kokneses novadā ir noteikti
šādi pabalstu veidi:
6.1. pabalsts garantētā minimālā
ienākumu līmeņa nodrošināšanai;
6.2. dzīvokļa pabalsts iedzīvotājiem, kuru apdzīvojamās platības tiek
apkurinātas centralizēti;
6.3. dzīvokļa pabalsts iedzīvotājiem, kuru apdzīvojamās platības
tiek apkurinātas individuāli ar malku,
elektroenerģiju, u.c. kurināmā veidiem;
6.4. pabalsts veselības aprūpei;
6.5. pabalsts bērna izglītībai un
audzināšanai;
6.6. pabalsts pilngadību sasniegušam bārenim vai bez vecāku gādības
palikušam bērnam;
6.7. pabalsts audžuģimenēm;
6.8. vienreizējs pabalsts krīzes situācijā;
6.9. vienreizējs pabalsts dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam;

II. Pabalsts garantētā
minimālā ienākumu
līmeņa nodrošināšanai
7. Kokneses novadā noteiktais garantētais minimālo ienākumu līmenis
un pabalsta apmērs garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai
vienai personai mēnesī noteikts atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
8. Kokneses novadā garantētā minimālā ienākumu līmeņa apmērs atsevišķām iedzīvotāju grupām ir sekojošs:
8.1. vecuma un invaliditātes pensiju saņēmējiem, 128,00 euro mēnesī;
8.2. bērniem 64,00 euro mēnesī.
9. Pabalstu piešķir, aprēķina un
izmaksā ģimenei (personai), kurai
noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes
(personas) statusam atbilstoši Latvijas
Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
10. Vienojoties ar pabalsta pieprasītāju, pabalstu var izmaksāt naudā vai
natūrā (apmaksājot izdevumus par pakalpojumiem vai precēm, kas nepieciešami personas vai tās ģimenes locekļu
pamatvajadzību apmierināšanai).
11. Pabalstu par kārtējo mēnesi
izmaksā līdz attiecīgā mēneša 25.datumam.

III. Dzīvokļa pabalsts
iedzīvotājiem, kuru
apdzīvojamās platības
tiek apkurinātas
centralizēti
12. Tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu ir Kokneses novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušai
ģimenei (personai), kuras īpašumā vai
lietošanā (ir noslēgts rakstisks īres līgums) atrodas dzīvoklis.
13. Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts
trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām) šādā apmērā:
13.1. vienas istabas dzīvoklī dzīvojošiem līdz 225,00 euro uz pieciem
mēnešiem viena gada laikā;
13.2. divu istabu dzīvoklī dzīvojošiem līdz 255,00 euro uz pieciem mēnešiem viena gada laikā;
13.3. trīs un vairāk istabu dzīvoklī
dzīvojošiem līdz 285,00 euro uz pieciem mēnešiem viena gada laikā;
14. Dzīvokļa pabalstus pārskaita
uzņēmumam, kurš sniedz attiecīgos
komunālos pakalpojumus.

IV. Dzīvokļa pabalsts
iedzīvotājiem, kuru
apdzīvojamās platības
tiek apkurinātas
individuāli
15. Tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu ir Kokneses novada mājsaimniecībā dzīvesvietu deklarējušām ģimenēm
(personām), kuru īpašumā vai lietošanā (ir noslēgts rakstisks īres līgums)
atrodas dzīvoklis vai privātā māja.
16. Pabalstu kurināmā iegādei vienu reizi kalendārā gada laikā piešķir:
16.1. trūcīgām un maznodrošinātām pensijas vecuma personām, personām ar 1.un 2.grupas invaliditāti, ku-

ras dzīvo vienas, pabalsts 285,00 euro
apmērā vai piegādājot malku pabalsta
vērtībā;
16.2. trūcīgām un maznodrošinātām atsevišķi dzīvojošām personām ar
3.grupas invaliditāti, pabalsts 170,00
euro apmērā vai piegādājot malku pabalsta vērtībā;
16.3. trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kurās visi ģimenes locekļi ir pensijas vecuma personas vai
personas ar invaliditāti, pabalsts 170,00
euro apmērā vai piegādājot malku pabalsta vērtībā;
16.4. trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem, kā arī trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm ar
bērniem, kuri nav sasnieguši 24 gadu
vecumu un sekmīgi turpina vidējās
vai augstākās izglītības ieguvi, pabalsts
285,00 euro apmērā vai piegādājot malku pabalsta vērtībā.
16.5. trūcīgām un maznodrošinātām atsevišķi dzīvojošām personām
darbspējas vecumā vai ģimenēm, kurās
visas personas ir darbspējas vecumā,
kuras saskaņā ar vienošanos veic noteiktos līdzdarbības pienākumus, pabalsts 60,00 euro apmērā vai piegādājot
malku pabalsta vērtībā.

V. Pabalsts veselības
aprūpei
17. Pabalsts veselības aprūpei tiek
piešķirts trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām), šādā apmērā:
17.1. pabalsts ārstēšanās un medikamentu, kuri nav iekļauti valsts kompensējamo medikamentu sarakstā,
iegādes vai veselības apdrošināšanas
polises iegādes izdevumu segšanai tiek
piešķirts 50% apmērā, bet ne vairāk kā
100,00 euro ģimenei gadā, un ne vairāk
kā 80,00 euro gadā personai, kura dzīvo
viena;
17.2. pabalsts operāciju, onkoloģisku slimību, sirds un asinsvadu slimību
ārstēšanas izdevumu segšanai tiek piešķirts 50% apmērā, bet ne vairāk par
220,00 euro vienai personai gadā;
17.3. pabalsts briļļu iegādes izdevumu segšanai bērniem tiek piešķirts
50% apmērā, bet ne vairāk par 60,00
euro vienai personai gadā.
17.4. pabalsts zobu protezēšanas izdevumu segšanai tiek piešķirts 50% apmērā, bet ne vairāk kā 75,00 euro vienai
personai gadā.
18. Lai saņemtu šo noteikumu
17.punktā minētos pabalstus veselības
aprūpei, personai sociālajā dienestā
jāiesniedz izdevumus apliecinošu dokumentu kopijas (pēc nepieciešamības
uzrādot oriģinālu), kuri izsniegti ne agrāk kā pirms trīs mēnešiem uz iesniegšanas brīdi.

VI. Pabalsts bērna
izglītībai un
audzināšanai
19. Tiesības saņemt pabalstu bērna
izglītībai un audzināšanai ir trūcīgām
un maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem:

19.1. pabalsts skolas piederumu
iegādei 30,00 euro apmērā vienam bērnam, kurš iegūst pamatskolas izglītību.
Pabalstu izmaksā vienu reizi gadā vasaras brīvlaikā pirms jaunā mācību gada
sākuma;
19.2. brīvpusdienas skolā tiek piešķirtas I.Gaiša Kokneses vidusskolas
10.-12.klases audzēkņiem I mācību
semestrī (septembris-decembris) un
II mācību semestrī (janvāris-jūnijs), ja
iztikas līdzekļu deklarācija noteiktajos
termiņos tiek atjaunota. Pabalsta brīvpusdienas skolā apmērs vienai dienai
noteikts saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja noteikto komplekso pusdienu
maksu. Pabalsta summa tiek pārskaitīta ēdināšanas uzņēmumam, kurš nodrošina ēdināšanu;
19.3. pabalsts bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai pirmsskolas izglītības
iestādēs tiek piešķirts 100% apmērā sedzot faktiskos ēdināšanas izdevumus.
Pabalstu piešķir uz trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusa laiku.

VII. Pabalsts pilngadību
sasniegušam bārenim
vai bez vecāku gādības
palikušam bērnam
20. Pabalstu pilngadību sasniegušam bārenim vai bez vecāku gādības
palikušam bērnam piešķir atbilstoši
Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
21. Pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās audžuģimenē, pie aizbildņa
vai internātskolā pilngadību sasniegušajam bērnam izmaksā pabalstu pastāvīgās dzīves uzsākšanai divu valsts
sociālā nodrošinājuma pabalstu apmērā. Šo pabalstu izmaksā vienu reizi,
bērnam sasniedzot pilngadību.
22. Pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās pilngadību sasniegušajam
bērnam izmaksā pabalstu sadzīves
priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei 250,00 euro apmērā. Šo pabalstu
izmaksā vienu reizi, bērnam sasniedzot
pilngadību, vai par šo summu izsniedz
sadzīves priekšmetus un mīksto inventāru.
23. Pabalstu ikmēneša izdevumu
segšanai viena valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā pilngadību
sasniegušajam bērnam izmaksā katru
mēnesi, ja bērns turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē,
kā arī ja turpina studijas augstskolā vai
koledžā un ir sekmīgs tās audzēknis.
Pabalsta izmaksu aptur studiju pārtraukuma laikā un to atjauno, ja studijas tiek atsāktas. Par studiju pārtraukšanu pilngadību sasniegušajam bērnam
ir pienākums nekavējoties ziņot sociālajam dienestam.
24. Ja pilngadību sasniegušais bārenis vai bez vecāku gādības palikušais bērns īrē pašvaldības dzīvokli vai
sociālo dzīvokli un sekmīgi turpina
mācības vispārējās vai profesionālās
izglītības iestādē, kas ir tiesīga izsniegt
valsts atzītus vispārējās izglītības vai
profesionālo kvalifikāciju apliecinošus
dokumentus, kā arī ja turpina studijas

augstskolā vai koledžā, kas ir tiesīgas
izsniegt valsts atzītus diplomus, sociālais dienests sedz ar dzīvojamās telpas
īri saistītos maksājumus, kas ietver īres
maksu, nepieciešamos maksājumus
par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām, kā arī maksājumus par
pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (siltumenerģija
apkures un karstā ūdens nodrošināšanai, patērētais ūdens, kanalizācijas vai
asenizācijas nodrošināšana, sadzīves
atkritumu apsaimniekošana), izņemot
izdevumus par patērēto elektroenerģiju
un dabasgāzi. Lai saņemtu iepriekšminēto pabalstu, bārenis vai bez vecāku
gādības palikušais bērns iesniedz Kokneses novada domes sociālajā dienestā
iesniegumu, īres tiesības apliecinošus
dokumentus.
25. Ja pilngadību sasniegušais bārenis vai bez vecāku gādības palikušais bērns līdz pašvaldības dzīvojamās
platības piešķiršanai īrē pašvaldībā
esošu privātu dzīvokli vai citā pašvaldībā esošu privātu dzīvokli, sociālais
dienests sedz faktiskos ar dzīvojamās
telpas īri saistītos maksājumus, kas ietver īres maksu līdz 30,00 euro mēnesī,
nepieciešamos maksājumus par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām
līdz 20,00 euro mēnesī, kā arī maksājumus par pakalpojumiem, kas saistīti
ar dzīvojamās telpas lietošanu (siltumenerģija apkures un karstā ūdens nodrošināšanai, patērētais ūdens, kanalizācijas vai asenizācijas nodrošināšana,
sadzīves atkritumu apsaimniekošana),
tajā skaitā izdevumus par patērēto elektroenerģiju un dabasgāzi. Lai saņemtu
iepriekšminēto pabalstu, bārenis vai
bez vecāku gādības palikušais bērns iesniedz Kokneses novada domes sociālajā dienestā iesniegumu, īres tiesības
apliecinošus un maksājumu dokumentus.

VIII. Pabalsts
audžuģimenēm
26. Pabalstu audžuģimenēm piešķir atbilstoši Latvijas Republikā spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.
27. Pabalstu audžuģimenē ievietotā bērna uzturam 260,00 euro apmērā
par katru bērnu audžuģimenei izmaksā
katru mēnesi.
28. Pabalstu audžuģimenē ievietotā
bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei 100,00 euro apmērā audžuģimenei izmaksā vienu reizi gadā. Minētā
pabalsta vietā var izsniegt apģērbu,
apavus un citas bērnam nepieciešamas
lietas.

IX. Vienreizējs pabalsts
krīzes situācijā
29. Pabalstu krīzes situācijā, kas
radusies no ģimenes (personas) neatkarīgu iepriekš neparedzamu apstākļu
rezultātā, piešķir, neizvērtējot ģimenes
(personas) ienākumus, bet ņemot vērā
iepriekš neparedzamo apstākļu radīto
zaudējumu sekas, un tikai tajos gadījumos, ja nepienākas cits valsts noteiktais
pabalsts vai tas ir nepietiekams mini-
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mālo izdevumu segšanai. Persona iesniegumā norāda nepieciešamā pabalsta apmēru, pievienojot krīzes situāciju
pamatojošus dokumentus. Pabalstu
piešķir 50% apmērā no kopējiem izdevumiem, bet ne vairāk par 700,00 euro
vienai ģimenei (personai).
30. Pabalstu piešķir, ja pabalsta pieprasītāja iesniegums saņemts ne vēlāk
kā viena mēneša laikā no krīzes situācijas rašanās.
31. Ja ģimene (persona) nonākusi
krīzes situācijā un pati saviem spēkiem
nevar nodrošināt pamatvajadzības,
pabalsts pārtikas iegādei tiek piešķirts
talona veidā, kura vērtība ir līdz 30,00
euro apmērā.

X. Vienreizējs pabalsts
dzīvojamās telpas
vai dzīvojamās mājas
remontam
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Kokneses novadā dzīvesvietu deklarējušām trūcīgām ģimenēm (personām), kuru īpašumā vai lietošanā (ir
noslēgts rakstisks īres līgums) atrodas dzīvoklis vai privātā māja.
33. Ierobežojumi pašvaldības
palīdzības saņemšanā ir personām,
kuru dzīvoklis vai dzīvojamā māja
ir ierakstīta Zemesgrāmatā uz citas
personas vārda un dzīvoklī vai mājā
dzīves vietu ir deklarējušas personas darbspējas vecumā. Palīdzības
veids un apmērs tiek izvērtēts 34. un
35.punktā noteiktajā kārtībā.
34. Pabalsta apmērs tiek noteikts,
izpilddirektoram, mājas apsaimniekotāja pārstāvim un sociālajam darbiniekam apsekojot dzīvokli, māju un
sastādot remonta izdevumu tāmi.
35. Pabalstu dzīvojamās telpas
remontam piešķir līdz 215,00 euro
apmērā. Pabalsts var būt arī mantisks.

32. Tiesības saņemt pabalstu ir

XI. Pabalstu
piešķiršanas kārtība
36. Lai pretendētu uz šo noteikumu 6.punktā paredzētajiem sociālās palīdzības pabalstiem, pabalsta
pieprasītājam sociālajā dienestā jāiesniedz iztikas līdzekļu deklarācija,
deklarācijā sniegto ziņu apliecinoši
dokumenti, un iesniegums, kurā norāda vēlamo sociālās palīdzības pabalsta veidu. Iztikas līdzekļu deklarācija nav jāiesniedz, ja pieprasa šo noteikumu 6.6., 6.7. un 6.8.apakšpunktā
minētos pabalstus.
37. Pabalsta pieprasītājs likumdošanā noteiktajā kārtībā ir atbildīgs par
deklarācijā sniegto ziņu patiesumu.
38. Lai saņemtu 6.punktā minēto
sociālo palīdzību, ģimenei (personai)
pēc sociālā dienesta pieprasījuma ir
jāveic līdzdarbības pienākumi, saskaņā ar noslēgto vienošanos starp sociālā darba speciālistu un personu.
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39. Sociālais dienests pēc pabalsta
pieprasītāja iesnieguma saņemšanas
10 darbdienu laikā novērtē personas
vajadzības pēc sociālās palīdzības,
pārbaudot deklarācijā sniegtās ziņas,
valsts datu reģistros pieejamo informāciju un apsekojot ģimeni (personu) dzīvesvietā, un sociālā dienesta
sēdē pieņem koleģiālu lēmumu par
sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu vai atteikšanu.
40. Sociālais dienests pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informē
personu par pieņemto lēmumu. Ja
lēmums negatīvs – pabalsta piešķiršana atteikta – informācijā pabalsta
saņēmējam norāda atteikuma pamatojumu, kā arī lēmuma apstrīdēšanas
kārtību.

XII. Lēmuma
apstrīdēšanas kārtība
41. Ja personu (ģimeni) neapmierina Sociālā dienesta pieņemtais

lēmums, to var apstrīdēt, iesniedzot
attiecīgu iesniegumu Kokneses novada domes priekšsēdētājam.
42. Kokneses novada domes
priekšsēdētāja lēmumu normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā.

XIII. Noslēguma
jautājumi
43. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā “ Kokneses Novada
Vēstis” un stājas spēkā 2018.gada
1.janvārī.
44. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušiem Kokneses novada domes
2017.gada 29.marta saistošos noteikumus Nr.5/2017 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Kokneses novadā”.
Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājs
(personiskais paraksts)
D.Vingris

APSTIPRINĀTI ar Kokneses novada domes 2017.gada 25.oktobra lēmumu Nr.11.3 (protokols Nr.13)
PRECIZĒTI ar Kokneses novada domes 2017.gada 29.novembra lēmumu Nr. 12 (protokols Nr. 14)

Kokneses novada domes SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 13/2017
Par Kokneses novada pašvaldības materiālajiem pabalstiem
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka Kokneses novada pašvaldības (turpmāk
tekstā- pašvaldība) pabalstu veidus
un apmēru, pabalstu piešķiršanas un
izmaksas kārtību, kā arī lēmumu par
pabalstiem apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.
2. Saistošo noteikumu mērķis ir
noteikt pašvaldības pabalstu sistēmu,
kas Kokneses novada iedzīvotājiem
nodrošinātu finansiālu atbalstu dažādās dzīves situācijās.
3. Šajos saistošajos noteikumos
minētos pabalstus piešķir personām,
kuras savu pamata dzīvesvietu deklarējušas Kokneses novada administratīvajā teritorijā, neizvērtējot personas
materiālo stāvokli izņemot šo noteikumu 4.7. un 4.8. apakšpunktos minētos
pabalstus.
4.Pašvaldība ir noteikusi šādus pabalstu veidus:
1.1. pabalsts jaundzimušajiem;
1.2. pabalsts politiski represētajām
personām;
1.3. Ziemassvētku pabalsts;
1.4. pabalsts nozīmīgās dzīves jubilejās;
1.5. apbedīšanas pabalsts;
1.6. pabalsts daudzbērnu ģimenēm;
1.7. pabalsts trūcīgām un maznodrošinātām personām (ģimenēm);
1.8. pabalsts aprūpes nodrošināšanai.

II. Pabalsts
jaundzimušajiem
5. Tiesības saņemt pabalstu par
katru jaundzimušo bērnu ir vienam
no viņa vecākiem, ja vismaz viena no
vecāku un bērna pamata dzīvesvieta
deklarēta Kokneses novada administratīvajā teritorijā.
6. Pabalstu var saņemt arī persona,
kura adoptējusi vai ņēmusi aizbildnībā
bērnu līdz 12 mēnešu vecumam un ja
šis pabalsts nav jau izmaksāts vienam
no bērna vecākiem.
7. Pabalsta apmērs ir 140,00 euro
par katru bērnu.
8. Pabalsts pieprasāms viena mēne-

ša laikā no bērna dzimšanas, adopcijas
vai aizbildnībā ņemšanas dienas.
9. Pabalsta pieprasītājam jāiesniedz
iesniegums par attiecīgā pabalsta pieprasīšanu Kokneses novada domes
grāmatvedībā.
10. Pabalsts netiek piešķirts, ja
bērns pēc dzimšanas nodzīvojis mazāk
nekā septiņas diennaktis, kā arī gadījumos, ja bērns ir valsts apgādībā.

17. Pabalstu Ziemassvētku dāvanas
(saldumu paciņas) veidā piešķir:
17.1. pirmsskolas vecuma bērniem;
17.2. pamatskolas skolēniem;
17.3. personām, kuras atrodas sociālās aprūpes iestādēs.
18. Ziemassvētku dāvanu (saldumu paciņu) piešķir 4,00 euro apmērā.

III. Pabalsts politiski
represētajām personām

19. Pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra sniegtajām ziņām, nepieprasot
personas iesniegumu, pabalsts 30,00
euro apmērā tiek piešķirts personām,
kuras sasniegušas 75, 80, 85 gadu vecumu. Personām no 90 un līdz 99 gadu
vecumam (ieskaitot) – pabalsts 30,00
euro apmērā tiek piešķirts katru gadu,
pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra
sniegtajām ziņām, nepieprasot personas iesniegumu.
20. Pabalstu 150,00 euro apmērā
piešķir personām 100 gadu jubilejā un
katra nākamā gada dzimšanas dienā,
pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra
sniegtajām ziņām, nepieprasot personas iesniegumu.
21. Pabalstu nogādā pašvaldības
sociālā dienesta vai administrācijas
pārstāvis saņēmējam personīgi jubilejas dienā vai pēc tās, pasniedzot arī
ziedus līdz 7,00 euro apmērā.

11. Pabalsts tiek piešķirts politiski
represētajām personām par godu kārtējai Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai reizi kalendārajā gadā
novembra mēnesī.
12. Pabalstu 30,00 euro apmērā
piešķir, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra sniegtajām ziņām, bez personas
iesnieguma. Persona uzrāda apliecību,
kura apliecina politiski represētas personas statusu.

IV. Ziemassvētku
pabalsts
13. Pabalstu 40,00 euro apmērā
piešķir personām ar invaliditāti līdz 18
gadu vecumam. Pabalstu piešķir, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra un
pašvaldības sociālā dienesta sniegtajām
ziņām, nepieprasot personas iesniegumu.
14. Pabalstu 30,00 euro apmērā
piešķir vientuļiem pensionāriem un
personām ar invaliditāti, kuriem nav
likumīgo apgādnieku. Pabalstu piešķir,
pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra un
pašvaldības sociālā dienesta sniegtajām
ziņām, nepieprasot personas iesniegumu.
15. Pabalstu 30,00 euro apmērā par
katru aizbildnībā esošu bērnu piešķir
aizbildņiem, pamatojoties uz Kokneses novada bāriņtiesas lēmumu, par
aizbildņa iecelšanu nepilngadīgajam
bērnam.
16. Pabalstu 30,00 euro apmērā
piešķir Černobiļas atomelektrostacijas
avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem. Personai jāuzrāda apliecība, kura
apliecina minēto statusu.

V. Pabalsts nozīmīgās
dzīves jubelejās

VI. apbedīšanas pabalsts
22. Pabalstu personas nāves gadījumā piešķir mirušā ģimenes loceklim
(apgādniekam) vai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu:
22.1. pabalsts paredzēts minimālo apbedīšanas pakalpojumu izmaksu
segšanai (zārka iegāde, transporta pakalpojumi u.c.) 385,00 euro apmērā;
22.2. gadījumā, ja Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūras izmaksātā
pabalsta summa nekompensē minimālos apbedīšanas izdevumus, pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp
385,00 euro un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksāto pabalsta
summu, ko apliecina Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūras lēmums par
pabalsta piešķiršanu.

23. Gadījumā, ja mirusi persona,
kuras dzīvesvieta ir deklarēta novada
administratīvajā teritorijā un kurai nav
apgādnieku vai personas, kas uzņemtos
apbedīšanu, Kokneses novada dome
vai tās deleģēta institūcija slēdz līgumu
ar fizisku (juridisku) personu par šī
pakalpojuma organizēšanu un sedz ar
apbedīšanu saistītos izdevumus, bet ne
vairāk par 385,00 euro par vienas personas apbedīšanu.
24. Lai saņemtu apbedīšanas pabalstu, personai, kura uzņēmusies apbedīšanu, sociālajā dienestā jāiesniedz
Dzimtsarakstu nodaļā izsniegtās miršanas apliecības kopija un Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūras izsniegts lēmums par izmaksātā pabalsta apmēru.

VII. Pabalsts
daudzbērnu ģimenēm
25. Pabalsts bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai bērniem no daudzbērnu ģimenēm, kuri apmeklē Kokneses
novada pirmsskolas izglītības iestādes,
tiek piešķirts, sedzot faktiskos ēdināšanas izdevumus 100% apmērā. Pabalsts
tiek piešķirts, neizvērtējot ģimenes
materiālo stāvokli, no pieprasījuma
iesniegšanas līdz nākošā mācību gada
sākumam. Ģimenei sociālajā dienestā
jāiesniedz iesniegums .

VIII. Pabalsts trūcīgām
un maznodrošinātām
personām (ģimenēm)
26. Pabalsts ceļa izdevumu segšanai
no mājām uz mācību iestādi un atpakaļ
trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu
bērniem, kuri nav sasnieguši 24 gadu
vecumu un sekmīgi turpina vidējās vai
augstākās izglītības ieguvi, līdz 75,00
euro apmērā tiek piešķirts I mācību
semestrī (septembris-decembris) un
II mācību semestrī (janvāris-jūnijs),
iesniedzot sociālajā dienestā ceļa izdevumus apliecinošus dokumentus.
27. Pabalsts trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem sociālās rehabilitācijas pasākumiem sociālā
dienesta izstrādātā sociālās rehabilitācijas plāna ietvaros tiek piešķirts 50%
apmērā, bet ne vairāk kā 100,00 euro

vienai ģimenei gadā.
28. Pabalsts atsevišķu situāciju risināšanai (dokumentu noformēšanai,
atjaunošanai, sakarā ar bērna izlaidumu u.c.) līdz 50% apmērā no valstī
noteiktās minimālās darba algas tiek
piešķirts trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām) pēc sociālā
dienesta veikta individuālās situācijas
izvērtējuma.

IX. Pabalsts aprūpes
nodrošināšanai
29. Tiesības saņemt pabalstu aprūpes nodrošināšanai ir Kokneses novadā dzīvesvietu deklarējušām trūcīgām
un maznodrošinātām pensijas vecuma
personām, personām ar 1.un 2.grupas
invaliditāti, kuriem saskaņā ar ģimenes
ārsta un sociālā darbinieka atzinumu ir
nepieciešama aprūpe. Pabalstu piešķir
gadījumos, ja persona dzīvo viena un
pamatotu apstākļu dēļ nevar izmantot
sociālā dienesta aprūpes mājās pakalpojumu.
30. Pabalsts aprūpes nodrošināšanai var tikt piešķirts līdz 100,00 euro
mēnesī, individuāli izvērtējot konkrēto
situāciju un likumīgo apgādnieku iespējas nodrošināt nepieciešamo aprūpi.

X. Lēmumu
apstrīdēšanas un
pārsūdzēšanas kārtība
31. Atbildīgās institūcijas faktisko
rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu
iesniegumu Kokneses novada domes
priekšsēdētājam.
32. Kokneses novada domes
priekšsēdētāja lēmumu normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā.

