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Latvijas labākā slēpotāja Arta Pabrika dāvana
Patrīcija Eiduka ziemas Latvijas simtgadē –
olimpiskajās spēlēs
stāsts par Hiršenhofu

Patrīcija sūta
sirsnīgus sveicienus no
Phjončhanas.

Šobrīd mēs ikviens esam kļuvuši
par aizrautīgiem ziemas olimpiādes
vērotājiem un līdzjutējiem Latvijas
sportistiem. Dienvidkorejā,
Phjončhanā, XXIII ziemas olimpiskajās
spēlēs, kas sākās 9. februārī un ilgs
līdz 25. februārim Latviju pārstāv
35 sportisti deviņās disciplīnās.
9. februārī, olimpisko spēļu
atklāšanas ceremonijā, brašo Latvijas
sportistu vidū uzgavilējām arī mūsu
Patrīcijai Eidukai, kura ar lieliskiem
sasniegumiem nopelnīja ceļazīmi
uz olimpiādi. 17 gadu vecumā viņa
ir pārrakstījusi Latvijas slēpošanas
vēsturi un iekļuvusi „Top 300” labāko
distanču slēpotāju grupā pasaulē.
Sarmīte Rode
Foto no Eiduku ģimenes arhīva
Raksta sagatavošanā izmantotas Ivara
Bāča publikācijas.
Patrīcijas augsto sasniegumu
pamatā ir viņas neatlaidīgais darbs
pieredzējušā un prasmīgā trenera,
viņas tēta Ingus Eiduka vadībā,
bet atbalsta komanda ir visa kuplā
ģimene – mamma Anita, brāļi un
pārējie tuvinieki.
Šajā laikā par Patrīciju īkšķus
turam mēs visi – Bebros, Iršos un
Koknesē! Viņai sveicienus un uzmundrinājumus sūta skolas biedri
un skolotāji Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā un daudzi citi atbalstītāji.
Pazīstamais sporta sacensību
reportieris Ivars Bācis vislabāk
raksturo Patrīcijas sasniegto: „Tāpat kā pirms četriem gadiem uz
Sočiem arī šogad uz Olimpiskajām
spēlēm Phjončhanā ir devušies trīs
Latvijas distanču slēpotāji, tikai
šoreiz proporcija divi pret vienu
ir sieviešu labā, jo Kokneses novadā dzīvojošā Aizkraukles novada sporta skolas pārstāve Patrīcija

Eiduka vienīgā no
latviešiem ir iekļuvusi Olimpiskās FIS
listes trīssimtniekā,
tādējādi nodrošinot Latvijas dāmām vienu papildu vietu. Tāpēc
uz Koreju ir devusies arī ranga otra
labākā slēpotāja Inga Paškovska no
Taurenes, kā arī vienīgais pārstāvis vīriešu konkurencē madonietis
Indulis Bikše (abi “IB slēpošanas
klubs”). Patrīcija pēdējos divdesmit gadu laikā sieviešu konkurencē
ir vienīgā no mūsu slēpotājām, kas
tiešām ar savu sniegumu ir izcīnījusi tiesības startēt Olimpiskajās
spēlēs, nevis piedalās tāpēc, ka valstij ir paredzēta viena vieta katram
dzimumam.”
Patrīcija Eiduka ir otra jaunākā
Latvijas komandas pārstāve. Savu
18. dzimšanas dienu 1. februārī
viņa kopā ar tēti, savu treneri Ingu
Eiduku, sagaidīja Dienvidkorejā,
jo laicīgi devās uz olimpisko spēļu norises vietu, lai ātrāk uzsāktu aklimatizēšanos. 13. februārī
Patrīcija startēja sprinta klasikā,
bet 15. februārī 10 kilometru slēpojumā brīvajā stilā.
Kokneses novadā Bebru pagastā dzīvojošo Eiduku ģimeni viennozīmīgi varam dēvēt par olimpisko ģimeni. „Ar slēpēm pa dzīvi!” –
tāds noteikti varētu viņu ģimenes
moto. Starp sešiem brāļiem Patrīcija ir vienīgā māsa un tāpat kā viņi
jau no mazotnes uzaugusi uz slēpēm. Patrīcijas brālis Valts Eiduks
2006. gadā Latviju distanču slēpošanā pārstāvēja olimpiādē Turīnā,
bet brālis Krists ieguva tiesības
pārstāvēt Latviju Turīnas olimpiskās lāpas stafetē, ar lepnumu nesot
olimpisko simbolu. Pirms diviem
gadiem Eiropas jaunatnes olimpiādes atklāšanas ceremonijā Austrijā
mūsu delegācijas priekšgalā Ralfs
Eiduks nesa Latvijas valsts karogu.
Turpinājums 7.lpp. »»»

Pasākuma dalībnieku vidū Artim Pabrikam bija prieks sastapt Iršu jeb
Hiršenhofas kolonistu dzimtu pēcnācējus, kuru mājas ir Iršos, Liepkalnē un
cituviet Latvijā.

25. janvārī Kokneses tūrisma
informācijas centrā ceļu pie
lasītājiem sāka Eiropas Parlamenta
deputāta Arta Pabrika grāmata
„Hiršenhofas stāsts. Kultūrvēsturiska
eseja”. Visvairāk grāmatas atvēršanas
brīdi bija gaidījuši Iršu pagasta
ļaudis, kā arī daudzi citi Kokneses
novada iedzīvotāji un vēstures
izzinātāji.
Sarmīte Rode
Anitas Šmites foto
„Arta Pabrika veltījums Hiršenhofai ir vislielākais cieņas apliecinājums savai dzimtai un mūsu pagastam, un mēs esam ļoti pateicīgi par šo
dāsno dāvanu,” atvēršanas pasākumā
atklāja Raina Līcīte, Iršu pagasta pārvaldes vadītāja. Caur savu personisko
vēstījumu, apzinoties savas dzimtas
saknes Iršos, palīdzot atsaucīgajiem
vietējiem vēstures entuziastiem ir
tapis unikāls darbs par Iršu pagasta
unikālo vēsturi. Esejā grāmatas autors apskata baltvācu apdzīvoto Iršu
jeb Hiršenhofas koloniju tās pastāvēšanas laikā no 1766. līdz 1939. gadam.
Tā ir vienīgā vieta Baltijā, kur pastāvējusi 1766. gadā dibināta, kompakta
vācu zemnieku kolonija.

Par atskaites punktu
kļūst Latvijas
simtgade
„Mums katram, ejot savu dzīves
ceļu, bieži rodas jautājums: kāda ir
mūsu loma šajā dzīvē? Ja pajautājam

sev, saviem bērniem, ko mēs zinām
par savu vecāku un vecvecāku dzīves gājumu? Izrādās, ka gaužām
maz. Mazbērni vairs nezina, no kurienes cēlušies viņu vecvecāki, kur
rodamas viņu saknes,” sacīja Artis
Pabriks, uzsverot, ka tieši šis – Latvijas valsts simtgades gads varētu kļūt
par atskaites punktu mums katram,
lai palūkotos uz to, kā mūsu dzimta,
apkārtne, ciems, novads un valsts ir
dzīvojusi, kā attīstījusies, ko piedzīvojusi pirms 100 vai 200 gadiem. Par
savu atskaites punktu viņš sauc tos
bērnības brīžus, kad labprāt gremdējies vecmammas stāstos. Arta
Pabrika vecmamma dzimusi 1903.
gadā Vārnas krogā starp Līčupi un
Ērgļiem, baltvācu izcelsmes krodzinieka Konrāda Asmusa un Karolīnas Rātfelderes ģimenē. Abi bija
cēlušies no Hiršenhofas vācu kolonijas. „No stāstiem, kuros pieminētas
vietas: Koknese, Ērgļi, Taurupe, Mazozoli, Liepkalnes baznīca, es nonācu līdz vārdam „kolonistēni”, kā Vidzemes apkārtnē nereti sauca Iršos
savulaik dzīvojušos vācu zemniekus,
no kuriem pa mātes līniju bija cēlusies mana ģimene,” pastāstīja esejas
autors. Viņš teic, ka droši vien vecmammas stāstu ietekmē nolēma studēt vēsturi. Artis Pabriks ir absolvējis Latvijas Universitātes Vēstures
fakultāti un ieguvis doktora grādu
politoloģijā Orhūsas Universitātē
Dānijā.

28.februārī pulksten 18
Kokneses kultūras namā cirka
šovs "TROĻĻU PIEDZĪVOJUMI".
Ieejas maksa: 7 eiro.
Iegādājoties biļeti iepriekšpārdošanā
un uzrādot kuponu no februāra
pašvaldības izdevuma "Kokneses
Novada Vēstis" vai no kuponu
izplatīšanas vietām novada izglītības
iestādēs: 6 eiro.
Biļešu iepriekšpārdošana no 1.februāra.

Turpinājums 9.lpp. »»»

Esiet sveicināti februārī, kad
ziema dižojas savā baltumā, bet ik
diena dāvā arvien gaišākus rītus
ceļā uz pavasari.
Gads ir pašā sākumā un jau paguvis atnest priecīgus notikumus.
Par tiem vēstām mūsu izdevuma
lappusēs. Mums līdzās ir izaugusi
talantīga meitene, un šobrīd viņa
ir savas sportiskās karjeras grandiozākajā notikumā - ziemas olimpiskajās spēlēs. Nākamajā numurā
noteikti stāstīsim par Patrīcijas Eidukas iespaidiem, atgriežoties mājup no Dienvidkorejas.
Mēs katrs ar savu labo gribu un paveikto varam uzrakstīt
savu novada stāstu. Iepriekšējos
izdevumos rubrikā „Mans novada stāsts” vēstījām par Olgas
Bundzenieces uzrakstīto atmiņu
stāstu „Vasaras Koknesē”, kas ar
pašvaldības finansiālu atbalstu tiks
izdots grāmatā un vasaras saulgriežu nedēļā, kad svinēsim Kokneses novada svētkus, ir iecerēti šī
kultūrvēsturiskā darba atvēršanas
svētki. Savu novada stāstu mums
visiem un Latvijas valsts simtgadei
ir jau uzdāvinājis Artis Pabriks.
Par Iršu pagasta unikālo vēsturi tagad varam lasīt viņa izdotajā
grāmatā „Kultūrvēstursikā eseja.
Hiršenhofas stāsts”.
Kokneses novada vārds ar savu
kultūrvēsturisko mantojumu un
aizraujošo šodienu pavisam nesen
izskanēja starptautiskajās tūrisma
izstādēs Lietuvā, Igaunijā un gadskārtējā „Balttour” tūrisma nozares forumā Rīgā. Pats galvenais ir
atrast to īpašo un atšķirīgo, ar ko
izcelties citu novadu vidū, lai ceļotājiem būtu interese apstāties tieši
pie mums, kur Pērse un Daugava
tiekas.
Februārī sagaidām un pavadām
latviskos Meteņus, kā arī Visu mīlētāju dienu, kurai sava teiksmainā
vēsture. Arī šomēnes Meteņdienu
svinēja novada pirmsskolas izglītības iestādēs, līksmi pasākumi ar
paša Meteņa piedalīšanos notika
skolās. Arī Radošajā mājā satikās Meteņdienas svinētāji. Paldies
biedrībai „Baltaine” par latviskās
dzīvesziņas godā celšanu!
Bet vēl jūs varat pagūt apmeklēt
Kokneses amatierteātra pirmizrādi „Vectēva māja” 16. februārī un
Mīlestības dienai veltītu koncertu
Iršos!
Lai mīlestības piepildīts februāris!
Sarmīte Rode
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2018.gada 31.janvārī novada dome NOLĒMA:
1. Pieņemt zināšanai informāciju
par 2017.gada pašvaldības budžetu
izpildi (informācija mājas lapā www.
koknese.lv)
2. Apstiprināt Kokneses novada domes saistošos noteikumus Nr.1
/2018 “Par Kokneses novada pašvaldības budžetiem 2018. gadam” (informācija mājas lapā www.koknese.lv).
3. Apstiprināt Kokneses novada
domes Darba plānu 2018. gadam (informācija mājas lapā www.koknese.
lv).
4. Pieņemt zināšanai informāciju par sociālās palīdzības pabalstiem
plānoto līdzekļu izlietojumu Kokneses
novadā 2017. gadā (informācija mājas
lapā www.koknese.lv)
5. Apstiprināt aktualizēto Kokneses novada attīstības programmas
2013.–2019.gadam II daļas 2.2.nodaļu
„Rīcības plāns stratēģisko mērķu sasniegšanai turpmākajiem 7 gadiem”
un III daļu „Investīciju plāns stratēģisko mērķu sasniegšanai turpmākajiem
3 gadiem” (informācija mājas lapā
www.koknese.lv)
6.1. Iesniegt projekta iesniegumu
„Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana Kokneses novadā” Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības
programmas LEADER 2015.–2020.
gadam pieejas īstenošanai 19.2. apakš-

pasākuma ”Darbības īstenošana ar sabiedrības vietējās attīstības stratēģiju”
19.2.1. aktivitātē “Vietas potenciāla
attīstības iniciatīvas” 2.rīcībā “Atbalsts
sabiedriskām aktivitātēm teritorijas
iedzīvotājiem”. Projekta kopējās izmaksas ir līdz 10 000,00 EUR no kurām 9 000,00 EUR jeb 90 % ir ELFLA
finansējums un 1 000,00 EUR jeb 10
% ir Kokneses novada domes finansējums. Izmaksas tiks precizētas pēc
tirgus izpētes veikšanas.
6.2. Projekta iesnieguma atbalstīšanas gadījumā no Kokneses novada
domes budžeta garantēt priekšfinansējumu 10 000,00 EUR apmērā.
7.1. Piedalīties Latvijas, Lietuvas
un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības
programmas 2014. – 2020.gadam projektu konkursā, tematiskajā aktivitātē
“Vietējās kultūras veicināšana un vēsturiskā mantojuma saglabāšana”, iesniedzot projekta pieteikumu par senā
tirdzniecības ceļa “No varjagiem uz
grieķiem” iedzīvināšanu mūsdienīgā
tūrisma piedāvājumā.
7.2. Kokneses novada domes kā
vadošā partnera budžets projektā ir
līdz 700 000,00 euro, no tā 90% jeb
630 000,00 euro ir programmas finansējums, 5% jeb 35 000,00 euro ir valsts
dotācija un 5% jeb 35 000,00 euro ir
Kokneses novada domes līdzfinansējums.

7.3. Projekta atbalstīšanas gadījumā Kokneses novada dome garantē
priekšfinansējumu 60% apmērā no
projekta budžeta jeb 420 000,00 euro.
8.1. Saskaņot Zemgales plānošanas reģiona Deinstitucionalizācijas
plānu un tajā iekļauto infrastruktūras
attīstības risinājumu, finansējumu
sadalījumā pa finansējuma avotiem
un sasniedzamo uzraudzības rādītāju
vērtības.
8.2. Piedalīties plāna realizācijā saskaņā ar pieejamo finansējumu
Darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā
vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā"
9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” ietvaros.
9.1. Apstiprināt Kokneses novada
domes Tūrisma un sabiedrisko attiecību nodaļas nolikumu.
9.2. Kokneses novada domes Tūrisma un sabiedrisko attiecību nodaļas
nolikums stājas spēkā ar 2018.gada 1.
februāri.
10.1. Atsavināt automašīnu VW
PASSAT, valsts reģistrācijas Nr. FP
3668 par brīvu atsavināšanas cenu.
10.2. Noteikt automašīnas VW
PASSAT, valsts reģistrācijas Nr. FP

3668, brīvo atsavināšanas cenu –
490,00euro (četri simti deviņdesmit
euro un 00 centi).
10.3. Noteikt, ka ja automašīnas
VW PASSAT, valsts reģistrācijas Nr.
FP 3668 izsoles paziņojumā noteiktajā termiņā no 2018.gada 1.februāra
līdz 2018.gada 16.februārim uz tās
iegādi īpašumā pieteiksies vairāk kā
viens pretendents, tad starp šiem pretendentiem ir rīkojuma automašīnas
izsole.
10.4. Apstiprināt automašīnas
VW PASSAT, valsts reģistrācijas Nr.
FP3668, izsoles noteikumus, saskaņā
ar pielikumu.
10.5. Paziņojumu par vieglās automašīnas VW PASSAT, valsts reģistrācijas Nr. FP 3668, atsavināšanu
par noteikto brīvo atsavināšanas cenu
publicēt Kokneses novada domes interneta mājas lapā: www.koknese.lv,
sadaļā “Izsoles”.
11.1. Pārdot rakstiskā izsolē ar
augšupejošu soli Kokneses novada
domei piederošā meža īpašuma ar
kadastra Nr. 32540020081 ar nosaukumu „Bebri” un meža īpašuma ar
kadastra Nr. 32540030074 ar nosaukumu ”Bergs” Iršu pagasta, Kokneses
novadā, mežu cirsmas, saskaņā ar sarakstu izsoles noteikumos
11.2. Noteikt cirsmu izsoles kopējo noteikto sākumcenu 36 000 euro

(trīsdesmit seši tūkstoši euro).
11.3. Apstiprināt Kokneses novada domes meža cirsmu izsoles noteikumus.
12. Apstiprināt Aizkraukles sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisiju (informācija mājas lapā
www.koknese.lv)
13. Projekta “Latviešu gadskārtu
svētku svinēšanas tradīcijas Koknesē”
iesnieguma atbalstīšanas gadījumā
no Kokneses novada domes budžeta piešķirt biedrībai “Baltaine” reģ.
Nr. 40008207757, 1905. gada iela 26,
Koknese, Kokneses pagasts, Kokneses
novads, 1 000,00 euro (viens tūkstotis
euro un 0 centi), projekta realizācijai,
kas sastāda 10% no kopējām projekta
izmaksām.

Kokneses novada domē pēc adreses
Melioratoru ielā 1, Kokneses pagasts,
Kokneses novads, LV – 5113 slēgtā
aploksnē ar atzīmi „Iršu pagasta meža
cirsmu izsole Kokneses novadā. Neatvērt pirms izsoles.” Vienlaicīgi ar piedāvājuma iesniegšanu, jābūt nomaksātai un jāiesniedz maksājuma uzdevumu
izdrukas nodrošinājuma summai, kas

ir 10% no sākumcenas 3600 euro (trīs
tūkstoši seši simti euro) un reģistrācijas maksa 50 euro (piecdesmit euro),
kas iemaksājami Kokneses novada domes, reģistrācijas Nr.LV90000043494,
AS SEB Bankas UNLALV2X, kontā
LV22UNLA 0035900130701 ar atzīmi
„Iršu pagasta meža cirsmu izsole Kokneses novadā”.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Kokneses novada domes kancelejā,
Melioratoru ielā 1, Koknesē un internetā pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv. Objekta apskate dabā notiks
2018. gada 8.februārī un 15.februārī
plkst.10.00, iepriekš to saskaņojot ar
kontaktpersonu R.Līcīti pa tālruni
26349493.