XI. Noslēguma jautājumi
33. Saistošie noteikumi stājas spēkā
ar 2018.gada 1.janvāri.
34. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem Kokneses novada domes 2013.gada 30.oktobra saistošos noteikumus Nr.13 „Par
svētku pabalstiem Kokneses novadā”.
Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājs
(personiskais paraksts) D.Vingris

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

APSTIPRINĀTI ar Kokneses novada domes 2017.gada 25.oktobra sēdes lēmumu
Nr.11.1 (prot.Nr. 13)

Kokneses novada domes SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.11/2017
Grozījumi Kokneses novada domes 2012.gada 20.jūnija saistošajos noteikumos Nr.8 “Par trūcīgas un maznodrošinātas
ģimenes (personas) statusa noteikšanu Kokneses novadā”
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33.pantu,
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā”14.panta sesto daļu
1. Izdarīt Kokneses novada domes
2012.gada 20.jūnija saistošajos noteikumos Nr.8 “Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa
noteikšanu Kokneses novadā” šādus
grozījumus:
1.1. Svītrot saistošo noteikumu tiesiskajā pamatojumā šādu atsauci uz
normatīviem aktiem:
„…Ministru kabineta 03.03.2010.
noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas
atzīšanu par trūcīgu” 19.4.apakšpunktu”.
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1.2. Svītrot saistošo noteikumu
3.2.apakšpunktu.
1.3. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:
„5. Ģimene (persona) tiek atzīta par
maznodrošinātu, ja tās ienākumi uz vienu personu mēnesī pēdējo trīs mēnešu
laikā nepārsniedz:
5.1. pensijas vecuma personai vai
personai ar 1.vai 2.grupas invaliditāti,
kura dzīvo viena- 70% no valstī noteiktās minimālās algas;
5.2. ģimenei, kurā visi ģimenes locekļi ir pensijas vecuma personas vai

personas ar 1.vai 2.grupas invaliditāti65% no valstī noteiktās minimālās algas;
5.3. pārējām ģimenēm (personām)60% no valstī noteiktās minimālās algas.”
1.4.Papildināt noteikumus ar 5.1
punktu šādā redakcijā:
„5.1 Maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss tiek piešķirts uz 6 mēnešiem.”
2.Saistošie noteikumi stājas spēkā ar
2018.gada 1.janvāri.
Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājs
(personiskais paraksts) D.Vingris

Dāvina dziesmu par Koknesi
un sagādā Ziemassvētku
pārsteigumu
17. novembrī ar Kokneses Goda
pilsoņa nosaukuma saņemšanu sveicām ārstu un komponistu Andri Kristonu. Šajā svētku dienā viņš bija atvedis
līdzi skanīgu dāvanu koknesiešiem – ar
saviem vārdiem un mūziku sacerētu
dziesmu par Koknesi. Svinīgajā pieņemšanā Kokneses novada domē Andris Kristons domes priekšsēdētājam
Dainim Vingrim uzdāvināja dziesmas
notis un disku ar dziesmas ierakstu,
kuru sagatavot palīdzējis viņa dēls Latvijā pazīstams mūziķis Juris Kristons.
Liepājnieka komponētās dziesmas
ir iemīļojis Kokneses kultūras nama
jauktais koris „Alaine”. 21. oktobrī
kora koncertā, kurā skanēja Andra
Kristona radītās melodijas, piedalījās
pats komponists un uzdāvināja korim

dziesmu krājumu, kas veltīts Adventes
laikam. Šīs dziesmas varējām dzirdēt 3.
decembrī, pirmajā adventē, Kokneses
luterāņu baznīcā. Ziemassvētku gaidīšanas laiks ir brīnumu pilns. Pateicībā
par sadarbību komponists kora dziedātājiem ir sagādājis īstu Ziemassvētku
pārsteigumu. Kokneses kultūras nama
jauktais koris „Alaine” un diriģente Silvija Cīrule teic: „Izsakām vissirsnīgāko
pateicību Kokneses Goda pilsonim
komponistam Andrim Kristonam par
iespēju mūsu kora repertuārā iekļaut
viņa radītās dziesmas. Pateicamies par
mūsu izpildījuma vērtējumu un lielo
Ziemassvētku pārsteigumu - dāvinājumu korim. Vēlam A.Kristonam daudz
radošas un cilvēciskas veiksmes arī
turpmāk!”

Izmaiņas sociālajā jomā 2018. gadā
No 2018. gada 1. janvāra:
• Minimālā mēneša darba alga
normāla darba laika ietvaros būs 430
eiro.
• 2018. gadā pārrēķinās pensijas
(vecuma un apgādnieka zaudējuma
pensijas, kā arī saskaņā ar Nolikumu
„Par izdienas pensijām” piešķirtās izdienas pensijas), kuras piešķirtas vai
pārrēķinātas 2012., 2013., 2014. un
2015. gadā. Pārrēķinot pensijas, tās
palielināsies cilvēkiem, kuri pensijas
sāka saņemt ekonomiskās krīzes laikā,
piemērojot negatīvus pensijas kapitāla
indeksus. Pensiju pārrēķins notiks automātiski, un senioriem papildus nekas
nav jādara. Pārskatīto pensijas apmēru
noteiks no 2018. gada 1. janvāra un par
periodu no 1. janvāra to izmaksās līdz
2018. gada septembrim.
• Tiesības uz slimības pabalstu būs
cilvēkiem, kuriem būs noteikts kvalifikācijas periods, t.i., sociālās apdrošināšanas iemaksas veiktas ne mazāk kā
3 mēnešus pēdējo 6 mēnešu periodā
vai 6 mēnešus pēdējos 24 mēnešos.
Kvalifikācijas periods neattieksies uz
darbnespējas lapām A, kuras apmaksā darba devējs, kā arī uz gadījumiem,
kad tiek kopts slims bērns, kas nav sasniedzis 14 gadu vecumu.
• Ja darbnespēja būs iestājusies nodarbinātības periodā, slimības pabalstu izmaksās 30 kalendārās dienas pēc
tam, kad cilvēks zaudējis darba ņēmēja
vai pašnodarbinātā statusu.
• Vecāku pabalsta saņēmējiem, kuriem kalendārajā mēnesī ir ienākumi
kā darba ņēmējam vai pašnodarbinātajam, pabalstu par visu šo kalendāro
mēnesi izmaksās 30 procentu apmērā
no piešķirtā pabalsta apmēra.
• Tiek palielināta valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu likme (turpmāk - VSAOI) par 1 procentpunktu - attiecīgi palielinot par 0,5
procentpunktiem VSAOI likmi darba
ņēmējam un par 0,5 procentpunktiem
darba devējam. VSAOI likme tiek palielināta, jo tiek ieviesta veselības apdrošināšana. Tādejādi darba ņēmēji
tiks pakļauti arī veselības apdrošināšanai, kas nozīmē, ka šiem darba ņēmējiem būs tiesības saņemt no valsts
budžeta līdzekļiem apmaksājamus veselības aprūpes pakalpojumus.
• Izmaiņas VSAOI veikšanas kārtībā pašnodarbinātajiem ar ienākumu
mēnesī līdz minimālajai algai un ar

ienākumiem, kas pārsniedz minimālo
algu:
- pašnodarbinātajiem, kuru ienākums mēnesī nesasniedz minimālās algas apmēru, no ienākumiem būs jāveic
VSAOI 5% (pensiju apdrošināšanai). Ja
pašnodarbinātā ienākums visa kalendāra gada laikā nesasniedz 50 eiro, tad
VSAOI 5% apmērā var neveikt;
- pašnodarbinātajiem, kuru ienākums mēnesī sasniedz un pārsniedz
minimālās algas apmēru, no brīvi izraudzīta objekta, kas nav mazāks par
minimālās algas apmēru, būs jāveic
VSAOI vispārējā apmērā (2018. gadā
VSAOI likme vispārējā gadījumā pašnodarbinātajam 32,15% un persona ir
pakļauta pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, vecāku apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai un veselības apdrošināšanai) un no starpības starp ienākumiem
un brīvi izraudzītā objekta, būs jāveic
VSAOI 5% apmērā (pensiju apdrošināšanai);
- pašnodarbinātajiem, kuri gūst
ienākumu no lauksaimnieciskās ražošanas un, kuru ienākums mēnesī sasniedz vai pārsniedz minimālās algas
apmēru, VSAOI (2018. gadā VSAOI
likme vispārējā gadījumā pašnodarbinātajam 32,15%) būs jāveic no brīvi
izraudzīta objekta, kas nav mazāks
par minimālās algas apmēru. VSAOI
būs jāveic kā līdz šim - par iepriekšējo
ceturksni līdz sekojošā mēneša 15.datumam. Savukārt no starpības starp ienākumiem un brīvi izraudzītā objekta,
VSAOI 5% apmērā būs jāaprēķina par
visu kalendāra gadu (visa gada ienākumu no lauksaimnieciskās ražošanas
un visa gada izdevumu, kas saistīti ar
lauksaimniecisko ražošanu, starpība)
un jāveic VSAOI 5% apmērā (pensiju
apdrošināšanai) par iepriekšējo gadu
līdz kārtējā gada 15.aprīlim.
• Izmaiņas autoratlīdzību izmaksātājiem un saņēmējiem:
- autoratlīdzības izmaksātājam no
saviem līdzekļiem no autoratlīdzības
(bruto) 5% apmērā būs jāveic VSAOI
(pensiju apdrošināšanai par autoratlīdzības saņēmēju). Autoratlīdzības
izmaksātājam 5% VSAOI maksājums
nav jāpiemēro par autoratlīdzības saņēmēju, kuram noteikta I vai II grupas
invaliditāte, ir piešķirta vecuma pensija, pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijas Republikā, kā arī par autortiesību

mantiniekiem un citu autortiesību pārņēmējiem;
- ja autoratlīdzības saņēmējs paralēli ir darba ņēmējs un alga viņam pie
viena vai vairākiem darba devējiem
kopā sasniedz vai pārsniedz minimālās
algas apmēru, tad no autoratlīdzības kā
pašnodarbinātajam VSAOI nav jāveic
(neatkarīgi no saņemtā autoratlīdzības
apmēra);
- ja autoratlīdzības saņēmējs paralēli ir darba ņēmējs, bet alga viņam
pie viena vai vairākiem darba devējiem
kopā nesasniedz minimālās algas apmēru, tad no autoratlīdzības, ja to ienākums mēnesī sasniedz vai pārsniedz
minimālās algas apmēru, ir jāveic
VSAOI kā pašnodarbinātajam.
• Izmaiņas VSAOI objektā profesionālajiem sportistiem - profesionālā
sportista VSAOI objekts ir divas minimālās mēnešalgas. Ja profesionālā
sportista alga būs mazāka par divām
minimālajām mēneša algām, tad sportista darba devējam par saviem līdzekļiem būs pienākums veikt VSAOI starpību.
• No valsts budžeta uzsāks finansēt divus jaunus psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumus: psihosociālās
rehabilitācijas pakalpojumu paliatīvā
aprūpē esošiem bērniem un viņu ģimenes locekļiem un psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu personām
ar onkoloģisku slimību un to ģimenes
locekļiem.
• Pabalsts audžuģimenei bērna
uzturam līdz sešu (ieskaitot) gadu vecumam būs 215 eiro, bet bērnam vecumā no septiņiem līdz 17 (ieskaitot)
gadiem - 258 eiro (līdz šim - attiecīgi
95 un 114 eiro).
• Atlīdzība audžuģimenei par
pienākumu pildīšanu būs atkarīga no
aprūpē esošo bērnu skaita. Par vienu
audžuģimenē ievietoto bērnu atlīdzības apmērs mēnesī būs vienāds ar bērna kopšanas pabalsta apmēru personai,
kura kopj bērnu vecumā līdz pusotram
gadam, jeb 171 eiro. Ja audžuģimenē
ievietoti divi bērni, atlīdzības apmērs
būs 222 eiro, bet ja trīs un vairāk bērnu - 274 eiro (līdz šim - 113,83 eiro neatkarīgi no audžuģimenē esošo bērnu
skaita). Lai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) varētu veikt nepieciešamās izmaiņas informācijas sistēmās, paredzēts pārejas periods. Proti,
VSAA no 2018. gada 1. janvāra pārrē-

ķinās atlīdzības apmēru, un starpību
izmaksās ne vēlāk kā līdz 31. jūlijam.
• Tiks veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas (pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai un
apdrošināšanai pret bezdarbu) par personām, kuras saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu un
nav sociāli apdrošinātas (piemēram,
nav darba ņēmēji vai pašnodarbinātie).
• Palielināta atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi sociāli apdrošinātām personām, kuras aprūpē bērnu līdz 8 gadu vecumam, - atlīdzības
apmērs būs 70% no valstī noteiktās
vidējās apdrošināšanas iemaksu algas.
Pārējiem saņēmējiem atlīdzību maksās
esošajā apmērā - 171 eiro. Ja adoptētājs
aprūpēs vienlaikus vairākus bērnus,
par nākamo piešķirs piemaksu 171 eiro
apmērā.
• Tiek saglabāti esošie ģimenes
valsts pabalstu apmēri un bērnu
kārtas skaitļa noteikšanas principi,
kad ņem vērā visus pabalsta saņēmēja
bērnus. Līdz ar to arī nākamgad ģimenes valsts pabalsts par pirmo bērnu
ģimenē būs 11,38 eiro, par otro bērnu
- 22,76 eiro, par trešo bērnu - 34,14
eiro, bet par ceturto un nākamajiem
bērniem - 50,07 eiro mēnesī. No 2018.
gada 1. janvāra ģimenes valsts pabalstu maksās līdz bērna 20 (šobrīd
- līdz 19) gadu vecuma sasniegšanai,
kamēr mācās vispārējās izglītības vai
profesionālās izglītības iestādē un nav
stājies laulībā. Tāpat no nākamā gada
1. janvāra pabalstu maksās arī par
bērnu, kas atbilstoši valsts vai pašvaldību finansēto vietu skaitam uzņemts
profesionālās izglītības programmās
un saņem stipendiju. Lai VSAA varētu veikt nepieciešamās izmaiņas informācijas sistēmās, paredzēts pārejas
periods, proti, VSAA no 2018. gada 1.
janvāra pārrēķinās pabalsta apmēru un
starpību izmaksās ne vēlāk kā līdz 30.
aprīlim.
• Līdz gada beigām (31. decembrim) tiks nodrošināta valsts mērķdotācija piemaksai pie mēnešalgas tiem
sociālajiem darbiniekiem, kuri ir darba
attiecībās ar attiecīgo pašvaldības domi
vai sociālo dienestu un kuri strādā ar
ģimenēm un bērniem pašvaldību sociālajos dienestos.
No 2018. gada 1. marta
• Tiks nodrošināta lielāka finansiālā atbalsta sniegšanu ģimenēm, kurās

ir ne mazāk, kā divi bērni, un papildus esošajai ģimenes valsts pabalsta
sistēmai darbosies jauns atbalsta
mehānisms - piemaksa. Piemaksas
pie ģimenes valsts pabalsta par divu
un vairāk bērnu no viena līdz 20 gadu
vecumam audzināšanu apmērs par diviem bērniem būs 10 eiro mēnesī, par
trīs bērniem - 66 eiro mēnesī. Par katru
nākamo bērnu piemaksas apmērs būs
par 50 eiro mēnesī lielāks nekā par
iepriekšējo kopējo audzināmo bērnu
skaitu ģimenē. Tas nozīmē, ka par četriem bērniem piemaksa būs 116 eiro
mēnesī; par pieciem bērniem - 166 eiro
mēnesī; par sešiem bērniem - 216 eiro
mēnesī; par septiņiem bērniem - 266
eiro mēnesī u.tml. Lai VSAA varētu
veikt nepieciešamās izmaiņas informācijas sistēmās, paredzēts pārejas
periods. Proti, VSAA aprēķinās piemaksas apmēru par periodu no 2018.
gada 1. marta un izmaksās to ne vēlāk
kā līdz 30. aprīlim.
No 2018. gada 1. aprīļa:
• Stāsies spēkā Sociālā uzņēmuma
likums, kura mērķis ir veicināt sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanu un
sekmēt sociālās atstumtības riskam
pakļauto iedzīvotāju grupu nodarbinātību, radot sociālajiem uzņēmumiem
labvēlīgu saimnieciskās darbības vidi.
No 2018. gada 1. jūlija:
• Paaugstinās piemaksas apmēru
par vienu apdrošināšanas stāža gadu,
kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim, līdz 1,5 eiro (līdzšinējo viena
eiro vietā) cilvēkiem, kuriem līdz 1995.
gada beigām bija sasniegts vecuma
pensijai nepieciešamais vecums un piešķirta vecuma vai invaliditātes pensija.
• Tiks ieviestas specializētās audžuģimenes (īpaši sagatavotas audžuģimenes konkrētu bērnu grupu aprūpei) un
reģionālie atbalsta centri ārpusģimenes
aprūpes pakalpojuma sniedzējiem.
No 2018. gada 1. oktobra:
• Vecuma pensijām ar lielu apdrošināšanas stāžu pensiju indeksācijā
piemēros lielāku daļu (līdzšinējo - 50%
vietā) no apdrošināšanas iemaksu algu
summas reālā pieauguma procentiem:
- 60%, ja apdrošināšanas stāžs no
30 līdz 39 gadiem un pensijām, kas piešķirtas par darbu kaitīgos un smagos,
vai sevišķi kaitīgos un smagos darba
apstākļos,
- 70%, ja apdrošināšanas stāžs ir 40
un vairāk gadu.
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Mēs katrs varam palīdzēt pasaulei kļūt labākai

Dzimšanas dienas ballītē kopā ar
savējiem.

Ziemassvētki Ievas Ūtēnas ģimenē Kokneses pagasta „Liepiņās” ir gaidīti svētki,
kad mājās ienāk piparkūku smarža, un ik
vakaru trīs čakli Ziemassvētku rūķi gatavo
svētku rotājumus. Arī savā darbavietā Kokneses Ģimenes atbalsta dienas centrā
Ieva māca mazajiem svētku gaidītājiem
uzburt Ziemassvētku brīnumus. Ievai
laimējies piedzimt 21. decembrī, īsu brīdi
pirms baltākajiem svētkiem gadā, bet
viņas vārdadienā spoži iemirdzas svētku
egle, jo klāt ir Ziemassvētku vakars!
Sarmīte Rode
Foto no Ievas Ūtēnas personīgā arhīva
Šis gads Ievai bijis jaunu meklējumu un izaicinājumu gads. Kopā ar
vīru Andi viņi ir kļuvuši par pirmo
audžuģimeni Kokneses novadā. „Mīlestībā ir jādalās,” ir pārliecināta Ieva
un par to arī saruna ar viņu – par sirds
aicinājumu palīdzēt pasaulei kļūt mazliet labākai. Sarunājoties iztiekam bez
oficiālās uzrunas „jūs”.
Saviem vecākiem esi piedzimusi
gandrīz Ziemassvētkos, vai tāpēc tev
dots Ievas vārds?
Ieva: Šo vārdu izdomāja mans vecākais brālis un māsa. Vārds ir īss un
skanīgs un man patīk! Esmu dzimusi
Aizkrauklē, kur arī pagāja mana bērnība un skolas gadi. Ģimenē vairāk
svinējām Ziemassvētkus, bet es par to
nejutos apbēdināta.
Vai mīlestība atveda uz Koknesi?
Tā var sacīt, bet viss notika mazliet
savādāk. Gandrīz visi skolas gadi man
pagāja mācoties Aizkraukles 2. vidusskolā, kur pie brīnišķīgiem pedagogiem ieguvu labus pamatus gan eksaktajos priekšmetos, gan humanitārajos
priekšmetos. Kokneses vidusskolā pabeidzu 12. klasi, kur vienu no maniem
mīļākajiem priekšmetiem – angļu
valodu mācīja Anna Cīrule. Ar Andi
iepazinos laikā, kad jau biju absolvējusi Latvijas Universitātē ekonomikas
fakultāti, biju starp darba meklējumiem un vēloties vēl labāk papildināt
angļu valodas zināšanas, biju nolēmusi
doties uz Londonu, kur gandrīz gadu
strādāju par auklīti vienā jaukā vācu
ģimenē, tādējādi uzlabojot arī savas
vācu valodas zināšanas. Tā bija milzīga
pieredze bērnu audzināšanā, valodas
apguvē un kultūras iepazīšanā. Izturējām attiecību pārbaudi gan dzīvojot

Dzīvespriecīga un atraktīva ģimenīte:
Ieva, Emīlija, Everts, Andis un Markus Ūteni.

Ieva Ziemassvētkos ar Markusu un Emīliju.

šķirti, gan kopā un, atgriežoties Latvijā, 2007. gada 21. jūlijā mēs salaulājāmies Kokneses luterāņu baznīcā.
Šogad nosvinējām 10. kāzu gadadienu.
Pa šiem desmit gadiem jūsu ģimene ir kļuvusi kuplāka un jums ir sava
māja, kur bērniem augt veselīgā lauku vidē.
Sākumā mēs dzīvojām Rīgā, kur
esmu strādājusi gan bankā, gan darbā pie projektu vadības. Kad gaidīju
vecāko dēliņu Markusu, sapratām, ka
gribam savam bērnam veselīgāku vidi.
Sākumā dzīvojām Aizkrauklē, bet nu
jau sešus gadus esam koknesieši. Markusam ir deviņi gadi un viņš mums
pagaidām ir vienīgais skolnieks, kuram lielākā aizraušanās ir piedalīšanās
bagiju sacensībās. Mūsu princesītei
Emīlijai ir četri gadiņi un viņa apmeklē
bērnudārzu, bet jaunāko dēlēnu Evertu vēl pieskata mūsu omītes, bet arī
viņš drīz dosies uz bērnudārzu. Mums
ir ļoti laimējies ar mammām, kuras
mums ļoti palīdz bērnu audzināšanā.
Šis gads ir bijis jauniem izaicinājumiem bagāts, esi sākusi strādāt
Ģimenes atbalsta dienas centrā un ir
iegūts audžuģimenes statuss.
Šis ir manējais - Gaiļa gads un
esmu dzimusi Strēlnieka zīmē, tas
nozīmē man visu laiku jābūt kustībā.
Akli neticu horoskopiem, bet astroloģiskos vēstījumos ieklausos. Kaut
gan uzdrošināšanās kļūt par audžuģimeni nav šī gada lēmums. Jau pirms
kāzām mums ar vīru bija redzējums,
ka mums būs kupla ģimene, kurā augs
trīs savi bērni, un pie labvēlīgiem apstākļiem mēs varētu savā ģimenē izaudzināt vēl kādu citu bērniņu. Lai beidzot mēs sāktu rīkoties, es piedzīvoju

kādu notikumu, kas lika ilgi loloto īstenot dzīvē. Gada sākumā es ar Evertu
nokļuvu slimnīcā. Aiz sienas, izolatorā, bija ievietota pusotra gadiņa veca
meitenīte no bērnunama. Diemžēl
valstij nav līdzekļu, lai šiem bērniņiem
no bērnunamiem nonākot ārstniecības iestādē būtu līdzi pavadoša persona. Es trīs dienas aiz sienas dzirdēju,
kā mazā meitenīte raud, un raud ne
jau aiz sāpēm. Mammas prot atšķirt,
kad bērns raud, kad viņam sāp vai tad,
kad viņam ir vajadzīgs tuvums un uzmanība. Māsiņas pie viņas iegāja, kad
bija jādod zāles vai jāpabaro. Mazais
cilvēciņš raudot sauca pēc mīļuma.
Viņai bija iedotas mīkstās mantiņas ar
ko spēlēties, bet mazā tās meta laukā
no gultiņas. Es nopirku viņai mantu,
kur spaidot podziņas skan mūzika.
Pa šīm dienām es it kā „saaugu” ar
mazo meitenīti un nepārstāju par viņu
domāt atgriežoties no slimnīcas. Apņēmības pilna sāku noskaidrot, kādi
dokumenti nepieciešami, lai dotos uz
bāriņtiesu. Noskaidroju, ka man ir
nepieciešama izziņa no ģimenes ārsta
par veselības stāvokli, izziņa no narkologa un psihologa izvērtējums. Ar
šiem dokumentiem ierados Kokneses
novada bāriņtiesā.
Pastāsti, kā ritēja tālāk notikumu
gaita.
Ierodoties bāriņtiesā, rakstīju iesniegumu, lai izvērtētu manas ģimenes stāvokli audžuģimenes atbilstībai.
Pastāstīju, ka ļoti vēlētos uzņemties
rūpes par slimnīcā satikto meitenīti.
Bāriņtiesas priekšsēdētāja laipni izskaidroja, ka vispirms man ir jāiegūst
audžuģimenes statuss. Lai to iegūtu,
bija jādodas uz audžuģimeņu apmā-

cību Rīgā sabiedrisko pakalpojumu aģentūrā. Bija
jāgaida, kamēr tiks nokomplektēta grupa ar vajadzīgo cilvēku skaitu. Tā
kā nevaru mierā nosēdēt,
gaidot kursus, biju pieteikusies darbā uz vakancēm
Kokneses tūrisma centrā,
jo ir neliela pieredze vadot ekskursijas Likteņdārzā
kā gidei angļu valodā un Kokneses
Ģimenes atbalsta dienas centrā. Domāju, ka izdarīju pareizo izvēli. Man
patīk darbs ar bērniem un tagad šajā
darbā lieti noder Aizkraukles Mākslas
skolā iegūtas zināšanas, jo esmu beigusi gan glezniecības klasi, gan teātra
klasi. Audžuģimenes apmācības sākās
septembra nogalē, sestdienās un svētdienās mēneša garumā devos uz Rīgu,
kur mācības noritēja ģimeņu atbalsta
centrā „Dūja”.
Kas bija vērtīgākais šajās apmācībās?
Vērtīgas ir visas iegūtās zināšanas un pieredze. Klausījāmies lekcijas par bērna attīstību un īpatnībām
dažādos vecumposmos, bija lekcijas
par medicīnas un juridiskajiem jautājumiem. Pati galvenā atziņa – jo mazāk laika bērns pavada institūcijā, jo
labāk. Emocionāli veselīgāk, ka nav
šīs vairākas adaptācijas. Arī mums,
nobriedušām personībām, nav viegli
iejusties citā vidē, bet bērni ir pilnībā
neaizsargāti, tieši tāpēc katram jābūt
drošam pamatam. Manā uztverē 30%
bija teorētiskas zināšanas, 30% darba
grupās un dalīšanās savās domās un
uzklausīšana, bet 40% darbs ar sevi, jo
kā mums teica pirmajā nodarbībā: šajās apmācībās ģimeni nevis iemāca būt
par audžuģimeni, bet ģimene kļūst par
audžuģimeni.
Bet vai par audžuģimeni var kļūt
arī cilvēks, kuram nav otra cilvēka
blakus?
Protams, arī cilvēks dzīvojot viens
vai dzīvojot nereģistrētā laulībā var
iegūt šo statusu. Mūsu grupā bija vairākas sievietes, kuras dzīvo vienas, bet
viņām ir vēlme uzņemties šo pienā-

kumu. Apmācībās tika daudz strādāts
pie mūsu motivācijas, lai nobrucinātu
to priekšstatu, ka mēs nodarbosimies
ar labdarību un apkārtējie mums teiks
lielu paldies. Tā nebūs. Audžuģimene
- tas ir darbs uz laiku un tai ir jābūt gatavai sadarboties ar bioloģisko ģimeni,
jo mērķis ir lai bērns atgrieztos savā īstajā ģimenē. Par audžuģimeni var būt
tie, kas saprot, ka mums katram dzīvē
var notikt kaut kādi notikumi, kuriem
mēs neesam gatavi un, ka ir iespējams
kļūdīties. Diemžēl reti ir gadījumi, kad
bērns atgriežas ģimenēs, bet mums jābūt gataviem viņu atdot, ir jāsaprot
sava misija.
Apmācības noslēdzas ar eksāmenu?
Jā, noslēgumā ir rakstisks eksāmens ar vairāk kā desmit jautājumiem
un dažādu situāciju analīze. Bet es
gribu iedrošināt, ka visu ir iespējams
nokārtot, vissvarīgākā ir motivācija.
Saņemot apliecību par iegūto apmācību bāriņtiesā rakstīju iesniegumu par
audžuģimenes statusa piešķiršanu.
Tātad jūsu mājas ir atvērtas kāda
bērniņa ienākšanai ģimenē?
Pagaidām tas nav tik vienkārši, šovasar negaidot no dzīves aizgāja mana
māsa un viņas meita, kura mācās vidusskolas 12. klasē, tagad dzīvo mūsu
ģimenē. Mums ir jāpalīdz viņai iekārtoties dzīvē, iegūt izglītību. Bet nākotnē mēs noteikti īstenosim savu vēlmi
un dosim kādam bērniņam māju sajūtu.
Vai jums ir savas īpašas tradīcijas
Ziemassvētku vakarā?
Parasti pušķojam eglīti Ziemassvētku vakarā, izņēmums ir šogad, jo
tā jau gaida priekšnamā, kad tiks pucēta. Bērni ilgāk nav ar mieru gaidīt! Šajā
vakarā ar mums kopā ir mūsu vecāku
ģimenes. Visi kopīgi klājam svētku galdu, uz kura vienmēr ir vīramātes ceptie
gardie pīrāgi. Zem eglītes ir dāvanas,
kuras pavisam nemanot ir nolicis Ziemassvētku vecītis. Bērni vienmēr viņu
grib ieraudzīt, bet iepriekšējā gadā dāvanu nesējs bija atstājis tikai savu pēdu
nospiedumus. Varbūt viņu satiksim
šajos Ziemassvētkos!
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Kokneses novada iedzīvotāju aptauja 2017
Kokneses novada dome no 2017. gada 11. septembra līdz
16. oktobrim organizēja novada iedzīvotāju aptauju par pašvaldības darbu, sniegto pakalpojumu kvalitātes un pieejamības novērtējumu, ieteikumiem pašvaldības darba uzlabošanā,
nozīmīgākajiem darbiem/aktivitātēm, kas būtu jāveic Kokneses novadā 2018. gadā u.c. Kopā tika saņemtas 155 elektroniski aizpildītas anketas.
Vēlamies pateikt paldies visiem tiem iedzīvotājiem, kas
bija atsaucīgi un atvēlēja savu laiku anketas aizpildīšanai
elektroniski Kokneses novada mājas lapā. Katrs izteiktais viedoklis mums ir svarīgs un palīdzēs turpmāk organizēt darbu
un izlemt novada attīstībai būtiskus jautājumus. Aptaujas anketās minētie cilvēka cieņu aizskarošie komentāri, kā arī komentāri, kuros minēti uzvārdi, ētisku apsvērumu dēļ netiek
publiskoti, lai nepaustu, iespējams, neobjektīvus viedokļus.
Kopumā aptaujā piedalījās 155 iedzīvotāji. Kokneses novadā 5499 iedzīvotāji (uz 01.01.2017.).
Aptaujā piedalījās 155 respondenti vecumā no 16 – 74 gadiem. Lielākā respondentu daļa ir no Kokneses pagasta (130
aptaujātie jeb 84%), bet Iršu un Bebru pagasti katrs veidoja
7% (11 respondenti no katra pagasta).
Visaktīvāk savu viedokli izteikuši iedzīvotāji vecumā no
26 – 45 gadiem (40% un iedzīvotāji vecumā no 46 – 62 gadiem
(40%), kā arī iedzīvotāji vecumā no 19 - 25 gadiem (12%).
Lielāku atsaucību dalībai aptaujā izrādījušas sievietes –
74% (114 respondenti), bet vīrieši veidoja – 26% (41 respondents) no kopējā aptaujāto iedzīvotāju skaita.

Ja Jūs būtu gids, uz kādām vietām Koknesē Jūs nevestu
savus viesu? (Lūdzu, miniet vismaz vienu piemēru) Sniegto
atbilžu skaits.

Bibliotēkas sniegtie pakalpojumi
Apmierina
Daļēji apmierina
Neapmierina
Grūti pateikt

Kas, Jūsuprāt, ir Kokneses novada simbols? Sniegto atbilžu skaits.

Nodarbošanās
Administratīvais darbs / Asistēšana 8
Būvniecība / Nekustamais īpašums 3
Cilvēkresursi 1
Cits 29
Finanses / Grāmatvedība 7
Izglītība / Zinātne 17
Lauksaimniecība / Vides zinātne 5
Pakalpojumi / Klientu apkalpošana 9
Ražošana / Rūpnieciskā ražošana 12
Tirdzniecība / Pārdošana 7
Transports / Loģistika 5
Tūrisms / Viesnīcas / Ēdināšana 4
Vadība 3
Valsts pārvalde 4
Veselības aprūpe / Sociālā aprūpe 8
Jūsu darbavieta atrodas:

Vai esat apmierināts ar dzīvi Kokneses novadā?
Slikti
6.96 / 10
Labi
Lūdzu novērtējiet, kāda ir šo pakalpojumu un jomu pieejamība un kvalitāte pagastā, kurā Jūs dzīvojiet!
Pirmsskolas izglītība
Apmierina
Daļēji apmierina
Neapmierina
Grūti pateikt

104
20
4
25

68%
13.1%
2.6%
16.3%

Vispārējā izglītība
Apmierina
Daļēji apmierina
Neapmierina
Grūti pateikt

81
38
15
19

52.9%
24.8%
9.8%
12.4%

Interešu izglītības nodarbību (pulciņi, deju kolektīvi)
pieejamība un kvalitāte
Apmierina
52
34%
Daļēji apmierina
59
38.6%
Neapmierina
20
13.1%
Grūti pateikt
22
14.4%
Izglītības iestāžu materiāltehniskās bāzes nodrošinājums
Apmierina
42
27.5%
Daļēji apmierina
71
46.4%
Neapmierina
14
9.2%
Grūti pateikt
26
17%

Ja Jūs būtu gids, uz kādām vietām Koknesē Jūs aizvestu
savus viesu? (Lūdzu, miniet vismaz vienu piemēru) Sniegto
atbilžu skaits.

Sporta infrastruktūras pie izglītības iestādes pieejamība
(stadions, halle u.c.)
Apmierina
109
71.2%
Daļēji apmierina
34
22.2%
Neapmierina
2
1.3%
Grūti pateikt
8
5.2%
Sporta aktivitāšu pieejamība
Apmierina
Daļēji apmierina
Neapmierina
Grūti pateikt
Brīvā laika pavadīšanas iespējas
Apmierina
Daļēji apmierina
Neapmierina
Grūti pateikt

Atbilžu variantā “Cits” respondenti minēja Kokneses tūrisma
centru, Kokneses sporta centru, Radošo māju, Pērses upes krastus un ūdenskritumu, Kokneses muižas ansambli, ZS “Janavas”,
izbraucienus ar kuģīti pa Daugavu, kultūras namu, Vecbebru
muižu, briežu dārzu, Iršu pagasta magazīnu, Bilstiņus u.c.

Novada organizētie kultūras pasākumi (Sama modināšanas
svētki, teātra festivāls Pērses krastos, novada svētki u.c.)
Apmierina
92
60.1%
Daļēji apmierina
47
30.7%
Neapmierina
10
6.5%
Grūti pateikt
4
2.6%

101
41
3
8
51
61
34
7

Kultūras pasākumu pieejamība un kvalitāte
Apmierina
42
Daļēji apmierina
74
Neapmierina
33
Grūti pateikt
4

66%
26.8%
2%
5.2%
33.3%
39.9%
22.2%
4.6%
27.5%
48.4%
21.6%
2.6%

93
31
15
14

60.8%
20.3%
9.8%
9.2%

Sociālā dienesta sniegto pakalpojumu pieejamība un
kvalitāte
Apmierina
25
16.3%
Daļēji apmierina
49
32%
Neapmierina
40
26.1%
Grūti pateikt
39
25.5%
Ģimenes ārsta pakalpojumu pieejamība
Apmierina
64
Daļēji apmierina
62
Neapmierina
17
Grūti pateikt
10

41.8%
40.5%
11.1%
6.5%

Kanalizācijas, siltumapgādes un ūdensapgādes
pakalpojumi
Apmierina
29
Daļēji apmierina
56
Neapmierina
44
Grūti pateikt
24

19%
36.6%
28.8%
15.7%

Ceļu, ielu un ietvju uzturēšana - greiderēšana, sniega
tīrīšana, ceļmalu pļaušana u.c.
Apmierina
32
20.9%
Daļēji apmierina
64
41.8%
Neapmierina
51
33.3%
Grūti pateikt
6
3.9%
Apdzīvotu vietu un dabas teritoriju sakoptība
Apmierina
60
Daļēji apmierina
61
Neapmierina
31
Grūti pateikt
1

39.2%
39.9%
20.3%
0.7%

Ielu apgaismojums ciemos
Apmierina
Daļēji apmierina
Neapmierina
Grūti pateikt

32%
42.5%
23.5%
2%

49
65
36
3

Atkritumu savākšanas un izvešanas pakalpojuma
pieejamības kvalitāte
Apmierina
68
Daļēji apmierina
59
Neapmierina
18
Grūti pateikt
8

44.4%
38.6%
11.8%
5.2%

Kapsētu apsaimniekošana
Apmierina
Daļēji apmierina
Neapmierina
Grūti pateikt

70
38
14
31

45.8%
24.8%
9.2%
20.3%

Daudzdzīvokļu māju apsaimniekošana
Apmierina
22
Daļēji apmierina
57
Neapmierina
36
Grūti pateikt
38

14.4%
37.3%
23.5%
24.8%

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana
Apmierina
Daļēji apmierina
Neapmierina
Grūti pateikt

34
61
45
13

22.2%
39.9%
29.4%
8.5%

Būvvaldes sniegtie pakalpojumi
Apmierina
Daļēji apmierina
Neapmierina
Grūti pateikt

30
35
24
64

19.6%
22.9%
15.7%
41.8%

Turpinājums nākoša lpp. »»»
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No kādiem informācijas avotiem Jūs uzzināt par Kokneses pašvaldības
darbu? (vairākas atbildes iespējamas)

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Ziemeļvalstu literatūras nedēļa
bibliotēkā
"Salas Ziemeļos" tāda bija šā gada tēma
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļai. Kā
jau ierasts, šāda nosaukuma projekts
bibliotēkā norisinās jau vairākus gadus
un pēdējos gados no nedēļas pārtop par
mēnesi, kad lasām un iepazīstam ziemeļvalstu literatūru un kultūru. Šogad
par godu Somijas simtgadei projekta
rīkotāji lasījumiem izvēlējās somu autoru darbus.
Antra Vasiļevska,
Kokneses pagasta bibliotēkas
Bērnu literatūras nodaļa

Nozīmīgākie darbi/aktivitātes, kas būtu jāveic Kokneses novadā 2018.
gadā (sniegto atbilžu skaits).

Pateicamies iedzīvotājiem
par atsaucību un paustajiem
ierosinājumiem!
Lielais aptaujas rezultātu kopsavilkums uz 11 lapām drukātā veidā pieejams pagastu bibliotēkās, elektroniski to var apskatīt novada mājaslapā www.
koknese.lv (sadaļā Sabiedrība). Iedzīvotāju viedokļi un idejas, aktīva iesaistīšanās novada dzīvē ir būtiska kopīgai novada attīstībai un pašvaldības darba
uzlabošanai. Kokneses novada dome vēlreiz izsaka pateicību visiem iedzīvotājiem, kuri piedalījās aptaujā, un aicina arī turpmāk sekot līdzi norisēm novadā!
Kokneses novada domes Attīstības nodaļa

Lego brīvdienas!
Bērni, kuriem patīk darboties ar
Lego konstruktoriem, 2. un 3. janvārī
no pulksten 11 līdz 14 būs gaidīti uz
kopīgu Lego pilsētas veidošanu Koknesē, Daugavas ielā 6, pieteikties pa
tālruni: 29121154.

Nakts pārgājiens
Bebros

Paldies bērniem, jauniešiem un skolotājām, kas kopā ar mani atklāja
Latvijas salas un paslēptos dārgumus, kā arī lasīja un klausījās somu
rakstnieku darbus.

slepenu salu, kad ir atradis noslēpumainu dārgumu karti kāda veca jūrnieka mantās. Džims un kuģa apkalpe ir pārliecināti, ka ar šo dārgumu
karti atradīs zeltu un dimantus, taču
uz kuģa uzglūn alkatīgi pirāti, kuri
negrasās dalīt lielos dārgumus ne ar
vienu citu. Bērni locīja pirātu cepures
un kuģus un kā īsti pirāti bibliotēkā
meklēja paslēptos dārgumus.
Šogad mēs ne tikai lasījām un
klausījāmies somu autoru darbus,
bet arī apskatījām un iepazinām salas Latvijā. Latvijai nav savu salu
jūrā, bet ir vairākas ievērojamas salas
Daugavā un ezeros ir pat peldošas
salas. Tika izveidota arī literatūras
izstāde - grāmatas par un ap notikumiem uz salām.
Ziemeļvalstu literatūru iepazīt atnāca arī 12.klase. Divpadsmitie lasīja
un apsprieda fragmentu no Ullas-Lēnas Lundbergas grāmatas “Ledus”, šī

stāsta centrā ir jauns mācītājs, kurš
kopā ar savu sievu un meitu pēc
Otrā pasaules kara no kontinentālās
Somijas pārceļas uz Olandes šērām.
Jaunieši atzina, ka ir interesanti lasīt
vēsturiskus romānus, jo labāk var izprast vēstures faktus. Lielie arī iejutās
meklētāju lomās, atrada bibliotēkā
paslēptos dārgumus un atminēja pasaku mīklu, kura lika atsaukt atmiņā
agrā bērnībā lasītās pasakas.
Paldies bērniem, jauniešiem un
skolotājām, kas kopā ar mani atklāja
Latvijas salas un paslēptos dārgumus,
kā arī lasīja un klausījās somu rakstnieku darbus.
Līdz nākošajam gadam, kad atkal
runāsim par Ziemeļvalstīm, bet nākamajā gadā šis projekts jau sauksies
Ziemeļvalstu literatūras nedēļa, bet
noteikumi paliks tie paši – kopīgi iepazīt Ziemeļvalstu literatūru un kultūru.

“Koknese sporto” basketbola
pasākumu apmeklē 32 dalībnieki

28. decembrī pulksten 18 pulcējoties pie Bebru pagasta stadiona
mājas sāksies Ragavu vakars vai
"Nakts pārgājiens. Notikšana un
forma atkarīga no laika apstākļiem.

Vislatvijas
represēto eglīte Atvērtie sporta
Kokneses novada represēto nodaļas biedri 22.decembrī pulksten 14 vakari Kokneses
aicināti uz Vislatvijas represēto eglīti
sporta centrā
Rīgā, Latviešu biedrības nama Baltajā
zālē, kur tiksies 1941. un 1949. gada
Sibīrijas bērni. Vairāk interesēties pie
Lības Zukules pa tālruni: 26423431.
Uz kopīgu Jaunā gada sagaidīšanu Koknesē, novada represēto nodaļas biedri būs gaidīti 2018. gada 4.
janvārī Sociālā dienesta zālē.

Kokneses pagasta bibliotēkas
Bērnu literatūras nodaļā Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas 9.b klase atklāja Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļu
un sveču gaismā lasīja fragmentu no
M.Turtšaninovas grāmatas "Marēsi.
Sarkanā klostera hronikas" . Tas ir
fantāzijas romāns, kura vēstījums norisinās nenosakāmā laikā uz Mēnosas
salas. Šī sala ir mājas un patvērums
sievietēm, un tur nedrīkst kāpt krastā
neviens vīrietis. Šī grāmata ir arī Jauniešu žūrijas 2017 kolekcijā. Devītie
arī pagājušajā gadā viesojās Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā, kad tēma
bija “Nākotne Ziemeļos”. Pērn visi
veidoja laika kapsulas, kurās ievietoja vēstuli sev un kādu tās dienas līdzi
ņemtu mantu. Kapsulu šogad ar lielu
interesi vēra vaļā arī 3.a un otra devītā klase. Arī viņi šajā projektā piedalās otro gadu pēc kārtas.
Trešie un PII "Gundega” grupiņas
"Lācītis" bērni lasīja un klausījās M.
Kunnasa bilžu grāmatu “Bagātību
salas dārgumi , kas ir Roberta Lūisa
Stīvensona klasiskā pirātu stāsta jauns pārstāsts. Tā vēsta par Mazo Džimu, kas dodas dārgumu medībās uz

17. decembrī no pulksten 15 līdz
18; 20. decembrī no pulksten 19 līdz
22; 27. decembrī no pulksten 19 līdz
22 Kokneses sporta centrā notiks atvērtie sporta vakari. Ieeja sporta centrā bez maksas.

Darba vakances Kokneses
internātpamatskolā - attīstības centrā
Kokneses internātpamatskola - attīstības centrs
aicina darbā:
• ārstu (0,5 slodzes) vai ārsta palīgu (pilna slodze);
• medicīnas māsu (pilna slodze).
Sīkāka informācija pa tālruni: 29182926.

11.decembrī Kokneses sporta centrā
notika kārtējais “Koknese sporto” pasākums, kurš pavisam jau bija 37. pēc
kārtas. Arī šajā reizē pasākumu organizēja biedŗība “Kokneses sporta veterānu
klubs” projekta “Koknese – veselīgākā
vide visiem” (Nr. 9.4.2./16/I/019) ietvaros.
Dāvis Kalniņš
Pasākums notika sekojoši. Visi
atnākušie tika sadalīti komandās pēc
aptuvenā meistarības līmeņa – tika
izveidotas 4 komandas “lielo grupā”
un 4 komandas “mazo grupā”. Katras
grupas komandas aizvadīja viena apļa
turnīru, spēlējot katra ar katru pa 10
minūtēm. Šoreiz gan neviens nezināja, ka uzvarētājs noteikts netiks un ka
galu galā uzvarēs draudzība. Bet tas

nekas, jo tikai dažiem tas bija pārsteigums. Spēļu starplaikos notika dažādi konkursi, kuros dalībnieki varēja
tikt pie saldajām balvām no pasākuma organizatoriem.
Ja pirmie divi konkursi (skill
challenge un soda metienu konkurss)
jau tika mēģināti vasarā sporta svētkos, “Kokneses asfaltā” un “Ielu sacensībās, tad zināšanu konkurss bija
kas jauns, bet ļoti aizraujošs. Dalībnieki varēja izveidot komandas divu
vai trīs cilvēku sastāvā un mēģināt
atbildēt uz dažādiem ar basketbolu
saistītiem jautājumiem. Par katru pareizu atbildi bija iespējams pavirzīties
par vienu pozīciju uz priekšu un ātrāk pietuvoties uzvarai. Sekmes bija
dažādas, jo jautājumi bija visnotaļ
dažādi un aptvēra diezgan plašu bas-

ketbola jautājumu klāstu. Nebija tāda
jautājuma, uz kuru visi zinātu atbildi
bet bija viens uz kuru neviens nezināja pareizo atbildi. Kopumā atbildes
tika meklētas ļoti aizrautīgi un diezgan ilga cīņā par gudrākajiem basketbola speciem tika atzīti Didzis Bērziņš un Otto Asmuss. Bija, protams,
daži gudrinieki, kuri paspēja brīžiem
paskatīties telefonā kādu pareizo atbildi, bet par to tika piespriesti soda
punkti.
Kopumā pasākumā piedalījās 32
dalībnieki vecumā no 10 – 34 gadiem.
Šī gada pēdējais “Koknese sporto”
pasākums notiks 20.decembrī, kad
spēlēsim krosmintonu un to mums
apgūt palīdzēs krosmintona treneris
un viens no Latvijas vadošajiem krosmintonistiem Mārtiņš Žogots.

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
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Latvijas valsts dzimšanās dienā sveic jaunos
Kokneses Goda pilsoņus

Kokneses goda pilsoņu foto paraksts” 2017. gada Kokneses Goda pilsoņi: Ivars
Māliņš, Dace Grele, Māris Reinbergs un Andris Kristons.

Sagaidot Latvijas valsts 99. dzimšanas
dienu, 17. novembrī Kokneses kultūras
namā svinīgā svētku pasākumā, turpinot
ilggadēju tradīciju, tika sumināti jaunie
Kokneses novada Goda pilsoņi.
Sarmīte Rode
Anitas Šmites foto
Divi no viņiem: Māris Reinbergs
un Ivars Māliņš savu dzīvi veltījuši
pedagoga darbam, bet arī ārsts un
komponists Andris Kristons ir saistīts
ar jaunās paaudzes iedvesmošanu, jo
nesavtīgi ziedo Bebru pamatskolai.
Gaismas nesēja savā Iršu pagastā ir
bibliotekāre Dace Grele, bet Dainai
Liepiņai koknesieši ir pateicīgi par paveikto tūrisma nozares attīstībā.
Saņemot godpilno Kokneses novada Goda pilsoņa nosaukumu, Inguna Strazdiņa vēlreiz atgādināja viņu
ieguldījumu novada attīstībā, bet lielais apsveicēju pulks, izrādot cieņu un
pateicību, dāvāja ziedus un sirsnīgus
vēlējumus.

ļaudis teic: „Darbā – pedantiska, darbīga, sirsnīga, izpalīdzīga un idejām
un iniciatīvas bagāta. Bibliotēku apmeklē dažāda vecuma apmeklētāji, un
ikvienam Dace spēj palīdzēt. Atrod
uzmundrinošu, labu vārdu, sameklē
vajadzīgo grāmatu, palīdz apgūt jaunās informācijas tehnoloģijas. Organizē dzejas dienas un vāc materiālus par
pagasta vēsturi un Iršu pagasta cilvēkiem. Ikvienam darbam Dace pieiet ar
lielu rūpību, uzmanību radošumu un
entuziasmu, tā veidojot Iršu pagastu
labāku, skaistāku un interesantāku.”
Svētku brīdī Dace ar gandarījumu sacīja, ka viņai ir ļoti laimējies, jo var darīt darbu, kas patīk un sagādā prieku,
un vienmēr līdzās ir bijuši atsaucīgi
kolēģi: „Šajā titulā man ir jādalās ar
ļoti daudziem cilvēkiem, un es dalos
savā priekā un svētku sajūtā. Paldies
visiem, kas novērtējuši manu darbu!

skolēnu jaunrades konkurss „Mans
lepnums – Bebru pagasts”, kura noslēgumā labākie darbu autori iegūst naudas balvas. Kopā ar grupu “Helikons”
viņš vairrākkārt ir koncertējis Bebru
pagastā, vienmēr dāsni dāvājot skolām un pašdarbības kolektīviem savu
dziesmu nošu krājumus. Pavisam nesen, oktobrī, Kokneses kultūras namā
skanēja jauktā kora „Alaine” dziedātās viņa komponētās dziesmas ar
novadnieku dzeju. Starp daudzajiem
apsveicējiem bija arī Andra Kristona
bijušie klasesbiedri, un klātesošajiem
bija iespēja pārliecināties, cik stalti un
braši ir Voldemāra Jākobsona audzēkņi! Ne katrai skolai ir tāds absolvents,
kuram tik ļoti rūp šodienas bērnu
nākotne. „Mana vēlme ir, lai jaunie
censoņi atraisa katrs savu talantu,” atzina Andris Kristons. Pateicoties viņa
ziedojumam, konkursa nākotne ir nodrošināta vēl vismaz desmit gadus, bet
kā teica pats dāvinātājs, vajadzēs vēl to
paildzināt!

šu komandas čempionu. 2018. gadā
Brno, Čehijā, Ivara Māliņa trenētā I.
Gaiša Kokneses vidusskolas jauniešu
volejbola komanda pārstāvēs Latviju
un Kokneses novadu ISF organizētajā pasaules skolu čempionātā. No 32
darba gadiem, vairāk kā 20 gadi pieder skolai, kurā pats savulaik mācījies.
„Liels paldies maniem vecākiem, ka
esmu dzimis Koknesē. Paldies koknesiešiem, sporta dzīves veidotājiem,
kuri ir novērtējuši manu veikumu,”
sacīja Ivars Māliņš.

Daina Liepiņa Goda zīmes
saņemšanas dienā kopā ar domes
priekšsēdētāju Daini Vingri.

Jaunā Kokneses novada Goda
pilsoņa nosaukuma ieguvēja Daina
Liepiņa apbalvošanas brīdī bija ārpus Latvijas, bet, viņu suminot, svētku pasākuma dalībnieki viņai veltīja
sirsnīgus aplausus. Savā pieteikumā
Kokneses novada iedzīvotāji atzinīgi
teic: „1999. gadā Daina Liepiņa kļuva
par Kokneses tūrisma centra vadītāju.
Tūrisma nozare toreiz vēl bija “bērna
autiņos”, viss sāka veidoties un attīstīties. Pieredzes nebija nevienam, bet
Daina palēnām ar neatlaidīgu darbu
veidoja tūrisma jomu Kokneses novadā. Var teikt, ka tūrisms Koknesē ir arī
Dainas izauklēts. Nu jau Koknesē tūrisma attīstībā strādā vesela komanda.
Kā skaists 18 gadu darba rezultāts ir
šogad maijā atvērtais jaunais Tūrisma
informācijas centrs.”
Ivara Māliņa apsveicēju vidū bija arī
viņa audzēkņi.

Andri Kristonu sveic bijušais
klasesbiedrs Valdis Kalniņš.

„Paldies visiem, kas novērtējuši manu
darbu!” – apbalvošanas ceremonijā
teica Dace Grele.