Nākošā domes sēde notiks 2018.
gada 28. februāri plkst. 14.00 novada
domē. Tiks izskatīti šādi pamatjautājumi:
1. Par p/a „Kokneses Sporta centrs”
Darba plānu 2018. gadam.
2. Par balvu piešķiršanu par sasniegumiem sportā.
3. Par nekustamā īpašuma nodokļa
iekasēšanu 2017. gadā.
4. Par pašvaldību savstarpējiem
norēķiniem 2017. gadā.
Sagatavoja domes sekretāre
Dz.Krišāne

Meža cirsmu Izsole
Kokneses novada dome pārdod
rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli tai
piederošās 4 meža cirsmas, kas atrodas
Kokneses novada, Iršu pagastā sekojošos meža īpašumos – ar kadastra Nr.
32540020081 ar nosaukumu „Bebri”
un ar kadastra Nr. 32540030074 ar nosaukumu ”Bergs”, saskaņā ar sarakstu
izsoles noteikumos.

Izsoles sākumcena 36 000 euro
(trīsdesmit seši tūkstoši euro). Izsole notiks 2018.gada 27.februārī
plkst.10.30. Kokneses novada domes
ēkas 1.stāvā Sēžu zālē Nr.1, Melioratoru
ielā 1, Kokneses pagasta, Kokneses novadā. Lai piedalītos Objekta izsolē līdz
2018.gada 27.februāra plkst.10.00
ir jāiesniedz rakstisku piedāvājumu

Atbalsts skolēniem projekta
“Atbalsts izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai”
(Nr. 8.3.2.2./16/I/001) ietvaros
- Pulciņš “Jaunais ķīmiķis”
Bebru pamatskolā 5.-9.klasēm
- Robotikas pulciņš 1-6.klasēm

Kokneses novada dome īsteno
Eiropas Sociālā fonda projektu „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, kura ietvaros Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā un
Bebru pamatskolā tiek finansētas
aktivitātes, kas sniedz atbalstu skolēniem mācībās, ņemot vērā viņu
intereses, spējas, talantus, arī grūtības un individuālu nodarbību nepieciešamību. Lielākā finansējuma
daļa tiks atvēlēta mūsdienās augstu
vērtētajai STEM jomai (matemātika, dabaszinātnes, tehnoloģijas),
pievēršot īpašu uzmanību praktiskai pieejai un skolēnu intereses veicināšanai.

Bebru pamatskolā:
Mācību saturs:
- Logopēda konsultācijas ārpus
mācību stundām Bebru pamatskolā
1.-4. klasēm
Ārpus stundu pasākumi:

Ilmāra Gaiša
Kokneses vidusskolā:
Mācību saturs:
- Logopēda konsultācijas ārpus
mācību stundām Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā 5.-6.klasēm
- Diskusiju klubs “Prezentēšanas māksla” Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā 10.-12.klasēm
Ārpus stundu pasākumi:
- Radošā darbnīca “Mazie ķīmiķi 2.-4.klasēm” Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā
- Ķīmiķu radošā darbnīca 5-6.
klasēm
- Pulciņš “Saistošā ķīmija 7.-9.
klasēm”
- Robotikas pulciņš 1.-.4.klasēm
- Robotikas pulciņš 5.-.6.klasēm
- Radošās darbnīcas “Modolēšana 8.-.9.klasēm”
- Radošās darbnīcas “Tradīcijas
un mode 7.-.9 klasēm”

- Radošās darbnīcas “Vide un
tēlotājmāksla 6.-.9 klasēm””

Mācību saturs:
Ilmāra Gaiša
Kokneses
vidusskolā un Bebru
pamatskolā:
- Zinātkāres centra “ZINOO
Cēsis” apmeklējums 5.-9.klasēm
- Izziņas un eksperimentu centra “Lielvārdi” apmeklējums 5.-9.
klasēm
Projekta mērķis ir nodrošināt
Latvijas izglītības pakalpojumu
daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un
ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo
kompetences un mācību sasniegumus.
Projektā plānotās izmaksas
Kokneses novadam 2017.-2018.
gadam ir 39 568,10 EUR, tai skaitā
Eiropas Sociālā fonda finansējums
– 33 632,89 EUR un valsts budžeta
līdzfinansējums – 5 935,21 EUR.
Anda Mikāla, , Kokneses novada
domes Attīstības nodaļa

Noslēdzies ikgadējais biznesa ideju
konkurss iedzīvotājiem „ESI
UZŅĒMĒJS KOKNESES NOVADĀ!”
Lai atbalstītu un motivētu novada
iedzīvotājus jaunu produktu vai pakalpojumu radīšanai un sekmētu saimnieciskās darbības attīstību novadā,
līdz 2018.gada 15.janvārim Kokneses
novada dome organizēja pieteikumu
iesniegšanu ceturtajam biznesa ideju
konkursam iedzīvotājiem „Esi uzņēmējs Kokneses novadā!’’. Pavisam kopā
tika iesniegti četri pieteikumi. Konkursa pieteikumus izvērtēja vērtēšanas
komisija, kuras sastāvā bija Kokneses
novada domes pārstāvji, uzņēmēji, domes deputāti un uzņēmējdarbības konsultanti. Pirmo reizi komisijā bija arī finanšu institūcijas „ALTUM” pārstāvis.
Savas iesniegtās biznesa idejas konkursa dalībnieki 1.februārī prezentēja
vērtēšanas komisijai. Nauris Noreiks
iesniedza ideju par metālapstrādes pakalpojumu sniegšanu, Elvijs Strazds un
Pēteris Draguns vēlas piedāvāt fotogrāfiju apstrādes un dizaina pakalpojumus,
Katrīna Šole plāno izveidot kafijas kiosku koprades telpās Koknesē, savukārt
Gitas Tenisas ideja ir garšaugu sāls ražošana.
Izvērtējot visas idejas, konkursa
vērtēšanas komisija pieņēma lēmumu
1.vietu un finansējumu 1600,00 eiro apmērā piešķirt Naurim Noreikam, 2.vietu nepiešķirt vispār, savukārt piešķirt
divas 3.vietas un naudas balvu 800 eiro

divām dalībniecēm – Katrīnai Šolei un
Gitai Tenisai. Visiem konkursa dalībniekiem tiek piedāvātas arī apmaksātas
individuālas konsultācijas piecu stundu
apmērā pie uzņēmējdarbības konsultantes Ievas Kornes, lai rūpīgi izvērtētu
savas idejas tālāko attīstību un saņemtu
profesionāla speciālista ieteikumus, kas
ļautu pilnveidot ideju un labāk attīstīt
uzņēmējdarbību.
Kokneses novada dome izsaka
lielu pateicību visiem konkursa dalībniekiem, kuri iesniedza savas iecerētās
biznesa idejas. Paldies arī vērtēšanas komisijai par ieguldīto laiku un darbu pieteikumu vērtēšanā. Aicinām visus iedzīvotājus, kuriem ir izlolota sava ideja
uzņēmējdarbības uzsākšanai, sekot līdzi
pašvaldības informācijai novada mājaslapā www.koknese.lv un avīzē „Kokneses Novada Vēstis”, lai laikus sagatavotu
un iesniegtu pieteikumu nākamajam
biznesa ideju konkursam, kas tiks izsludināts gada otrajā pusē. Kokneses novada dome ir gatava atbalstīt uzņēmējdarbības iniciatīvas Kokneses novadā, lai
sekmētu novada ekonomisko izaugsmi
un nodrošinātu iedzīvotājiem patīkamu
un kvalitatīvu dzīves vidi. Novēlam visiem konkursa dalībniekiem īstenot savas idejas un sasniegt izvirzītos mērķus!
Kokneses novada domes
Attīstības nodaļa
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KOKNESES NOVADA DOMES 2017. gada 29. novembra SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 15/2017

Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un
lietošanas kārtību Kokneses novadā
Apstiprināti ar Kokneses novada domes
2017.gada 29.novembra sēdes lēmumu
Nr.6.2(prot.Nr.14).
Precizēti ar Kokneses novada domes
2017.gada 27.decembra sēdes lēmumu
Nr.7.15(prot.Nr.15).
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu,
43.panta pirmās daļas 11.punktu un
trešo daļu, Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturto daļu

I. Vispārīgie
jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk
– noteikumi) nosaka:
1.1. kārtību, kādā ūdensapgādes
tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai
ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, tai skaitā
prasības komercuzskaites mēraparāta
mezgla izbūvei;
1.2. centralizētās ūdensapgādes
sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas
un aizsardzības prasības, tai skaitā,
prasības notekūdeņu novadīšanai
centralizētajā kanalizācijas sistēmā,
brīvkrānu un ugunsdzēsības ierīču
lietošanas un aizsardzības prasības;
1.3. sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos
noteikumus, tai skaitā līguma slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtību;
1.4. administratīvo atbildību par
šo noteikumu pārkāpšanu.
2. Noteikumos ietvertie termini
lietoti Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un saistīto normatīvo
aktu izpratnē.
3. Lietoto terminu skaidrojums:
3.1. Blakus patērētājs – persona,
kas izmanto Patērētāja īpašumā, valdījumā vai atbildībā esošo ūdensapgādes sistēmu ūdens saņemšanai vai
kanalizācijas sistēmu notekūdeņu
novadīšanai;
3.2. Objekts – Patērētāja nekustamais īpašums vai dzīvokļu īpašumu
māja, kurai ir Pievads centralizētajai
ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai;
3.3. Pakalpojuma līgums – sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgums starp Patērētāju un
Pakalpojuma sniedzēju par noteikta
veida sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanas, lietošanas,
uzskaites un norēķinu kārtību, kā arī
abu pušu tiesībām, pienākumiem un
atbildības robežām;
3.4. Pakalpojuma sniedzējs –SIA
“ Kokneses Komunālie pakalpojumi”,
Bebru pagasta pārvalde, Iršu pagasta pārvalde, kas sniedz sabiedriskos
ūdenssaimniecības
pakalpojumus
(turpmāk – ūdenssaimniecības pakalpojums) Kokneses novadā;
3.5. Pievads – Patērētāja atbildībā
esošs ūdensapgādes ārējās sistēmas
atsevišķs ievads, kas nodrošina Patērētāja Objektu ar ūdensapgādi un
kanalizācijas ārējās sistēmas atsevišķs
izvads, kas nodrošina notekūdeņu
novadīšanu no Patērētāja Objekta;
3.6. Patērētājs – nekustamā īpašuma īpašnieks (dzīvokļu īpašumu
mājā – visi dzīvokļu īpašnieki) vai

valdītājs, kurš saņem noteikta veida
sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus, pamatojoties uz noslēgtu Pakalpojuma līgumu;
3.7. Tīklu piederības shēma – Pakalpojuma sniedzēja sagatavota atbildības robežu shēma, kurā norādītas
robežas, kurās par ūdensapgādes un
kanalizācijas tīkliem un būvēm atbild
Pakalpojuma sniedzējs un Patērētājs.
Atbildības robežu shēma ir Pakalpojuma līguma neatņemama sastāvdaļa.
3.8. Ūdens patēriņa norma komercuzskaitei – ūdens patēriņa
norma (m3 /mēnesī) vienam iedzīvotājam, kurš ūdenssaimniecības pakalpojumu saņem neizmantojot patēriņa uzskaites mērierīces, atbilstoši
noteikumu 2. Pielikumam.
4. Noteikumu mērķis ir noteikt
sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu (turpmāk – ūdenssaimniecības pakalpojumi) sniegšanas
un lietošanas kārtību, lai veicinātu
kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību
un nodrošinātu Patērētājus ar nepārtrauktiem pakalpojumiem, uzlabotu
vides situāciju Kokneses novadā un
dabas resursu racionālu izmantošanu.
5. Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām
Kokneses novada teritorijā.
6. Šie noteikumi neattiecas uz lietus notekūdeņu novadīšanu kanalizācijas šķirt sistēmā un uz decentralizētajiem kanalizācijas pakalpojumiem.

II. Kārtība, kādā
ūdensapgādes
vai kanalizācijas
tīkli vai būves
tiek pievienotas
centralizētajai
ūdensapgādes un
centralizētajai
kanalizācijas sistēmai
7. Kārtību, kādā ūdensapgādes un
kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes
sistēmai un centralizētajai kanalizācijas sistēmai nosaka Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums, saistītie
Ministru kabineta noteikumi un šie
noteikumi.
8. Nekustamā īpašuma īpašnieks
vai valdītājs, iesniedzot Pakalpojuma
sniedzējam aizpildītu tehnisko noteikumu saņemšanas pieprasījumu,
papildus normatīvajos aktos noteiktajam, šajā pašā pieprasījumā apstiprina piekrišanu to personas datu
apstrādei un pastāvīgai uzglabāšanai,
kas ietverti tehnisko noteikumu pieprasījumā.
9. Nekustamā īpašuma īpašnieks,
valdītājs vai tā pilnvarotā persona
pieprasa Pakalpojuma sniedzējam
tehniskos noteikumus, papildus normatīvajos aktos noteiktajam, arī šādos gadījumos:
9.1. centralizētās ūdensapgādes
sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvadu pārbūves,
atjaunošanas un nojaukšanas gadījumā;
9.2. nekustamā īpašumā esošā
Pievada pārbūves, atjaunošanas un
nojaukšanas gadījumā.
10. Ja nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam, pieprasot
tehniskos noteikumus, ir parādu

saistības par Pakalpojuma sniedzēja
sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, Pakalpojuma sniedzējs
var atteikt izsniegt tehniskos noteikumus līdz minēto parādu saistību
nokārtošanai.
11. Tehnisko noteikumu derīguma termiņš ir 2 gadi.
12. Nekustamā īpašuma pieslēgšana centralizētās ūdensapgādes un
centralizētās kanalizācijas sistēmai ir
obligāta teritorijās, kurās saskaņā ar
pašvaldības teritorijas plānojumu ir
ierīkojamas centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas un
ja piegulošajā ielā ir izbūvēti centralizētās ūdensapgādes sistēmas un
centralizētās kanalizācijas sistēmas
cauruļvadi, t.sk., arī jaunbūves būvniecības gadījumā. Tas neattiecas uz
gadījumiem , kad nekustamā īpašumā ir ierīkota sertificēta notekūdeņu
un kanalizācijas attīrīšanas iekārta,
kad zemes gabals ir neapbūvēts vai
no nekustamā īpašuma noteiktā lietošanas veida neizriet ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanas
nepieciešamība.
13. Ja Patērētājs ūdensapgādei izmanto arī vietējo ūdens ieguves avotu, to aizliegts savienot ar Pakalpojuma sniedzēja centralizēto ūdensapgādes sistēmu. Patērētājs ir atbildīgs
arī par komercuzskaites mēraparāta
mezgla izbūvi, lai varētu veikt vietējā
ūdens ieguves avota patēriņa uzskaiti
14. Sanitāri tehniskās ierīces (piemēram: traps grīdā, izlietne, duša vai
sēdpods), kas novietotas zemāk par
tuvākās skatakas vāka līmeni (piemēram pagrabos), jāpievieno atsevišķai kanalizācijas sistēmai, izolēti no
augstāk izvietoto telpu kanalizācijas,
izbūvējot atsevišķu izlaidi un ierīkojot uz tās aizbīdni vai vienvirziena
vārstu. Aiz aizbīdņa vai vārsta ūdens
tecēšanas virzienā pieļaujams pievienot augstāk novietoto stāvu kanalizācijas sistēmas.
15. Pēc pievada izbūves pabeigšanas nekustamā īpašuma īpašnieks
Pakalpojuma sniedzējam iesniedz:
15.1. izbūvēto tīklu izpildmērījuma plānu grafiskā un digitālā formā;
15.2. kanalizācijas pašteces tīkliem TV inspekcijas rezultātus tiem
cauruļvadiem, kuru dn≥160mm;
15.3. ūdensvada tīkliem – spiediena testa rezultātus
16. Pēc 15. punktā minēto dokumentu izvērtēšanas Pakalpojuma
sniedzējs veic komercuzskaites mēraparāta mezgla pārbaudi un izsniedz
Pievada izbūves atzinumu, kurš ir nepieciešams nosacījums Pakalpojuma
līguma noslēgšanai.
17. Pēc nekustamā īpašuma Pievada izbūves un pievienošanas centralizētajam kanalizācijas tīklam,
nekustamā īpašnieka vai valdītāja
pienākums ir likvidēt viņa īpašumā
esošās būves un sistēmas, kuras tika
izmantotas nekustamajā īpašumā radīto komunālo notekūdeņu uzkrāšanai un var radīt kaitējumu videi.
18. Pēc nekustamā īpašuma Pievadu izbūves un pievienošanas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai
un/vai centralizētajai kanalizācijas
sistēmai Pakalpojuma līguma noslēgšana ir obligāta.
19. Ja Pievadu centralizētajai

ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai nav
iespējams pievienot tīklu izvietojuma dēļ, tad Pakalpojuma sniedzējs
ir tiesīgs atļaut nekustamā īpašuma
īpašniekam kā Blakus patērētājam
pievadu pievienot pie cita Patērētāja
ūdensapgādes (aiz komercuzskaites
mēraparāta mezgla) un kanalizācijas cauruļvadiem, tai skaitā šķērsojot
cita īpašnieka nekustamo īpašumu,
ja šāda pievienošana ir rakstveidā
saskaņota ar zemes īpašnieku un
Patērētāju, un šāda pievienošana nepasliktina ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojuma saņemšanu citiem
Patērētājiem. Šādā gadījumā ir jābūt
saskaņotai Tīklu piederības shēmai
un noslēgtam līgumam starp Blakus
patērētāju un Patērētāju.
20. Ja nav iespējams komercuzskaites mēraparāta mezglu izbūvēt
normatīvajos aktos noteiktajā vietā,
Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs atļaut to izbūvēt citā saskaņotā vietā,
ar tiesībām Pakalpojuma sniedzējam
piekļūt komercuzskaites mēraparāta
mezglam.
21. Pēc komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūves, Pakalpojuma sniedzējs uzstāda verificētu
komercuzskaites mēraparātu, kas ir
Pakalpojuma sniedzēja īpašums.
22. Pakalpojuma sniedzējam ir
tiesības par saviem līdzekļiem aprīkot komercuzskaites mēraparātus ar
attālinātu datu nolasīšanu un šos rādījumus izmantot pakalpojuma apjoma uzskaitei.
23. Ja komercuzskaites mēraparāta mezgla atrašanās vieta ir Patērētāja
atbildības robežās, Patērētājs atlīdzina Pakalpojuma sniedzējam izdevumus komercuzskaites mēraparāta
zādzības vai bojāšanas gadījumā, pēc
to faktiskiem apmēriem, kas saistīti
ar jauna komercuzskaites mēraparāta
iegādi un uzstādīšanu.
24. Pakalpojuma sniedzējs ūdens
spiedienu centralizētajā ūdensapgādes sistēmā nodrošina atbilstoši
normatīvo aktu prasībām. Ja Objekta
ūdensapgādes iekšējā sistēmā ir nepieciešams augstāks ūdens spiediens,
Patērētājs, saskaņojot ar Pakalpojuma sniedzēju, par saviem līdzekļiem
nodrošina vietējo ūdens spiediena
paaugstināšanas iekārtu izbūvi.

III. Centralizētās
ūdensapgādes
sistēmas un
centralizētās
kanalizācijas
sistēmas
ekspluatācijas,
lietošanas un
aizsardzības prasības
3.1. Ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmu piederība un uzturēšana
25. Pakalpojuma sniedzēja īpašumā vai valdījumā ir:
25.1. maģistrālie un sadalošie
ūdensvada tīkli;
25.2. ūdens ieguves urbumi,
ūdens attīrīšanas iekārtas, ūdens
spiedienu paaugstinošas sūkņu stacijas, ūdenstorņi, rezervuāri;
25.3. maģistrālie un sadalošie kanalizācijas tīkli;
25.4. notekūdeņu attīrīšanas ie-

kārtas, kanalizācijas sūkņu stacijas,
kanalizācijas spiedvadi, pašteces kanalizācijas tīkli;
25.5. iepriekš minētajos apakšpunktos minēto ūdensapgādes un
kanalizācijas tīklos esošās skatakas,
kontrolakas, cauruļvadu armatūra,
hidranti un hidrantu plāksnītes;
25.6. komercuzskaites mēraparāti.
26. Pakalpojuma sniedzēja apkalpes zonā var būt ūdensvada un kanalizācijas infrastruktūras daļas, kuras
nav Pakalpojuma sniedzēja īpašumā
vai valdījumā, bet kuras tam ir nodotas pakalpojuma sniegšanai, un
noteiktas Patērētāja un Pakalpojuma
sniedzēja noslēgtā līgumā vai līgumā
par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu ar pašvaldību.
Pakalpojumi, kas saistīti ar šīs
infrastruktūras apkalpošanu, nav uzskatāmi par sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, un to
maksai ir jābūt noteiktai attiecīgajā
līgumā, ja tāda paredzēta.
27. Pēc saskaņošanas ar Patērētāju Pakalpojuma sniedzējs savu sistēmu uzturēšanai ir tiesīgs jebkurā laikā apsekot Patērētāja nekustamo īpašumu, lai pārliecinātos par ūdensapgādes un kanalizācijas inženierbūvju
ekspluatācijas drošību un atbilstību
ekspluatācijas noteikumiem.
28. Gadījumā, ja Pakalpojuma sniedzējs konstatē centralizētās
ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas sistēmas drošas ekspluatācijas apdraudējuma riskus, tas var
nekavējoties atslēgt Patērētāja ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu no
centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas.

3.2. Prasības notekūdeņu novadīšanai
centralizētajā kanalizācijas sistēmā
29. Centralizētajā kanalizācijas
sistēmā ir atļauts novadīt sadzīves
notekūdeņus:
29.1. kuri nekaitē centralizētās
kanalizācijas sistēmas būvēm un neietekmē būvju funkcijas, to ekspluatācijas mūžu;
29.2. kuri nav bīstami centralizētās kanalizācijas sistēmas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apkalpojošā
personāla veselībai;
29.3. kurus kopā ar sadzīves notekūdeņiem var attīrīt Pakalpojuma
sniedzēja notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, ievērojot Pakalpojuma sniedzējam izsniegtās piesārņojošās darbības atļaujas prasības un izsniegtos
tehniskos noteikumus, kā arī attīrīšanas iekārtu tehnoloģiskos parametrus;
29.4. kuru temperatūra nepārsniedz +40°C, un vides pH ir robežās
no 6,5 līdz 8,5;
29.5. kuri nesatur vielas, kuras
piesārņo kanalizācijas cauruļvadus
vai nogulsnējas uz kanalizācijas skataku sienām (piemēram – tauki);
29.6. kuru sastāvā piesārņojošo vielu koncentrācijas nepārsniedz
1.pielikumā noteiktās maksimāli pieļaujamās koncentrācijas.
30. Ja Patērētāja novadāmo notekūdeņu piesārņojums pārsniedz
1.pielikumā maksimāli pieļaujamās
koncentrācijas, tad:
30.1. Patērētāja notekūdeņiem,

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
pirms to novadīšanas centralizētajā
kanalizācijas sistēmā, jābūt attīrītiem
vietējās attīrīšanas iekārtās tādā pakāpē, ka netiek pārsniegtas piesārņojošo vielu maksimāli pieļaujamās
koncentrācijas, kas norādītas 1.pielikumā;
31. Patērētāja pienākums ir nekavējoties ziņot Pakalpojuma sniedzējam par paaugstināta piesārņojuma
rašanos novadāmajos notekūdeņos
tehnoloģisku avāriju gadījumā, kā arī
ziņot par atklātiem bojājumiem centralizētajā ūdensapgādes vai centralizētajā kanalizācijas sistēmā.
32. Gadījumos, ja noteikumu
3o.punktā minētais piesārņojums
tiek konstatēts iepludinātajos notekūdeņos centralizētajā kanalizācijas
sistēmā un to pieņemšanas nosacījumi nav noteikti Pakalpojuma līgumā
ar Pakalpojuma sniedzēju, un tas var
izraisīt vai izraisa avāriju centralizētajā kanalizācijas sistēmā vai notekūdeņu attīrīšanas iekārtas darbības
traucējumus, tad Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības pārtraukt notekūdeņu pieņemšanu bez brīdinājuma.
33. Pakalpojuma sniedzējam ir
tiesības veikt paraugu noņemšanu
un ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklu apsekošanu Patērētāja nekustamajā īpašumā, ja Pakalpojuma sniedzēja notekūdeņu attīrīšanas iekārtu
ieplūdē vai kanalizācijas tīklos tiek
konstatēts paaugstināts notekūdeņu
piesārņojums. Patērētājam nav tiesību aizliegt paraugu noņemšanu.
34. Centralizētajā kanalizācijas
sistēmā ir aizliegts novadīt notekūdeņus, kuri satur:
34.1. Prioritārās vielas, kuras atzītas par ūdens videi īpaši bīstamām
un kuru emisiju un noplūdi nepieciešams novērst līdz normatīvajos aktos
noteiktajam laikam;
34.2. degošus piemaisījumus un
izšķīdinātas gāzveida vielas, kuras
var veicināt uzliesmojošu maisījumu
rašanos centralizētajā kanalizācijas
sistēmā;
34.3. bioloģiski nedegradējamas
sintētiskās virsmas aktīvās vielas
(SVAV);
34.4. skābes un citas vielas, kuras
var izraisīt cilvēka veselībai bīstamu
gāzu (sērūdeņraža oglekļa oksīda,
zilskābes, sēroglekļa u.c.) izdalīšanos;
34.5. radioaktīvas vielas;
34.6. cietus priekšmetus, tekstilizstrādājumus, smiltis, grunti, eļļas,
taukus un citas vielas, kas var veicināt
centralizētās kanalizācijas sistēmas
(vai cauruļvadu) aizsērēšanu;
34.7. nesasmalcinātus pārtikas un
ražošanas atkritumus, koncentrētus
šķīdumus, atslāņa un krāsvielu šķīdumus, kas radušies, skalojot cisternas, kublus un tml.
34.8. smago metālu savienojumus
un citas vielas, kas pasliktina notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības
procesā radušos notekūdeņu dūņu
kvalitāti un nelabvēlīgi ietekmē to
apsaimniekošanu;
34.9. izlietotos ķīmisko reaģentus
un bīstamu bakteriālo piesārņojumu;
34.10. naftas produktus un to savienojumus.

3.3. Prasības centralizēto ūdensapgādes
un kanalizācijas sistēmu ekspluatācijai
un aizsardzībai
35. Jebkurai personai ir aizliegts:
35.1. patvaļīgi, neievērojot šo noteikumu prasības, pievienoties centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem;
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35.2. novietot automašīnas un
cita veida transporta tehniku vai citus smagus priekšmetus uz atbilstoši
apzīmētām hidrantu akām;
35.3. centralizētās kanalizācijas
tīklu skatakās izliet decentralizēto
kanalizācijas sistēmu notekūdeņus,
asenizācijas un citus notekūdeņus, kā
arī izmest cietos atkritumus vai citus
priekšmetus;
35.4. centralizētās kanalizācijas
tīklā novadīt nokrišņu un gruntsūdeņus;
35.5. bez saskaņošanas ar Pakalpojumu sniedzēju veikt jebkādas
darbības Pakalpojuma sniedzēja īpašumā vai valdījumā esošajās centralizētās ūdensapgādes un centralizētās
kanalizācijas sistēmās;
35.6. atvērt un nocelt centralizētās ūdensapgādes un centralizētās
kanalizācijas tīklu skataku vākus, izņemot pakalpojuma sniedzējus;
35.7. bojāt centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas infrastruktūru un
aprīkojumu;
35.8. bojāt ugunsdzēsības hidrantu un citu iekārtu informatīvās plāksnītes.
36. Nekustamā īpašuma īpašnieks
vai valdītājs nedrīkst kavēt plāksnīšu
ar hidrantu, armatūras un skataku izvietojuma norādi izvietošanu uz ēku
sienām vai žogiem.
37. Ja Patērētāja ūdensapgādes
sistēmā trūkst noslēgarmatūras, kanalizācijas sistēmā nav hermētiski
aizvērtas revīzijas (ēkas iekšējā kanalizācijas sistēmā ierīkota speciāla
lūka, iespējai tīrīt kanalizācijas tīklus
u.c.), ir bojāti Patērētāja ēkas iekšējie
ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkli,
vai netiek ievērotas šo noteikumu un
būvnormatīvu prasības, Patērētājs ir
atbildīgs par iespējamām sekām.
38. Pakalpojumu lietotājiem,
kuru īpašumos tiek veikta sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana vai pārtikas ražošana, jābūt izbūvētiem tauku uztvērējiem.
39. No decentralizētajām kanalizācijas sistēmām savāktos sadzīves
notekūdeņus drīkst novadīt centralizētajā kanalizācijas sistēmā tikai Pakalpojuma sniedzēja noteiktās, speciāli izveidotās notekūdeņu pieņemšanas vietās, pamatojoties uz noslēgtu līgumu par šiem pakalpojumiem.
40. Jebkura persona, atklājot bojājumus centralizētās ūdensapgādes
sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas infrastruktūrā, tiek aicināta par to nekavējoties ziņot Pakalpojuma sniedzējam uz tā mājaslapā
norādītājiem diennakts tālruņiem.

3.4. Ugunsdzēsības ierīces, to lietošanas
un aizsardzības prasības
41. Ja Patērētāja komercuzskaites mēraparāta mezglā ir apvadlīnija,
kas nodrošina ugunsdzēsības iekšējā
ūdensvada un/vai Patērētāja teritorijā
esošo hidrantu darbību, Pakalpojuma sniedzējs noplombē apvadlīnijas
aizbīdni noslēgtā stāvoklī un sastāda
plombēšanas aktu. Patērētājs ir atbildīgs par plombas tehnisko stāvokli
un saglabāšanu.
42. Noņemt noteikumu 41.punktā minēto plombu no apvadlīnijas
aizbīdņa drīkst tikai dzēšot ugunsgrēku vai ugunsdzēsības dienestam
veicot ugunsdzēsības sistēmas pārbaudi. Patērētājam 24 stundu laikā
jāpaziņo Pakalpojuma sniedzējam
par notikušo ugunsgrēku vai ugunsdzēsības sistēmas pārbaudi un jāiz-

sauc Pakalpojuma sniedzēja pārstāvis
aizbīdņa noplombēšanai.
43. Lietot ūdeni no ugunsdzēsības hidrantiem ir atļauts tikai ugunsgrēka gadījumā un Pakalpojuma
sniedzēja vajadzībām.
44. Pakalpojuma sniedzējs atsevišķos gadījumos var atļaut lietot
ūdeni no ugunsdzēsības hidrantiem,
ja par izlietoto ūdeni tiek samaksāts,
atbilstoši komercuzskaites mēraparāta rādījumiem, ja tāds ir uzstādīts, vai
pamatojoties uz Pakalpojuma sniedzēja veikto aprēķinu.

3.5. Brīvkrānu izmantošanas kārtība
45. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs likvidēt ūdens brīvkrānus vietās,
kur nekustamā īpašuma īpašniekiem
ir nodrošināta iespēja izbūvēt ūdensvada Pievadu un saņemt centralizētus ūdensapgādes pakalpojumus.
46. Lai izmantotu ūdens brīvkrānus ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanai nekustamajā
īpašumā, Patērētājam ir jāizbūvē
komercuzskaites mēraparāta mezgls
un jānoslēdz Pakalpojuma līgums ar
Pakalpojuma sniedzēju.
47. Aizliegts bojāt ūdens brīvkrānus, kā arī tiem pievienot caurules
ūdens ņemšanai.
48. Gadījumos, ja tiek konstatēts
brīvkrāna bojājums, par to nekavējoties jāziņo Pakalpojuma sniedzējam
uz tā mājaslapā norādītājiem diennakts tālruņiem.
49. Patērētājam, kam ir noslēgts
līgums ar Pakalpojuma sniedzēju
par ūdenssaimniecības pakalpojumu
nodrošināšanu nekustamajam īpašumam, izmantojot ūdens brīvkrānu,
patērēto ūdens daudzumu no brīvkrāna nosaka pēc komercuzskaites
mēraparāta.

IV. Sabiedriskā
ūdenssaimniecības
pakalpojuma līgumā
ietveramie noteikumi,
līguma slēgšanas,
grozīšanas un
izbeigšanas kārtība
4.1. Pakalpojuma līguma slēgšana un
tajā ietveramie noteikumi
50. Pakalpojuma līgumu ar Pakalpojuma sniedzēju slēdz:
50.1. nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs;
50.2. dzīvojamās mājās, kas ir
sadalītas dzīvokļu īpašumos – dzīvojamās mājas pārvaldnieks vai dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotā
persona, attiecīgās dzīvojamās mājas
īpašnieka vārdā, ja tas paredzēts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas uzdevumā vai dzīvokļu īpašnieku kopības
lēmumā, vai pašvaldības pilnvarots
pārvaldnieks, gadījumos, kad dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības
nav pārņemtas no pašvaldības;
50.3. dzīvojamās mājās, kas nav
sadalītas dzīvokļu īpašumos – dzīvojamās mājas īpašnieks (kopīpašnieki) vai kāds no nekustamā īpašuma
kopīpašniekiem, kas pilnvarots citu
kopīpašnieku vārdā slēgt līgumu, vai
neuzdotās lietvedības ietvaros;
50.4. nedzīvojamo ēku gadījumos – visi kopīpašnieki vai kāds no
nekustamā īpašuma kopīpašniekiem,
kas pilnvarots citu kopīpašnieku vārdā slēgt līgumu;
50.5. persona, kas veic būvdarbus
nekustamajā īpašumā un izmanto sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus būvniecības laikā;

51. Pakalpojuma līguma sagatavošanai un noslēgšanai Pakalpojuma
līguma slēdzējs iesniedz sekojošu informāciju un dokumentus:
51.1. Aizpildītu noteiktas formas
iesniegumu līguma noslēgšanai;
51.2. uzrādot dokumentu, kas
apliecina nekustamā īpašuma piederību, (zemesgrāmatas apliecība,
pirkšanas un pārdošanas līgums,
maiņas līgums, dāvinājuma līgums
vai cits dokuments, kas apliecina,
ka īpašuma tiesības no atsavinātāja
pāriet ieguvējam, vai spēkā stājies tiesas spriedums, mantojuma apliecība
u.c.);
51.3. dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu vai dzīvokļu īpašnieku
kopības lēmumu par Pakalpojuma
līguma slēgšanu;
51.4. ja Pakalpojuma līgumu paraksta pilnvarota fiziska persona –
dokumentu, kas apliecina šīs fiziskās
personas tiesības parakstīt Pakalpojuma līgumu;
51.5. tehnisko informāciju (izpildmērījumu vai shēmu) par vietējo
ūdens ieguves vietu un/vai notekūdeņu decentralizēto savākšanas sistēmu, ja Pakalpojuma līguma slēdzējam tādas ir;
51.6. Daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu, gadījumā, ja daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku
kopība ir nolēmusi nodibināt tiešo
maksājumu sistēmu par saņemtajiem
sabiedriskajiem ūdenssaimniecības
pakalpojumiem. (Tiešo maksājumu
sistēmas gadījumā, norēķinu kārtība
tiek atrunāta Pakalpojuma līgumā.)
52. Pakalpojuma sniedzējs, ja tas
nepieciešams līguma noslēgšanai, ir
tiesīgs:
52.1. pieprasīt iesniegt papildu
dokumentus vai informāciju, tai skaitā nekustamā īpašuma ūdensapgādes
un kanalizācijas iekšējo un ārējo sistēmu tīklu shēmas, lietus notekūdeņu
savākšanas tīklu shēmas, ziņas par
Objektā veicamās darbības profilu,
par ražošanā pielietojamām vielām
un bioloģiskiem atkritumiem, kas
tiek novadīti ar notekūdeņiem;
52.2. apsekot līguma slēdzēja nekustamā īpašumā esošās ūdensapgādes un kanalizācijas ārējās un iekšējās
sistēmas, lai pārliecinātos, ka iesniegtā informācija ir patiesa, atbilstoša
faktiskai situācijai un tā ir pietiekama
līguma noslēgšanai;
52.3. noteikt notekūdeņu paraugu noņemšanas vietas (kontrolakas),
veidu, periodiskumu un apmaksas
kārtību;
52.4. pieprasīt iesniegt līguma par
tauku un naftas produktu uztvērēju
apkalpošanu un izvešanu kopiju vai
citus par apkalpošanu un izvešanu
apliecinošus dokumentus;
52.5. pieprasīt iesniegt līguma par
decentralizētās kanalizācijas sistēmas
notekūdeņu apkalpošanu un izvešanu kopiju vai citus par apkalpošanu
un izvešanu apliecinošus dokumentus.
53. Patērētājs pirms Pakalpojuma
līguma noslēgšanas informē Pakalpojuma sniedzēju, ja tas tehnoloģiskajos
procesos izmanto vai ja ražošanas
tehnoloģiskajā procesā rodas normatīvajos aktos definētās prioritārās
vai bīstamās vielas vai to grupas, par
kurām sniegta detalizēta informācija iesniegumā, lai saņemtu atļauju
piesārņojošās darbības veikšanai, un
kuras var tikt novadītas centralizētajā
kanalizācijas sistēmā.