Dace Grele jau 23 gadus ir Iršu
pagasta bibliotēkas vadītāja. Visus
šos gadus viņa ir veltījusi bibliotēkas
darba pilnveidošanai. Par viņu Iršu

Andris Kristons, ārsts un komponists no Liepājas, ir 1959. gada
Bebru pamatskolas absolvents, kuram klases audzinātājs bija tēlnieks
Voldemārs Jākobsons. Lai arī dzīves
un darba ceļi aizveduši uz Liepāju,
Andris Kristons nav zaudējis saikni ar
savu bērnības skolu, gluži otrādi - pēc
viņa ierosmes un ar finansiālu atbalstu
jau sešus gadus par tradīciju ir kļuvis

Mēdz sacīt, ka pedagoga darba lielākais novērtējums ir viņa audzēkņi,
kuri, pateicoties iegūtajām zināšanām
un prasmēm, sasniedz izcilus rezultātus un tiecas iegūt arvien jaunas virsotnes. Volejbola trenera un Ilmāra
Gaiša Kokneses vidusskolas sporta
skolotāja Ivara Māliņa darba augļi
mums ir labi redzami, jo daudzu gadu
garumā viņa audzēkņi ir labāko Latvijas volejbolistu vidū. Pieredzējušajam
pedagogam piemīt apbrīnojama māka
mazam skolas puikam, kurš apgūt pirmās iemaņas volejbola spēlē, ieaudzināt tās prasmes un rakstura īpašības,
lai viņš izaugtu par nākamo jaunie-

Māri Reinbergam sveiciens no
bijušajiem kolēģiem.

llmāra Gaiša Kokneses vidusskola Mārim Reinbergam ir vienīgā
darba vieta pēc augstskolas beigša-

nas. Nu jau gandrīz 40 gadus strādājot gan par pedagogu, gan skolas
direktoru, daudzām koknesiešu paaudzēm ir atdots viņa profesionālais
pedagoga darbs. Māris Reinbergs
aktīvi un atbildīgi darbojas arī novada sabiedriskajā dzīvē un veic novada domes priekšsēdētāja vietnieka
pienākumus. „Paldies koknesiešiem
par tiem skaistajiem mirkļiem, kas
ilgajos gados ir izdzīvoti. Īpaši par
tiem, kurus es paturu kā vērtību un
kuros jūs ar savu klātbūtni esat papildinājuši manu mūža guvumu. Paldies
maniem bijušajiem kolēģiem un tagadējam kolektīvam, maniem kādreizējiem un esošajiem audzēkņiem.
Paldies dažādu paaudžu tautību un
valstu cilvēkiem, kuri uz ilgāku vai
īsāku laiku ir atraduši mājvietu mūsu
mājās, tā vienmēr ir bijusi jauna pieredze, apliecinājums tam, cik pasaule
ir daudzveidīga un krāsaina. Vislielākais paldies manai ģimenei, kas ir
mans iedvesmas avots,” ar pateicību
sacīja Māris Reinbergs.
Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris svētku pasākumā novada iedzīvotājiem novēlēja: „Apzināsimies, cik nozīmīgā un
notikumiem bagātā laikā dzīvojam.
Ejot pretī valsts simtgadei, mēs veidojam nākotnes Latviju. Bet Latvija
mums katram sākas ar sevi – ar to,
kā audzinām bērnus, kā kopjam
savu zemi un sargājam vērtības, ko
esam saņēmuši mantojumā no iepriekšējām paaudzēm, kā lepojamies
ar vietu, kurā dzīvojam. Lai mums
kopīgi izdodas līdz Latvijas simtgadei padarīt tik daudz, ka varam teikt:
mēs dzīvojam labāk, un to visu esam
panākuši ar savu darbu!
Jaunos Kokneses novada Goda
pilsoņus ar veltījumu dzejā un mūzikā sveica Liepājas teātra aktrise Sigita
Jevgļevska un ģitārists Māris Kupčs,
bet abu mākslinieku dāvātais dzejkoncerts “LATVIJU MĪLOT” bija saviļņojoša dāvana visiem svētku svinētājiem.
Sigita Jevgļevska pastāstīja, ka trīs
reizes ir bijusi kopā ar koknesiešiem
Likteņdārza rīkotajā akcijā, bet pirmo reizi viesojas Kokneses kultūras
namā. Viņas siltais personības starojums atklājās ik runātā dzejas vārdā un
dziesmā. Tikpat silti un iedvesmojoši
skanēja vēlējums: „Svinēsim Latvijas
svētkus kā savu dzimšanas dienu, jo šī
valsts un Latvijas zeme - tie esam mēs
katrs. Nekad nepazaudēsim degsmi
un prieku kalpot zemei, kurā esam
piedzimuši. Jo nekur un nekad mēs
nevienam tā nebūsim vajadzīgi kā
mūsu Latvijai.”

Kokneses tūrisma centrā jauna Alda Dobenberga gleznu izstāde
Jaunajā Kokneses tūrisma centrā
jau no tā atklāšanas dienas skatāma
koknesieša Alda Dobenberga gleznu
izstāde. Mākslinieka darbi mūsdienīgajā un gaismas piepildītajā izstāžu
zālē šajā laikā ir emocionāli uzrunājuši, saviļņojuši un pārsteiguši, bet pats
galvenais – nav atstājuši vienaldzīgu
nevienu mākslas cienītāju.
Sarmīte Rode
Savukārt pats gleznotājs atzi-

nīgus vārdus teic par jauno izstāžu zāli, kas ir ļoti piemērota savam
mērķim un kurā jūtama brīnišķīga
aura un pastāvīga saules klātbūtne. Ar prieku varam pavēstīt, ka
joprojām Kokneses tūrisma centra
izstāžu zālē mājo Alda Dobenberga
gleznas, tikai tā jau ir cita izstāde!
Pirms Latvijas valsts svētkiem
mākslinieks esošo ekspozīciju nomainīja ar jauniem darbiem, kas
vēl nevienā izstādē nav redzēti.

„Tā ir gleznu izlase no pēdējiem
četriem gadiem, ir arī šajā gadā
tapušas gleznas,” izstādes iekārtošanas brīdī pastāstīja darbu autors.
Kā zināms, mākslinieks jau ilgāku laiku vislabprātāk glezno vārnas un ir kļuvis par aizrautīgu šo
gudro putnu dzīves pētnieku. Arī
pirmajā izstādē dominēja vārnu
motīvs. Taujāts par jaunās izstādes darbiem, autors smaidot teic:
„Jā, vārnas ir atkal, bet skatītājiem

par prieku arī kaut kas cits, tā sacīt – visām gaumēm!” Jums atliek
tikai par to pārliecināties pašiem,
apmeklējot jauno izstādi! Atnāciet
un jūs ieraudzīsiet, kā starp mākslinieka favorītēm vārnām sev vietu
atradusi karaliska pūce, sajutīsiet,
kā smaržo pļava vasaras vidū, kā
kļavu lapas virpuļo rudens dejā. Iedvesmojoties no Mocarta skaņdarba „Mazā nakts mūzika”, dzimusi
glezna ar savu īpašo vēstījumu.

Muzikālo tēmu turpina glezna,
kuru ieraugot uzreiz ienāk prātā
doma – gluži kā Stradivari vijole.
„Tā ir Stradivari kopija, mans tēvs
spēlēja šo vijoli, kurai tagad ir vairāk kā 100 gadi,” paskaidro mākslinieks. Katram darbam savs stāsts,
mēs varam to uzzināt no autora vai
izdomāt paši.
Esiet laipni gaidīti Kokneses
tūrisma centrā un jaunajā Alda
Dobenberga izstādē!
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Medus – bitīšu dotais zelts!
Likumsakarība vai nejauša izvēle mums
atklāj jaunas intereses, talantus, ko paši
nemaz neapjautām. Apgūstot jaunas
prasmes, mēs ne tikai izglītojamies, bet
arī atrodam jaunas aizraušanās, biznesa
idejas. Arī tad, ja vēl neesam izlēmuši, ko
darīsim nākotnē, gūt pieredzi ir interesanti un noderīgi.
Linda Caune,
Ogres tehnikuma direktores vietniece
Laikā no 2017.gada 20. novembra
līdz 24.novembrim visā Eiropā norit
profesionālo prasmju nedēļa, kad ikviena iestāde vai organizācija var popularizēt kādu prasmi, ko apgūt, kas ir
nozīmīga cilvēka dzīvē.
2017.gada 22. un 23.novembrī
Ogres tehnikums sadarbībā ar Latvijas
Biškopības biedrību, Ogres biškopības
biedrību un biedrību “Siera klubs”
aicināja ikvienu interesentu apmeklēt pasākumu Medus brokastis, un
uzzināt kaut ko jaunu par biškopību,
medus ražošanas procesiem, izprast
medus nozīmi cilvēka dzīvē, kā arī nākotnē izveidot savu bišu dravu.
22.novembrī Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante stāstīja par Medus

brokastu tradīcijām, par Eiropas prasmju nedēļu, Ogres biškopības biedrības priekšsēdētājs Imants Dauksts,
priekšsēdētāja vietniece Liena Muceniece un biedrības “Siera klubs” vadītāja Vanda Davidanova gandrīz 600
audzēkņus iepazīstināja ar medus un
siera veidošanās procesu, stāstīja par
dažādajām medus un siera šķirnēm,
to īpašībām. Pasākuma laikā jaunieši
degustēja gan viršu, gan rapšu, gan dažādu ziedu medu, varēja nobaudīt dažādu sieru garšas saderību ar medu vai
vienkārši baudīt gardu medus maizi.
Jaunieši atzina, ka šis pasākums
noderēs viņiem, apgūstot profesiju un
paplašinot redzesloku.
Jāatzīmē, ka ikvienas Ogres tehnikumā apgūstamās profesijas pārstāvim ir ne vien iespēja kļūt par biškopi, bet arī veiksmīgi integrēt medu
vai biškopību savā darbā – ēdināšanas
pakalpojumu speciālisti medu iemācās izmantot daudzveidīgās un gardās
receptēs, mežsaimniecības jomas audzēkņi labāk izpratīs tīras un sakoptas
vides nozīmi, savukārt elektronikas
tehniķi var domāt par robotu izgatavošanu biškopības vajadzībām, bet

dizaina nodaļas audzēkņiem jau izveidojās laba sadarbība ar Ogres biškopības biedrību, jo kāds no audzēkņiem
izveidos Ogres biškopības biedrības
logo, izgatavos reprezentācijas materiālus.
Ekskluzīva iespēja – piedalīties
Medus brokastīs izrādījās arī Ogres
tehnikuma sadarbības partneriem –
sporta kluba “AMI” valdes locekļiem,
tā kā tieši šajā dienā pārstāvji no Latvijas profesionālās izglītības iestādēm
bija ieradušies uz izbraukuma valdes
sēdi.
23.novembra rītā Medus brokastis
aicināja arī Kokneses novada mazos
ķiparus un pamatskolas audzēkņus
iepazīt bitīšu darbiņus un nobaudīt
medu ar sieru.
Rīta cēliens iesākās ar Vecbebru
bērnudārza bērnu dziedāto himnu
bitītēm, pēc tam kopā ar Ogres tehnikuma direktori Ilzi Branti, Kokneses
novada priekšsēdētāju Daini Vingri
un izpilddirektoru Ilmāru Klaužu
izspēlējām rotaļu Kas dārzā.. Bija patīkami, ka pasākumu apmeklēja arī
Kokneses novada iedzīvotāji. Savukārt
pamatskolas skolēni varēja apskatīt

Iršu bērni ciemojas „Kalna Ziedu” muzejā

Ceļotāji „Kalna Ziedu” pagalmā.

Iršu pagasta „Bērnu un Jauniešu žūrijas”
dalībnieki ir čakli grāmatu lasītāji un
ekskursijās braucēji. Šoreiz brauciens
tika plānots ar mērķi izzināt Aizkraukles
reģiona senvēsturi, gūt priekšstatu par
padomju laikiem un iepazīties ar Kokneses tūrisma centru.
Dace Grele,
Iršu pagasta bibliotēkas vadītāja
Aizkraukles vēstures un mākslas
muzeja „Kalna Ziedi” gide, interesanti stāstot par patstāvīgo ekspozīciju
„Daugavas krastu likteņstāsti”, ieveda
mūs senatnīgā ceļojumā. Apskatījām
daudz veclaicīgu lietu, minējām, kādam nolūkam šie priekšmeti darināti

un no kādiem materiāliem. Visiem
kopā radās secinājums, ka senās
mantas ir ļoti rūpīgi, pārdomāti gatavotas no dabas materiāliem, bet apavi – vīzes, pastalas un koka tupeles,
mūsuprāt, nudien neizskatījās ērti
valkājamas.
Gides pavadībā iepazināmies ar
senajiem amatiem- aušanu un malšanu. Aušanas prasmes drīz vien tika
apgūtas un kopīgā paklājā ieaudās
Iršu bērnu sagatavotie pavedieni. Un
vēl muzejā mēs izmēģinājām roku
senajās spēlēs. Senie latvieši ir bijuši
kustīgi un azartiski. No malas raugoties aktivitātes liekas vienkāršas, bet,
kā izrādās, tikai ar lielu koncentrēša-

nos var izpildīt spēles noteikumus.
Aizkraukles pagasta kultūras
namā ekspozīcijā „Padomju gadi”,
vissaistošākās likās vieglās automašīnas un sadzīves tehnika – televizori,
radio, putekļsūcēji, veļas mašīnas.
Gide atklāja, ka daļa no eksponātiem
vēl joprojām ir darbošanās kārtībā.
Bērnu uzmanību piesaistīja ūdenslīdējs un tā smagais, neērtais ekipējums.
Kokneses tūrisma centrs mūs sagaidīja Ziemassvētku noskaņā. Centra darbiniece laipni izrādīja telpas,
pastāstīja par iestādes darbību un
goda vietā noliktajiem Likteņdārza
un Kokneses viduslaiku pils maketiem. Izstāžu zālē apskatījām Alda
Dobenberga gleznu izstādi. Bērni kā
sarunājuši teica, ka viņiem vislabāk
patīk glezna ar nosaukumu „Pūcīte”.
Tūrisma centrā ir gūstams priekšstats
par Kokneses novada cilvēku radošo
darbošanos. Bērni labprāt iegādājās
suvenīrus, kuri noderēs Ziemassvētku dāvaniņām.
Krietnā pēcpusdienā mazais autobusiņš ieripoja Iršos. Prieks, ka
mājupceļā vēl virmoja emocijas par
ekskursijā redzēto. Paldies vecākiem,
kuri atbalsta bibliotēku un savus bērnus. Paldies, ka motivējiet bērnus kopīgiem izbraucieniem un rūpējieties
par savu atvašu zinātkāri un garīgumu! Paldies Iršu pagasta pārvaldei
par finansiālo atbalstu!

biškopju darba instrumentus, aizpētīt
medus kāres un iemēģināt spectērpa
galvassegu.
Šoreiz par biškopja darbu, par
medus rašanos un tā labajām īpašībām mums stāstīja Latvijas biškopības
biedrības priekšsēdētājs Juris Šteiselis.
Pasākums noslēdzās ar mūsu atbalstītāju sarūpēto sieru, maizi, medus
degustāciju un atvēsinošu glāzi piena.
Paldies par atbalstu un sarūpēto
cienastu - akciju sabiedrībai “Lazdo-

nas piensaimnieks”, zemnieku saimniecībai “Vecsiljāņi”, sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Fazer maiznīcas”,
biškopjiem Imantam Daukstam un
Lienai Muceniecei.
Īpašs paldies arī Ogres tehnikuma mācību dravas vadītājam Ērikam
Mozgam par sarūpēto medu Ogres
tehnikumam lietošanā nodotajā mācību bišu dravā, viesnīcas un restorānu
pakalpojumu nodaļas skolotājiem un
audzēkņiem.

Paldies atsaucīgajiem
donoriem Kokneses novadā!

Svarīga ir katra ziedotā asinslāse.

29. novembrī, Kokneses kultūras namā, Valsts asinsdonoru centra
(VADC) rīkotajā donoru dienā asinis
ziedoja 40 donori. VADC informē, ka
asinis ziedot bija ieradušies 53 ziedot
gribētāji, bet 13 cilvēkiem šī iespēja
tika atteikta zemā hemoglobīna līmeņa un citu veselības problēmu dēļ.
Donors nedrīkst ziedot asinis, ja ir
zems hemoglobīna līmenis, jo pretējā
gadījumā tas samazinātos vēl vairāk,
kā arī sagatavotā eritrocītu masa cilvēka organismā nespētu pildīt savas
funkcijas.
Valsts asinsdonoru centrs pateicas
par atsaucību Kokneses novada donoriem un par viesmīlīgo uzņemšanu un
palīdzību LSK Kokneses nodaļas brīvprātīgajiem: Lībai Zukulei, Dzidrai Ķīlei un Guntai Andersonei.

Paldies arī SIA "G.Miežis Ārsts"
un LSK brīvprātīgajai Daigai Andersonei, jo ar viņu atbalstu donori saņēma bezmaksas Hematogenas vita+
tāfelītes dzelzs līdzsvara atjaunošanai
organismā. Negaidītu pārsteigumu no
VADC darbiniekiem saņēma Valdis
Rutkovskis, donors no Bebru pagasta, jo viņam šajā dienā bija dzimšanas
diena.
Lība Zukule LSK Kokneses nodaļas vārdā teic lielu paldies visiem Kokneses novada iedzīvotājiem, kuri šajā
gadā ir piedalījušies donoru dienās,
apzinoties, cik svarīga ir katra ziedotā
lāse, lai palīdzētu dzīvot citiem.
Šī gada pēdējā donoru diena Koknesē ir aizvadīta, bet jau ir zināms, kā
nākamā donoru diena Koknesē būs
2018. gada 1. martā.

Komercdarbības teritorijas sakārtošana Koknesē veikta pateicoties
vietējo uzņēmēju rādītājiem
Šogad tika uzsākti un pabeigti
apjomīgi būvdarbi pie Melioratoru ielas, Darbnīcu laukuma, Paugu
ielas laukuma un pievadceļa līdz
Austrumu ielai pārbūves, kas tika
īstenoti projekta Nr.3.3.1.0/16/I/21
„Uzņēmējdarbības
veicināšanai
nepieciešamās infrastruktūras attīstība Kokneses novada Kokneses
ciemā” ietvaros (aktivitāte “Ieguldī-

jumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā pašvaldībās, kuras nav
nacionālas vai reģionālas nozīmes
attīstības centru pašvaldības”). Kopumā darbi visos trijos ielu posmos
veikti 953 m apjomā.
Projekts tiek īstenots, sadarbojoties ar 11 komersantiem, kuru
uzņēmumi atrodas vai ir reģistrēti
Melioratoru ielas rūpnieciskajā te-

ritorijā. Lai ielu pārbūves projektam
iegūtu ES fondu līdzekļus, pamatnosacījums bija tādi rādītāji kā jaunas darbavietas un pašu uzņēmēju
investīcijas savos uzņēmumos. Kokneses novada dome projekta pieteikumā paredzēja 14 jaunas darbavietas, kā arī vismaz 2 117 100 eiro
investīcijas, ko uzņēmēji ieguldījuši
savu uzņēmumu pamatlīdzekļos

sākot no 2014.gada. Pieteikumā
sniegtie dati par komersantu rādītājiem ierindoja pašvaldības projektu
28.vietā starp 90 visu pašvaldību iesniegtajiem pieteikumiem uz ERAF
finansējumu, tādējādi nodrošinot
Kokneses novada domei iespēju būt
to pašvaldību skaitā, kurām ir pieejams ERAF atbalsts uzņēmējdarbības infrastruktūras sakārtošanai.

Kopējās projekta izmaksas ir
464 781,70 eiro, tajā skaitā: Eiropas Reģionālās attīstības fonda
atbalsts 85% jeb 395 064,44 eiro,
valsts budžeta dotācija 3,75% jeb
17 429,31 eiro un Kokneses novada
domes līdzfinansējums 11,25% jeb
52 287,94 eiro.
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ERASMUS+ projekta dalībnieki Spānijā
Šajā mācību gadā Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas skolēni uzsākuši darbu
jaunā ERASMUS+ projektā “WISE”,
kas paredzēts, lai vairāk izmantotu
starppriekšmetu sakarus zināšanu
un prasmju apguvei. Pirmā projekta
tikšanās notika Sitčesā, Katalonijas
kūrortpilsētā. Skolēni stāsta par saviem
iespaidiem.
Līvija Reinberga,
projekta koordinatore

tas strūklaku „dejas’’, mainīga gaisma un mūzika, kas radīja noskaņu.!
Dienā ejot gar šīm strūklakām, nevarētu pateikt, ka tās ir atšķirīgas no
citām, bet vakarā paveras debešķīgā
šo strūklaku puse.
Pēc visiem pirmās dienas piedzīvojumiem un nostaigātajiem 19 km
mēs devāmies uz mūsu naktsmītni
un gājām gulēt.
Una Gadzāne, 8.klases skolniece

Mūsu diena sākās ļoti agri no
rīta. Pulksten 4:00 mēs visi atvadījāmies no ģimenēm un ar pagasta domes busiņu braucām uz lidostu. Viss
noritēja veiksmīgi, jo neviens nebija neko aizmirsis. Nedaudz pirms
pulksten 6:00 mēs jau bijām lidostā.
Bez steigas reģistrējām bagāžu, izgājām drošības kontroli un sagaidījām
mūsu lidojumu pulksten 7:35. Mums
paveicās, jo lidojām jaunajā airBaltic
Bombardier CS300 lidmašīnā. Šajā
lidmašīnā bija pietiekami daudz vietas kājām, ekrāns, kurā var redzēt
informāciju par lidojuma gaitu. Tas
bija kaut kas jauns un patīkams!
Nolaidāmies Barselonā pirms
pulksten 10. No milzīgās lidostas ar
autobusu devāmies uz mūsu īslaicīgo apmešanās vietu netālu no Bokērijas tirgus un Barselonas centrālās
ielas La Rambla. Nolikām hostelī
mantas un devāmies piedzīvojumos
Barselonas pilsētā.
Pirmā vieta, kurp aizgājām, bija
Bokērijas tirgus, kur varēja nobaudīt
dažādus gaļas un zivju ēdienus, saldumus, augļus un gardas sulas, kuru
Bokērijas tirgū ir daudz, turklāt ļoti
neierastās kombinācijās, kā, piemēram, mango un marakujas sula vai
papaija kopā ar kokospienu. Nebija
viegli no bagātīgā Mūsu diena sākās
ļoti agri no rīta. Pulksten 4:00 mēs
visi atvadījāmies no ģimenēm un ar
pagasta domes busiņu braucām uz
lidostu. Viss noritēja veiksmīgi, jo
neviens nebija neko aizmirsis. Nedaudz pirms pulksten 6:00 mēs jau
bijām lidostā. Bez steigas reģistrējām bagāžu, izgājām drošības kontroli un sagaidījām mūsu lidojumu
pulksten 7:35. Mums paveicās, jo lidojām jaunajā airBaltic Bombardier
CS300 lidmašīnā. Šajā lidmašīnā
bija pietiekami daudz vietas kājām,
ekrāns, kurā var redzēt informāciju
par lidojuma gaitu. Tas bija kaut kas
jauns un patīkamsun košā piedāvājuma izvēlēties!
Tālāk mūsu ceļš veda uz Guela
parku, ko ir veidojis slavenais arhitekts Gaudi. Šis parks ir 17,18 ha
liels, un lielāko daļu aizņem koki
un dabas skati. Parka centrā atrodas dažādas ēkas, kas man asociējās
ar elfu mājām no Ziemassvētku fi lmām. Arhitekts šajā parkā ir ieguldījis tik daudz darba un fantāzijas,
jo laikā, kad parks tika celts, viņa
idejas uzskatīja par muļķīgām, bet
mūsdienās šīs celtnes liekas neparastas. Parks ieintriģē ar košajām flīžu
mozaīkām, ēkām, kas nav centrētas
klasiskā simetrijā, akmeņu veidojumiem un interesantajiem tropu
augiem kopumā. Pēc šīs brīnišķīgās
vietas apmeklējuma mums bija neilgs brīvais laiks.
Vakarā mēs devāmies aplūkot
Maģisko strūklaku šovu. Tas bija
apburošs skats, jo tajā bija apvieno-

Otrajā dienā, sestdienā, mūsu
diena iesākās salīdzinoši agri. Pirmā
vieta, ko mēs apmeklējām, bija Barselonas katedrāle. Šī baznīca, manuprāt, bija salīdzinoši maza, tomēr ar
labu arhitektūru. Uz katedrāli gājām
cauri senākajai pilsētas daļai, Barri
Gotic, kur bija šauras un līkumotas
ieliņas – pavisam atšķirīgas no 19.
gs. beigās veidotajām taisnajām un
plašajām ielām, kas ir raksturīga
Barselonas pazīme. Tālāk mēs devāmies uz ļoti iespaidīgo Sagrada
Família. Kur nu bez slavenā Antonio
Gaudi mākslas darba?! Manuprāt, šī
bija viena no iespaidīgākajām ēkām,
ko es savā dzīvē jebkad esmu redzējusi. Tā kā galvenā tēma šim braucienam bija māksla un dizains, mēs redzējām ļoti labu paraugu, kas tad īsti
ir māksla un dizains spāņu uztverē.
Iekštelpu logi bija visās varavīksnes
krāsās, telpas bija lielas ar augstiem
griestiem, bet ārpuse - tā bija īsta
pērle pāri visam! Man tā atgādināja
kādu ļoti eksotisku augu. Apbrīnojami, kā cilvēks spēj kaut ko tādu izdomāt un radīt!
Dienas otro pusi mēs pavadījām
kā nu kurš: citi gāja iepirkties, citi
turpināja apskatīt Barselonu, bet citi
devās līdz jūrai. Ap pulksten pieciem
mēs satikāmies mūsu hostelī un paņēmām koferus, lai tālāk dotos uz Sitčesu, uz mūsu mājām turpmākajai
nedēļai. Stacijā ieradāmies pusstundu iepriekš, iegādājāmies biļetes un
laimīgi devāmies uz vilcienu, kuram
būtu jāpienāk pēc trīsdesmit minūtēm. Kad trīsdesmit minūtes bija pagājušas, mēs joprojām gaidījām. Bija
pagājusi nu jau stunda, pusotra, un
mēs noprojām gaidījām. Izrādās, ka
visi vilcieni uz Sitčesu negaisa dēļ bija
atcelti (laikam kaut kur bija sagāzti
koki, bet neviens neko nepaskaidroja, un arī vietējie pacietīgi gaidīja). Tā nu mēs ar vilcienu mērojām
ceļu uz lidostu. Kad bijām ieradušies
lidostā, sākās traks skrējiens, lai paspētu uz Sitčesas autobusu, kas kursē
tikai reizi stundā. Skrējām daudz un
ātri! Kā skolotājas teica, šis skrējiens
ir stabilā otrajā vietā visu Comenius un Erasmus+ projektu skrējienu
sarakstā. Mēs nonācām līdz vietai,
kur bija jābūt mūsu autobusam, bet
mums pateica, ka esam to nokavējuši. Noskumuši mēs samierinājāmies
ar to, ka būs jāgaida vēl stunda līdz
nākamajam, tomēr, izrādījās, ka patiesībā autobuss kavējās, tas pienāca
tikai pēc 10 minūtēm, un šoreiz mēs
bijām uzvarētāji. Ceļš līdz Sitčesai
bija apmēram divdesmit piecas minūtes. Kad ieradāmies pilsētā, kopīgās vakariņas skolā jau bija nokavētas, bet tas mums neliedza iepazīties
ar savām viesģimenēm, doties mājās
un vakariņot tur.
Diena bija piepildīta, ar daudz
piedzīvojumiem, tomēr es vēlētos ko

Visi kopā Sitčesas pilsētas domē.