54. Līguma slēdzējam, norēķināties par ūdenssaimniecības pakalpojumu jāsāk ar Pakalpojuma sniedzēja
pēdējo fiksēto ūdens uzskaites mēraparāta rādījumu, ja līguma slēdzējs
pārņemot nekustamo īpašumu nav
pieaicinājis Pakalpojuma sniedzēju
ūdens uzskaites mēraparāta rādījumu
fiksēšanai vai nevar uzrādīt ūdens uzskaites mēraparāta rādījumu fiksēšanas dokumentu (piem., nodošanas–
pieņemšanas aktu).
55. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs uzsākt ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu līguma slēdzējam
pirms līguma noslēgšanas procedūras
pabeigšanas, bet ne ilgāk kā 1 (vienu)
mēnesi, skaitot no rakstveida iesnieguma saņemšanas no līguma slēdzēja
par ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanu un līguma slēgšanu.
56. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt Pakalpojuma līguma
noslēgšanas procedūru, nosūtot Pakalpojuma līguma slēdzējam rakstveida paziņojumu, ja Pakalpojuma
līguma slēdzējs:
56.1. 1 (viena) mēneša laikā no
Pakalpojuma sniedzēja pieprasījuma
nav iesniedzis pieprasītos dokumentus un informāciju atbilstoši prasībām un nav parakstījis Pakalpojuma
sniedzēja sagatavoto līgumu;
56.2. nav veicis vai nav vienojies
ar Pakalpojuma sniedzēju par komercuzskaites mēraparāta mezgla
izbūvi;
56.3. nav nodrošinājis, ka ūdensapgādes un kanalizācijas Pievada tehniskais stāvoklis atbilst ekspluatācijas
prasībām.
57. Ja līguma noslēgšanas procedūra ir pārtraukta, Pakalpojuma
sniedzējs ir tiesīgs līguma slēdzēja
nekustamam īpašumam nekavējoties pārtraukt sniegt ūdenssaimniecības pakalpojumu. Pakalpojuma sniedzējs paziņojumam par
ūdenssaimniecības
pakalpojuma
pārtraukšanu, pievieno aprēķinu
par līguma noslēgšanas procedūras laikā sniegto ūdenssaimniecības
pakalpojumu, kas jāsamaksā rēķinā
noteiktajā termiņā.
58. Pakalpojuma līgums tiek sagatavots 1 (viena) mēneša laikā no
visu dokumentu iesniegšanas. Minētais termiņš tiek skaitīts no dienas,
kad Pakalpojuma sniedzējs ir saņēmis no Pakalpojuma līguma slēdzēja
visus nepieciešamos dokumentus Pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūras pabeigšanai.
59. Pakalpojuma līgumā, papildus citos normatīvajos aktos noteiktajam, iekļaujamas vismaz šādas ziņas un nosacījumi:
59.1. informācija par līdzējiem;
59.2. sniegtā ūdenssaimniecības
pakalpojuma veids un izmantošanas
mērķis;
59.3. adrese, kurā pakalpojums
tiek sniegts;
59.4. Pakalpojuma līguma un
pakalpojuma sniegšanas sākuma datums (ja tie nesakrīt);
59.5. atsauce uz to, ka norēķini
par ūdenssaimniecības pakalpojumu/–iem notiek saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu par apstiprinātajiem
ūdensapgādes un kanalizācijas novadīšanas tarifiem;
59.6. pakalpojumu uzskaites kārtība;
59.7. līgumsods vai samaksas nokavējuma procenti.
60. Pakalpojuma līgumam pievie-
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nojams Pakalpojuma sniedzēja sagatavota Tīklu piederības shēma, kurā,
ja nepieciešams, tiek norādītas arī
notekūdeņu paraugu ņemšanas vietas
(kontrolakas). Shēma ir neatņemama
Pakalpojuma līguma sastāvdaļa.
61. Iebildumi par Pakalpojuma
sniedzēja izrakstīto rēķinu Patērētājam jāiesniedz rakstiskā veidā
10(desmit) dienu laikā pēc rēķina
izsūtīšanas. Iesniegtie iebildumi
neatbrīvo no rēķina samaksas pilnā apmērā Pakalpojuma līgumā
noteiktajā termiņā. Pamatotu iebildumu gadījumā Pakalpojuma
sniedzējs veic korekcijas, izrakstot
rēķinu par nākamo norēķinu periodu.
62. Pakalpojuma līguma noteikumu izpildes kontrolei Pakalpojuma
sniedzējs ir tiesīgs pārbaudīt Patērētāja īpašumā esošās iekšējās un ārējās ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmas un to darbību. Pakalpojuma
sniedzējs par to informē Patērētāju,
kurš nav tiesīgs aizliegt Pakalpojuma
sniedzējam veikt inženierkomunikāciju pārbaudi. Ja veiktās pārbaudes
rezultātā tiek konstatēti pārkāpumi
Pakalpojuma līguma noteikumos,
Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt pakalpojuma sniegšanu līdz
brīdim, kad Patērētājs ir novērsis
konstatētos pārkāpumus vai vienojies
ar Pakalpojuma sniedzējs par pārkāpumu novēršanas kārtību un termiņiem.
63. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs veikt Patērētāja iesniegto datu atbilstības pārbaudi, nolasot faktiskos
ūdens uzskaites mēraparāta rādījumus par Patērētājam sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu daudzumu un, ja tiek konstatēta neatbilstība
Patērētāja iesniegtajiem datiem, Pakalpojuma sniedzējs veic pārrēķinu
un sagatavo rēķinu atbilstoši faktiskajiem rādījumiem.
64. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs sagatavot ikmēneša rēķinu pēc
Objekta vidējā patēriņa, ja tehnisku iemeslu dēļ, pielietojot attālinātu
komercuzskaites mēraparātu nolasīšanas sistēmu, nav iespējams saņemt ikmēneša patēriņa rādījumus.
Iegūstot faktiskos komercuzskaites
mēraparāta rādījumus, Pakalpojuma
sniedzējs veic pārrēķinu un sagatavo
rēķinu atbilstoši faktiskajiem rādījumiem.
65. Ja daudzdzīvokļu mājai tiek
pielietota tiešo norēķinu sistēma un
līgumā noteiktajā termiņā netiek
iesniegti ūdens mērītāju rādījumi,
Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs sa-
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gatavot ikmēneša rēķinu pēc dzīvokļa
vidējā ūdens patēriņa. Iegūstot faktiskos ūdens mērītāju rādījumus, Pakalpojuma sniedzējs veic pārrēķinu un
sagatavo rēķinu atbilstoši faktiskajiem rādījumiem.
66. Ja personai ir parādi par
ūdenssaimniecības pakalpojumiem,
ko tā saņem no Pakalpojuma sniedzēja tās īpašumā vai valdījumā esošajos nekustamajos īpašumos un šī
persona vēlas ar Pakalpojuma sniedzēju noslēgt līgumu par pakalpojumu saņemšanu citā īpašumā, Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs pieprasīt
Civillikumā paredzētu saistību izpildes nodrošinājumu (drošības naudas
iemaksu u.tml.) vai atteikties slēgt
jauno Pakalpojuma līgumu, kamēr šī
persona nav nokārtojusi parādus vai
nav noslēgusi ar Pakalpojuma sniedzēju vienošanos par minēto parādu
nokārtošanas kārtību.
67. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs sagatavot jaunu līgumu , ja notikušas izmaiņas normatīvajos aktos,
ir veikta ūdensapgādes sistēmas un
kanalizācijas sistēmas būvju izbūve,
pārbūve vai nojaukšana un citos gadījumos, kas ietekmē līguma noteikumu izpildi.
68. Ja Patērētājs ir izlēmis uz laiku
pārtraukt lietot ūdenssaimniecības
pakalpojumu, bet saglabāt līguma
spēkā esamību, Patērētāja pienākums
ir par to informēt Pakalpojuma sniedzēju un segt Pakalpojuma sniedzēja
izdevumus, kas saistīti ar ūdenssaimniecības pakalpojuma pārtraukšanu
un atjaunošanu.
69. Ja Pakalpojuma sniedzējs normatīvajos aktos, šajos noteikumos
vai līguma ietvaros noteikto iemeslu
dēļ ir pārtraucis ūdenssaimniecības
pakalpojuma sniegšanu, Patērētājam
nav tiesību patvaļīgi pieslēgties centralizētajai ūdensapgādes sistēmai
un centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Patērētājam ir pienākums segt
Pakalpojuma sniedzēja izdevumus,
kas saistīti ar ūdenssaimniecības pakalpojuma pārtraukšanu un atjaunošanu, pakalpojuma atjaunošana tiek
nodrošināta trīs darba dienu laikā no
minētās apmaksas veikšanas.

4.2. Pakalpojuma līguma grozīšanas
kārtība
70. Pakalpojuma līgumu var grozīt, abām pusēm par to rakstiski vienojoties.
71. Normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, kas būtiski groza Pakalpojuma līguma noteikumus, Pakalpojuma
līguma noteikumi tiek piemēroti un

izpildīti tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā
ar normatīvā akta regulējumu.
72. Gadījumā, ja ir veikti būvdarbi, kas izmaina Pakalpojuma līgumā
iekļauto Tīklu piederības shēmu,
Pakalpojuma sniedzējs sagatavo aktuālo Tīklu piederības shēmu un tā
oriģināleksemplāru nosūta Patērētājam. Aktuālā Tīklu piederības shēma
stājas spēkā 1 (viena) mēneša laikā,
skaitot no tā nosūtīšanas dienas Patērētājam.
73. Pakalpojuma sniedzējs, slēdzot līguma grozījumus ar Patērētāju,
kuram ir parādi par saņemto ūdenssaimniecības pakalpojumu, ir tiesīgs
atlikt slēgt līguma grozījumus ar Patērētāju, tai skaitā par ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanu citos
Patērētāja Objektos, ja tas nav izpildījis spēkā esošas saistības ar Pakalpojuma sniedzēju.

4.3. Pakalpojuma līguma izbeigšanas
kārtība
74. Pakalpojuma līgums ir spēkā
līdz brīdim, kad:
74.1. puses Pakalpojuma līgumu
izbeidz savstarpēji vienojoties;
74.2. Pakalpojuma līgums, 30
(trīsdesmit) dienu iepriekš rakstiski
brīdinot, tiek izbeigts pēc Patērētāja
pieprasījuma;
74.3. Pakalpojuma līgumu noteikumu 75.punktā paredzētajā kārtībā
izbeidz Pakalpojuma sniedzējs ;
74.4. beidzas Pakalpojuma līguma termiņš;
74.5. ir atsavināts nekustamais
īpašums un jaunais īpašnieks 3 (trīs)
mēnešu laikā no nekustamā īpašuma
atsavināšanas brīža nav nodrošinājis
jauna Pakalpojuma līguma noslēgšanu.
75. Pakalpojuma sniedzējs var
vienpusēji izbeigt Pakalpojuma līgumu:
75.1. ja mainoties nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam, jaunais īpašnieks vai valdītājs iesniegumu Pakalpojuma līguma noslēgšanai
ir iesniedzis, bet Patērētājs paziņojumu par Pakalpojuma līguma izbeigšanu nav iesniedzis;
75.2. Patērētājam izbeidzas valdījuma tiesības (piemēram, no pārvaldīšanas saistībām izrietošus Pakalpojuma līgumus izbeidz dzīvokļu īpašnieku kopības noteiktajā datumā);
75.3. brīdinot Patērētāju 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš, gadījumā,
kad pakalpojumu patēriņa uzskaites
izmaiņu rezultātā Patērētājs iegūst
Blakus patērētāja statusu, kuram nav
iespējams nodrošināt tiešu pakalpo-

jumu sniegšanu;
75.4. pilnvarotās personas maiņas
gadījumā;
75.5. ja Patērētājs ir mainījis Pakalpojuma līgumā noteikto ūdensapgādes izmantošanas mērķi;
75.6. ja Patērētājs vairāk kā 6
(sešus) mēnešus Pakalpojuma sniedzējam nav iesniedzis informāciju
par lietoto pakalpojumu apjomu,
nav informējis par ūdenssaimniecības pakalpojumu nelietošanu un nav
atbildējis uz Pakalpojuma sniedzēja
rakstisko brīdinājumu par Pakalpojuma līguma laušanu.
76. Izbeidzot Pakalpojuma līgumu, Pakalpojuma sniedzējs nekustamajam īpašumam pārtrauc sniegt
ūdensapgādes un/vai kanalizācijas
pakalpojumus.
77. Ja Pakalpojuma līgums tiek
izbeigts, pakalpojuma lietotāja pienākums ir veikt galīgo norēķinu Pakalpojuma sniedzēja noteiktajā termiņā
par saņemtajiem ūdenssaimniecības
pakalpojumiem

V. Administratīvā
atbildība par
noteikumu
pārkāpšanu
78. Par noteikumu 12.; 13.; 35.;
36.; 38.; 39.; 41.; 42.; 47.; 69. punktā
minēto prasību neievērošanu izsaka
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu
fiziskajām personām līdz 350 euro
(trīs simti piecdesmit euro), bet juridiskajām personām līdz 1400 euro
(viens tūkstotis četri simti euro).
79. Noteikumu izpildi kontrolēt
un sastādīt administratīvos protokolus savas kompetences robežās ir tiesīgas šādas amatpersonas:
79.1. Kokneses novada pašvaldības policisti;
79.2. Pakalpojuma sniedzēja
amatpersonas, ja tiesības sastādīt
administratīvo protokolu viņiem no-

Sveicēju vidū bija gan bērni, gan ģimenes ar
bērniem, gan pensionāru klubiņa “Pīlādzītis”
pārstāves. Speciālie viesi bija “Luterāņu stunda ”,
kas viesojās pie mums jau otro gadu pēc kārtas,
jo tik ļoti bērniem patika “Hip hop” deju nodarbība, kamēr pieaugušie un vecāki sildījās pie tases un Ērika vadītām sirds sarunām virtuvē.

Pēc deju nodarbības, kas ilga aptuveni
stundu, bērni parādīja sagatavoto priekšnesumu pieaugušajiem, kuri bija ļoti pārsteigti par
to, cik bērni ir atjautīgi un cik ļoti daudz var
iemācīties vienas stundas laikā. Par to īpašs
paldies deju pasniedzējam Nikam. Arī Dienas
centra dejotājas bija sagatavojušas priekšnesumu - deju no iepriekšējiem koncertiem.
Pārējā pēcpusdiena pagāja kavējoties atmiņās par iepriekšējiem gadiem, spilgtākajām atmiņām un braucieniem, labākajiem piedzīvojumiem, rakstījām arī novēlējumus, neizpalika
arī ballīšu spēles.
Man bija patiess prieks redzēt visus tik
kuplā pulkā! Paldies, ka jūs mums esat, jo jūs
esat tie, kas veido Kokneses Ģimenes atbalsta
dienas centru tieši tādu, kāds tas ir!

teiktas pašvaldības iekšējos normatīvajos aktos.
80. Administratīvos protokolus
izskata pašvaldības Administratīvā
komisija.
81. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo pārkāpējus no noteikumu pildīšanas.

VI. Noslēguma
jautājumi
82. Noteikumu 12. punktam noteikt 5 (piecu) gadu pārejas periodu
no noteikumu spēkā stāšanās dienas.
83. Noteikumu 38. punkts stājas
spēkā pēc 5 (pieciem ) gadiem no noteikumu spēkā stāšanās dienas.
84. Līdz Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un šo noteikumu spēkā stāšanās dienai noslēgto
Pakalpojuma līgumu noteikumi ir
spēkā tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā
ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu
likuma regulējumu, tā saistīto normatīvo aktu regulējumu un šiem
noteikumiem. Pretrunu konstatēšanas gadījumā, Patērētājam un
Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums nodrošināt Pakalpojuma līguma pārslēgšanu jaunā redakcijā.
Līdz Pakalpojuma līguma pārslēgšanas jaunā redakcijā, pretrunu
gadījumos ir piemērojami Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma
6.panta ceturtās daļas 3.punktā minētie sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līguma noteikumi
un šie noteikumi.
85. Saistošie noteikumi stājas
spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Kokneses novada domes laikrakstā “ Kokneses Novada Vēstis”.
86. Saistošo noteikumu 1. un
2.pielikums stājas spēkā vienlaicīgi ar
šiem noteikumiem.
Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs
(personiskais paraksts) D.Vingris

1.pielikums Kokneses novada domes 2017.gada 29.novembra saistošajiem
noteikumiem Nr.15/2017
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.

Piesārņojošā viela
Kopējās suspendētās vielas
Ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP)
Bioloģiskais skābekļa patēriņš (BSP5)
Kopējais fosfors
Kopējais slāpeklis

Maksimāli pieļaujamā
koncentrācija (mg/l)
No 120 līdz 450
No 210 līdz 740
No 150 līdz 350
NO 6 līdz 23
No 20 līdz 80

2.pielikums Kokneses novada domes 2017.gada 25.oktobra saistošajiem
noteikumiem Nr. 15/2017
Ūdens patēriņa norma, ja norēķiniem neizmanto
komercuzskaites mēraparātus
Nr.
Ēku labiekārtotības pakāpe
p.k.
1. Jebkura labiekārtotības pakāpe

Kokneses Ģimenes atbalsta dienas centram
12. dzimšanas diena!
Dzimšanas dienas tiek svinētas kuplā draugu
pulkā un par to, ka mums tādu tiešām ir daudz,
pārliecinājāmies 10.februāra pēcpusdienā, kad
Sociālā dienesta zālē pulcējās lieli un mazi, lai
sveiktu Kokneses Ģimenes atbalsta dienas centru
12 gados!
Ieva Ūtēna,
Kokneses Ģimenes atbalsta dienas centra vadītāja
Foto Sociālā dienesta vadītāja Baiba Tālmane

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Viena iedzīvotāja ūdens patēriņš
mēnesī (m3/mēn.)
4,15

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
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Par Kokneses novada pašvaldības 2018. gada budžetu
Plānojot izdevumus 2018.gadam galvenā uzmanība tika vērsta,
lai pašvaldības teritorijā uzlabotu iedzīvotāju labklājību un dzīves
līmeni, veicinātu uzņēmējdarbības attīstību, sakārtotu satiksmes
infrastruktūru, atbalstītu tūrisma aktivitātes un tūrisma infrastruktūras sakārtošanu, tādējādi sekmējot kopēju novada teritorijas
izaugsmi un novada attīstības programmas un investīciju plāna
īstenošanu.

IEŅĒMUMI

IZDEVUMI
Kopējie izdevumi sastāda 8 446 423 euro

Saskaņā ar Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013–2037.gadam, Kokneses pašvaldības 2018. gada budžetā
paredzētās lielākās investīcijas:

Mērķim “Uzņēmējdarbībai labvēlīga vide”
1. Projekta “Kokneses novada grants ceļu pārbūve un izbūve” realizācijai 295085 eiro.
2.Projekta Valsts kultūras pieminekļa “Kokneses pilsdrupas” konservācijas darbi un labiekārtošanas darbi”, Eiropas
reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansētās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un
dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus”
ietvaros” realizācijai 154816 eiro.
3.Projekta “Hanzas vērtības ilgtspējīgai savienībai” realizēšana, pieredzes apmaiņas braucieni, dalība projekta partneru pasākumos, žurnālistu vizītes u.c. aktivitātes projekta
Nr.LLI–211 “Ilgtspējīgu tūrisma pakalpojumu attīstība un
tūrisma infrastruktūras pieejamības uzlabošana” realizācijai
26530 eiro.
4.Projekta „Aizraujošais ceļojums muižu parkos četros gadalaikos” realizācija Latvijas–Lietuvas pārrobežu programmas
2014.–2020.gadam ietvaros “realizācijai 84267 eiro.
5.Projekta “Laivu parka kompleksa izbūve “No varjagiem
uz grieķiem” Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros” realizācijai 10 000 eiro.
6. Parka ielas remontam no Blaumaņa līdz Lāčplēša ielai
100 000 eiro .
7. Ūdenssaimniecības sistēmas remontam Bebru pagastā
50 000 eiro.

Nodokļu ieņēmumi. Nodokļu ieņēmumi ir lielākais budžeta ieņēmumu avots. 2018.gadā tie plānoti 2 983 394 euro
apmērā un tie ir par 171 226 euro jeb 6 % vairāk kā bija
plānots uz 2017. gada sākumu. Nodokļu ieņēmumi sastāda
41 % no kopējiem plānotajiem ieņēmumiem.
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, nekstamā
īpašuma nodokļiem un dotācijas finanšu izlīdzināšanai uz
1 iedzīvotāju salīdzinot ar 2017. gadu pieauguši par 7,4%.
2018. gadā tie ir 718 euro uz 1 iedzīvotāju (2017. gadā 668
euro). Iepriekšējā gadā pieaugums bija 6,8%,

Tāpat kā iepriekšējos gados vislielākais izdevumu īpatsvars
pēc funkcionālās kategorijas 46,0 % ir izglītībai.