tādu atkārtot vēlreiz!
Līva Liāna Liepiņa, 8.klases
skolniece
Svētdien, 5.. novembrī, mēs apmeklējām Salvadora Dalī teātri–muzeju Figeresā. Tā dizainu veidojis
pats Dalī, lai dotu skatītājiem iespēju
ienākt viņa ārkārtējā, unikālajā pasaulē. Kā zināms, Dalī ir slavens spāņu gleznotājs, sirreālisma virziena
pārstāvis. Viņa neparastie darbi ir
uzskatāmi par spilgtāko sirreālisma
paraugu.
Dalī bija sieva, Gala, kuru viņš
daudz gleznojis un bez kuras viņš
nevarētu dzīvot, tā bija viņa mūza.
Lai arī Dalī bija dzimis mazā
Spānijas pilsētiņā Figeresā, viņš nekad to neaizmirsa (nepameta). Slavenais gleznotājs gribēja, lai muzejs
atrastos viņa dzimtajā vietā, nevis
Barselonā vai citā lielpilsētā. Muzejs atrodas tieši tajā vietā, kur bija
Figeresas Pilsētas teātris, kas tika
sagrauts Spānijas Pilsoņu kara laikā. Muzejs tika atklāts 1974. gadā,
un tā izveide prasīja vairāk nekā 10
gadus.
Muzeja apmeklējums laba gida
vadībā – tā bija vienreizēja pieredze:
sirreālismu bija iespējams izjust visā
muzejā: gleznās, telpu noformējumā,
arhitektūrā... Tas bija kā ceļojums
Dalī prāta iekšienē. Tas bija gan aizraujoši, gan pat jautri – mēģināt saprast Dalī domas.
Pēc tam mēs devāmies uz tiešām
lielisku zvejnieku ciematiņu, kam
apkārt bija parks un blakus – brīnišķīga pludmale. Laiks bija jauks, gan
visai vējains, bet ne auksts, un ūdens
bija koši zilā krāsā, gandrīz hipnotizējošā. Mēs varējām ieturēt maltīti,
pastaigāties parkā un aprunāties ar
citu valstu skolēniem.
Kad atgriezāmies Sitčesā, bija jau
vakars. Lai arī bijām noguruši, diena
bija neaizmirstama!
Ari Kardozo Peišoto, 11. klases
skolnieks
Pirmdien, 6. novembrī, mēs, visu
projekta dalībvalstu skolotāji un
skolēni, tikāmies plkst. 8:00 Sitčesas skolā. Pirmais dienas uzdevums
bija katras valsts pārstāvjiem parādīt savas sagatavotās prezentācijas.
Plkst.10:00 mēs gājām cauri pilsētai

uz Sitčesas domes skaisto namu un
tur tikāmies ar pilsētas mēru, kurš
priecājās mūs uzņemt un bija sagatavojis nelielu runu. Tad mēs devāmies
atpakaļ uz skolu, kur turpinājām
skatīties prezentācijas.
Kad visi bija veiksmīgi parādījuši
mājās sagatavotos uzdevumus, kā arī
pastāstījuši (vairāk gan parādījuši!)
par savu pilsētu, skolu un paši par
sevi, bija laiks nobalsot par projekta
logo. Balsojumā uzvarēja mūsu skolas skolēnu Asnates un Dominika
zīmētais logo!
Pēc tam mūs sadalīja četrās
starptautiskās darba grupās. Katrai
grupai bija doti iespējamie jautājumi
intervijām un nosaukti kādas nozares speciālisti, kuri jāintervē. Daži
devās pie pavāriem un vīna speciālistes, citi pie dizaineriem, arhitektiem.
Manai grupai tika dota iespēja
intervēt vīna eksperti un divus pavārus, kuriem pašiem arī pieder restorāni. Viņi bija sagatavojuši greznu
galdu, uz kurā kā paraugi bija uzlikti
visdažādākie produkti. Taču iespējas tos nobaudīt gan nebija, bet pasākuma beigās visiem tika dota iespēja
izmēģināt tradicionālu spāņu krūzi,
kurai kā lejkannai bija garš snuķis,
pa kuru mutē liet dzērienu. Tā bija
ļoti atraktīva un aizraujoša iespēja
to izmēģināt. Pavāri paskaidroja, ka
tāda krūze domāta, lai nevajadzētu
katram savu glāzi: tā kā lūpas krūzei
nepieskaras, to droši varot izmantot
visi!
Kad intervijas bija beigušās,
mums bija brīvais laiks. Daudzi ar
viesģimenēm devās mājup, daži apmeklēja kafejnīcu, veikalus vai basketbola spēli skolā. Es kopā ar savu
viesģimeni vakarā devos uz nelielu
blakusesošu pilsētiņu Villanovu,
kur nedaudz pastaigājām pa veikaliem un tad ieturējām vakariņas
restorānā. Ar to arī pirmdiena noslēdzās.
Renāte Zjukova, 12. klases
skolniece
Otrdienā mēs apmeklējām jauno
Barselonu. Tur apskatījām Palo Arto
Market- vietu, kurā darbojas dažādi
dizaineri, arhitekti un radošie uzņēmumi. Bijām Barselonas Dizaina
muzejā. Tam ir uz 4 lielas sadaļas:

kosmosa dizains, produktu dizains,
informācijas dizains un mode. Mūsu
grupa apskatīja modes ekspozīciju tur varēja redzēt apģērbu attīstību
un lietas, kuras bija populāras katrā
laika posmā. Tas bija gan interesanti,
gan vērtīgi, jo lika domāt par to, cik
ļoti mode spēj ietekmēt cilvēkus un
viņu priekšstatus par skaisto.
Pēcpusdienā aizbraucām apskatīt Barselonu no augšas - uzkāpām
augstākajā punktā. Skats bija apbrīnas vērts, jo tik skaistas ainavas bieži
nevar redzēt! Turklāt tas bija gandrīz
tajā pašā vietā, kur piektdienas vakarā skatījāmies muzikālās strūklakas.
Cik interesanti bija salīdzināt iespaidus vakara tumsā ar brīnumainajām
strūklakām un saules apmirdzēto
pēcpusdienas panorāmu!
Vakarā Sitčesā gājām skatīties
saulrietu un pavakariņot kopā ar
draugiem no citām valstīm. Šī diena
bija tiešām izdevusies, jo varēja iegūt
daudz jaunu zināšanu un iespaidu
par modes attīstību, kā arī iepazīties
ar jauniem draugiem!
Asnate Višķere, 11. klases skolniece
Projekta nedēļas trešdienā plkst.
8:00 sākās īstais, praktiskais grupu darbs. Katrai grupai bija dots
uzdevums – izveidot logo par tradicionālo ēdienu Spānijā, dizainēt
etiķeti vīna pudelei, izplānot karti ar
tūrisma ceļvedi pa projekta pilsētu
Sitčesu, izveidot mūsdienīgas cepures. Katrai grupai padomus deva un
palīdzēja dizaina speciālisti. Darbs
grupās ritēja raiti, jo bija jāuzspēj izdomāt, izdarīt nevilcinoties.
Tieši šajā dienā mums nācās saskarties ar Katalonijā notiekošajiem
nemieriem: otrā dienas daļa, kas bija
paredzēta grupu darba veikšanai,
tika atcelta, jo daļa Katalonijas iedzīvotāju bija pieteikuši streiku, kas
izpaudās kā valsts iestāžu, tai skaitā
arī skolas, darba apturēšana. Skola
tika slēgta, un mēs ieguvām neplānoti daudz brīva laika.
Mums ieteica nekur nebraukt, jo
ceļi esot bloķēti. Tā nu pēcpusdienā
savu brīvo laiku pavadījām dažādi – daudzi devās uz kafejnīcām, kas
ir ļoti izplatīts brīvā laika pavadīšanas veids, citi apmeklēja interesanto
vietējā mākslinieka Rusinjola muzeju un apskatīja viņa savākto mākslas
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Vecā barselonas
katedrāle.

Dali muzeja pagalmā.

Vidusjūras krastā.

darbu un dzelzs priekšmetu kolekciju, vēl citi vienkārši atpūtās kopā ar
viesu uzņēmēju ģimeni.
Vakarpusē mēs, visi projekta

dalībnieki, devāmies uz pilsētas centru, kur kopīgi pavadījām laiku.
Tomass Miglāns, 12. klases
skolnieks

Ceturtdienu iesākām kopā ar
mūsu viesuzņēmējiem: gājām uz
viņu mācību stundām. Man gan
stunda nebija īpaši interesanta, jo
nekas netika tulkots. Pat īsti nesapratu, vai skolotāja stāstījums bija
par bioloģiju vai fiziku.
Pēc tam mums bija jādodas uz
savām darbnīcām, kur vajadzēja
pabeigt iesāktos darbus. Es jau biju
pabeidzis, tāpēc man bija daudz brīvā laika pastaigāt pa skolu un pavērot, kā viss šeit notiek. Es redzēju,
ka spāņiem skola ir apvienota ar
bērnudārzu un ir ļoti skaļš. Ievēroju,
ka viņiem ir savs spēļlaukums, kur
ir basketbola grozs un futbola vārti.
Brīvais laiks bija arī pēc darbu

pabeigšanas un darbu
Barselona, Gaudi projektētais Guell parks.
sagatavošanas izstādes apskatei. Vakarā
izstādē bija daudz cilvēku - vecāki nā no labākajām restorāniem Sitčeno viesģimenēm, mākslinieki un sā! Tad devāmies uz atvadu ballīti,
projekta dalībnieki. Pat mērs iera- kur izbaudījām mūsu pēdējās stundās! Mūsu uztaisītās cepures visi das Spānijā.
ievēroja. Arī citām projekta dalībVakarā bija atvadu ballīte, kas
nieku grupām bija aizraujoši darbi. notika bārā. Bija nelielas uzkodas,
Vieniem bija jātaisa vīna pudeļu eti- bezalkoholiskie dzērieni un mūziķetes un kompāniju logo, bet citiem ka, pie kuras dejojām. Žēl, bet neviebija jāveido virtuves rīki un plītis, nu latviešu melodiju nedzirdējām!
kas speciāli domātas cilvēkiem, kam Pusnaktī atvadu pasākums beidzās,
ir problēmas ar veselību vai fizisko un mēs atvadījāmies no jauniegūtastāvokli. Katra grupa stāstīja par jiem draugiem ar cerību, ka tos vēl
sava darba procesu un rezultātu.
kādreiz sastapsim.
Pēc izstādes devos ar savu viesDominiks Liopa,
uzņēmējģimeni paēst vakariņas vie9. klases skolnieks

Lindai Saldavai 1. vieta Andrejam
Atjaunojam resursus!
Upītim veltīto literāro darbu konkursā
Andrejdienā, 30. novembrī, Skrīveros tika pulcināti labākie pamatskolu un vidusskolu vārda meistari,
kuri rakstītprasmē bija sacentušies
Andrejam Upītim veltītajā literāro darbu konkursā. Arī Bebru pamatskolas 9. klases skolniece Linda
Saldava. Diena bija notikumiem un
piedzīvojumiem piesātināta tik ļoti,
ka varējām doties mājup arī bez konkursā iegūto vietu uzzināšanas, jo ieguvēji, dāvanas saņēmušie bijām visi.
Linda Šmite
Dzintras Sniedzes foto
A.Upīša memoriālajā muzejā
pulksten 12.00 tikām mieloti ar gardu
Andrejdienas zupu. Sātīgā zupa pašā
laikā – vairāki viesi bija mērojuši ceļu
no tālās Latgales, Kurzemes, daudzi
tepat no bijušā Aizkraukles rajona.
Atsaucība A. Upīša konkursam Latvijā tikpat liela, cik R. Blaumaņa konkursam, kas beidzās tajā pašā laikā
– 2. decembrī.
Pulksten vienos konkursa dalībniekus un viņu skolotājus laipni uzņēma Skrīveru pārtikas kombināts,
kurā mūs mācīja ietīt papīrīšos slavenās piena konfektes ar bērnības garšu. Konfektes “Gotiņa” te aizvien tiek
ražotas kā sendienās. Katra konfekte
ir meistarīgs roku darbs. Čaklākās tinējas dienā satin 120 kg konfekšu.
Pulksten 14.00 kopā ar Nacionālā
teātra aktieriem Uldi Dumpi, Māru
Zemdegu un Edmundu Freibergu,
kuri piedalījušies izrādes “Zaļā zeme”
veidošanā, devāmies ekskursijā pa
Skrīveriem. Teicama gide ir Skrīveru
novada zinātāja un patriote latviešu
valodas skolotāja Daina VancāneViļuma. Izbraucām romānā “Zaļā
zeme” aprakstītās vietas, apskatījām

Kad mūsu mobilajām ierīcēm izlādējas baterija, tās parasti par to ziņo,
pīkst un draud izslēgties. Tādos brīžos steidzam meklēt strāvas avotu,
skaidri saprotot, ka pretējā gadījumā ierīce būs nelietojama. Tomēr cik
labi spējam pamanīt, kas notiek ar
mūsu pašu baterijām, mūsu iekšējiem resursiem? Kā tiem piekļūt?
Pēteris Draguns

Konkursa laureāte Linda Saldava un skolotāja Linda Šmite.

Lielo Andreju – Imanta Ziedoņa
vadītās dižkoku atbrīvotāju grupas
godā iecelto dižozolu, iepazinām vietas, kur dzīvojis un mācījies Andrejs
Upītis. Īpaši uzkavējāmies pie “Kalniņu” mājām, kur dzimis rakstnieks.
Netālu atrodas 1977. gadā Nacionālā
teātra aktieru stādītā ozolu birzs. Tā
veidota par godu izrādes “Zaļā zeme”
trīsdesmitgadei.
Kā pazīstami draugi, Ulda Dumpja vārdiem runājot, “no viena autobusa izkāpuši”, pulksten 15.00 Skrīveru Kultūras centrā mielojāmies ar
Andreja svētku kūku. Un tad, kad
gandarīti varētu doties mājās, seko
apbalvošana, aktieru vēlējumi un
rokasspiedieni. Uzvarētājiem tiek
grāmatas, Skrīveru saldumi, biļetes
uz Nacionālā teātra izrādi un naudas balvas. Katram pēc nopelniem.
Skrīveru novads diženi turas, jo tam
ir daudz draugu uzņēmēju - atbalstī-

tāju.
Milzīgs prieks, ka Lindas Saldavas darbs ieguvis visaugstāko novērtējumu – 1. vietu. Linda rakstīja koka
stāstu, liekot ozolam runāt par dzīves
laikā pieredzēto. Jaunā autore bija
atkāpusies līdz tālajam 1920.gadam
un likusi ozolam ieraudzīt mūsu tautas priekus un bēdas. Katrā Latvijas
vēstures desmitgadē meitene prata
ieraudzīt būtiskāko un sasaistīt to ar
Andreja Upīša radošo biogrāfiju. Gan
plaisu mākoņos, gan zaļo zemi zem
naglota papēža – visu sajuta Lindas
tēlotais ozols. Šis varenais koks ir ar
domām par mūsu Latvijas nākotni.
Prasmīgs darbs. Spilgts apliecinājums, ka tikai tiem, kam ir pagātne,
būs arī nākotne.
Linda Saldava jau šobrīd zina, ko
un kur mācīties tālāk. Tās būs valodas. Lai mūsu skolniecei izdodas piepildīt sapņus un mērķus!

Resursu jautājumam diemžēl
parasti pievēršamies tad, kad to
sāk trūkt. To brīdi, kad darbojamies jau pāri saviem spēkiem, mēdzam pat nepamanīt. Tādēļ vērts
iemācīties būt saudzīgiem pret
sevi un iekšējās lampiņas, kas ziņo
par pārslodzi, tomēr neignorēt.
Notikumi, pienākumi, pirmssvētku stress – tas viss pieprasa iesaistīties arī emocionāli. Un, ja esam
emocionāli pārtērējušies, gada
nogalē varam sev atklāt depresīvas noslieces. Jāpiebilst, ka skumjākām izjūtām nofiksēties palīdz
arī izteikti priecīgais pirmssvētku
fons. Ja iekšējā noskaņa neatbilst
ārējai, darboties ārējā vidē kļūst
arvien grūtāk, un no depresijas
mūs patiesībā šķir pussolis.
Ir dažas vienkāršas lietas, kas
palīdz atgriezties savā sajūtā, savā
enerģijā. Pirmkārt, ir labi pašiem
zināt, kas mums patīk un kas nepatīk – kas dod spēku, un kas to
atņem. Ja pārprasta pienākuma
un iedomāta "vispārējā labuma"
vārdā darām sev pāri, ejam virzienā, kur enerģija pazūd, uz
labiem rezultātiem un veselīgu
pašsajūtu varam pārāk necerēt.
Spēkus atņem arī tā dēvētie toksiskie cilvēki – tie, kuri ne tikai
nespēj sniegt atbalstu un pozitīvas

emocijas, bet arī "saindē" mūsu
iekšējo pasauli ar savu attieksmi,
ar gudriem padomiem, atstājot
nepatīkamu pēcgaršu. Ja citos
apstākļos mēs ar šādiem cilvēkiem tiekam galā labi – pie spēku
deficīta no viņiem vēlams turēties
pa gabalu vai vismaz censties neuzkabināties uz viņu izliktajiem
emocionālo manipulāciju āķiem.
Enerģiju spēj atjaunot kvalitatīvi
pavadīts laiks, kas veltīts sev pašam. Laba mūzika, glāze iecienītā
vīna vai krūze siltas tējas, pastaiga gar jūru, dejas vai gleznošana.
Katram šie sevis lutināšanas rituāli ir citi, taču jebkurš no tiem
spēj sniegt atelpu un papildināt
trūkstošos spēkus. Ja šādus mazos sev veltītos rituālus nepraktizējam, ir īstais brīdis tos atrast.
Turklāt der paturēt prātā – arī sev
veltītais laiks ir jāieplāno! Atlikšana uz laiku "kaut kad", tāpat kā
jebkura neziņa, iedarbojas graujoši un enerģiju nedod.
Viens no galvenajiem elementiem, kas ļauj atjaunot iekšējos
resursus, ir miers. Dažam palīdz
meditācija, dažam vienkārša izgulēšanās. Ja gribas atpūsties, ir
jāatpūšas. Ja gribas gulēt, ir jāpaguļ. Jebkurā gadījumā miera
stāvoklis palīdz "restartēt sistēmu". Ja vēl atturamies no sevis
šaustīšanas un vainas sajūtas audzēšanas, ja spējam uzlikt lielāku
"pofigu" uz lietām, ko nespējam
ietekmēt, turklāt dzīvē dodamies
tajā virzienā, kur mums ir priecīgi un interesanti – tad mūsu
iekšējo mieru un prieku nevar
atņemt ne gaismas un vitamīnu
trūkums, ne kādi citi ārējie apstākļi vai notikumi.
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Patriotisma un radošu ideju laiks
Svētku prieks Pērses pamatskolā.

Novembris Pērses sākumskolā iezīmējās kā
svētku, patriotisma un radošu ideju paušanas mēnesis.
Santa Kalniņa,
Pērses sākumskolas direktores p.i.
10. novembrī svinējām Mārtiņdienu. Gadu gaitā skolā par ļoti gaidītu
un populāru tradīciju kļuvis Mārtiņdienas tirdziņš. Skolēni piedāvā to, ko
paši vai kopā ar vecākiem ir radījuši.
Galvenokārt tie ir dažādi pašu cepti
našķi, bet citkārt – auskari un citas rotaslietas. Tirdziņā skolēniem ir iespēja
gūt praktiskas iemaņas, kas sasaucas ar
daudziem mācību priekšmetiem. Ir jāizdomā, ko tirgot, kā to noformēt, kādu
cenu piemērot, kā noformēt cenu zīmi.
Nemitīgi jārēķina. Būtībā tie ir uzņēmējdarbības pamati, karjeras izglītība.

Mārtiņdienu svinēja ne tikai sākumskolas skolēni, bet arī bērnudārza
grupiņas. Mazie iestādes audzēkņi devās uz ĢAC “Dzeguzīte.” Bērni kopā ar
audzinātājām bija iestudējuši latviešu
tautas pasaku “Zvēri un abru taisītājs.”
Vecākās grupas bērni skandēja tautasdziesmas par Mārtiņiem. Tika uzklausīti arī dažādi ticējumi. „ĢAC “Dzeguzīte” darbinieki bērnus pārsteidza ar
garšīgu cienastu.
Mārtiņdienas izskaņā Pērses sākumskolas skolēnus un Iršu pagasta
iedzīvotājus izklaidēja cirka izrāde “
OKI-DOKI.” Tajā piedalījās divi klauni
ar saviem palīgiem: dresētiem sunīšiem
un žurkām. Klauni aicināja izrādē līdzdarboties arī skatītājus, iesaistot viņus
triku demonstrēšanā. Skolēni bija sajūsmā par izrādi. Savu prieku un pār-

steigumu izrādīja gan ar aplausiem, gan
sajūsmas pilniem saucieniem.
Novembrī nosvinējām Latvijai nozīmīgākos svētkus – Latvijas dzimšanas
dienu. Gatavojoties svētkiem, ikviens
Pērses sākumskolas skolēns tika aicināts piedalīties radošo darbu izstādē
“Manai Latvijai 99!” Katra klase kopā ar
audzinātājām saposa savas klašu telpas,
bet par skolas kopējo noformējumu parūpējās skolotāja Vita Zariņa.
Valsts svētku nedēļā devāmies nelielos koncertos uz Ērgļu SAC “Kastaņas” , kā arī ĢAC “Dzeguzīte.” Tas bija
Pērses sākumskolas apsveikums senioriem, iestāžu darbiniekiem un mums
visiem Latvijas dzimšanas dienā.
16.novembrī - valsts svētku koncertā Pērses sākumskolā izskanēja dziesmas un dzeja par Latviju - mūsu laimīgo
zemi! Ar skanīgām balsīm mūs priecēja
Iršu pagasta sieviešu vokālais ansamblis
Valdas Kalniņas vadībā. Koncerta apmeklētājus kā vienmēr priecēja skolēnu
raitais deju solis. Paldies tautisko deju
kolektīva vadītājai Intai Balodei! Jauku
noskaņu koncertā radīja vijoles skanējums Montas izpildījumā, kā arī Pļaviņu
mūzikas skolas audzēknes Samantas
Jansones saksofona spēle. Koncerta noslēgumā visi vienojāmies kopīgā dziesmā, cienājāmies ar kliņģeri un valsts
svētku sajūtu paspilgtināja skolā apskatāmā Ērika Sprindžuka foto izstāde “Zemes skaistums.”
Klāt decembris! Savu ritējumu
uzsācis gaidīšanas un pārdomu laiks
- advente. Lai katram no mums ir
daudz labu domu, darbu un vārdu ne
tikai svētku gaidīšanas laikā, bet arī pēc
tiem!

Senioru ceļojums
Kā katru gadu, senioriem tiek dota iespēja apmeklēt vienu teātra izrādi Rīgā.
Šogad nobalsojām par Mihaila Čehova
Rīgas Krievu teātra izrādi “ODESA BURVĪGĀ PILSĒTA…”.
Dzintra Liepiņa
Teātra ēka nesen kapitāli rekonstruēta, izremontēta. Izvēlējāmies šo
teātri tieši tādēļ, ka daudzi tajā nav
bijuši šai teātrī un repertuārs mūs
kārdināja. Mājās braucot, domas bija
vienbalsīgas “Super”! Jau ieejot teātris
sagaidīja ar gaišo foajē un plašo garderobi. Mūsu virsdrēbes bija palutinātas,
jo visas bija nevis uz kāķiem, bet uz

14

NR. 92 379 2017. gada 15. DECEMBRĪ

glītiem koka pleciņiem. Burvīgi! Tā
kā bijām pirmo reizi un īsti nezinājām
telpu izvietojumu, kāpām uz ceturto
stāvu pa kāpnēm. Lifts apvainojās! Iepazīstot telpas izbaudījām skaistos sienu gleznojumus pasteļtoņos. Skatītāju
zālē mūs sagaidīja gaišie koka krēsli ar
mīkstu polsterējumu. Ļoti ērti! Sākās
izrāde. Tā pagāja ļoti augstā mākslinieciskajā līmenī. Sižeta ļoti dramatiskās ainas bija parādītas tā, lai skatītājs
uztvertu viegli un baudāmi. Maestro
Raimonda Paula mūzika, dziesmas,
tēlojums un kolosālā aktieru trupas
deju plastika aizrāva visus.
Ja arī bija valodas šķēršļi, tad to

visu aizēnoja izpildījums. Pat otrajā
cēlienā nevarēja just aktieru nogurumu. Gluži pretēji - pieauga spēles
azarts. Publika izrādes laikā bija ļoti
atsaucīga un aktīvi ar aplausiem pateicās aktieriem par dažādu ainu tēlojumiem. Ieteiktu katram to izbaudīt!
Mājup ceļā apmeklējām “Lido”- tur
jau ir uzstādīta lielā egle - krāšņa!
Paldies visiem, kas organizēja, kas
piedalījās. Paldies mūsu iecienītajam
šoferītim Jānim.
Gaidām ieteikumus 2018. gadam.
Gaišus un priecīgus Ziemassvētkus! Veselību, prieku un daudz mazu
laimīšu Jaunajā gadā!

Dāvana Ziemassvētkos
Dzejas cienītājiem ir sagādāts neliela Ziemassvētku dāvana - iznākusī
manu Ziemassvētku dzejoļu izlase no jau zināmām grāmatiņām un
papildināta ar jauniem dzejoļiem, kas
būs pirmo reizi publicēti. Grāmatiņa
saucās „ŠAJĀ BRĪNIŠĶĀ NAKTĪ.”
Un kad gan klausīties Ziemassvētku dzejoļus, ja ne Ziemassvētkos?
Tādēļ visi, kas vēlas pavadīt skaistu
pievakari, klausoties mūziku un dzeju,
tiek mīļi lūgti – atnāciet! 28. decembrī pulksten 16 Kokneses Tūrisma
centrā uz
jauku kopā pasēdēšanu, baudot
Ziemassvētku dzejoļu īpašo siltumu, kuriem spožumu uzšķils Velgas
Gredzenas sniegtās kopā dziedamās
dziesmas.
Svinēsim ceturtos Ziemassvētkus!
Maija Stepēna

Prieks par savējiem!
Kokneses Novada Vēstis novembra numurā stāstījām par klavieru dueta – Roksanas Tarvides un
Kaspara Bumbiša koncertu Koknesē.
Tikšanās reizē jaunieši pastāstīja, ka
gatavojas doties uz Sergeja Taņejeva
kameransambļu konkursu Krievijā,
Kalugā. Sveicam mūziķus ar izcilajiem panākumiem konkursā!
Roksana Tarvide un Kaspars
Bumbišs prestižajā Sergeja Taņejeva
kameransambļu konkursā Kalugā
ieguvuši otro vietu, kā arī trīs speciālbalvas – "Yamaha" balvu kā labā-

kajam klavieru duetam, speciālbalvu
par labāko Sergeja Taņejeva mūzikas
izpildījumu un speciālbalvu par artistiskāko ansambli, portālu "Delfi"
informē dueta pārstāvji.
VI Starptautiskais Sergeja Taņejeva kameransambļu konkurss, kas norisinājās no 19. līdz 26. novembrim,
pulcēja 23 ansambļus no Krievijas,
Baltkrievijas, Kazaņas, Nīderlandes,
Korejas un Latvijas. Konkursā piedalījās klavieru dueti, duets vijole
ar klavierēm, klavieru trio, klavieru
kvarteti un kvinteti.

Kokneses novads brīvprātībai
draudzīga pašvaldība
Par godu Starptautiskajai brīvprātīgo dienai godināti brīvprātīgā
darba veicēji, organizētāji un brīvprātībai draudzīgākā pašvaldība
2. decembrī Kultūras pilī "Ziemeļblāzma", Rīgā, tika godināti
brīvprātīgā darba veicēji un organizētāji no visas Latvijas, kā
arī brīvprātībai draudzīgākā pašvaldība. Svinīgā ceremonija bija
veltīta Starptautiskai brīvprātīgo
dienai, kas tiek atzīmēta 5.decembrī.
Oktobrī ikviens Latvijas iedzīvotājs, nevalstisko organizāciju,

valsts vai pašvaldību iestāžu pārstāvis nominācijai "GADA BRĪVPRĀTĪGAIS 2017" varēja izvirzīt
kandidātus, kuriem 2017. gadā bijuši īpaši nopelni brīvprātīgā darba veikšanā vai atbalstīšanā. Tika
iesūtīti vairāk nekā 200 pieteikumu no visiem Latvijas reģioniem,
tai skaitā arī no Kokneses novada.
Svinīgajā pasākumā "Gada brīvprātīgais 2017" pateicības rakstu
saņēma arī Kokneses novada pašvaldība par atbalstu LSK Kokneses
nodaļas biedru un brīvprātīgo aktivitātēm.

XIII Starptautiskā P. Čaikovska klaviermūzikas izpildītāju solistu un
klavierduetu konkursa iespaidā
Ir izskanējis XIII Starptautiskais P.
Čaikovska klaviermūzikas izpildītāju
solistu un klavierduetu konkurss. Šogad
konkursā piedalījās 37 audzēkņi no 18
skolām: Birzgales, Dagdas, Daugavpils,
Ikšķiles, Jēkabpils, Juglas, P. Jurjāna MS,
Jūrmalas, Kārsavas, Kokneses, Latgales
priekšpilsētas MS, Madonas, Skrīveru,
Staiceles, Talsu, Tukuma, Vecumnieku
un Klaipēdas.
Klavieru klases skolotāja
Ilona Makareni
Viskuplāk pārstāvētas bija Juglas,
P. Jurjāna un Klaipēdas skolas, kuras
uz konkursu atveda katra 4 audzēkņus.
Konkursu vērtēja J. Karosa Klai-

pēdas Mūzikas skolas klavierspēles
pedagogs, vecākā eksperte Vaiva
Purlyte, Staņislava Broka Daugavpils
mūzikas vidusskolas direktora vietniece mācību darbā, pedagogs Elīna
Bambāne un Ādažu Mākslu un mūzikas skolas un J. Mediņa Mūzikas
vidusskolas klavierspēles pedagogs,
starptautisku konkursu laureāts Latvijā un Krievijā Kaspars Bumbišs.
Konkursa ietvaros skolotājiem un
bērniem bija iespēja piedalīties meistarklasē, kuru vadīja žūrijas priekšsēdētāja J. Karosas Klaipēdas Mūzikas
skolas pedagoģe Vaiva Purlyte. Tika
prezentēta grāmata “Piano-forte”,
kuru vēlāk varēja arī iegādāties.
Par visspilgtākiem priekšnesu-

miem Grand Prix balvai žūrija izvirzīja 3 audzēkņus:
Aleksandrs Isakovičs - Latgales
priekšpilsētas MS (ped. A. Mitrohina);
Rūta Zaure – Talsu MS (ped. M.
Lagzdiņa)
Emilija Stanišauskyte – J. Karosas
Klaipēdas MS (ped. V. Purlyte)
Kokneses Mūzikas skolu šogad
pārstāvēja 2. klases audzēkne Arita
Niedre un 4. klases audzēknis Edmunds Beķers (ped. Ilona Makareni).
Aritai Niedrei (A grupa) 3. vieta,
Edmundam Beķeram (B grupa)
Atzinība.
Apsveicam mūsu audzēkņus ar
labiem panākumiem!

Par mazo mākslinieku Aritas Niedres un Edmunda Beķera veikumu prieks
skolotājiem un vērtētājiem!
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Tikšanās ar rakstnieci Dainu Grūbi
Kokneses pagasta bibliotēkā viens no
šī gada lasītākajiem latviešu autoru
darbiem ir Dainas Grūbes biogrāfiskais
romāns DUCIS CARA RUBĻU JEB NO SVĒTDIENAS LĪDZ SVĒTDIENAI. Bibliotekāre
Ingrīda Grūbe jau pavasarī lasītājiem
bija apsolījusi tikšanos ar iemīļotās
grāmatas autori – tulkotāju, redaktori,
dzejnieci un rakstnieci Dainu Grūbi.
Sarmīte Rode
Antras Vasiļevskas foto
23. novembra pēcpusdienā viesmīlīgajās bibliotēkas telpās ilgi gaidītais brīdis bija klāt, lai klātienē
ar rakstnieci raisītos saruna par
dzimtas sakņu apzināšanos, par to,
ko mums katram nozīmē mājas un
ģimene. Daina Grūbe bija patīkami
pārsteigta, ka gandrīz visi klātesošie ir viņas grāmatu izlasījuši, viena
kundze pat divas reizes.
„Ja ir talants, ar to jāšķiežas kā
miljonāram!” – sacīja pasākuma
rosinātāja Ingrīda Grūbe. Mēs par
to pārliecinājāmies gan ieklausoties
Lauras Vasiļevskas saksofona spēlē,
gan šarmantajā viešņā, kura dalījās
savā radīt priekā.
Tikšanās dalībnieki piekrita
Ingrīdas teiktajam, ka novembris
ir visīstākais laiks ļauties pārdomām katram par savu dzimtu un
tās ceļiem, kas vieno paaudzes.
Tāpat domā ar Daina Grūbe: „Šajā
vistumšākajā laikā mēs visvairāk
izjūtam, ko nozīmē gaisma. Vistumšākajos brīžos mēs meklējam
gaismas staru pie kā pieturēties.
Viens no gaismas avotiem ir ģimene un dzimta. Un vēl viena sakritība – grāmatas galvenā varone Mīne
Kalēja – mana vecmāmiņa Matilde

Šmite (Lečmane) ir dzimusi 31. oktobrī. Cauri visai dzīvei, priekos un
bēdās, pārvarot visdažādākās grūtības, viņa vienmēr saglabāja to nedziestošo gaismiņu – gara spēku un
darba tikumu, ko saņēma mantojumā no saviem vecākiem.” Tiem, kas
vēl nav lasījuši autores darbu DUCIS
CARA RUBĻU JEB NO SVĒTDIENAS LĪDZ SVĒTDIENAI, to jau izlasījušie varētu sacīt - tas ir stāsts
par neparastu latviešu sievieti, kuras mūžs sakrita ar Latvijas vēsturē
tik trauksmaino 20. gadsimtu teju
visā tā garumā. Kā arī to, ka romānam par pamatu autore ņēmusi vecmāmiņas uzrakstīto dzīvesstāstu,
ko viņa pati nosaukusi par atmiņu
virkni. Klātesošajiem bija vienreizēja iespēja paturēt rokās un ielūkoties rakstnieces līdzi paņemtajās
divās mapītēs, kur nodzeltējušās
lapās ierakstīts cilvēka mūžs – no
mazas spriganas lauku meitenes
līdz jaunai izglītotai sievietei, kuru
no Rīgas ceļš aizved uz Pēterburgu, Maskavu, Vladivostoku un pat
Ķīnu, ierauj abu pasaules karu mutuļos, aizved izsūtījumā, liek iepazīt
visdažādākos ļaudis un pieredzēt ne
tikai sāpes, bet arī neticamus brīnumus. Mazmeita Daina Grūbe pastāstīja: „1968. gadā vecmāmiņa pabeidza rakstīt savu atmiņu stāstu,
man tolaik bija 8 gadi, un kopš tā
brīža es zināju par tā esamību. Man
bieži jautā, cik ilgi es rakstīju šo romānu, un es atbildu, ka rakstu to 40
gadus: man bija 16, kad vecmāmiņa
aizgāja viņsaulē un es apzinājos, ka
viņas uzrakstītām atmiņām ir vērtība, ar kuru kaut kas jādara. Bet es
to nevarēju izdarīt ne 16, ne 26 un

36 gados. Kad biju apgādā Zvaigzne
ABC nostrādājusi gandrīz 10 gadus,
radās sajūta, ka sāku no literatūras
kaut ko sajēgt.” Romāna tapšanā
izmantotas arī piezīmes, ko autores
vecmāmiņa rakstījusi izsūtījumā
laika posmā no 1951. līdz 1954. gadam, arī šo unikālo materiālu varēja aplūkot tikšanās reizē. Rakstniece atzina: „Lai sižets būtu saistošs
un labskanīgs vajadzēja likt lietā
savu literāro iztēli, izmantot arhīva
materiālus. Par to varējām arī pārliecināties ieklausoties fragmentā
no vecmāmiņas atmiņām un, kā šis
konkrētais notikums rakstnieces
fantāzijā atklāts grāmatā.
Romānam ir savdabīga kompozīcija: tas sastāv no astoņām daļām
– no svētdienas līdz svētdienai –,
kas atspoguļo astoņus dzīves krustpunktus galvenās varones Vilhelmīnes jeb Mīnes Kalējas dzīvē. „Manā
uztverē to salīdzinu ar cilvēka mūžu,
kas sākas svētdienā un tad vijas cauri dažādām darbadienām, līdz mūža
nogalē atkal ir tāds mierīgs laiks kā
svētdienā,” teic autore. Ducis cara
rubļu ir vienojošs motīvs visām daļām un kas šos attiecīgos laika posmus sasaista kopā. Tas ir kā dzimtas
sieviešu spēka simbols, kas tiek nodots no paaudzes paaudzē. Uz kādas
lasītājas jautājumu, vai tiešām šie
cara rubļi ir viņām piederējuši, savas
dzimtas turpinātāja atsmēja: „Grāmatas pēcvārdā viss ir pateikts!” Bet
pilnīga patiesība ir tā, ka grāmatas
nodaļu noformējumā un arī grāmatas vākam izmantoti vecmāmiņas
rokraksti, kā arī smaidošā jaunā sieviete uz grāmatas vāka ir pati atmiņu rakstītāja 35 gadu vecumā.

Rakstniece Daina Grūbe ar prieku rakstīja autogrāfus.

Literārais talants piemitis arī
grāmatas varones tēvam, kurš 50
savus dzīves gadus rakstījis meteoroloģiskos novērojumus, kas tika arī
izdoti brošūrā, ticis uzrakstīts arī
romāns par muižas laikiem, bet līdz
mūsdienām nav nonācis.
Mēs visi esam cieši saistīti kādā
mums neredzamā lokā. Viena no
pasākuma apmeklētājām pieredzes
bagātā skolotāja Elfrīda Krastiņa sagādāja rakstniecei patīkamu pārsteigumu. Krastiņas kundze pastāstīja,
ka no 1970. līdz 1972. gadam strādājusi Ķeipenes pamatskolā un dzīvojusi „Baložu” mājās, kur pagājusi
grāmatas varones bērnība. Diemžēl
šo māju vairs nav, bet tās vienmēr
dzīvos viņas uzrakstītajā darbā.
Daina Grūbe ilgus darba gadus
bijusi skolotāja, bet nu jau vairāk kā
10 gadus ir tulkotāja un redaktore
apgādā Zvaigzne ABC. „Redaktors
ir grāmatas saimnieks,” sacīja Dai-

na Grūbe, atklājot šī darba daudzveidīgās nianses. Bagāts ir arī viņas
tulkoto grāmatu klāsts – vairāk kā
60 tulkotās grāmatās lasāms viņas
vārds. Viens no jaunākajiem atdzejojumiem ir grezna grāmata bērniem: Dr. Seuss „Kā Grinčs nozaga
Ziemassvētkus”. Daina Grūbe ir arī
divu dzejas grāmatu autore. Taujāta
par nākotnes iecerēm, viņa atklāja,
ka nākamgad pie lasītājiem nonāks
stāstu krājums „Asimetrija”. Pagājis
gandrīz gads kopš DUCIS CARA
RUBĻU JEB NO SVĒTDIENAS
LĪDZ SVĒTDIENAI atvēršanas
svētkiem un ar tikšanos Kokneses
pagasta bibliotēkā Daina Grūbe noslēdza viesošanās tūri pie lasītājiem
ar vecmāmiņas mūžam veltīto grāmatu.
„Cilvēka dzīve ir kā neizbrienams okeāns, un tās neizpētītajās
dzīlēs slēpjas daudz brīnumu…”
Mums jāprot tikai tos ieraudzīt.

Svētku prieks Ziemassvētku tirdziņā un
iededzot lielo svētku egli

Rokdarbniece Evita Briņķe.
Svētku eglīte iedegta!

Sudraba uz zelta gaismiņās laistās iedegtā lielā svētku egle Koknesē Zaļā tirgus laukumā. 8. decembra pēcpusdienā
pie dižās svētku vēstneses pulcējās gan
vismazākie un nepacietīgākie svētku
gaidītāji, gan viņu vecāki un daudzi citi
koknesieši.
Sarmīte Rode
Anitas Šmites foto
Lielais rūķis, uzrunājot bērnus
un pieaugušos, aicināja visiem skaļi
piekodināt, lai lietus mitējas līt, bet
zemi pārklāj balts un vizošs sniegs.
Vai līs sudraba lietiņš vai vizuļos
sniegs, svētki atnāks tik un tā! Un

par to liecina arī mūžzaļās meža
skaistules, kas ieņēmušas savu goda
vietu pilsētu, novadu un pagastu
centros.
Lai svētku egle Koknesē visus
iepriecinātu ar savu spožumu, Lielais rūķis mudināja bērnus parādīt,
kā čaklie rūķi cērt eglīti, kā pārnes
to mājās un izgrezno. Mazie ķipari
ar savu uzdevumu lieliski tika galā,
un visiem kopā saucot: „Dedzi gaiši,
dedzi spoži, Ziemassvētku eglīte!”,
tā iemirdzējās visā savā krāšņumā.
Paldies Kokneses Komunālās nodaļas darbīgajiem rūķiem, kuri ik
gadu mums sagādā šo svētku prieku.
Vokālās studijas Druvis&Co bērni

Uz tirdziņu pēc dāvanām!

un jaunieši ar saviem muzikālajiem
priekšnesumiem radīja vēl gaišāku tuvojošos svētku sajūtu. Baudot
sirsnīgo gaisotni, klausoties Ziemassvētku dziesmas, visiem labi garšoja
gardā kāpostu zupa.
Bet jau pirms svētku egles iedegšanas, turpat netālu - Kokneses
tūrisma centrā valdīja tikpat līksma
svētku gaidīšanas noskaņa. Pirmo
reizi Kokneses tūrisma centrs rīkoja
Ziemassvētku tirdziņu, kurā ar saviem darinājumiem bija sastopami
gan labi pazīstami vietējie amatnieki
un mājražotāji, gan ciemiņi no tu-

vākiem novadiem. Izstāžu zāle, kurā
pašreiz skatāma Alda Dobenberga
jaunā gleznu izstāde, bija pārvērtusies par omulīgu un čalojošu satikšanās vietu skaistu, gardu un veselīgu lietu radītājiem un tiem, kuri tās
vēlējās iegādāties. „Te ir brīnišķīga
iespēja un plaša izvēle sarūpēt visjaukākās Ziemassvētku dāvaniņas,”
atzina vairāki tirdziņa apmeklētāji.
Daudzi atkal no jauna vai pirmoreiz gribēja iegādāties Antas Kučeres
bioloģiskajā z/s „Janavas” gatavoto
dabīgo kosmētiku vai veselīgās zāļu
tējas, citi gribēja izmēģināt Gitas

Tenisas piedāvātās garšvielas. Labi
zināma un iecienīta koknesiešu vidū
ir Ģirta Ločmeļa un viņa palīgu radītā produkcija - ogu pulveri un sulas.
Arī šajā reizē viņiem pircēju netrūka,
tāpat kā tirgotājiem no Aizkraukles
„Ak, Gardumi”, kuru bagātīgajā klāstā bija cepumi, piparkūkas un konditorejas izstrādājumi, bet Skrīveru
pārtikas kombināta pārstāvji aicināja
iegādāties visdažādākos saldumus un
konfektes, biškopis Modris Krūmiņš
gardu medutiņu, bet Ineta Sproģe
savā zemnieku saimniecībā audzētās
kaņepes. Dāmas un jaunkundzes labprāt kavējās pie Līgas Kalniņas darinātajām rotaslietām, amatu centra
„Mazā Kāpa” ādas izstrādājumiem,
Annas Lulles krāsainajiem adījumiem, Annas Reinsones tamborējumiem, Maijas Birznieces adītajiem
pirkstaiņiem un bērnu zeķītēm,
Martas Utānes gatavotajiem lavandu
maisiņiem. Vismīļākās dāvaniņas –
tamborētus zaķus un lāčus piedāvāja rokdarbniece Spodra Briede, bet
Evita Briņķe no sava rokdarbnieces
pūra bija sarūpējusi tamborētas bērnu drēbītes un izšuvumus.
Rosinājums: „Pēc dāvanām uz
Ziemassvētku tirdziņu!” ir piepildījies! Arī nākotnē Kokneses tūrisma
centrs, gaidot svētkus, laipni aicinās
nākt ciemos!

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

16

NR. 92 379 2017. gada 15. DECEMBRĪ

Labdarības koncertā „ENĢEĻI PĀR LATVIJU”
ziedo bērnu sapņiem

"Kāre".
"Liepavots".

Koris "Anima".

Kokneses novada amatierkolektīvu labdarības koncertā "EŅĢEĻI PĀR LATVIJU”
Kokneses kultūras nama zāle bija skatītāju pārpildīta un gaisā virmoja prieka pilna
pozitīva enerģija. Tik daudzi 9. decembra
vakarā vēlējās būt kopā un savu ziedojumu veltīt bērniem, kuriem vislielākais
sapnis ir kļūt veseliem. Paldies visiem
labas gribas cilvēkiem par saziedotajiem
271 eiro un 85 centiem.
Sarmīte Rode
Anitas Šmites foto
„Labdarības koncerts „EŅĢEĻI
PĀR LATVIJU” Koknesē jau kļuvis
par gadskārtēju notikumu Ziemassvētku gaidīšanas laikā, un vienmēr priecē
cilvēku atsaucība un vēlme palīdzēt,”
sacīja koncerta programmas vadītāja
Astrīda Saimena. Ar katru gadu mūsu

novadā kuplāks kļūst amatierkolektīvu
un dalībnieku pulks. Tas nozīmē – cilvēkiem bez ikdienas darba ir vajadzīgs
kas vairāk – izpausties radoši, sajust
to vārdos neizsakāmo sajūtu, ko dāvā
dziesmas, dejas un teātra mīlestība. Par
15 amatierkolektīvu sniegumu koncertā Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris sacīja: „Mūsu
zelts ir mūsu pašdarbnieki, un mēs ar
viņiem lepojamies!” Savukārt Inguna
Strazdiņa, Kokneses kultūras nama direktore, pavēstīja, ka nākamgad - Latvijas valsts simtgades gadā uz XXVI
Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI
Deju svētkiem dosies 13 Kokneses novada amatierkolektīvi ar 311 dalībniekiem. Tas ir jauns rekords salīdzinot ar
iepriekšējām reizēm! Koncertā vairāku
deju kolektīvu priekšnesumos varēja

vērot arī dejas no gaidāmo Dziesmu
un Deju svētku repertuāra.
Paldies visiem koncerta dalībniekiem par dāvāto brīnišķīgo svētku
sajūtu! Visdrošāk savu prieku izrādīja
mūsu jaunā paaudze – pavisam mazi
ķipari pie skatuves dancoja un plaukšķināja līdzi katram priekšnesumam!
Koncerta noslēgumā Kokneses novada pašvaldība un Kokneses kultūras
nams sirsnīgi pateicās amatierkolektīviem, īpašu sveicienu nākamajam gadam - Kokneses tūrisma centra sarūpētos sienas kalendārus ar Kokneses
skatiem saņēma kolektīvu vadītāji.
Skatītāju aplausi un sveicēju laba
vēlējumi šajā vakarā izskanēja: Kokneses kultūras nama pūtēju orķestrim un
vadītājam Ziedonim Puķītim, jauktajam korim „Alaine” un diriģentei Sil-

vijai Cīrulei, sieviešu korim „Anima”,
diriģentei Leldei Kamzolei-Gagainei
un koncertmeistarei Ilonai Makareni,
folkloras kopai „Urgas” un vadītājai
Ingunai Žogotai, I.Gaiša Kokneses
vidusskolas jauniešu deju kolektīvam
„Kāpēc” un vadītājai Laimai Antonevičai, Vecbebru jauniešu deju kolektīvam „Kāre” un vadītājai Sarmītei
Plūmei, vidējās paaudzes deju kolektīvam „Liepavots” un vadītājai Intai
Balodei, vidējās paaudzes deju kolektīvam „Irši” un vadītājai Intai Balodei
Kokneses kultūras nama jauniešu deju
kolektīvam un vadītājai Kornēlijai
Reisnerei, repetitorei Agrai Bērziņai,
vidējās paaudzes deju kolektīvam
„Kokna” un vadītājām Kornēlijai Reisnerei, Jolantai Pīķei, vidējās paaudzes
deju kolektīvam „Rats” un vadītājai

Laurai Freimanei, līnijdeju kolektīvam
un vadītājai Ingai Ozoliņai, Bebru pagasta vokālajam ansamblim „Nianse”
un vadītājai Liānai Haritonovai, kapelai „Aizezeres muzikanti” un vadītājai
Inesei Skujai, Kokneses amatierteātrim
un režisorei Ingunai Strazdiņai, dāmu
deju kolektīvam „Tik un tā” un vadītājai Kornēlijai Resinerei.
Pateicība arī koncerta vadītajai
Astrīdai Saimenai un skaņu operatoram Edgaram Hamiduļinam.
Pēc vairāk kā divu stundu garā
koncerta pašdarbnieki turpināja līksmot ballē ar grupu „NETĪŠĀM BLICE”.
Lai mūsu novada amatierkolektīviem darbīgs un skaistiem notikumiem bagāts nākamais gads! Paldies
koncerta skatītajiem par piedalīšanos
labdarības akcijā!

Likteņdārzu atbalsta Latvijas prezidenti, populāri cilvēki
un dzimšanas dienu jubilāri
Likteņdārzs vairāk nekā pirms
desmit gadiem radās kā rezultāts iniciatīvas bagātas domubiedru grupas
darbam un turpina veidoties kā tautai
nozīmīga vieta, kur pieminēt mūsu
vēsturi un vienlaikus ar gaišām domām plānot nākotni. Bez atbalstītājiem un ziedotājiem dārza attīstība
būtu daudz lēnāka, tāpēc sakām lielu
paldies ikvienam cilvēkam, uzņēmumam, organizācijai, draugu kopai, kas
sniedz palīdzīgu roku, gādā materiālus
objektu veidošanai, ziedo un nesavtīgi
velta savu darbu un laiku skaistās vietas
izveidei.
No šī gada 18.novembra Likteņdārza draugu alejas bruģakmeņiem
pievienoti arī akmeņi ar visu Latvijas
Valsts prezidentu un viņu dzīvesbiedru vārdiem. Tā ir pateicība mūsu valsts
bijušajiem vadītājiem un esošajam pre-

zidentam par ieguldījumu valsts pilnveidē. Īpašs paldies Vairai Vīķei-Freibergai un Raimondam Vējonim, kuri
šogad snieguši savu finansiālo artavu
kopīgās idejas labā.
Likteņdārza atbalsta akcijā šogad
aktīvi iesaistās ne tikai Latvijā dzīvojošie, bet arī tālu no dzimtenes mītošie
tautieši. Viena no pēdējām nesavtīgajām un sirsnīgajām dāvanām Likteņdārzam ir ASV, Oregonas štatā dzīvojošās latvietes Zintas Mekšs-Kūlītes
ziedojums. Viņas aicinājums draugiem
un radiem, nesen svinot savu 80-to
dzimšanas dienu, bija pasniegt kopīgu dāvanu Likteņdārzam Latvijā un šī
gada novembra beigās vairāki tūkstoši
dolāru tika pārskaitīti nodibinājuma
“Kokneses fonds” kontā.
Likteņdārzu atbalsta ne viens vien
pazīstams cilvēks, turklāt dažādos ve-

cumos vai dzīves posmos esošs. Piemēram, aktieris Gints Andžāns plāno
apskatīt ar savu un sievas vārdu gravētos bruģakmeņus Likteņdārza draugu
alejā: “Es iztēlojos būšanu tur viennozīmīgi ģimenes sastāvā. Mans vecaistēvs
un viņa māsa arī tika izsūtīti uz Sibīriju.
Jo es vairāk ar viņiem runāju un uzzinu, jo interesantāk. Ja nebūtu noticis tā,
kā notika, varbūt tagad manai ģimenei
būtu muiža, kur mēs visi varētu dzīvot.
Es domāju – arī Likteņdārza sakarā –
tas nav tikai akmentiņi ar vārdiem!
Zem katra tā vārda, zem katra akmens
ir tik daudz stāstu, dzīvju.” (video var
apskatīt Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=fQAHJ3bXTS0)
Dziedātāja un bērnu, jauniešu radošās studijas vadītāja Liene Šomase,
kura Likteņdārzā ciemojas bieži, piebilst: “Pirms gadiem es biju dzirdējusi,

ka uz pussaliņas Koknesē ir vieta, kas
ir liktenīga ar ļoti lielu nākotnes mājas
sajūtu, vieta, kur var stādīt kociņus,
nolikt savu akmentiņu. Tā ir vieta, kur
tu vari aizbraukt, pastaigāties un kaut
mazumiņu atstāt no sevis, atstāt daļu
no sava latviskuma. Tas ir ļoti skaisti,
ka var aizbraukt un pastaigāt pa bruģēto celiņu. … Ir cilvēki, kas novērtē
šo vietu. Man šī vieta asociējas ar gaisa
tīrību. Liktens esmu es pati, dārzs – tas,
ko es baudu. Man nav viena asociācija, vai tas ir liktenis, vai tas ir dārzs.
Tas ir viss kopā.” (video var apskatīt
Youtube: https://www.youtube.com/
watch?v=uLD_94MqOdU)
Kopīgā dāvana Likteņdārza veidošana, liekot vienu pelēko Latvijas
laukakmeni pie otra, ir pateicība tiem,
kas cīnījās par mūsu valsts pastāvēšanu! Likteņdārza draugu alejā šobrīd ir

reģistrēti jau 23 438 bruģakmeņi un ir
iebruģēta piektā daļa no plānotajiem
113 000 laukakmeņiem.
Aicinām reģistrēt savu un dāvināt
saviem mīļajiem īpašos Likteņdārza
bruģakmeņus: uz katra var būt tikai
viena cilvēka vārds, ne vairāk kā 3 vārdi jeb 33 rakstu zīmes trīs rindās. Katrs
ziedotājs var iegādāties vairākus akmeņus, dāvinot pa bruģakmenim katram
savas ģimenes loceklim vai draugam.
To var izdarīt portālā draugiem.lv/liktendarzs/liktendarzs, www.liktendarzs.
lv, kā arī veicot pārskaitījumu uz “Kokneses fonds” norēķinu kontu (viens ziedojums - 15 eiro).
Papildu informācija:
Valda Auziņa, Nodibinājuma
„Kokneses fonds” valdes
priekšsēdētāja +371 29476146,
valda.auzina@koknesesfonds.lv

Turpinās pārrobežu projekts „AttractiveFORyou”
Šogad noslēgušās vairākas aktivitātes pārrobežu projektā Nr.LLI-211
“Ilgtspējīgu tūrisma pakalpojumu attīstība un tūrisma infrastruktūras pieejamības uzlabošana” (īsais nosaukums
- AttractiveFORyou). Koknesē 1905.
gada ielā 5, pie jaunajām tūrisma centra telpām izbūvēts stāvlaukums gan
vieglajiem auto, gan autobusiem, lai
padarītu pieejamākus tūrisma centra
sniegtos pakalpojumus. Izveidota nobrauktuve personām ar kustību traucējumiem, gājēju ietves, ierīkoti soliņi
un atkritumu urnas, uzstādīts informatīvais stends ar Kokneses novada karti.
Darbus veica SIA „Kvinta BCL”.