Mērķim “Izglītības, kultūras un sporta
iespējām bagāta vide”
2. Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas jumta nesošo konstrukciju pārbūvei un pastiprināšanai 100 000 eiro .
3. Amatiermākslas un izglītības iestāžu pašdarbības kolektīvu materiālās bāzes (tērpu, inventāra, mūzikas instrumentu)
iegāde un atjaunošanai 5 200 eiro.
4. Projekta “Tērpu iegāde ELFLA projekta “Latviešu tautas
tērpu un kora tērpu iegāde Kokneses novada kolektīviem” ietvaros” realizācijai 18 492 eiro.
9.Kokneses brīvdabas estrādes pārbūvei un soliņu novietošanai Kokneses parka estrādē 230 000 eiro.
10. Vispārējiem latviešu Dziesmu un Deju svētkiem, kuros plānots, ka piedalīsies 13 mūsu novada kultūras kolektīvi,
13900 eiro.
11. Pensionāru, represēto nodaļas, Sarkanā Krusta un dažādu nevalstisko organizāciju un biedrību atbalstam 20 216 eiro.

Mērķim “Droša, sakārtota un veselīga vide”
1. Tilta ielas apgaismojuma sakārtošanai 500 eiro.
3. Koplietošanas meliorācijas grāvju tīrīšanai Dzeņu ielā
2000 eiro.
4. Projekta “Bērnu rotaļu laukuma izveide pie Kokneses Ģimenes atbalsta dienas centra ar ELFLA līdzfinansējumu” realizācijai 17 829 eiro.
5.Projekta “Atver sirdi Zemgalei” ietvaros alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Kokneses novadā “realizācijai 3000 eiro.
6. Projekta “Koknese – veselīga vide visiem” realizācijai
24137 eiro.
8.Atradzes kapu teritorijas labiekārtošana un paplašināšanai 3000 eiro.
9.Projekta “PROTI UN DARI” realizācijai 9000 eiro.
10.Kokneses parka un dīķu labiekārtošanai 4000 eiro.
Pašvaldību budžetu mērķis ir noteikt un pamatot, kāds līdzekļu apjoms tām nepieciešams ar likumu noteikto funkciju,
uzdevumu un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei periodā, kuram šie
līdzekļi ir paredzēti.
Sastādot 2018. gada budžeta projektu, pieejamie resursi
tika izvietoti atbilstoši novada attīstības prioritātēm, atbilstoši
attīstības stratēģijai, saskaņojot ar visām pagasta pārvaldēm un
iestādēm, un nodrošinot budžeta sabalansētību.
Kokneses novada konsolidētā budžeta ieņēmumi 2018.gadā
plānoti 7 895 627 euro apmērā, kas ir par 1 130 563 euro mazāk
kā bija plānots uz 2017. gada sākumu. Lielās ieņēmumu svārstības kopsumā ir saistītas ar dažadā apmēra mērķdotācijām
projektu realizācijai un ar Vecbebru profesionālās un vispārizglītojošās internātvidusskolas likvidāciju.

Valsts budžeta transferti. Valsts budžeta transferti veido otru ievērojamāko kopējo ieņēmumu daļu pēc nodokļu
ieņēmumiem. 2018.gadā prognozētais mērķdotāciju apjoms
noteiktam mērķim ir 3660846 euro (2017, gadā 4 985 993
euro) jeb 46,4 % no kopējiem ieņēmumiem. Tajā skaitā:
Izglītības iestādēm
(pedagogu atlīdzība, brīvpusdienas, mācību līdzekļi)

2 249 018

Mērķdotācijas projektiem un
citiem noteiktiem mērķiem

718 452

Vispārējie ieņēmumi

729 125

tai skaitā
Dotācija no pašval’dibu finanšu izlīdzināšanas fonda

683 596

Valsts budžeta dotācija

45 529

Pašvaldību budžetu transferti. Šie ir maksājumi, kurus
novada pašvaldība saņem no citām pašvaldībām, šajā gadā
to plānotais apjoms ir 330 662 euro jeb 4,2 % no kopējiem
ieņēmumiem un tos veido pašvaldību savstarpējie norēķini
par izglītības un sociālo iestāžu pakalpojumiem un finansējums Kokneses apvienotās būvvaldes uzturēšanai .
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi plānoti 642
601 euro apmērā jeb 8,0 % no kopējiem ieņēmumiem. Lielākie pašu ieņēmumi ir maksa par komunālajiem pakalpojumiem 135 015 euro, ieņēmumi par personu uzturēšanos
sociālās aprūpes iestādēs 192 164 euro, 100 000 euro PA
Kokneses sporta centra ieņēmumi, 40 070 euro Kokneses
sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas ieņēmumi. Pārējos ieņēmumus sastāda vecāku maksas izglītības iestādēm
un ieņēmumi no kultūras pasākumiem un citi maksas pakalpojumi.

3.2. SPECIĀLAIS BUDŽETS
Pašvaldības speciālo budžetu veido autoceļu fonda ieņēmumi, dabas resursu nodoklis.
Autoceļu fondam piešķirti 140 636 euro , kas ir par 3972 euro
vairāk, kā tika piešķirts uz 2017.gada sākumu. Finasējums tiek
izlietots pašvaldības ceļu uzturēšanai,
Plānotie izdevumi no dabas resursu nodokļa sastāda 35 737
euro. Dabas resursu līdzekļi tiks izmantoti gruntsūdeņu kvalitātes pārbaudei, ūdenstilpju un to krastu sakārtošanai visos pagastos.
Informāciju sagatavoja:
Ineta Sproģe, Kokneses novada domes ekonomiste

INFORMĀCIJA ĢIMENES ĀRSTA
ZIEDOŅA MAULIŅA PACIENTIEM
Ģimenes ārsts Ziedonis Mauliņš būs
atvaļinājumā no 23. februāra līdz 10. martam.
Viņa prombūtnes laikā akūtu saslimšanu
gadījumos pacientus pieņems ģimenes ārstes
Daina Eglīte un Anda Elste. Ziedoņa Mauliņa
ģimenes ārsta prakses kabinetā strādās ārsta
palīgs noteiktajā pieņemšanas laikā. 1. martā
un 8. martā ģimenes ārsta prakse būs slēgta.
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Latvijas labākā slēpotāja Patrīcija Eiduka ziemas
olimpiskajās spēlēs
««« Sākums 1.lpp.

Janvāra nogalē, viesojoties Eiduku
ģimenes mājās un tiekoties ar Patrīciju
un viņas tēti, aicināju vēlreiz atcerēties
nozīmīgākos startus šajā sezonā, kas
bruģēja ceļu uz mērķi – piedalīšanos
olimpiādē. „Patiesībā, viss iepriekš sasniegtais ir bijis gājiens pretī šim lielajam notikumam,” teic Patrīcija. Tomēr
galvenās sacensības, kas deva šo iespēju, norisinājās no pagājušā gada novembra līdz šī gada janvārim. „Zviedrijā, Bruksvalarnā 11. novembrī 10 km
distancē es izcīnīju labākos – 106 FIS
punktus savā karjerā, bet nākamajā
dienā sprintā ieguvu 136 FIS punktus,
iekļūstot fināla sešiniekā. Tālāk, dodoties uz Idri, turpat Zviedrijā, sprinta
distancē man izdevās sasniegt jaunu
rekordu,” stāsta mūsu olimpiete. Savukārt Somijas pilsētā Vuokati notiekošajā Skandināvijas kausa pirmā posma
sacensībās Patrīcija kā Latvijas vadošā
distanču slēpotāja 10 km distancē brīvajā stilā ar intervāla startu 117 dalībnieču konkurencē ieguva 24.vietu,
uzstādot jaunu FIS punktu rekordu
Latvijas sieviešu slēpošanas vēsturē
– 65,53 FIS punkti – un kļūstot par
pirmo Latvijas pārstāvi, kurai ārpus
Igaunijas un mūsu valsts notiekošajos
Skandināvijas kausa posmos izdevies
iekļūt pasaules top trīsdesmitniekā,
līdz ar to nodrošinot mūsu valstij pa-

pildus vietu Olimpiskajās spēlēs.
„Hānjā notikušajā Igaunijas čempionātā 10 km brīvajā stilā ar intervāla startu man izdevās pārspēt visas
vadošās ziemeļu kaimiņu slēpotājas
un iegūt 4.vietu,” stāsta Patrīcija. Ar
gandarījumu par to arī rakstīja sporta reportieris Ivars Bācis: „Līdz ar to
71 FIS punktu nopelnījusī Kokneses
novadā Vecbebros dzīvojošā Eiduka
ir pirmā no Latvijas slēpotājām, kurai ir izdevies pārspēt visas slēpošanā
augstus panākumus guvušās ziemeļu
kaimiņu valsts pārstāves viņu nacionālajā čempionātā.”
„Uz brīdi atgriežoties mājās un,
gatavojoties Latvijas čempionātam,
23. janvārī uzzināju, ka esmu izcīnījusi iespēju kopā ar tēti pārstāvēt
mūsu valsti ziemas olimpiskajās spēlēs Phjončhanā!” – savu prieku neslēpj Patrīcija.
Startējot Latvijas čempionāta pirmajā posmā, kas norisinājās Madonas slēpošanas trasē „Smeceres sils”
un vienlaicīgi bija arī FIS sacensības,
viņa izcīnīja divas zelta godalgas. Ar
mērķtiecību iesāktais veiksmes stāsts
turpinājās Pasaules junioru čempionātā, kur ar teicamu startu 80 dalībnieču konkurencē Patrīcija ieguva
desmito vietu un Ivara Bāča vārdiem
runājot – kārtējo reizi šajā sezonā
pārrakstīja Latvijas slēpošanas vēs-

turi, esot pirmajai trīsdesmitniekā iekļuvušajai Latvijas slēpotājai sieviešu
konkurencē, kā arī vienīgajai pasaules junioru čempionātā desmitnieku
sasniegušajai no mūsu valsts, par septiņām vietām uzlabojot iepriekšējo
Latvijas labāko panākumu – Induļa
Bikšes 17. vietu 2015. gadā. Līdz šim
nevienai Latvijas slēpotājai pasaules
junioru čempionātos nebija izdevies
būt tuvumā pat piecdesmitniekam!
Pirms četrpadsmit gadiem Patrīcijas
brālis Valts Eiduks kļuva par pirmo
mūsu valsts pārstāvi, kuram izdevās
pasaules junioru čempionātā iekļūt
trīsdesmitniekā, kad 2004. gadā viņš
ieguva 26. vietu.
Līdz olimpiādei, neilgu laiku uzturoties mājās, Patrīcija divas reizes
dienā brauca uz treniņiem uz Madonas trasi „Smeceres sils”. Saspringtais
dienas režīms pirms olimpiādes laikā
bija kļuvis par pierastu ikdienu.
Kā vēlētos nostartēt olimpiādē? –
šo jautājumu Patrīcijai ceļā uz olimpiādi uzdeva daudzi. „Mans mērķis
ir viens - nostartēt maksimāli labāk
savu iespēju robežās neatkarīgi no iegūtas vietas,” - atbild jaunā slēpotāja.
Uz Phjončhanu Patrīcija ar tēti
devās jau nedēļu iepriekš pirms olimpiādes, lai aklimatizētos, jo ar Latvijas
laiku ir septiņu stundu starpība. „Nav
pierasts startēt vēlu vakarā, tāpēc ir

lēnām jāpierod,” tikšanās reizē teica
Ingus Eiduks.
Kas ir svarīgākie faktori, lai starts
izdotos pēc iespējas labāks? „Lai pati
būtu labā formā un slēpes labi slīdētu! Tētis ļoti labi prot iesmērēt slēpes.
Mums līdzi būs 12 pāri slēpju,” teic
Patrīcija. Ingus papildina meitu: „Jābūt mākai dabūt slēpes līdz starta gatavībai, tad var arī testēt, cik labas tās
ir, protams, svarīgi ir arī laikapstākļi.
Mēs salīdzinām ar mūsu vecajām slēpēm, ja jaunās slīd labāk, tad ir labas,
ja sliktāk, tad mums tās nevajag. Pāris
gadu laikā mēs pamazītēm varam tikt
pie labām slēpēm. Patrīcijas stiprā
puse ir slēpošana pret kalnu – trasē viņai vajag reljefu, tāpat svarīgi,
lai trase būtu mīksta, cietā slēpot ir
krietni grūtāk. Šajā ziņā vislabākās
trases ir Latvijā. Pa šiem gadiem, ļoti
bieži esot treniņnometnēs, Patrīcija
ir kļuvusi patstāvīga, es ne vienmēr
varu būt līdzās, bet pārrunājot treniņu plānu, es varu uz viņu paļauties.”
Šobrīd Patrīcijas vecākie brāļi ar
slēpošanu nodarbojas tikai veselības
un aktīva brīvā laika pavadīšanas nolūkos, savukārt jaunākais brālis Edijs
gūst arvien labākus panākumus, lai
arī savā vecumā grupā viņam visbiežāk jāstartē kopā ar gadu vecākiem
dalībniekiem.
Pateicoties skolotāju sapratnei

un atbalstam, šajā laikā Patrīcija
mācību vielu apgūst patstāvīgi, bet
pēc olimpiskajām spēlēm viņa atkal
atgriezīsies skolas solā. Malā nolikti
arī kādreizējie vaļasprieki: tautas dejas un ģitāras spēle. Viss ir pakārtots
galvenajam mērķim – debijai ziemas
olimpiādē un citiem nozīmīgajiem šī
gada startiem.
Ar apņēmību meitene teic: „Līdz
12. klasei, gribu turpināt slēpot, bet
tālāk man būs jāizlemj vai savu dzīvi saistīšu ar sportu vai studēšu medicīnu. To rādīs laiks un turpmākie
rezultāti!”
Par to, ka Patrīcija varēja tika labi
sagatavoties šai sezonai un uzrādīt
tik augstus rezultātus, Eiduku ģimene pateicas par finansiālo atbalstu
Kokneses novada domei, Aizkraukles
Sporta skolai un individuāliem sponsoriem: "Virši-A", „Ievas siers", "Kurši" Z/S "Pilslejas", "Silverbūve" un
Aleksandram Marčukam, Andrim
Lacbergam, Edgaram Lielmanim,
Jānim Dzenim, Vitālijam Skrebelim.
Atgriežoties mājup, gaidāma radu
ballīte, kurā nosvinēs gan Patrīcijas
18. dzimšanas dienu, gan viņas brāļa
dēliņa Hugo pirmā gadiņa jubileju.
Vēlot Patrīcijai veiksmi olimpiādē, gribas sacīt, ka savu lielāko balvu
viņa jau ir saņēmusi – tā ir viņas stiprā un saliedētā ģimene!

Alfa kurss Kokneses novads piedalās starptautiskā
Koknesē
tūrisma izstādē Lietuvā
No 5. marta Koknesē notiks Alfa
kurss – 11 nedēļu cikls – iepazīšanās ar
kristīgo ticību. Kokneses Romas katoļu
baznīcas pārstāve, Kokneses Alfas kursa administratore Gunta Ziemele informē: „Uz šo kursu ir aicināti Kokneses
novada iedzīvotāji, kā arī dalībnieki no
citiem novadiem.
Alfa kurss, kam sekojoši vairāk
nekā 24 miljoni cilvēku visā pasaulē,
iepazīstina ar kristīgo ticību, kā arī
palīdz meklēt un rast skaidrojumu
un risinājumus visnesaprotamākajām
dzīves situācijām. Tas ir 11 nodarbību
cikls, kas Koknesē notiks pirmdienās
no 5. marta. Vakars brīvā atmosfērā. Iekļauta arī maltīte. Dalība Alfas
kursā ir par brīvu. Taču ir iespējams
ziedot par vakariņām. Tiekamies uz
ATKLĀŠANAS SVĒTKIEM 5. martā
plkst.18:30 Blaumaņa ielā 3, kafejnīcā
RŪDOLFS. Organizē Kokneses Romas katoļu baznīca.”

Nav jāceļo tālu, lai izbaudītu neparastu
pieredzi un atraktīvu atpūtu skaistās un
ceļotājiem pievilcīgās vietās. Pateicoties
Latvijas – Lietuvas pārrobežu projektam
„AttractiveFORyou”, Kokneses novadam bija
iespēja piedalīties vienā no lielākajām tūrisma izstādēm Baltijā,„Adventur 2018”, kas
norisinājās no 26.līdz 28.janvārim.
Māra Bitāne,
Kokneses novada domes Attīstības nodaļa
Kopā ar pārējiem partneriem – Rokišķiem, Pluņģi un Jēkabpils pilsētu,
Kokneses pārstāvji projekta stendā iepazīstināja apmeklētājus ar projektu un
tā ietvaros attīstītajiem aktīvā tūrisma
un kulinārijas tūrisma maršrutu ieteikumiem visās četrās partneru pilsētās
un to apkārtnē, dodot iespēju potenciālajiem tūristiem uzzināt par iespējamajiem galamērķiem Kokneses novadā,
Jēkabpilī, Pluņģē un Rokišķos.
Ne velti Pluņģi dēvē par Žemaišu
Versaļu, jo šī pilsēta lepojas ar grezna izskata muižām, kas aicina iepazīt
mākslas un arhitektūras nianses, turklāt Pluņģes apkārtnē atrodams arī
enerģētiskais labirints, kas aicina aizmirst par rūpēm un raizēm. Rokišķos
iespējams atklāt Vīna ceļu radoša saimnieka vadībā, kā arī izbaudīt tradicionālās žemaišu garšas Ilzenbergas muižā
un pavadīt aktīvu un izzinošu laiku L.
Šepkas koka skulptūru parkā. Jēkabpils
pārsteidz ar tūrisma pasaku karaļvalsti – butaforiju un vilina ar savu lepnumu – Krustpils pili un tās krēslainajiem
pagrabiem, kur ekskursijās sveču gais-

mā atklāt vīna noslēpumus un satraucošas leģendas.
To visu un vēl daudz ko citu varēja uzzināt projekta AttractiveFORyou
stenda apmeklētāji. Izstāde vienuviet
pulcēja ap 350 dalībnieku no 20 valstīm, kopumā visās trijās dienās izstādi
apmeklēja 33 000 apmeklētāju. Pluņģi
pārstāvēja projekta koordinatore Audrone Auzbikavičūte un tūrisma speciāliste Sandra Kasmauskiene, Rokišķu
tūrisma centru - Jandra Kovaļevska, Jēkabpils pilsētu - tūrisma centra speciālistes Zane Vārna un Daina Eglīte, Kokneses novadu – Tūrisma un sabiedrisko
attiecību nodaļas tūrisma centra konsultantes Lauma Āre, Santa Midere un
projekta vadītāja Māra Bitāne. Izvērtējot izstādes nozīmīgumu, jāsecina, ka
potenciālie tūristi no Lietuvas ir ieinte-

resēti Latvijas tūrisma piedāvājumā un
izstāde bija ļoti labs veids, kā piesaistīt
Lietuvas tūristus projekta pilsētu apmeklēšanai. Neatņemama ir pieredze,
darbojoties komandā ar pārējiem projekta partneriem, jo tādējādi iespējams
iegūt jaunas idejas arī vienam no otra.
Projekta "AttractiveFORyou" jeb
„Ilgtspējīgu tūrisma pakalpojumu attīstība un tūrisma infrastruktūras pieejamības uzlabošana” Nr.LLI-211, mērķis ir attīstīt Latvijas un Lietuvas pilsētu
pievilcību un konkurētspēju, uzlabojot
esošo tūrisma pakalpojumu un infrastruktūras pieejamību, palielinot interesi potenciālo tūristu vidū, reklamējot
vienotus tematisko pārrobežu tūrisma
maršrutus.
Projekta vadošais partneris ir
Kokneses novada dome, partneri - Jē-

kabpils 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 – Lietuvas 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.