5.oktobrī Jēkabpilī notika projekta
sanāksme, kurā piedalījās Kokneses
novada domes, Pluņģes pašvaldības,
Rokišķu tūrisma un tradicionālās
amatniecības informācijas un koordinācijas centra, kā arī Jēkabpils pilsētas
pašvaldības pārstāvji, lai diskutētu par
projekta dalību starptautiskajās tūrisma izstādēs Balttour Rīgā un Adventur
Viļņā, kā arī uzsāktu darbu pie divu
tūrisma maršrutu izveides, kas savienotu Koknesi, Jēkabpili, Rokišķus un
Pluņģi – „Aktīvā tūrisma ceļvedis” un
„Gastronomiskā tūrisma ceļvedis”. Ceļveži četrās valodās (LV, LT, RUS, ENG)
iezīmēs interesantākās, aizraujošākās

apskates vietas un aktīvā tūrisma galamērķus katrā projekta partnera pilsētā
vai novadā ar mērķi piesaistīt vairāk
tūristu no kaimiņvalsts.
Viena no projekta aktivitātēm
paredzēja izveidot pilsētu apskates objektu 360o panorāmas tūres. Ar šādu
tūru skatiem Kokneses tūrisma centra mājaslapā visitkoknese.lv (http://
visitkoknese.lv/lv/news...) mēs dodam
iespēju potenciālajiem tūristiem tuvāk
un smalkāk aplūkot iespējamos galamērķus Kokneses novadā. Izveidotajās
panorāmas tūrēs iespējams aplūkot 10
apskates vietas Koknesē, kā arī divas
apskates vietas Vecbebros un Iršos. Ap-

skatot objektus, starp tiem ir viegli pārslēgties, tāpat pie katra no tiem ir precīzs nosaukums, kā arī iespēja izvēlēties
kādu no 3 valodām - latviešu, lietuviešu
vai angļu. Virtuālās tūres izstrādāja uzņēmums “virtualature.lv”.
Projekta vadošais partneris ir
Kokneses novada dome, partneri - Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Rokišķu
tūrisma un tradicionālās amatniecības
informācijas un koordinācijas centrs
un Pluņģes rajona pašvaldība.
Projekta īstenošanas ilgums ir
no 2017.gada 1.aprīļa līdz 2018.gada
31.decembrim. To finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Latvijas – Lie-

tuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 ietvaros.
Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu.
Par publikācijas saturu pilnībā atbild
Kokneses novada dome un tas nekādos
apstākļos nav uzskatāms par Eiropas
Savienības oficiālo nostāju.
Informāciju sagatavoja:
Kristiāna Ancelāne, Kokneses
novada domes Tūrisma un
sabiedrisko attiecību nodaļa
Māra Bitāne, Kokneses novada
domes Attīstības nodaļa
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Slēpotāja Patrīcija Eiduka pirmā no
latvietēm zem 100 FIS punktiem
sprintā

2. decembrī Zviedrijas slēpošanas ciematā Idrē spēcīga sastāva
Starptautiskās Slēpošanas federācijas (FIS) sprinta sacensībās ar vairākām pasaules kausa posmos augstas
vietas ieguvušām dalībniecēm savus
FIS punktu rekordus sasniedza abas
pēc ranga labākās Latvijas distanču slēpotājas un Olimpisko spēļu
kandidātes Patrīcija Eiduka (88,96
punkti) un Inga Paškovska (132,21
punkts). Aizkraukles sporta skolu
pārstāvošā tikai 17 gadus vecā Eiduka ne tikai pirmo reizi karjerā ieguva zem 100 FIS punktiem, bet kļuva
par pirmo Latvijas slēpotāju sieviešu konkurencē, kurai tas izdevies
sprinta disciplīnā, informē Latvijas
slēpotāju pārstāvis Ivars Bācis.
Latvijas vadošā distanču slēpotāja un Olimpisko spēļu kandidāte Patrīcija Eiduka ar Aizkraukles
sporta skolas un Kokneses novada
domes atbalstu pēc dažu nedēļu
pārtraukuma atkal varēja atgriezties
Skandināvijā gan uz treniņiem uz
sniega, gan sacensību apritē, tādējādi mēģinot iekrāt vērtīgos punktus
kvalificēšanai Olimpiskajām spēlēm.

Starp citu, pirms sešpadsmit gadiem
Nagano olimpiete Anžela Brice ļoti
spēcīga sastāva FIS sacensībās Somijā, kur piedalījās tādas slavenības kā
itāliete Stefānija Belmondo, krievietes Ļubova Jeorova, Jūlija Čepalova,
5km distancē ieguva 87 FIS punktus.
Aiz 17 gadus vecās kuplās Eiduku ģimenes atvases palika tādas
augstvērtīgus rezultātus uzrādījušas
Zviedrijas slēpotājas kā pasaules
kausa posmos trīs reizes piecpadsmitniekā iekļuvusī pasaules junioru vicečempione Sofija Henriksone,
trīs reizes pasaules kausa posmos
divdesmitniekā tikusī
un pasaules čempionātā U23 grupā sprintā finālā startējusī Marija Grefningsa, trijos
pasaules kausa posmos
trīsdesmitniekā tikusī
Frīda Ekerša, šogad pasaules junioru čempionātā desmitniekā tikusī
Moa Ulsone, pasaules
junioru čempione rollerslēpošanā Sandra Ulsone, kā arī šogad Lahti
pasaules
čempionātā
sprintā četrdesmitniekā
Lepojamies ar Patrīcijas Eidukas tikusī britu slēpotāja Ansasniegumiem! nika Teilore.
Pēc ne visai labā seDivu dienu FIS sacensības Idrē sākās
zonas iesākuma FIS saar sprintu brīvajā stilā, kur kopā ar censībās Zviedrijā un Norvēģijā
Zviedrijas, Islandes un Lielbritānijas veiksmīgi izdevās nostartēt Cēsu
slēpotājām 62 dalībnieču vidū bija sporta skolu pārstāvošajai Ingai
arī abas labākās Latvijas pārstāves.
Paškovskai, kura apsteidza vairāk
Kvalifikācijā labāko laiku uzrā- nekā pusi konkurentes un iekļuva
dīja pasaules kausa posma komandu trīsdesmitniekā, arī kvalificējoties
sprinta uzvarētāja zviedriete Mari- ceturtdaļfināla izslēgšanas braucieja Nordstrēma, kura sprintu veica niem. Inga nosprintoja par 6,5 se3:01,22 un tikai par četrām sekun- kundēm lēnāk nekā Patrīcija, bet no
des simtdaļām apsteidza divkārtējo līderes atpalika 15,48 sekundes, kas
pasaules čempionātā U23 grupas deva 27.vietu un 132,21 FIS punktu,
bronzas medaļas ieguvēju sprintā ļaujot Taurenē dzīvojošajai Vecpiebun divas reizes pasaules kausa pos- algas novada pārstāvei savu līdz šim
mos pusfinālā sprintā tikušo tautieti labāko rezultātu sprintā uzlabot par
Maju Dālkvistu. Tikai ceturtā, atpa- četriem punktiem. Diemžēl abām
liekot vairāk nekā 4 sekundes, bija mūsu slēpotājām neizdevās pārvapasaules kausa posmā sprintā uzva- rēt ceturtdaļfināla barjeru un iekļūt
ru izcīnījusī zviedriete Jenija Ēberga. pusfinālā.
Patrīcija Eiduka labākajai zaudēja
Idrē iegūtie punkti palīdzēs
8,95 sekundes, uzrādot 12.rezultātu Patrīcijai Eidukai nostiprināties
un nopelnot 88,96 FIS punktus, kas Olimpiskajā listē sprintā trīssimtir pamatīgs uzlabojums, jo iepriek- niekā, gādājot uz Olimpiskajām
šējais labākais rezultāts slēpotājai no spēlēm Latvijai sieviešu konkurencē
Vecbebriem bija 106 FIS punkti, kas otru ceļazīmi, uz ko visreālāk presasniegti šogad novembrī 10km dis- tendē Inga Paškovska.
tancē Zviedrijā, bet sprinta rekords
Ivars Bācis,
pārspēts par 50 (!) FIS punktiem.
Latvijas slēpotāju pārstāvis

Jaunieti, nāc un iesaisties
projektā „PROTI un DARI”!
Kopš 2016.gada Kokneses novadā, kā arī daudzviet Latvijas pašvaldībās notiek jauniešiem domātā projekta „PROTI un DARI” īstenošana.
Aicinām projektā iesaistīties jauniešus, kas uz laiku aizgājuši no aktīvas
darba vai studiju dzīves – nav darba
attiecībās, nemācās un nav reģistrēti
NVA kā bezdarbnieki.
2017.gadā projektā tikuši iesaistīti četri jaunieši no Kokneses novada,
katram no viņiem programmas vadītājs sastādīja aktivitāšu plānu no 2
līdz 9 mēnešiem atbilstoši katra jaunieša vajadzībām.
Kokneses jaunieši ieguva apmaksātas angļu valodas konsultācijas,
apmeklēja karjeras speciālistu, dārzkopības semināru Salaspilī, iepazina
amatniecības centra „Mazā Kāpa” aktivitātes, viens no jauniešiem nākamgad apmeklēs dīdžeju kursus. Citam
bija iespēja segt daļu no izdevumiem
autovadītāja kursu kārtošanā.
Jauniešiem piedāvājam arī mentora atbalstu, nepieciešamības gadījumā psihologa konsultācijas, praktisku palīdzību apgūt dažādas dzīves
prasmes. Katram jaunietim ir mentors, kurš iedziļinās jaunieša problēmās, emocionāli atbalsta, iedrošina
un motivē risināt ar turpmāko karjeru un izglītības turpināšanu saistītos

Kokneses novada domes un
Aizkraukles sporta skolas atbalstītā Patrīcija Eiduka turpināja rādīt
lielisku sniegumu arī šajā nedēļas
nogalē Somijas vidienē notikušajās FIS sacensībās, kurās bez mājiniekiem un mūsējiem startēja
arī igauņi, ukraiņi, ķīnieši un vēl
dažu citu valstu pārstāvji. Pirms
nedēļas viņa FIS sacensībās Idrē
(Zviedrija) pirmo reizi karjerā ieguva zem 100 FIS punktiem sprintā – 88 FIS punkti, kļūstot par pir-

mo latvieti, kas to spējusi paveikt
šajā disciplīnā (jo mazāk punktu,
jo labāks rezultāts, ko rēķina no
uzvarētājam zaudētā laika, ņemot
vērā arī labāko dalībnieku reitingu – aut.piez.). Šajā nedēļas nogalē Kokneses novadā dzīvojošā
Ingus Eiduka meita un audzēkne
100 punktu robežu pārspēja arī
distancē.
Lai arī piedalījās dažas 2001.
gadā dzimušās slēpotājas, tomēr
Eiduka bija viena no visjaunāka-

jautājumus. `
Atkarībā no katra jaunieša vēlmēm varam nodrošināt prakses iespējas pie dažādiem uzņēmējiem, lai
iepazītos ar izvēlēto profesiju un saprastu, vai ir vērts to apgūt kādā no
mācību iestādēm.
Katram jaunietim ir individuāla
pieeja, visi pasākumi un aktivitātes
tiek saplānotas, ņemot vērā paša jaunieša intereses un vajadzības. Visas
aktivitātes tiek segtas no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem, par tām jaunietim pašam nav jāmaksā. Noteikti
aicinām izmantot iespēju pilnveidot
sevi, iepazīties ar sev interesējošu
profesiju, apmeklēt kursus vai konsultācijas, iesākt studijas, vai iziet
praksi pie konkrēta uzņēmēja!
Ja šobrīd esi „izkritis” no aprites,
nekur nemācies un nestrādā – nāc
un piesakies Ģimenes atbalsta dienas centrā pie programmas vadītāja
Ievas Ūtēnas, mob. 26525901,dienascentrs@koknese.lv.
Projekts tiek īstenots līdz 2018.
gada beigām.
Informāciju sagatavoja,
Māra Bitāne, Attīstības nodaļa,
T.65133636

Izskanējis
XXI stāstnieku konkurss
"Teci, teci, valodiņa 2017"
Rīgas Latviešu biedrībā 2017.
gada 2. decembrī Stāstnieku konkursa „Teci, teci, valodiņa 2017” fināls
pulcēja 117 dalībniekus.
Sarīkojums piepildīja Rīgas Latviešu biedrību ar bērniem un jauniešiem, kuri stāstus mantojuši gan
ģimenē, gan apguvuši folkloras kopās, gan mērķtiecīgi sadarbojoties ar
saviem latviešu valodas skolotājiem
interešu izglītības ietvarā ārpus folkloras kopām. Stāstnieku konkursa
mērķis ir stāstīšanas tradīciju kopšana, uzturēšana un attīstīšana, aktīvi
iesaistoties tautas mūsdienu mutvārdu kultūrā, kura iespējama, pateicoties folkloras skolotāju un folkloras
kopu vadītāju, latviešu valodas skolotāju un citu interesentu neatlaidīgam
un nesavtīgam sadarbības procesam
ar jaunajiem stāstniekiem, tostarp gatavojot viņus stāstnieku konkursam.
Finālistus vērtēja stāstniecības
eksperti no Latviešu folkloras krātu-

Patrīcijai jauns rekords zem
100 FIS punktiem arī distancē
17 gadus vecā Latvijas labākā slēpotāja
Patrīcija Eiduka no Aizkraukles sporta
skolas Starptautiskās Slēpošanas federācijas (FIS) sacensībās Somijā 5km
distancē brīvajā stilā ar intervāla startu
102 dalībnieču konkurencē apsteidza
dažas pieredzējušas un panākumus guvušas konkurentes un ieņēma 10.vietu,
otro nedēļas nogali pēc kārtas nopelnot
zem simts punktiem (97,28 FIS punkti),
bet pirmo reizi to izdarot distancē.
Ivars Bācis,
Latvijas slēpotāju pārstāvis

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

jām dalībniecēm un vienīgā no
2000.gada dzimušajām, kam izdevās iekļūt desmitniekā vairāk nekā
simts dalībnieču vidū. Patrīcija
5km veica 14:43,1 un no uzvarētājas – Somijas izlases dalībnieces un divas reizes pasaules kausa
posmos trīsdesmitniekā sprintā
tikušās Katri Lilenperas – atpalika 42 sekundes, kas deva 97,28
FIS punktus, kas priekš 17 gadus
vecas slēpotājas no Latvijas ir lielisks rezultāts.

ves, Latvijas Radio, UNESCO LNK
„Stāstu bibliotēku” tīkla labākie stāstnieki, zinoši skolotāji, un stāstīšanas
tradīciju kopēji: Aldis Pūtelis, Baiba
Krogzeme-Mosgorda, Aelita Punkstiņa, Aelita Ramane, Agita Lapsa,
Anete Karlsone, Iveta Irbe, Andrejs
Svilāns, Iveta Medene un Vidvuds
Medenis.
Jaunākajā grupā (1. – 4. klase ) no
47 dalībniekiem 11 Mazie stāstnieki,
27 Lielie stāstnieki un 9 Dižie stāstnieki. I.Gaiša Kokneses vidusskolas
skolnieces Samanta Dardete, 3.a klase
(skolotāja Anita Ločmele) un Kristija
Rotkāja, 4.klase (skolotāja Īrisa Karosa) saņēma titulus: LIELĀS STĀSTNIECES. Meitenēm pietrūka tikai
daži punkti, lai kļūtu Dižās stāstnieces. Novēlam izturību un stāstītprieku arī turpmāk, lai nākamgad jau saņemtu titulus - Dižās stāstnieces!
I.Gaiša Kokneses vidusskolas
informācija

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
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Jaunāka par saviem gadiem!

Dzimšanas dienā kopā ar dzīvesbiedru Jāni.

Koknesietei Dzidrai Ķīlei šķiet jau šūpulī
ielikts nerimstošs dzīvesprieks, darbīgums un mīlestība uz savu dzimto vietu.
Dzidras kundze jau no pirmsākumiem
darbojas organizācijas „Daugavas Vanagi
Latvijā” Kokneses nodaļā, ir iesaistījusies
Latvijas Sarkanā Krusta brīvprātīgo
darbā.
Sarmīte Rode
„Nevar dīkā sēdēt, ir jākustas un
cik vien var, jāpalīdz citiem,” - tāda ir
viņas veselības un moža gara recepte.
8. decembrī draugu un ģimenes lokā
Dzidra Ķīle svinēja 70. dzimšanas
dienu, lai gan dzimšanas apliecībā un
pasē atrodams pavisam cits datums.
„Dokumentos melns uz balta rakstīts,

ka esmu dzimusi 1948. gada 3. janvārī, bet patiesībā pasaulē nācu 1947.
gada 8. decembrī savu vecāku mājās
„Kalnakrogā”, smaidot teic jubilāre,
kurai visu dzīvi izdevies būt mazliet
jaunākai, bet dzimšanas dienas vienmēr svinētas īstajā datumā.
Viņas vecāku Solomejas un Donāta Bucenieku ģimene ir bijusi bērniem svētīta. Kad baltajā ziemas dienā piedzimst jaunākā meitiņa Dzidra
- viņu devītais bērniņš, prieks mijas
ar rūpēm par mazās veselību. „Varbūt tāpēc tēvs uzreiz negāja manu
piedzimšanu reģistrēt uz ciema padomi,” domā viņa, bet iespējams, ka
diena, kurā pieteikta reģistrācija arī
apstiprināta par dzimšanas datumu.

līdz Daugavai. 1965. gada
pavasarī pabeidzu 8. klasi,
mēs bijām pēdējā izlaiduma klase mūsu mīļajā skolā.
Tā paša gada rudenī Daugavas dzelmē pazuda viss,
kas vienmēr man būs dārgs
un neaizmirstams,” atminas
Kokneses meitene.
Pēc tirdzniecības skolas
beigšanas Ogrē, gandrīz viss
darba mūžs jubilārei pagājis
strādājot tirdzniecībā, ir bijusi vairāku veikalu vadītāja,
bet pēdējie darba gadi pavaJaunības dienās ar dēliem Armandu un Jāni.
dīti rūpnīcā VEF Aizkrauklē.
„Uzskatu, ka mani vecāki ir netaisnīgi
„Koknesē, „Kalnakrogā”, atcietuši. Vēl pirms kara viņi bija rent- griezos 1976. gadā, kad jau biju prenieki „Kalnakrogā” un pakāpeniski cējusies un bija piedzimuši dēli Arīpašumu izpirka no Zemes bankas. mands un Jānis. Pirmā vīra tēvs bija
Pēckara gados padomju vara mūsu leģionārs, viņš kājām bija atnācis no
kuplajai ģimenei atļāva dzīvot vienā Vācijas un par to baiso laiku nemēdza
istabā. Tas bija bezgala grūts laiks, bet runāt. Neilgi pēc pirmā dēliņa pievecāki mums ieaudzināja darba tiku- dzimšanas, viņš aizgāja mūžībā. Tas
mu, māku dalīties ar citiem kaut ma- bija viens no iemesliem, kāpēc, dibizumiņā,” atminas Bucenieku jaunākā noties „Daugavas Vanagi Latvijā” Kokatvase.
neses nodaļai, gribēju arī darboties
„Māsiņa Marta, kas bija dzimu- šajā organizācijā. Dzīvē nācies šķirsi pirms manis, nomira divu gadiņu ties no daudziem tuviem cilvēkiem.
vecumā. Mēs pārējie: sešas meitas 1985. gadā „Kalnakrogā” man uz roun divi dēli kopā ar kaimiņu Paško kām nomira vīrs Mārtiņš. Pēc gadiem
sešiem dēliem gājām uz Saulesmāju otrā laulība neizdevās, bet ar Jāni, ar
un Krievkalna skolu. Vienmēr atce- kuru bijām pazīstami kopš jaunības
rēšos, kā klases audzinātājs un ģeo- gadiem, esam kopā no 1995. gada, lai
grāfs Brūklens mūs veda pastaigās gar arī laulību oficiāli reģistrējām krietni
Daugavas krastu, kā jūsmojām par tā vēlāk,” stāsta Dzidras kundze, kura
dēvēto Itālijas ieleju. Vēl tagad sapņos savam vīram Jānim Mārtinsonam,
redzu trīs stāvus kalnus un plašumu „Daugavas Vanagi Latvijā” Kokne-

Aktuālie kultūras pasākumi

ses nodaļas vadītājam, ir vislielākais
atbalsts. Jau daudzus gadus nodaļas
biedri kopj mūžībā aizsaukto „Kokneses Daugavas Vanagu” atdusas vietas,
nu jau pāris gadus arī Jāņa Filipsona,
Lāčplēša Kara ordeņa kavaliera, atdusas vietu Baznīcas kapos. Visās šajās
aktivitātēs klāt ir arī Dzidra, tāpat
kā uzņemoties organizēt palīdzību
daudzbērnu ģimenēm, sadarbojoties
ar „Daugavas Vanagi Latvijā” vadību
Rīgā. „Kad ir mazliet grūti, atliek tikai
pavērties, kā aug mūsu kopīgi stādītā bērzu birzīte un eglītes pie „Teiksmām” – Kokneses nodaļas pulcēšanās
vietā un spēki atjaunojas, jo ir sajūta,
ka mūsu darbs ir vajadzīgs,” teic uzņēmīgā koknesiete. Bet viņa ir vajadzīga arī savējiem. Mazbērni: Ilona,
Mārtiņš, Kristīne, Raimonds, Jānis,
Rihards un Sandis sildās vecmāmiņas mīlestības saulītē. Sagaidīti arī trīs
mazmazbērniņi: Amanda, Linards un
Tomass, kurš piedzimis pavisam nesen – 9. novembrī, ir Dzidras lielākais
acuraugs un prieks.
Dzidras un Jāņa mājas Parka ielā
vienmēr viesmīlīgi atvērtas savējiem
un draugiem. Arī šajā jubilejas reizē
Dzidra, būdama prasmīga saimniece,
klāja skaistu svētku galdu un gaidīja
ciemos savus mīļos.
Daudz baltu dieniņu, veselību un
izturību Dzidrai Ķīlei novēl „Daugavas Vanagi Latvijā” Kokneses nodaļas
biedri un daudzi citi, ar kuriem kopā
mūžs ievijies Koknesē, Daugavas
krastā.

ZIEMASSVĒTKU DIEVKALPOJUMI
Kokneses Sv. Jāņa Kristītāja draudzē

28.decembris
plkst. 15:00

Kokneses senioru balle „SAPŅU PUTENĪ”.
Muzicēs kapela “Aizezeres muzikanti”.
Vēlams ierasties ar mazu dāvaniņu balles loterijai
(apmēram 1 - 2 eiro vērtībā, var būt kaut kas jauks pašu gatavots),
līdzi ņemam arī groziņu. Ieeja bez maksas.

Kokneses
kultūras nams

30.decembris
plkst.21:00

Gadumijas pasākums Iršos (balle ar galdiņiem). Muzicēs
grupa:“Vēja runa”. Biļetes iegādāties un galdiņus var rezervēt līdz
22. decembrim. Ieejas biļetes cena 6 eiro. Informāciju par pasākumu
pie kultūras darba organizatores I.Riekstiņas, tel.28377943.

Iršu klubs

Vecbebru Sv. Ģimenes draudzē
25. decembrī plkst. 15:00 – Ziemassvētku Mise

31.decembris
plkst. 22:00

Jaungada balle kopā ar duetu: Marika un Druvis. Galdiņu
rezervēšana līdz 28. decembrim un biļešu iepriekšpārdošana pa tālr.
29822781. Ieejas maksa: 4 eiro, balles dienā 5 eiro.

Vecbebru
tehnikums

2018. gada
1. janvārī
plkst.01:00

Jaungada nakts balle. Spēlē grupa “Sikspārnis”. Ieejas maksa:
4 eiro, pasākuma dienā 5 eiro. Galdiņu rezervēšana un biļešu
iepriekšpārdošana kultūras namā.

Kokneses evaņģēliski luteriskās baznīcas draudzē
24. decembrī plkst. 10:00 – Ceturtās Adventes dievkalpojums
24. decembrī plkst. 19:00 – Ziemassvētku Svētvakars
25. decembrī plkst. 10:00 – Ziemassvētku rīta dievkalpojums
31. decembrī plkst. 10:00 – Vecgada dienas dievkalpojums

Kokneses
kultūras nams

Līdz 20.01.18.

Ksenijas Šapolovskas gleznu izstāde.

Kokneses
pagasta
bibliotēka

21.decembris
plkst.12:00

Ziemassvētku pasākums bērniem. Teātra UN ES jautra
izrāde visai ģimenei “KURŠ IR ZIEMASSVĒTKU VECĪTIS?”, kā
arī rotaļas un svētku dāvanas. Informācija pa tālr. 26574538

Koknese kultūras
nams

23.decembris
plkst.11:00

Ziemassvētku eglīte pirmsskolas vecuma bērniem, kuri
neapmeklē bērnudārzu.

Vecbebru
tehnikums

16.decembris
plkst.12:00

Ziemassvētku ieskaņas pasākums Bebru pagasta
pensionāriem. Dalības maksu 1 eiro lūgums samaksāt Bebru
pagasta pārvaldē pie sekretāres vai pie Mārītes Andersones
(T.28767663),vai Lības Zukules (T.26423431).

Bebru
pamatskola

20.decembris
plkst.18:00

Ziemas saulgriežu svinības. Folkloras kopa “Urgas” aicina
ikvienu pievienoties Ziemas saulgriežu svinību pasākumā. Tikšanās
vieta - Kokneses kultūras nams. Ziemassvētku gājienā dosimies
uz Radošo māju pa Paugu un Melioratoru ielām. Ja kāds gaidīs
čigāniņus un durvis būs vaļā, tad nāksim ciemos! Ja nē, iesim
garām! Radošajā mājā gaidīs ugunskurs, karsta tēja un citi
cienasti! Vilksim svētkus kalniņā!

Kokneses
kultūras nams

28.decembris
plkst.16:00

Maijas Stepēnas dzejas grāmatas
„Šajā brīnišķā naktī” atvēršanas svētki.

Kokneses
tūrisma centrs

19.janvāris
plkst.17:00

Animācijas filma „LEDUS KARALIENE 3 –
UGUNS UN LEDUS” Ieeja: 1 eiro.

Kokneses
kultūras nams

MEČESLAVS LASOVSKIS (1949.)

19.janvāris
plkst.19:00

Jaunā Jāņa Norda spēlfilma “AR PUTĀM UZ LŪPĀM”.
Ieeja: 3 eiro.

Kokneses
kultūras nams

LIDIJA STANKEVIČA (1926.)