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Ja ir ideja, būs arī ballīte!
Tikko esam uzzinājuši 2017. gada rudenī
Kokneses novada domes izsludinātā biznesa ideju konkursa „Esi uzņēmējs” godalgoto vietu ieguvējus. 2016. gadā pirmo vietu
šajā konkursā un naudas balvu 1500 eiro
ieguva Evita Briņķe par ideju – piedāvāt
gan Kokneses, gan apkārt esošo novadu
iedzīvotājiem iespēju nomāt piepūšamās
atrakcijas, kā arī iegādāties hēlija balonus
pasākumiem, dažādojot izklaides un nozīmīgu notikumu svinēšanas tradīcijas.
Sarmīte Rode
Pagājis pusotrs gads, kā konkursa
uzvarētājai veicas savas biznesa idejas
īstenošanā? Aicināju Evitu uz sarunu,
kurā atklājās vēl citas viņas darbīgā
rakstura izpausmes. No dzīves Jūrmalā
viņa ir atgriezusies dzimtajā Koknesē.
Sarunājoties iztiekam bez oficiālās uzrunas „jūs”.

Biznesa ideju
konkurss atspēriens
attīstībai
Domāju, ka bērniem vislielākais
prieks ir savā dzimšanas dienas ballītē
vai citos svētkos kopā ar draugiem izlēkāties piepūšamajās atrakcijās. Ar savu
ideju tu trāpīji desmitniekā, jo mūsu
pusē līdz šim tāda piedāvājuma nebija.
Evita: Jā, manuprāt, piepūšamās
atrakcijas ir labākais plastmasas izgudrojums bērniem, jo tā ir fiziska
izkustēšanās svaigā gaisā. Pirms konkursa es jau biju nodibinājusi SIA
„TPM” un iegādājusies vairākas piepūšamās atrakcijas un man bija skaidrs
redzējums, kā šo ideju attīstīt.
Tomēr piedalīšanās konkursā un
iegūtā naudas balva bija atspēriens uz
priekšu?
Viennozīmīgi, jo, pateicoties naudas balvai, varēju iegādāties atrakciju
uzstādīšanai nepieciešamos pagarinātājus, kā arī visu nepieciešamo hēlija
balonu tirdzniecībai. Biznesa ideju
konkursu vērtēju pozitīvi, jo jaunajiem
uzņēmējiem tas ir rosinājums nebaidīties riskēt, bet uzdrošināties un darīt.
Katrai idejai ir pirmais impulss. Vai
bija kāds notikums, kas ietekmēja tavu
izvēli?
Man ir divi bērni un dzīvojot
Jūrmalā uz svētkiem viņiem vienmēr nomājām piepūšamo atrakciju. Pārceļoties uz dzīvi Koknesē un
gatavojoties bērnu dzimšanas dienai,
noskaidrojām, ka tuvākās atrakcijas ir
tikai Ogrē vai Jēkabpilī. Var sacīt, ka
biznesa ideju ietekmēja manu bērnu
patika uz piepūšamajām atrakcijām,
kas noteikti patīk arī citiem mazajiem
koknesiešiem.
Bet tava iegūtā specialitāte ir saistīta
pavisam ar citu jomu.
Jā, Latvijas Universitātē studēju vācu filoloģiju, bet maģistra grādu esmu ieguvusi uzņēmējdarbības
vadībā, kas varbūt nedaudz atviegloja
dalību konkursā.

Interesē telpu noma
Koknesē
Pagājis pusotrs gads. Kā tu raksturotu šo laiku, kāds ir bijis grūtākais izaicinājums?
Noteikti lielākais izaicinājums bija
jauno atrakciju nogādāšana līdz Latvijai, saskaroties ar ārzemju uzņēmēju
negodprātīgu rīcību. Daudz laika un
darba prasīja arī ģimenes pasākumu
studijas „Dille” atvēršana Aizkrauklē.
Telpu jautājums joprojām ir aktuāls. Piemērotas telpas ar sešu metru
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Ziemas vidū uzbur
pavasari

Jauktā kora „Alaine” dziesma „Vēstule uz Latviju” aizkustināja nevienu vien
sirdi, domājot par saviem mīļajiem tālumā.

griestu augstumu vēl nav izdevies atrast. Labprātāk mājvietu uzņēmumam
nomātu Koknesē, bet šobrīd tā ir Aizkrauklē, bijušajās VEF telpās. Svētku
svinētājiem varu piedāvāt desmit dažādu izmēru un formu atrakcijas. Pieprasīti ir arī hēlija baloni, kurus cilvēki
bieži pērk puķes vietā, kad jāsveic kāds
gaviļnieks.

ka bija vairāk jāpiestrādā pie reklāmas.
Tagad jau savlaicīgi varu informēt, ka
11. martā Kokneses sporta centrā pulksten 12 sāksies lēkāšanas pasākums,
uz kuru gaidīti Kokneses novada bērni sākot no trīs gadu vecuma. Šādus
lēkāšanas pasākumus organizēšu arī
citos apkārtējos novada sporta centros.
Mūsu bērniem vajag prieku!

Piedāvā bērniem
līksmas ballītes

Rada dāvaniņas
mazajiem
novadniekiem

Tātad ballītes bērniem ar iespēju
līksmot piepūšamajā atrakcijā notiek
Aizkrauklē, ģimenes pasākumu studijā
„Dille”?
Jā, iepriekš rezervējot telpas, iespējams saviem bērniem saorganizēt lielisku ballīti, kā arī citus ģimenes pasākumus. Sadarbojamies arī ar vairākiem
animatoriem un pasākumu vadītājiem,
kurus iesakam saviem klientiem, lai
ballīte būtu interesantāka. Priecājos,
ka arvien vairāk vecāku izvēlas saviem
mazajiem jubilāriem svētkus svinēt pie
mums.
Nepaies ilgs laiks, ka vasaras sezona
būs klāt. Tad piepūšamās atrakcijas dosies pie bērniem brīvā dabā?
Uz privātiem pasākumiem vasarā vedu atrakcijas pa visu Latviju. Tās
nogādāju svinību vietā un uzstādu.
Esmu pārliecināta, ka arī šajā vasarā gribētāju netrūks un ceru, ka
šogad no koknesiešiem vairs nebūs
jādzird: „Nezinājām, ka atrakcijas ir arī
Koknesē”.
Noteikti daudziem rodas jautājums,
no cik gadiem var izmantot piepūšamās
atrakcijas?
Pēc drošības noteikumiem šīs
atrakcijas ir domātas bērniem no
trīs gadu vecuma tālāk atkarībā no
atrakcijas modeļa - parasti līdz 60 kilogramu svaram un augumam 1, 60
m. Pret drošības standartu ievērošanu
izturos ļoti atbildīgi.

Lielā lēkāšana
Kokneses sporta
centrā
Kokneses novada amatierkolektīvu
lustīgo sporta spēļu laikā Kokneses sporta centrā pašdarbnieku ķipari varēja izlēkāties tavā piepūšamajā atrakcijā.
Lai vecāki varētu lustīgā un sportiskā noskaņā pavadīt laiku, viņu bērni
lēkājot uzstādīja savus rekordus! Bet
lēkāšanas atrakcijās Kokneses sporta
centrā notika arī decembrī, bet gribētāju bija mazāk kā gribētos, domāju,

Bet tev ir vēl daži vaļasprieki, kuri
liecina, ka pēc savas būtības esi māksliniece.
Strādāju arī kā pašnodarbināta persona – šuju dažādas lietas bērniem, pieaugušajiem un interijeram, adu, tamborēju un visādi citādi radoši izpaužos,
kā arī piedāvāju dažādu pasākumu dekorēšanu. Pagājušajā vasarā sašuvu karodziņu virtenes, kas rotāja Kokneses
pilsdrupas svētkos un tikšot izmantotas
arī citur. Man bija tas gods un reizē izaicinājums savām rokām radīt Kokneses
vimpeli, kas nemaz nebija tik viegli, kā
sākumā varētu šķist. Taču rezultāts bija
to pūļu vērts un gandarījums, redzot to
svētku gājiena priekšplānā, neaprakstāms. Grūts darbs un tikpat liels prieks
bija zaķu šūšana mazo koknesiešu
sveikšanai. Taču, redzot neviltotu prieku mazajās sejiņās, kad katram tiek pa
zaķītim, viss grūtais darbs aizmirstas.
Savus darbus pagaidām tirgoju
tikai internetā – dažādos sociālajos
tīklos, interneta veikalos un ar mājaslapas palīdzību. Bet nākotnē plānoju
izveidot arī veikaliņu, kur manis radītās lietas varēs aptaustīt un pielaikot.
Pārsvarā strādāju ar individuāliem pasūtījumiem, jo vienveidīgs darbs mani
garlaiko.
Nesen uzzināju, ka jau skolas laikā
darbojies Ingunas Strazdiņas vadītajā
amatierteātrī, bet pavisam drīz tev būs
nopietna loma Kokneses amatierteātra
pirmizrādē „Vectēva māja”.
Uzreiz pēc atgriešanās Koknesē,
gāju pieteikties pie Ingunas Strazdiņas,
jo pēc teātra biju tiešām noilgojusies.
Pati smejos: aktieris no manis švaks,
bet teātrī man patīk!
Bet sarunas noslēgumā Evita ar
pārliecību teic: „Nekur nav tik labi kā
mājās! Man Koknesē tiešām patīk! Un
nekad nepiekritiīsu tiem, kas saka, ka
nopelnīt var tikai Rīgā un šeit nav ko
darīt. Labi var dzīvot jebkurā vietā vajag tikai gribēt un darīt.”

Kurš gan nezina tautā iemīļoto melodiju ar Friča Bārdas vārdiem „Dzīvīte”,
kurā laime un skumjas kā vītenis
vijas? „Bet dzīve ir skaista un par to
ir jāpriecājas!” – teic Silvija Cīrule un
jauktā kora „Alaine” dziedātāji.
Sarmīte Rode
Un tieši tāpēc 3. februārī Kokneses kultūras namā uz draudzīgu sadziedāšanos koncertā, kam
nosaukumā bija izvēlēti pazīstamās dziesmas vārdi „Sirds mana
nerātnā” aicināja draugus no Skrīveriem, Iršiem un Bebriem, lai ziemas vidū uzburtu pavasari, kā arī
uzsāktu svinēt Kokneses Dziedāšanas biedrības 150 gadu jubileju,
kas zīmīgi iekrīt mūsu valsts simtgadē.
Iršu pagasta vokālā ansambļa
šarmantās dziedātājas, Bebru pagasta vokālā ansambļa „Nianse”
dalībnieces un Skrīveru senioru
sieviešu kora „Baltābele” dāmas
kopā ar mājiniekiem – jaukto kori
„Alaine” klausītājiem savās dziesmās dāvāja īsti pavasarīgu ziedu
buķeti.
„Mūs vieno dziedāt prieks, jo
dziedam to, kas patīk! Sevi saucam par pasākumu kuplinātājām,
jo pirmo reizi sanācām kopā 2011.
gadā, kad vienā no svētku reizēm
vajadzēja pasākumu kuplināt ar
muzikālu noskaņu. Ansambļa dalībnieču skaits svārstās no 10 līdz
12 dalībniecēm, bet kodols nekad
nepazūd! Pa šiem gadiem dziesmu
sakrājies daudz, jo uz katru pasākumu kopā ar ansambļa vadītāju
Valdu Kalniņu gatavojam jaunu repertuāru,” klātesošajiem pastāstīja
viena no Iršu vokālā ansambļa dalībniecēm Iveta Hveckoviča. Un arī
šajā svētku reizē Iršu dziedātājas
kuplināja dziesmoto tikšanos.
Skrīveru senioru sieviešu kori
„Baltābele” un mūsu „Alaini” saista gadiem ilga draudzība. Kā apliecinājums tam ir tradīcija reizi gadā
satikties kopīgā koncertā. „Mums
prieks viesoties atkal Koknesē!” atklāja „Baltābeles” dziedātājas, pieredzes bagātā kora diriģente Edīte
Aneraude un koncertmeistare Evija Cepure. No bagātā dziesmu pūra
izskanēja tās dziesmas, kuras viņas
izvēlējušās savā simtgades dziesmu
projektā. Koncerta baudītāji dungoja līdzi gan dziesmā par cielaviņu, gan citās sirdij tuvās melodijās.
Bebru pagasta vokālais an-

samblis „Nianse” šopavasar varēs
svinēt 10. dzimšanas dienu. Smaidošas un ar skaistām balsīm apveltītas ir ansambļa dziedātājas,
kuras kopā sasauc vadītāja Liāna
Haritonova. „Mūsu darbības laikā
esam dziedājušas dažādos sastāvos, bet starp mums ir dalībnieces,
kas dzied no ansambļa dibināšanas
pirmās dienas,” pavēstīja Nellija
Mateša. Klausītājiem noteikti patīk, ja priekšnesumā ir kāda „odziņa”. Latviešu tautas dziesmā „Nāc,
puisīti, tu pie manis!” vislabāk atklājās ansambļa dalībnieču atraktivitāte un temperaments!
Pirms mājinieku uzstāšanās
Silvija Cīrule pastāstīja, ka 11.
martā koristi dosies uz kopmēģinājumu Madonā, jo arī „Alaine”
būs simtgades Dziesmu svētku
dalībnieku pulkā. Un iespējams,
ka nāksies dzirdēt ne vienu vien
asprātīgu diriģentu izteicienu, bet
daudzi no tiem dziedātāju aprindās ir kļuvuši par tautas folkloru:
„Tagad dziediet tā, ka jums mutē
būtu vētra!” – ar šo un vēl citām
„pērlēm” klausītājus iepazīstināja „Alaines” kora vadītāja. Bet,
ja nopietni – kora repertuāra ir
radušās jaunas dziesmu pērles.
Māra Tālberga dziesma „Vēstule
uz Latviju” aizkustināja nevienu
vien sirdi, domājot par saviem mīļajiem tālumā. Koristu vidū starp
dāmām ir trīs braši kungi, šajā
priekšnesumā divi no viņiem kļuva arī par mūziķiem, rokās ņemot
ģitāru un akordeonu. „2017. gada
nogale mums iezīmējās ar patīkamu notikumu – mēs sadraudzējāmies ar komponistu Andri Kristonu un tikām apdāvināti ar veselu
birumu dziesmām, un mēs pasūtījām vēl! Smejamies, ka dzīvojam kā grāfi – mūziķiem pasūtām
dziesmas!” – smaidot sacīja Silvija
Cīrule. Arī šajā koncertā priecēja
komponista melodijas, kuras ļoti
iemīļojuši paši koristi. Aizvadītajos Latvijas valsts svētkos, kad
Andris Kristons saņēma Kokneses
Goda pilsoņa nosaukumu, viņš
koknesiešiem uzdāvināja ar saviem vārdiem un mūziku sacerētu
skaņdarbu „Himna Koknesei”. Kā
atzīšanās mīlestībā Koknesei koncerta noslēgumā skanēja dziesmas
pirmatskaņojums.
Lai visiem dziesmas draugiem
skanīgs un notikumiem bagāts
Latvijas lielo svētku gads!
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KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Arta Pabrika dāvana Latvijas simtgadē –
stāsts par Hiršenhofu

Pasākuma dalībniekiem Artis Pabriks uzdāvināja pa grāmatas eksemplāram
un labprāt rakstīja autogrāfus, izsakot vēlējumu: „Kļūstiet arī jūs par savu
dzimtu pētniekiem!
Kokneses tūrisma centra izstāžu zāle grāmatas atvēršanas svētkos
bija apmeklētāju piepildīta.
««« Sākums 1.lpp.

Jauns piedāvājums
novada tūrisma jomā
Artis Pabriks pauda savu uzskatu:
„Viens no spēcīgākajiem latviešu vēsturniekiem profesors Inesis Feldmanis ir daudz pētījis baltvācu vēsturi.
Viņš ir izteicis vienu nopietnu atziņu:
1939. gadā Latvija zaudēja ļoti būtisku
savas tautas sastāvdaļu, kas bija liels
ekonomisks, sociāls, kulturāls un politisks zaudējums – tā bija baltvāciešu
izbraukšana no Latvijas. Ja paraugāmies uz to no šodienas politikas viedokļa – tas ir brīnums, ka mūsu valsts
ir atjaunojusies. Savukārt Igaunijas
vēsturnieks teicis, ka Baltijas valstis ir
kā kamenes, jo tām saskaņā ar fizikas
likumiem nevajadzētu lidot. Ar Baltijas
valstīm ir tāpat, tām nevajadzēja pastāvēt, jo tās ir pārāk mazas. Baltvācu
klātbūtne devusi tik daudz, mums pašiem to neapzinoties. Iedomājaties, ja
nebūtu bijis Otrais pasaules karš, emigrācija kara beigās, izsūtīšana uz Sibīriju
– mūsu politiskā kultūra būtu pavisam
citāda. Kāda šodien izskatītos Koknese,
Irši, visa Latvija? Tā būtu pavisam cita
vide, jo te cilvēki būtu dzīvojuši gadu
simtiem, te būtu daudz attīstītāka eiropiska valsts ar daudz augstāku attīstības
līmeni.” Šīs daudzās domas un fakti rosināja Arti Pabriku rakstīt šo grāmatu.
„Laika gaitā manās mājās bija piepildījusies paliela kartona kaste ar dažādiem
materiāliem, ko esmu izmantojis šajā
darbā. Ļoti daudz ar materiāliem palīdzēja skolotāja Valda Kalniņa, kura
Pērses sākumskolā ir iekārtojusi pagasta vēstures ekspozīciju,” atklāja autors.
Kāpēc tas bija jādara? Tam ir bijuši vairāki iemesli. Aizrautīgais pētnieks teic:
„Pirmkārt, vēlējos šos materiālus apkopot grāmatā, lai atdotu parādu saviem
tuviniekiem, tām paaudzēm, kas atdusas Mazozolu un Liepkalnes kapos vai

kur citur. Otrkārt, es gribēju ar nelielu
vēsturisku ieskatu parādīt mūsu bagātības, kas ir apkārt – Iršos, Koknesē un
Ērgļos. Trešais iemesls – šodien apzināti par grāmatas atvēršanas brīdi tika
izraudzīts Kokneses tūrisma centrs, jo
domāju, ka mana grāmata varētu būt
interesants materiāls, ko piedāvāt tūristiem, tādējādi veicinot arī Kokneses
novada attīstību. Man ir iecere tulkot
šo grāmatu arī vācu valodā un ceru, ka
šajā gadā tas izdosies.”

Caur savu dzimtu
izstāsta laikmetu
Tikšanās reizē autors uzsvēra, ka
eseja nekādā gadījumā nav akadēmisks
pētījums. Viņš teic: „Esejā diezgan
daudz pieminu savas dzimtas vēsturi
– Rātfelderus un Asmusus –, arī lielākā
daļa informācijas ir par seno Rātfelderu saimniecību, kas kolonijas pastāvēšanas laikā bija saimniecība Nr. 18. Šī
bija vēl viena kolonijas atšķirība no apkārtējās, latviskās Vidzemes, kur lauku
sētām tika doti vārdi, nevis numuri.”
Grāmatai ir divas daļas, pirmā daļa
ir šī kultūrvēsturiskā eseja, kuru veido
nelielas sadaļas, kurās aprakstīti galvenie vēsturiskie notikumi un kuras
papildina laikabiedru personiskās atmiņas. Pielikumos ir ieskats kolonistu
sarunvalodā, kā arī virkne oriģinālu atmiņu dokumentu. Otrā daļa ir papildinājums kultūrvēsturiskajai esejai, tās ir
kartes, kurās apvienota informācija no
vēsturiskajām ir 1767., 1915., un 1952.
gada kartēm par kolonijas teritorijām,
īpašumiem, celtnēm un ceļiem, kopā ar
mūsdienu kartogrāfijas un tehnoloģiju
iespējām. Milzīgs darbs paveikts, lai
izveidotu Hiršenhofas kolonijas shēmu
savietotu ar zemes vienību kadastra
karti, 2017. gada septembrī fotografēto ortofokarti un varbūtējām šodienas
adresēm un sarakstu ar 1939. gadā izbraukušo Iršu ciema kolonistu ģime-

nēm, to piederošo māju numuriem un
zemes īpašumu lielumiem ar varbūtējām šodienas adresēm.
Ar Valdas Kalniņas palīdzību ir tapusi atsevišķa nodaļa, kurā atklāts, kā
20. – 30. gados latviešu literatūrā, arī
Rūdolfa Blaumaņa un Andreja Upīša
darbos un preses izdevumos attēloti
baltvācieši. Viens ir pārāk lepns, kāds
cits spēlē mūziku, jebkurā gadījumā
viņi ir savādāki – saglabājuši savu valodu un tradīcijas. Grāmatā atradīsiet
bijušā kolonista Arvīda Rātfeldera
veidoto vārdnīcu, kurā norādīti vārdi
kolonistu dialektā, vāciski un latviski.
Grāmatas lappusēs varēsiet iepazīt arī
atsevišķas receptes, kuras mantojumā
atstājusi Arta Pabrika vecmamma:
klimpas ar speķi vai piena zupa ar kartupeļu klimpiņām.

Pastaliņas –
Hiršenhofas simbols
Sākoties Otrajam pasaules karam,
gandrīz visi kolonisti bija spiesti izceļot,
pametot savu dzimteni, iekoptos laukus un saimniecības. Līdzi tika paņemtas siltas atmiņas par zaudēto dzimteni
un tēva mājām. Katrai lietai kultūrvēsturiskajā esejā ir konkrēta atsauce un
īpašs stāsts. Pastaliņas uz esejas vāka
nav tikai tāpēc, lai norādītu uz latviskumu vai lauku dzīvesveidu, tām ir savs
stāsts. Pastaliņas saviem mazbērniem ir
taisījis bijušais kolonists, autora vecvecmammas brālēns Georgs Rātfelders jau
dzīvojot Vācijā. Vācu tradīcijā pastalas
neeksistē, viņi tās nenēsā, tas nozīmē,
ka viņš, dzīvojot šeit, bija pārņēmis šo
latvisko tradīciju. „Šīs pastaliņas tagad
ir mūsu īpašumā. Kopā ar sievu Undīni nolēmām, ka tieši tās liksim uz grāmatas vāka kā atgādinājumu no Hiršenhofas vēstures. Starp citu, Georgs
Rātfeldera bija viens no daudzajiem
no Baltijas provincēm iesauktajiem
cara armijā, kuru nosūtīja uz Mazūrijas
purviem, un kur viņš ieguva Jura krustu. Šajā grāmatā var atrast faktus, kas

apgāž stereotipus par baltvāciešiem,
jo parasti viens no stereotipiem ir vāciešu uzspiestais 700 gadu ilgais jūgs,
otrs – baltvācietis ir barons un tas otrs
ir zemnieks – šie vācieši bija jocīga šlaka – viņi bija vācieši, bet bija zemnieki.
Vācu baroniem viņi neuzticējās, jo viņi
no Katrīnas laikiem bija ieguvuši privilēģijas – zemi un brīvību. Viņi īsti neiederējās ne vienā, ne otrā grupā. Ne īsti
latvieši, ne vācieši – kolonisti, kas prata
runāt latviski, cepa pīrāgus un svinēja
kapusvētkus,” ar pārliecību sacīja Artis
Pabriks.
Ar tikpat lielu aizrautību, kā ir uzrakstīta eseja, viņš kopā ar dzīvesbiedri Undīni atjauno senču īpašumu un
cer piepildīt daudzas savas idejas. „Ir
daudz lietu, kas ir saglabājušās no kolonijas laikiem – maisi ar uzrakstu Nr.
18, jo senčiem mājai bija šis numurs.
Nākotnē ir doma, ka daudzas sakrātās
lietas varētu kādreiz izlikt apskatei, kad
izdosies sakārtot savu īpašumu. Vācijā
interese par baltvācu koloniju mazinās,
jo vecā paaudze aiziet, bet jaunā tā nav
audzināta, bet mans mērķis ir šo piemiņu pēc iespējas vairāk saglabāt, jo
ir interesanti uzzināt, no kurienes tu
nāc un kurp tu ej, bet otrs aspekts ir šī
praktiskā nozīme, kas saistās ar tūrisma
veicināšanu tā ir šī pievienotā vērtība.
Savus vācu radurakstus esmu „aizracies” līdz 15. gadsimtam. Pašreiz savā
darbā Eiropas Parlamentā, braucot uz
Strasbūru, es palieku vācu pusē un ticiet vai nē, tā viesnīca, kur es palieku,
ir tikai kādus 50 kilometrus no tās vietas, kur apmēram pirms 11 paaudzēm
mani senči izbrauca.”

Būs jāraksta otra
grāmata!
Pasākuma emocionālo noskaņu radīja Kokneses Mūzikas skolas audzēkņu Patrīcijas Lucas un Gundegas Beķeres muzikālie priekšnesumi. Starp citu,
arī Patrīcija Luca ir piederīga vācbaltu
kolonistu dzimtai. Daudziem klāteso-

šajiem atklājums bija Arta Pabrika sacītais, ka pie kolonistu pēctečiem pieder arī Latvijā pazīstamas personības:
operdīva Maija Kovaļevska, pianists
Armands Ābols, aktrise Ieva Pļavniece.
Bet aug jaunā paaudze, kas tikai liecina
par vienu – šiem vārdiem ar savu talantu pievienosies vēl citi!
Valda Kalniņa, Iršu pagasta unikālās vēstures pētniece un sakrāto liecību
glabātāja atminējās, kā, mācoties Kokneses vidusskolā, slavenā vācu valodas
skolotāja Rasma Novika viņas klasesbiedram Jānim Asmusam teikusi: „Tev
labi jāzina vācu valoda, jo nāc no baltvācu kolonistu dzimtas!” Ar izcilām
vācu valodas zināšanām var lepoties
viņa dēls Otto Asmuss, Ilmāra Gaiša
Kokneses vidusskolas skolnieks, un arī
tas ir kā viens mazs pavediens, kas savijas kopā ar daudziem citiem tajā lielajā
rakstā, kas saista pagātni ar šodienu.
„Paldies Ivetai Hveckovičai par aizsākumu iršēniešu un vācbaltu kolonistu
pēcteču sadraudzībā un Iršu pagasta
bibliotēkas vadītājai Dacei Grelei par
nesavtīgu palīdzību vēsturisku notikumu izpētē. Laika ritējumā esam savā
pagastā un tuvākā apkaimē apzinājuši
vācbaltu kolonistu pēctečus, lūk, mums
labi zināmie uzvārdi: Torsters, Dekerts,
Hāzenfuss, Hermanis, Lucs, Rātfelders,
Asmuss. Priecājamies, ka mūs vienmēr
ir atbalstījusi Iršu pagasta pārvalde,” sacīja Valda Kalniņa.
Artis Pabriks saņēma daudz sirsnīgu apsveikumu un vēlējumu rakstīt
grāmatas turpinājumu, jo, kā uzsvēra
pats autors, materiālu vēl ir daudz!
Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris, sveicot grāmatas
autoru, aicināja iztēloties, kādi būtu
Irši, cik moderna un attīstīta būtu Iršu
kolonija mūsdienās, ja nebūtu šo politisko notikumu, kas sagrāva Latvijas
augšupeju. „Kokneses novada pašvaldībai ir ilgstoša sadraudzība ar Vācijas
pilsētu Vitingenu, kurā arī mīt kolonistu pēcteči,” par šo nezūdošo saikni
atgādināja mūsu pašvaldības vadītājs.
Pasākuma noslēgumā uz kopīgu
foto pulcējās Iršu kolonistu pēcteči no
Dekertu, Vestfālu, Torsteru, Asmusu,
Lucu un Rātfelderu dzimtām. Un arī
tas bija emocionāls brīdis, jo Arta Pabrika kultūrvēsturiskā eseja ir savedusi
kopā cilvēkus, no kuriem daži šajā tikšanās reizē sasveicinājās pirmo reizi,
bet viņus vienmēr vienos viņu dzimtu
saknes.
„Būšu gandarīts, ja lasot šo eseju,
vēl kādam radīsies interese par savas
dzimtas izpēti. Tā būs vēl viena laba dāvana Latvijas simtgadē. Jo vairāk mēs
zināsim no kurienes mēs nākam, jo
mēs labāk zināsim, kur un kā mēs vēlamies iet,” novēlēja Artis Pabriks.

27. februārī uzklausīšanas sanāksme par SIA
„Vidusdaugavas SPAAO” sadzīves atkritumu apglabāšanas
pakalpojuma tarifu projektu
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2018.gada 27.februārī
plkst.12.00 cieto sadzīves atkritumu
poligona „Dziļā vāda” administrācijas ēkā, Mežāres pagastā, Krustpils novadā, rīkos uzklausīšanas
sanāksmi par SIA „Vidusdaugavas

SPAAO” iesniegto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma
sadzīves atkritumu poligonā „Dziļā
vāda” tarifu projektu.
Regulators uz uzklausīšanas sanāksmi ir aicinājis SIA „Vidusdaugavas SPAAO” pilnvaroto pārstāvi,
kas skaidros iesniegtā sadzīves at-

kritumu apglabāšanas pakalpojuma
tarifu projekta būtību un ekonomisko pamatojumu. Uzklausīšanas
sanāksmes dalībniekiem tiks dota
iespēja uzdot jautājumus un izteikt
savus priekšlikumus un ieteikumus
par SIA „Vidusdaugavas SPAAO” iesniegto sadzīves atkritumu apglabā-

šanas pakalpojuma tarifu projektu.
Interesenti dalību sanāksmē
var pieteikt pa telefonu vai e-pastu līdz 2018.gada 26.februārim
(kontaktpersona
Ināra
Teibe,
t.67873853; inara.teibe@sprk.gov.
lv).
Iepazīties ar SIA „Vidusdauga-

vas SPAAO” iesniegto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma
tarifu projekta kopsavilkumu var
Regulatora mājaslapā http://www.
sprk.gov.lv, sadaļā: Par SPRK/Sabiedrības līdzdalība/Uzklausīšanas
sanāksmes/Izsludinātās uzklausīšanas sanāksmes.
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NOTIKUMI ĪSUMĀ
„Pīlādzītis” jauno
gadu sāk apgūstot
jaunas prasmes
Janvāra mēnesī klubiņa
biedriem notikušas trīs tikšanās
reizes. Klubiņa „Pīlādzītis” sanākšanas reizes ir tāpat kā senāk
katru otro trešdienu pulksten
12 klubiņa telpās Vērenes ielā 1.
Šobrīd senioru klubiņā „Pīlādzītis” ir 29 biedri. Klubiņa vadītāja
Zenta Bērziņa stāsta: ”Turpinām
2017. gada iesākto tradīciju par
kopīgi izvēlētu gada augu un
dzīvnieku, šā gada augs mums
būs topinambūrs, dzīvnieks –
suns. Tikšanās reizēs suminām
arī savus jubilārus.” 31. janvārī
klubiņa biedriem psiholoģe Ināra Mačuļska lasīja lekciju par atmiņu, vadīja praktiskas nodarbības roku kustību motorikas
trenēšanai, sadzīves dziedāšanas
mākslā un interesentus konsultēja individuāli. Zenta Bērziņa
teic: „Šajā mēnesī jau tikāmies
14. februārī – sākām iepazīt
2018. gada augu un dzīvnieku.
28. februārī apspriedīsim finanšu iespējas un dalīsimies pieredzē par piedzīvojumiem veselības aprūpes sistēmā. Februāra
mēnesī Ievas Ūtēnas apmācībā
vairāki klubiņa biedri sāka apgūt datorzinības, jo mūsu moto
ir: mūžu dzīvo, mūžu mācies!”

1.ceļotāju
sestdiena
bibliotēkā ir
notikusi!
27.janvāris bija viena no
interesantākajām
sestdienām
bibliotēkā, pateicoties pieciem
brīnišķīgiem ceļotājiem, kuri
laipni piekrita dalīties ar saviem
ceļojumu iespaidiem ar mūsu
klausītājiem! Bibliotekāre Ingrīda Grūbe stāsta: „Kopā ar Dainu
Liepiņu ieelpojām kolorīto Indijas gaisu, bet ar Vili Folkmani ceļojām pa Izraēlu un klausījāmies
viņa muzicēšanu ar interesantu
mūzikas instrumentu, Modrīte
Spilberga mums pierādīja, ka vajag tikai gribēt, tad arī Kilimandžaro top sasniedzams, Lonija
Broka mūs vienmēr pārsteidz ar
saviem sievišķīgajiem klipiem,
šoreiz– iespaidi par Maltu, bet
kā deserts sekoja Allas Svečikovas stāstījums par krāsainajiem
ziedu svētkiem Holandē.Vēlreiz
apstiprinājās patiesība, ka paša
redzētais un izbaudītais ir vislielākā vērtība, kuru atņemt nevar
neviens.”

Izstāde par 30
gadiem Koknesē
Sirsnīgā gaisotnē 20. janvārī
Kokneses pagasta bibliotēkā noritēja Māras Mārtiņjānes–Kašes
gleznu izstādes „Turp un atpakaļ
jeb 30 gadi Koknesē” atklāšana.
Māksliniece klātesošajiem pastāstīja par savu ceļu mākslā un
saistību ar Koknesi. Bibliotekāre
Ingrīda Grūbe teic: „Jaunā izstāde ir sievišķīga, rāma un silta.”
Līdz 16. martam ikviens laipni
aicināts iepazīt Māras Mārtiņjānes–Kašes krāsaino un pārdomām
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Sniega diena pa godu
Voldemāram Jākobsonam

Kokneses Mūzikas
skolas audzēknes jauno
dziedātāju konkursā

Visi uz slēpēm!

Atceroties mūsu dižo novadnieku – tēlnieku, skolotāju un sportistu Voldemāru Jākobsonu viņa
dzimšanas dienā 27. janvārī Vecbebru Mežaparkā rosījās mazi un
lieli ziemas prieku baudītāji. Jau
devīto gadu bebrēnieši un tie, kas
labi atceras Voldemāru Jākobsonu,
tiekas sportiskā pasākumā "Sniega
diena". Tāpat kā iepriekšējos gadus dalībnieku vidū bija arī Bebru
pamatskolas absolvents, Voldemāra Jākobsona bijušais skolnieks
Andrejs Muraško.
Artis Zvejnieks klātesošos aicināja piedalīties dažādās sportiskās
stafetēs, bet iesildīšanās sākās ar

jautro "Bumbiņu mešanu". Voldemāra Jākobsona rosinājums "Visi
uz slēpēm!" piepildījās arī šajā reizē,
jo pasākuma dalībnieki izmēģināja
gan slēpošanu ar milzu slēpēm, gan
slēpoja pa Mežaparka pļavu. Par
godu atkal satikšanās brīdim tika
uzcelti vairāki ņipri sniegavīri. Vislielāko "Sniega dienas" gaviļnieku
izdevās uzcelt Andrejam Muraško
kopā ar čaklajiem palīgiem.
Pasākuma noslēgumā "Sniega
dienas" svinētāji sasildījās ar Birutas Leķes uz ugunskura vārīto gardo zupu. Bebru pagasta pārvaldes
sarūpētie kārumi visvairāk priecēja
mazākos pasākuma dalībniekus.

„Mazā taka” aicina uz
radošiem vakariem
Mēs joprojām esam – tā pati
”Mazā Taka” – gatavi iet pie jums,
gaidīt jūs pie sevis, mīlēt, radīt,
dāvināt un saņemt. Janvāra nogalē
likām galvas kopā, lai atrastu ko
jaunu jau pierastā vietā. Un šo to
arī atradām. Ceļu, kas vēl nav iets,
lai ietu, ne mīņātos uz vietas. Nebaidīsimies, gari nevilksim, izmēģināsim un tad jau redzēs, varbūt
iepatiksies gan mums, gan jums.
Tātad, doma ir šāda – rīkosim
tādas kā atvērto durvju dienas –
radošos novakarus, kur neviens
netiks lūgts, bet gaidīti tiks visi.
Tās notiks katru otro mēnesi un
tajās savus jaunākos darbus vērtēšanai nodos divi no mums. Nē,
nebūs tikai dzejoļi. Mūsu ,,Mazās
Takas” gājējiem padodas arī kas
cits – rakstīt humoreskas, prātulas, apsveikumu pantiņus, pasa-

kas, tērpt dzeju mūzikā, dziedāt,
jā – vienīgi bariņā uzdancot neesam iemēģinājuši, cits viss tā kā
būtu. Nemaz neskumsim, bet priecāsimies, ja kāds no atnācējiem
būs paņēmis līdzi ko no sava pūra,
paša radītu. Koknese nu ir tā vieta, kas nemaz neļauj palikt auksti
vienaldzīgam tā ir vieta, kas vilkšus velk katru uz kaut ko izpausties. Un kādēļ gan ne?
Tās būs piektdienas vakarpuses. Pirmo reizi jau marta beigu
galā. Marta Kokneses Novada
Vēstīs būs sīkāks paziņojums –
datums un tieši ar kuriem diviem
no mums pirmā tikšanās notiks.
Katrā ziņā kopā sadziedāšanās būs
iespējama vienmēr. Gaidīsim un
priecāsimies par katru atnākušo.
”Mazās Takas” vārdā
Maija Stepēna

Ar mērķtiecīgu darbu veiksme konkursā. No kreisās: Viktorija Lenora Kraukle
un Krista Strazdiņa.