26.janvāris
plkst.19:00

Jaunā Anša Martinsona spēlfilma "MAĢISKAIS KIMONO".
Ieeja: 3 eiro.

Kokneses
kultūras nams

24. decembrī plkst. 15:30 –
Kokneses draudzes bērnu kora Ziemassvētku koncerts
24. decembrī plkst. 16:00 – Ziemassvētku vigīlijas sv. Mise
25. decembrī plkst. 9:00 – Ziemassvētku Mise
26. decembrī plkst. 9:00 – Otro Ziemassvētku Mise

PIEMINĀM AIZSAULĒ
AIZGĀJUŠOS
Viss aizgājis, kas izdzīvots un bij,
Nu dvēselīte debesīs sev
jaunu ligzdu vij.
/J.Jaunsudrabiņš/
Kokneses novada Dzimtsarakstu
nodaļā 2017. gada novembrī
reģistrēti 6 mirušie.
Aizsaulē pavadīti:
JĀNIS KALNIŅŠ (1948.)
ALFONS KUZMINS (1921.)
VOLDIS PUMPE (1941.)

ANNA SAVICKA (1931.)

Izsakām līdzjūtību
tuviniekiem

KOKNESES NOVADA
DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ
2017. GADA NOVEMBRĪ
REĢISTRĒTA 1 LAULĪBA.

No debesīm, caur mākoņiem
Krīt saules stariņš mazs.
Un maza bērna acis
Tam pretī atveras.
/I.Zandere/
KOKNESES NOVADA
DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ
NOVEMBRA MĒNESĪ
REĢISTRĒTI 3 JAUNDZIMUŠIE:
RALFS, ESTERE, LAURIS.
Sirsnīgi sveicam jaundzimušo
vecākus!
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Dzejas lappuse

MAIJA STEPĒNA
***
Tās jūtas, kuriem vārdi ir par aukstu,
ar Ziemassvētkiem tikai atnākt var –
sniegs baltāks top,
un debesis nāk tuvāk,
lai vari tu ar zvaigznēm parunāt.
Tas klusums... kuram klusums
šķiet par skaļu,
to Ziemassvētkos tikai dzirdēt var,
lai saklausītu, kā debesis nāk tuvāk,
kad gribi tu ar Dievu parunāt.
Tā mīlestība, kurai blakus
mīlestība klusē,
tikai Ziemassvētkos piedzimt var,
tad jūti tu, ka kāds tev pienāk tuvāk...
un siltu elpu tavu sirdi skar.
***
Es gribu būt tā zvaigzne,
ko šūpo egļu zari,
es gribu būt tie sniegi,
kur pāri mēness slīd.
Es gribu būt tā gaisma,
kas plūst no tavām acīm
un kaut kur, dziļi, dziļi,
liek mīlestībai dzimt.
Es gribu būt tas klusums,
kas sargā zemes dusu,
es gribu būt tā laime,
kas garām neaizsteidz.
Es gribu būt tie vārdi,
ar kuriem Ziemas svētkos
viens otram gribam labu,
tikai labu teikt.
***
Es visa ieeju tevī, sveču
trīsošā gaisma,
es esmu viducī prieka,
kas līdzi šovakar nāk.
Es esmu tevī un sevī kā mīlestība balta,
es esmu kā dzirkstīte sīka brīnumu
svecītē.
Nāc, iziesim laukā zvaigžņotā naktī!
Es Ziemsvētku brīnumu uzburšu tev –
kļūšu par debesīm baltajos sniegos,
par debesīm, kurās zvaigzni
iedegsi sev...
***
Vēl joprojām
es eju pie tevis,
kaut līdz galam
nav lemts man tikt...
priekšā trejdeviņi šķēršļi
un laiks vēl jaunus
turpina likt.
Bet es eju,
un man tas sagādā prieku.
Es varu aiziet,
un neaiziet varu...
ceļā saplūkšu
cerību ziedus
un sūtīšu
tev kā sveicienus

JURIS SILIŅŠ
Sentimentāls sonets
Un atkal es esmu dzimtā pusē
Rāmā vakarā, kad saule riet.
Daba savā šarmā reibst, bet klusē,
Zaļiem ziediem dīķī ūdens zied.
Kārklu krūmi, vīgriezes un skalbes
Tver vēl saules starus pēdējos,
It kā mazliet mieru, mazliet laimes
Savās būtībās grib paslēpt tos.
Arī manī rodas domu vija:
Pļavā aizaugušo taku mīt,
Kur reiz jaunība un mīla bija, –
Diemžēl nav vairs – nebūs arī rīt!
Diemžēl nav vairs, diemžēl
nebūs vairs –
Viss ir aizgājis kā sapnis kairs…

Lielvārdes sonets
Lielvārdē pie Daugavas uz krasta,
Ilgi stāvot tālē lūkojos,
Kur mirdz viņas zvaigzne neparasta
Novakara rēnos miglājos.
Ak, kā gribas nogurušām rokām
Kādu viņas tālo staru skaut.
Piedošanā atrast mieru mokām,
Asarai uz vaiga nožūt ļaut.
Var jau būt, ka jaunība un mīla
Savādākos ziedos iespēj plaukt, –
Tikai sirdi, kura otru vīla
Atpakaļ neviens vairs nespēs saukt.
Tā kā dzīves dienām sūrām, grūtām
Jāzūd agrāk neizteiktām jūtām.

ĀRIJA ĀRE
***
Ar gaismas svētību,
ar dvēseles ticību,
tik balts un kluss
Ziemassvētku vakars
pieglaužas pie pleca.
Raugos debesu jumā,
kur svētku zvaigznīte
spožāk par citām mirdz.
Kā zvaigznīte iekvēlo debesīs,
tā iekvēlo mana sirds.
Klāt Svētvakars –
Ziemassvētku vakars.
***
Es ieeju Svētnamā baltā,
pie altāra piestāju klāt,
jūtu – cik strauja un satraukta
krūtīs pukst mana sirds.
Šķiet, kāds enģelītis gaišs
pie auss man klusi čukst:
Zemei pāri Dieva gaisma līst,
tā Tevi sasildīs.
Neaizej ātri projām,
Dvēsele vēlas sildīties
sapņu un cerību gaismā.
Atver savu sirdi–paklusē,
Ieklausies –
Dievs Tevi mīl.
Dievs Tevi uzrunā.
Ieklausies...

OLGA KĻAVIŅA
Nebēdā...
Pa košo varavīksnes tiltu
domas klusi skrien
un apmaldās tās jūras abos galos,
mēs esam tie, kas meklēt laimi iet,
kā Sprīdītis pa purviem klejo.
Apkārt šalko draiskulīgais vējš,
kas brīžam domas aiznes tajos krastos,
pat nezinām, kas tur ir pazaudēts,
bet vēlamies, lai kaut kas tajā rastos.
Ir labi tad, ja atrod to, ko vēlas,
ar sajūtām ja varam dalīties,
šī jūra pārliecinoši kā sapņu bezdelīga
prot viļņu galos krāsot varavīksnes tiltu.
Mums nesaprast, vai sapņi tie vai ilgas,
vai rudens pelēkums ir sapņus nomācis,
nāks pavasaris ar padebešiem zilgiem
un atkal ievedīs mūs ziedošajās ielejās!
Aicinu ik vienu...
Rīt vēlos aizdegt sveci pirmo,
Lai domas gaismas ceļus iet,
Sniegs balti snieg un zeme sirmo,
Lai katram sirdī ielīst prieks.
Vēl lieku klāt tai savas jūsmas,
Un kaut ko tīru lieku klāt,
Jo raugoties šai sveces liesmā
Sirds ierunājas svinīgāk.
Es lūgšu par šo gaidu laiku,
Kas katru mirkli tuvāk nes,
Kas apgaismo un sola ienest
Šeit vēstis mums no Betlēmes!
Rīt vēlos aizdegt sveci pirmo,
Lai domas gaismas ceļus iet,
Šai mirklī aicinu ik vienu
Visgaišākajā dalīties!
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DZIDRA ČUMAKEVIČA
Debesis zied...
Augšup veras mans skats,
ai, kā debesis zied!
Gaiši zilganiem cerību ziediem.
Manas domas tur klīst baltas,
baltas kā sniegs,
Tālu projām no negaisiem – lietiem.
Tikai pati diemžēl es tur nevaru būt,
Ļaušu domām plūkt cerību ziedus.
Zinu debesis man šodien dāvinās tos,
Arī saullēktus, košākos rietus!
Man jau nevajag daudz,
tikai laimes mazliet,
Sauju mīlas un cerību sauju.
Ticu domām liels spēks,
vēlmes piepildīt spēs,
Tāpēc aizklīst tām debesīs ļauju.

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Ziemassvētku laiks...
Kad vārdi ko vēlamies teikt,
tiek rakstīti sirdī,
Kad atmiņām zūd ikdienas rūgtuma garša,
Kad atceramies būtisko...
Tas ir Ziemassvētku laiks...
Gaišus un mierpilnus Ziemassvētkus!
Lai ražīgs un vēlīgs Jaunais 2018.gads, kas ļaus piepildīt
pat visslēptākās vēlēšanās!
Kokneses novada sociālā dienesta kolektīvs

Kāpēc šodiena man tā kā pasaka šķiet,
Ar to saplūstu kopā un baudu –
To, kā debesis zied, zeme elpo un tvan,
Jo to nevar nopirkt par naudu!

ANITA LIEPIŅA
Viss atkal būs jauns
Tik drīz jau divpadsmit!
Drīz gadu saukšu šo par pērno.
Gaišs prieks un dzidrie smiekli –
Turzās bērniem!
Bet sniega nav
Un ragaviņas skumjām ļaujas...
Kāds saulespuķu sēklu čaulas
Kā serpantīnu svaida saujām.
Un sirds tā savādi trīs,
brīnumu vēl cerot...
Nē, nesalidoja šurp manis
samīļotie izpalīgi,
Te nav ne karietes, ne zirgu,–
tikai ķirbis.
Caur zaļo zāli dubļos zeme dvašo,–
Pat ziema šogad jāizdomā pašiem.
Caur baltu mežu rakstītās kamanās
Vien savās domās biju...
Visīstāko brīnumu sagaidīju:
Nepelnīti dāvātu vēl vienu
austošo dienu.
Gaidīšanas laiks
Laiku satvert ar bērna roku un
priekā saukt: “mājiņa deg!”
Tad gaidīt, līdz pacelsies spārnos...
Tik pacietīgi kā vērojot
sniegpārslu kūstam.
Sajust to lāsēs caur pirkstiem plūstam
Un stāvēt lietū, nekustot no vietas.
Sažņaugt rokās kā smilgu,
Pluinot pa sēkliņai maigi un ilgi.
Pieskarties mirklim peļķes vidū,–
Atspulgā pats un debesis vienviet!
Dusmīgi izrauties no tvēriena,
Nesaprotot, kurp skrienat,
Pēc kā dzenaties, draudot ar pērienu.
Bezsteigas dievišķais laiks!
Gaidīšanas laiks,–
Caur sajūtām atziņu pildīts,
Tik ilgots un dvēselē sildīts.
Advents.
Un tad dzimst Bērns.
Atklāt, cik bezgalīgs laika spēks
Mīt katrā bērnā.

Darbu sākusi Tūrisma un
sabiedrisko attiecību nodaļa
Ar 1. novembri Kokneses
novada domē izveidota
Tūrisma un sabiedrisko
attiecību nodaļa un par
nodaļas vadītāju apstiprināta Anita Šmite, kura
pirms tam veica sabiedrisko attiecību vadītājas
pienākumus.
Viņai ir jau pieredze
tūrisma jomā, jo savu
darbu gaitu sākumā piecus gadus ir strādājusi par
tūrisma informācijas konsultanti Kokneses tūrisma
centrā.
Lai mums visiem priecīgs Ziemassvētku
Kokneses novada do- gaidīšanas laiks! Kristiāna Ancelāne, Anita Šmite
un Santa Midere Ziemassvētku tirdziņa dienā.
mes oktobra sēdē deputāti
nolēma likvidēt pašvaldības aģentūru Lietuvā – mūsu novadu popularizēsim
„Kokneses tūrisma centrs”. Kā zināms Latvijas nacionālajā stendā, bet Igaunipēc ilggadējās aģentūras direktores jā Koknesi pārstāvēsim kā Hanzas proDainas Liepiņas darba attiecību pār- jekta pārstāvji. No 2. līdz 4. februārim
traukšanas tika izsludināts konkurss piedalīsimies starptautiskā Baltijas
vakantajam aģentūras direktora ama- tūrisma izstāde-gadatirgus “Balttour
tam. Noteiktajā termiņā pieteicās trīs 2018”, kas tūrisma nozares speciākandidāti, bet neviens netika atzīts par listiem vienmēr ir gaidīts notikums.
atbilstošu vakantajam amatam.
Pašreiz strādājam arī pie informācijas
Kokneses novada domes priekšsē- precizēšanas jaunajā mājaslapā, gan
dētājs Dainis Vingris teic: „Domāju, ka jaunajā aplikācijā, kura nesen izveidota
nodaļa veiksmīgi darbosies, jo tūrisma Hanzas projekta ietvaros, kā arī gatavoun sabiedrisko attiecību nozares ir cieši jam jaunus informatīvus materiālus, ko
saistītas. Mūsu galvenais mērķis ir in- piedāvāt interesentiem tūrisma izstāformēt par visām tūrisma iespējām un dēs”.
piedāvājumiem novadā un radīt infraJau ir zināms, ka tradicionālie Sama
struktūru, kur var darboties uzņēmēji svētki un Tvīda brauciens notiks 19.
– attīstot savus pakalpojumus.”
maijā, kad Koknesē ciemosies Lietuvas
Tūrisma un sabiedrisko attiecību – Latvijas pārrobežu projekta pārstāvji
nodaļā strādā četri cilvēki – nodaļas no Rokišķiem, Pluņģes un Jēkabpils.
vadītāja, sabiedrisko attiecību speciāVēl šomēnes, 28. decembrī, Kokneliste, kuras pienākumus turpina veikt ses tūrisma informācijas centra izstāžu
Sarmīte Rode, un divi tūrisma infor- zālē notiks literāri muzikāls sarīkojums
mācijas konsultanti Kristiāna Ancelāne – dzejnieces Maijas Stepēnas jaunās
un Santa Midere.
dzejas grāmatas atvēršanas svētki.
Nelielajā laika posmā Kokneses tūAnita Šmite teic: „Esiet gaidīti Kokrisma informācijas centra izstāžu zālē neses tūrisma informācijas centrā arī
atklāta jauna Alda Dobenberga glez- ziemas sezonā. Ziemassvētku gaidīšanu izstāde, labas atsauksmes saņemtas nas laikā, kad domājam par dāvanām
par 8. decembrī notikušo nodaļas or- saviem tuvajiem, pie mums stendā
ganizēto Ziemassvētku tirdziņu, kurā „Ražots Koknesē” var iegādāties vietējo
piedalījās gan vietējie, gan citu tuvāko uzņēmēju produkciju, kā arī pie mums
novadu amatnieki un mājražotāji.
ciemojoties var baudīt patīkamu svētku
Par tuvākajām plānotājām akti- noskaņu!”
vitātēm stāsta nodaļas vadītāja Anita
Ziemas sezonā TIC darba laiks:
Šmite: „Pašreiz gatavojamies tūrisma no pirmdienas līdz piektdienai no
izstādēm, kas notiks jau nākamā gada pulksten 9 līdz 17, sestdienās no
sākumā. Janvārī piedalīsimies izstādē pulksten 10 līdz 14.

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
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Paldies par darba gadiem Iršos!
Ir laimīgie, kas sevi atrod un darbu, kuru
mīl un prot. Lidija Slobodskaja var sevi
saukt par laimīgu, jo gandrīz 44 gadus
rūpējoties par iršēniešu veselību, iemantojusi apkārtējo mīlestību un cieņu.
Sarmīte Rode
Daudziem Iršu ļaudīm tas šķiet
bija pavisam nesen, kad 1974. gada
1. aprīlī Aglonas meitene Lidija pēc
medicīnas skolas beigšanas sāka pirmās darba gaitas Iršu medpunktā
„Vizbuļos”. No jaunas feldšerītes līdz
pieredzes bagātai ģimenes ārsta palīdzei – tik piepildīti un skaisti pagājuši
darba gadi. 30. novembris bija Lidijas
Slobodskajas pēdējā darba diena, kas
ģimenes ārsta praksē pagāja sagaidot ciemiņus un kavējoties atmiņās.
Kopā ar apsveicējiem no Iršu pagasta pārvaldes, Pērses sākumskolas un
daudziem citiem vietējiem iedzīvotājiem bija arī Kokneses novada domes
priekšsēdētājs Dainis Vingris. Pateicībā par ilggadēju un godprātīgu darbu
pašvaldības vadītājs pasniedza Lidijas
kundzei Kokneses novada domes Atzinības rakstu.

Dodies uz Iršiem, tur
labi cilvēki!
Sirsnīgus vārdus veltīja pagasta
pārvaldes Raina Līcīte: „Atceros to
dienu, kad Lidija pirmo reizi ieradās
Iršos. Mums uzreiz iepatikās viņas
smaids un sirsnība. Un garie darba
gadi ir apliecinājums, ka Lidija ir iemīlējusi Iršus, bet mēs viņu!”
Teicot paldies par sagādāto pārsteigumu, Lidijas kundze atzina: „Atstāju savu iemīļoto darbu ar gandarījuma sajūtu. Te vienmēr būs manas
mājas un visi labie cilvēki līdzās.”
„Savulaik uz Iršiem ļoti daudzi
jaunie speciālisti ieradās no Latgales,
te izveidoja ģimenes un palika pavisam,” rosinot Lidiju pastāstīt par savu
ierašanos, teica Raina Līcīte. „Jā, tas ir

stāsts arī par mani. Esmu dzimusi Aglonā, Valaiņu ciemā, pēc pamatskolas
beigšanās baidījos doties mācīties uz
Rīgu, tāpēc izvēlējos medicīnas skolu Daugavpilī. Mācījos vienā kursā
ar Irmu Eglīti. Pēc skolas beigšanas
abas saņēmām nosūtījumu darbam
Aizkraukles, toreiz Stučkas rajonā.
Irmai viss darba mūžs pagājis Bebru pagastā, man Iršos. Arī mani radi
bija pārcēlušies uz dzīvi šajā pusē. Ierodoties Stučkas slimnīcā, ārste Marija Gercāne man ieteica izvēlēties šo
vietu. Viņa sacīja: „Dodies uz Iršiem,
tur ir labi cilvēki, daudz latgaliešu!”
Atminos 1974. gada marta nogali,
kad kopā ar mammu un tanti braucām apskatīt manu jauno dzīvesvietu.
Bija vēl daudz sniega, autobuss ripoja
pa kalniem un lejām, ceļa malās milzīgie sniega vaļņi izskatījās kā tuneļi.
Likās, ka braucam uz visdziļākajiem
laukiem! Iebraucot Iršos, mūs sagaidīja ciema padomes priekšsēdētājs
Verners Bunduls, bet dažas čirkas
noraudzījās pa logu!” atminējās Lidija, atklājot, ka vērīgās meitenes vēlāk
kļuva par labām draudzenēm. Viena
no viņām ir Raina Līcīte, kura ir gan
draudzene, gan kaimiņiene daudzdzīvokļu mājā „Madaras”. Bet toreiz,
sākot pirmās darba gaitas, Lidija kādu
laiku dzīvojusi „Grantskalnos”, bet
pēc laika, kad Aglonā nosvinētas kāzas un vīrs pārnācis dzīvot uz Iršiem,
jaunā ģimene dzīvojusi medpunkta
ēkā „Vizbuļos” divas mazās istabiņās.
Tur pirmās bērnības dienas pagājušas
abām meitām Arnitai un Aigai.

Grādīzeris pilns ar
temperatūru
Vedinot vēl dalīties atmiņās, Lidija
atcerējās savu pirmo darba dienu un
pirmo pacienti Almu Celmiņu, kurai
bija sagriezts pirksts un bija jāsniedz
pirmā palīdzība. Tolaik jau cienījamos gados sirmgalve esot nodzīvojusi

Jaunības dienās. Lidija
Slobodskaja laikā, kad
sāka strādāt Iršos.

līdz 99 gadu vecumam.
Kurš gan var izmērīt
un izskaitīt, cik kilometri noieti kājām ejot
pa aizputinātiem sniega laukiem pie
slimniekiem. Kādā reizē, kad feldšerītei bijis jādodas mājas vizītē uz attālu
lauku sētu, vīri iejūguši ragavās zirgu
un parādījuši virzienu, kurp jābrauc.
„Pirmo reizi turēju rokās grožus, pēc
krietni nobraukta ceļa gabala sapratu, ka esmu apmaldījusies. Nezinu,
kā, bet man izdevās ragavas apgriezt
riņķī un tikt atpakaļ. Izrādās, ka biju
jau ceļā uz Liepkalni!” Ja Lidijai būtu
bijis tam laiks, viņa būtu uzrakstījusi
veselu romānu par notikumiem raibo
mediķa ikdienu. Ir bijuši gadījumi,
kad slimnieki jau paši bija sev noteikuši diagnozi un izdomājuši kādas zāles vajadzētu izrakstīt. Viņa ar smaidu
atcerējās: „Kādreiz tika lietotas tabletes ar nosaukumu „Amidopirīns”,
viena jauka kundzīte vienmēr ienākot
kabinetā uzreiz sauca, ka vajag „Amipidori”! Vienās mājās, kur iemītnieki
bieži slimoja, mani sagaidot saimnieks
ziņoja: grādīzeris ir pilns ar temperatūru!”
Raisot atmiņu pavedienu, dažas kundzes atminējās laiku, kad,
bērniņam piedzimstot, vietējam

Ziedi un atzinība par godprātīgu darbu Iršos.

mediķim bija jābrauc līdzi uz
dzemdību nodaļu, jo tikai kopā ar
viņu vecāki varēja mazo ķiparu vest
mājās. „Kopā ar Lidiju bija drošības
sajūta, ka viss būs kārtība,” ar pateicību
sacīja vairākas iršēnietes, kuru bērni
jau sen izauguši lieli. Pirmais bērniņš,
kas pasaulē nāca 1974. gada aprīlī un
pie kura bija jābrauc uz slimnīcu, bija
Lāsma Kraukle. Šovasar Lidija bija
kopā ar citiem Iršu ļaudīm no Lāsmas
uz mūžu atvadoties. „Mēs esam kā
viena liela ģimene un esam kopā arī
grūtos brīžos,” bilst Lidija.

Lai top mazi mākslas
darbi!
Pirms gadiem 20 no medpunkta
„Vizbuļi” pārtapa par Daces Graudas
ģimenes ārsta praksi, bet Lidija par ģimenes ārsta palīdzi. Šajā laika posmā
Lidija kādu laiku strādājusi arī Bebros.
Bet iršēnieši ar jaukām atmiņām atceras laiku, kad „Vizbuļos” darbojies
fizioterapijas kabinets. „Lidijas rokām
piemita brīnumainas spējas,” teic tie,
kas par to pārliecinājušies. Savukārt
pati Lidija no sirds pateicas par saprat-

ni un kopā pavadītajiem darba gadiem
ģimenes ārstei Dacei Graudai un savai
kursa biedrenei un kolēģei Irmai Eglītei.
„No Iršiem projām vairs neaiziet.
Te Iršu kapsētā atdusas mans vīrs Ernests. Šeit man ir daudz tuvu cilvēku,
ar kuriem kopā būts priekos un bēdās,” teic Lidija.
Draudzenes ar lepnumu stāsta,
ka Lidija ir čakla rokdarbniece. Viņas
smalkie izšuvumi, greznās tamborētās
šalles un darinātās krelles ir kā mazi
mākslas darbi. Un tie noteikti iepriecina arī Lidijas meitas un mazbērnus.
Meita Aiga jau astoņus gadus dzīvo
Amerikā, un mamma vienu reizi meitu ir apciemojusi tālajā zemē. Savukārt
Aigas meita Iveta studē Latvijas Universitātē, bet Arnitas meita Loreta šobrīd ir Vācijā. Lidija ir vislielākā līdzjutēja mazdēlam Normundam, kurš
nodarbojas ar florbolu, tāpēc itin bieži
jābrauc uz Ogri pie Arnitas ģimenes.
Lai piepildās visi labie vēlējumi,
kas izskanēja pēdējās darbadienas atmiņu stundā un atliek vairāk laika saviem vaļaspriekiem!

Tuvākās bezmaksas nodarbības iedzīvotājiem projekta nr. 9.2.4.2/16/I/019
"Koknese-veselīgākā vide visiem!" ietvaros
PIRMDIENA

OTRDIENA

TREŠDIENA

CETURTDIENA

PIEKTDIENA

SESTDIENA

SVĒTDIENA

DECEMBRIS
11

12

13

Basketbols
Kokneses sporta
centra hallē,
18:30

"Pediatrs" Iršu
pagasta pārvalde,
17:00

"Pēcdzemdību
depresija" lekcija
Kokneses Tūrisma centrs, 17:30

"Vingrošana ūdenī iedzīvotājiem
virs 50 gadiem"
Kokneses baseins, 18:30

Atvērtie sporta
vakari Kokneses
sporta centrā,
19:00-22:00

19

20

18

14

15

16

17
Atvērtie sporta
vakari Kokneses
sporta centrā,
15:00-18:00

21

22

23

24

28

29

30

31

Atvērtie sporta
vakari Kokneses
sporta centrā,
19:00-22:00
Krosmintons,
Kokneses sporta
centrā, 19:00
25

26

27
Atvērtie sporta
vakari Kokneses
sporta centrā,
19:00-22:00

Kokneses novadā katru nedēļu iedzīvotājiem ir pieejamas dažādas veselību veicinošas nodarbības un lekcijas
par veselības tēmām. Nodarbības un lekcijas tiek rīkotas
projekta nr. 9.2.4.2./16/I/019 "Koknese-veselīgākā vide
visiem!" ietvaros, ar mērķi uzlabot pieejamību veselības
veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem
Latvijas iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus. Par nodarbību un lekciju apmeklēšanu iedzīvotājiem
nav jāmaksā, jo projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā
fonda un valsts budžeta līdzekļiem.
Nodarbības vada sertificēti speciālisti. Nodarbību sarakstā iespējamas izmaiņas un papildus pasākumi, tāpēc
aktuālo informāciju aicinām skatīt www.koknese.lv (sadaļā: Pašvaldība - Projekti), Facebook lapā: https://www.facebook.com/veseligikoknesesnovada/ vai interesēties Kokneses novada domes Attīstības nodaļā, Tālr.65133636 vai
27298666, ieva.rusina@koknese.lv. Pieteikšanās uz nodarbībām individuāli, sekojot norādītajai informācijai afišās.
2017. gadā šīs ir pēdējās nodarbības un lekcijas, tomēr
projekts turpināsies arī 2018.gadā. Informācijai par projekta aktivitātēm varēs sekot līdzi avīzē, novada mājaslapā,
Facebook lapā, kā arī uz ziņojumu dēļiem.
Tabulā ar krāsām ir apzīmēta nodarbību norises vieta:
zaļā krāsā - Koknese, zilā krāsā - Vecbebri un dzeltenā krāsā - Irši.
Ieva Rusiņa,
Kokneses novada domes Projektu vadītāja
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