17. janvārī Kokneses Mūzikas
skolas kora klases audzēknes Krista
Strazdiņa un Viktorija Lenora Kraukle piedalījās IX Staņislava Broka
jauno dziedātāju konkursā, ko organizēja St. Broka Daugavpils Mūzikas
vidusskola.
Lelde Kamzole – Gagaine, kora
klases pedagogs
Konkursā piedalījās 56 jaunie
solisti, 11 vokālie ansambļi, 7 dueti
un 4 trio no 12 Latvijas Mūzikas
skolām, kā arī dalībnieki no Minskas (Baltkrievija) un Radvilišķiem
(Lietuva).
St. Broka Jauno dziedātāju konkursā meitenes piedalās jau otro reizi. 2016. gadā audzēknes konkursā
piedalījās Kokneses Mūzikas skolas
vokālā ansambļa sastāvā.
Audzēknes startēja duetu grupā, atskaņojot obligāto latgaliešu

tautasdziesmu „Atīt zūses klaigõdamys” un latviešu tautasdziesmu.
Audzēknes kā duets uzstājās pirmo
reizi, īpaši gatavojot konkursa programmu. Meiteņu uzstāšanās tika novērtēta atzinīgi – par savu sniegumu
audzēknes saņēma I pakāpes diplomu. Lielo balvu, ko pasniedza labākajam sniegumam katrā konkursa
kategorijā, izcīnīja Aglonas bazilika
Kora skolas zēnu duets, bet kā atzīmēja St. Broka Daugavpils Mūzikas
vidusskolas direktors Aivars Broks:
"Patiesi ieguvēji ir tie, kas nedaudz
zaudē, jo viņiem ir vēl uz ko tiekties
un augt!"
Paldies meitenēm par izturību,
ieguldīto darbu un skanīgo dziedāšanu! Paldies audzēkņu vecākiem
par atbalstu dalībai konkursā.
Lelde Kamzole – Gagaine,
kora klases pedagogs

Ar uzticību Koknesei
Koknesietis Viktors Vērdiņš organizācijas „Daugavas Vanagi Latvijā” Kokneses nodaļā darbojas no
tās dibināšanas pirmās dienas 1992.
gadā. „Viktors ir goda vīrs, uz kuru
vienmēr var paļauties. Paldies viņam par aktīvo līdzdalību organizējot mūsu kopīgos pasākumus,” teic
Jānis Mārtinsons, Kokneses nodaļas
vadītājs. 3. februārī Viktors Vērdiņš
tuvinieku un draugu vidū svinēja

70. dzimšanas dienu. Dižajos dzīves svētkos viņu sveic arī Kokneses
„Daugavas Vanagi”, vēlot stipru veselību un tikpat braši turēties kopā
ar savējiem. Kopš nodaļas pirmsākumiem tajā darbojas arī Viktora
dzīvesbiedre Rita, bet jaunākais dēls
Māris skolas gados iesaistījās „vanadzēnos” un, sekojot vecāku piemēram, tāpat kā viņi godam nes „Daugavas Vanagi Latvijā” vārdu.

Biedrības "Baltaine" galvenie pasākumi 2018. gadā
Aicinām uz biedrības "Baltaine" organizētajiem pasākumiem un pasākumiem,
kuros mēs piedalāmies, nākt visus,
kam interesē tradicionālā kultūra, kam
svarīgi apzināties savas tradīcijas, savas
saknes, jo tikai tā tauta, kam stipras
saknes, būs stipra un godājama visā
pasaulē, lai arī kur latvietis aizklīstu
tālajos ceļos...

Galvenie pasākumi
2018
Lielā diena otrdien, 20.martā
plkst.6 no rīta Baznīcas kalnā –

kursim uguni, būs spēles, rotaļas, olu
ripināšana, šautriņu mešana, jāņem
līdzi pīnītes, zīda lakats, pūpoli, apaļi
rauši, dzērvenes, pēc tam svinību
turpinājums Radošajā mājā.
Lieldienas svētdien,
1.aprīlī
Kokneses Ziņģe
sestdien, 7.aprīlī plkst.15.00
Kokneses kultūras namā
Satiec Savu Meistaru
svētdien, 8.aprīlī Radošajā Mājā
plkst. 12.00 – 16.00
Ūsiņu tirgus svētdien, 6.maijā
Radošajā Mājā

Sama modināšana,
Tūrisma sezonas atklāšana
sestdien, 19.maijā
Baltica 2018 16.–21.jūnijs
Kokneses novada svētki
sestdien, 23.jūnijā
Vispārējie latviešu
Dziesmu un deju svētki
1.jūlijā (gājiens), 7.jūlijā Folkloras
diena
Saimnieku un saimnieču
diena svētdien, 22.jūlijā
Rudens Saulgrieži
svētdien, 23.septembrī Radošajā
Mājā

Veļu vakars sestdien,
20.oktobrī Kokneses pilsdrupās
Mārtiņi sestdien, 10.novembrī
Radošajā Mājā
Bluķa vakars ceturtdien,
20.decembrī Radošajā Mājā
Par visiem pasākumiem un
biedrības "Baltaine" aktivitātēm
var interesēties:
Inguna Žogota, tālr.26575499
ingunazogota@inbox.lv
Kokneses kultūras nama folkloras
kopa "Urgas", Biedrība "Baltaine"
Radošā māja
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ERASMUS + 2016 projekts Kokneses internātpamatskolā –
attīstības centrā
2017. gada 30.decemmbrī noslēdzās
Kokneses internātpamatskolas – attīstības centra realizētais VIAA Erasmus+
2016.gada programmas 1.pamatdarbības „Personu mobilitāte” projekts skolu
sektorā „Kokneses internātpamatskolas
– attīstība centra pedagoģiskā personāla profesionālās kompetences pilnveidošana”, kurš tika īstenots ar Eiropas
Savienības ERASMUS+ programmas
līdzfinansējumu.
Projekta ietvaros notika trīs mācību mobilitātes, kuru laikā Kokneses internātpamatskolas – attīstības
centra pedagogi piedalījās izglītojoša
satura pasākumos ārvalstīs, uzlaboja
un dažādoja metodiskās zināšanas un
prasmes, kā arī pilnveidoja izpratni
par izglītības sistēmām pasaulē.
Pirmā mobilitāte no 22.10.2016.
līdz 30.10.2016.notika Spānijā, Malagā. Kursos „Training Seminar &Structured Study Visit to Schools/Institutes” (Mācību seminārs & Strukturēta
skolu vizītes) piedalījās skolas – centra
direktore Dagmāra Isajeva. Tos organizēja starptautisks izglītības mācību
centrs ar pieredzi izglītojošu pasākumu organizēšanas jomā “English
Matters”, kurš piedāvā kursus pedagogiem, studentiem un profesionāļiem,
akcentējot labās prakses piemērus,

domu apmaiņu un mācīšanos caur
kultūrizglītību. Strukturētās mācību
vizītes laikā D. Isajeva piedalījās lekcijās un semināros, apmeklēja dažādas
izglītības iestādes Malagā, vēroja stundas un piedalījās diskusijās, pieredzes
apmaiņas nodarbību laikā prezentēja
savas skolas pieredzi izglītības procesa nodrošināšanā, stāstīja par Latvijas
izglītības sistēmu. Mācību mobilitātes
laikā bija iespēja iepazīties ar Spānijas
kultūrvēsturiskajiem objektiem, apmeklēt muzejus, vērot pilsētas arhitektūru.
Otrā mobilitāte no 02.07.2017.
līdz 08.07.2017. notika Čehijā, Prāgā. Kursos „Special Needs Children”
(Bērni ar speciālām vajadzībām)
piedalījās skolotāja Maruta Urga. To
organizatori – starptautisks izglītības mācību centrs “ITC – INTERNATIONAL”, piedāvāja interesantu
programmu, kurā teorija bija cieši
saistīta ar praksi. Nodarbībās bija
iespēja ne tikai redzēt, bet arī praktiski izmēģināt dažādas metodes un
aktivitātes, kas piemērotas darbam
ar bērniem ar speciālām vajadzībām.
Pasniedzēji dalījās pieredzē kā pielāgot uzdevumus visiem skolēniem,
kā strādāt daudzkultūru vidē, kā arī
piedāvāja aktivitātes ar kuru palīdzību iemāca bērniem cienīt un pieņemt

pārējos, saprast, ka mēs katrs esam
unikāli, bet tajā pašā laikā mums ir
daudz kopīga. Mobilitātes aktivitātēs
iekļautā kultūrprogramma sniedza
iespēju izbaudīt pilsētas skaistumu,
apmeklēt Prāgas vēsturiskos objektus
– Kārļa tiltu un slaveno Astronomisko pulksteni, iepazīties ar vecpilsētu,
apskatīt Dž. Lenona sienu, mazmazītiņus veikaliņus un darbnīciņas.
Trešā mobilitāte no 23.07.2017.
līdz 31.07.2017. notika Portugālē, Sintrā. Kursos „Multisensory learning”
(Multisensorā apmācības metode)
piedalījās direktores vietniece metodiskajā darbā Elīna Ivanāne. Kursu organizatori „AR Vocational Investment
and Solutions” (Rumānija) ar nolūku
bija izvēlējušies kursu norises vietu
tālāk no lielajām pilsētām, tuvāk kalniem un okeānam. Visas nodarbības
notika praktiski darbojoties, iepazīstot
un izjūtot, kā mācību procesā var izmatot visas cilvēka maņas un sajūtas,
caur tām attīstot uztveri, veicinot domāšanu. Kursu vadītāja akcentēja, ka
visi cilvēki ir ļoti individuāli un katrs
pasauli uztver savādāk. Skolotāja uzdevums ir iedarboties uz maņām, nodrošinot visu bērnu optimālu iesaistīšanos izglītības procesā.
Kursu vadītāji pārcēla mācību
procesu brīvā dabā, praktiski de-

Iegūtās zināšanas tiks pielietotas ikdienas darbā.

monstrējot, kā dažādas aktivitātes
un mācību stundas var novadīt pļavā, mežā, kalnos, kā klasē ienest un
izmantot dabas objektus. Nodarbību
laikā tika akcentēts, ka „Nav sliktu
laika apstākļu, bet ir nepiemērots
apģērbs!” Mūsdienu tehnoloģiju
laikmetā bērni pārāk maz laika pavada svaigā gaisā, kā arī maz darbojas
praktiski. Mācības brīvā dabā, izmantojot visas cilvēka maņas, akcentējot
dažādas sajūtas, veicina bērna vispārējo attīstību, kā arī palīdz mācību
procesā ievērot katra izglītojamā speciālās vajadzības.
Visi projekta dalībnieki atgriezās
mājās ar jaunām idejām, pieredzi un
noderīgām atziņām turpmākajam
darbam. 28.12.2017. Kokneses in-

ternātpamatskolā – attīstības centrā
notika projekta rezultātu izplatīšanas seminārs, kura laikā viss skolas
– centra pedagoģiskais personāls tika
iepazīstināts ar projekta gaitā gūto
pedagoģisko pieredzi un iespaidiem.
Iegūtās zināšanas tiks pielietotas ikdienas darbā, nodrošinot kvalitatīvu
mācību procesu bērniem ar speciālām vajadzībām. Pedagogam dalība
starptautiskos projektos ir liels ieguvums profesionālās kompetences un
kvalifikācijas celšanā.
Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt www.viaa.gov.lv un
www.erasmusplus.lv.
Informāciju sagatavoja: Dagmāra
Isajeva, Maruta Urga, Elīna
Ivanāne

Kokneses tūrisma centrā trešā Alda Dobenberga izstāde
Trīs lietas – labas lietas! No 22. janvāra Kokneses tūrisma centrā skatāma
atkal jauna, nu jau trešā Alda Dobenberga darbu izstāde. Mākslinieks prot
pārsteigt, un šoreiz izstādes lielākais
pārsteigums ir gleznu kolāžas, kuras
tapušas pēdējo desmit gadu laikā, bet
savu zvaigžņu stundu pacietīgi gaidījušas otas meistara mājas bēniņos.
Sarmīte Rode
Anitas Šmites foto
Kopš pagājušajā gadā Kokneses tūrisma centrs sāka darboties
1905. gada ielā 7, saulainajā izstāžu
zālē mākslas cienītājiem ir bijusi
lieliska iespēja iepazīt mūsu novadnieka Alda Dobenberga daudzpusīgo daiļradi. Domāju, ka daudzi
mākslinieka iespaidā tagad savādāk
skatās uz vārnām, jo divās iepriekšējās izstādēs tieši viņas bija visiecienītākās gleznu radītāja modeles.
Arī šajā izstādē neiztikt bez skaistulēm, kurām vislabāk patīk uzturēties mākslinieka dārzā, bet noteikti
vislielāko uzmanību raisīs gleznu
kolāžas, kurās līdzās gleznotām detaļām ir pielīmēti izgriezumi no
avīzēm, grāmatām un visdažādākās lietas, kuras var dižoties ar savu

īpašo stāstu.
Atklājot otro izstādi, mākslinieks ar sev raksturīgo humoru noteica: „Bēniņos gleznu daudz, bet
nav laika tās apraudzīt!” Priecājamies, ka, sākot jaunu gadu, viņš apraudzīja savu gleznu krātuvi, jo kā
gan savādāk mēs ieraudzītu darbus,
kas tagad, no putekļiem notraukti,
ir goda vietā mūsu mazajā mākslas
templī – Kokneses tūrisma centra
izstāžu zālē!
„Kolāžu veidošana ir populāra
glezniecības tehnika,” atzina mākslinieks izstādes iekārtošanas dienā,
atrodot laiku pastāstīt par dažiem
no saviem darbiem, no kuriem vairāki stāsta par Kokneses un viņa
dzimtas vēsturi. Kolāžā „Lulliņa”
ir uzgleznota mākslinieka mātes
bērnības mīļākā lellīte – nēģerīte,
kurai blakus to seno dienu atmiņu
liecinieki – izgriezumi no nodzeltējušām bērnu grāmatiņām. Par
meiteni vārdā Lulliņa biju lasījusi
Olgas Bundzenieces atmiņu stāstā
„Vasaras Koknesē”. „Mana mamma
ir tā pati Lulliņa! Viņa bija dzimusi koknesiete un rakstnieces Olgas
Bundzenieces bērnības dienu draudzene!” – kā vēl vienu negaidītu

pārsteigumu man atklāja mākslinieks. Kolāžā „Trase” savu vietu
atraduši kalnu slēpotāja cimdi, kas
piederējuši Alda Dobenberga brālim – Latvijas izlases kalnu slēpotājam. Par to, ka Koknese 20. gadsimta 20. – 30. gados varēja lepoties
ar daudziem tirdzniecības uzņēmumiem vēsta izgriezumi no laikrakstiem un afišas ar bagātu mūžu
kādā citā kolāžā. Noteikti nepaiesiet garām izkārtnei ar nosaukumu:
Pulksteņu darbnīca, kura pati par
sevi ir kā savdabīga glezna. Izrādās,
ka mākslinieka vecvecāku celtajās
mājās kādu laiku bijusi pulksteņu
darbnīca, bet šo izkārtni viņš mājas pagalmā izracis, veicot gluži vai
arheoloģiskus pētījumus. Tāpat arī
atrasts pulkstenis, kurš tagad laiku
skaita mākslinieka gleznā. Vairāki
darbi dzīves ritējumā tapuši kā veltījumi tēvam, kurš bijis arhitekts,
būvinženieris, nodarbojies ar kokgriešanu, biškopību un mūziku. Uz
bišu stropa dēlīša, kuru reiz skārušas tēva rokas, tagad mājo viņa dēla
uzgleznotās sapņu bites, bet cits –
daudz lielāks dēlis, kuru mākslinieka tēvs sarūpējis, lai mazais Aldis
iemācītos peldēt, tagad kļuvis par

akvareli, kura vidū tēva kādreiz lietotās ziemas makšķeres. Starp citām
kolāžām labi izceļas „Zvans no Visuma”. „Tas ir mūsmāju pirmais padomju laika telefona aparāts,” stāsta
darba autors. Gluži kā iepriekšējā
izstādē šajā vietā, arī šoreiz neizpaliek mūzikas tēma, kas pamanāma gan gleznās, kurās iemūžinātas
vijoles, kas reiz piederējušas mākslinieka dzimtai, gan veltījumos izcilām personībām mūzikā. Andrea
Bočelli talants atklājas gleznā, kurā
melns izdedzis svečturis kontras-

tē ar spilgtām krāsām. „Dziedātājs
ir zaudējis acu gaismu, viņš ir kā
izdedzis svečturis, bet viņa dziesmas palīdz mums ieraudzīt pasauli
krāsām bagātu,” teic gleznotājs. Par
gleznu varoņiem kļuvuši mūziķi,
kas spēj iedvesmot – Rejs Čārlzs,
pasaules slavenais vijoles virtuozs
Andrea Rieu, pašmāju mūziķi Haralds Sīmanis un Imants Skuja. Bet
pietiek stāstīt! Esiet laipni gaidīti
Kokneses tūrisma centrā, un jūs
nokļūsiet citā – Alda Dobenberga
mākslas pasaulē!

cilvēkiem.
Ja tavā ģimenē ir saistība ar šiem
notikumiem, uzraksti par tiem -kā
šo datumu piemin tavā ģimenē un
skolā.
Atzinīgi tiks vērtēti darbi, kas
veidos radošu izvēlētā jautājuma aplūkojumu, izmantojot vēstures avotus :fotogrāfijas, dokumentus u.c.
pieejamo informāciju,kā arī noformējumu.

Visi darbus varēs apskatīt Koknesē Likteņdārzā .
Darba apjoms: 1-2 lapas (A4),(
neskaitot titullapu)
Darbi
iesniedzami
līdz
20.03.2018.g. sūtot uz e-pastu libazukule@inbox.lv
Labākos darbus vērtēs sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas
grupās.
Konkursa dalībnieku apbalvo-

šana un labāko darbu prezentācija
notiks 2018.gada 22..martā Bebru
pamatskolā, 24. martā Kokneses
kultūras namā plkst.14.30 Kokneses
novada represētajiem veltītajos atceres pasākumos.
Pārsteigumu balvas sarūpēs
Kokneses novada dome, Kokneses
novada represēto nodaļa, Likteņdārza īstenotājs „Kokneses fonds”.
Vēlam veiksmi konkursā!

Foto mirklis no pārsteigumiem
bagātās izstādes.

Konkurss skolēniem
Tuvojoties Latvijas simtgadei, Kokneses novada represēto nodaļa sadarbībā
ar Likteņdārza īstenotāju – „Kokneses
fondu” - izsludina konkursu skolēniem
„Vēstures notikumi Kokneses novadā
100 gados”.
Kokneses novada
represēto nodaļas valde
Konkursa mērķis: iesaistīt jaunatni Latvijas vēstures izzināšanā un

kultūras mantojuma nozīmes izpratnē, apzināt un apkopot stāstus, kas
atklātu dzimtās vietas vēsturi. Uzvarētājus gaida ekskursija un labāko
darbu autorus - veicināšanas balvas.
Konkursa ietvaros skolēni, uzklausot vecākus, vecvecākus, radiniekus, kaimiņus un katru, kas var
palīdzēt ar informāciju, tiek aicināti uzklausīt un apkopot stāstus
par savu dzimto vietu, darbīgiem
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ERASMUS+ projekta WISE tikšanās Nīderlandē
Janvāra otrajā pusē septiņi Ilmāra Gaiša
Kokneses vidusskolas audzēkņi kopā ar
2 skolotājām devās ceļā uz starptautiskā
projekta WISE tikšanos Heuzenas pilsētas Huizermaat ģimnāzijā (Nīderlande).
Kā jau vēstīts, šis projekts ir ļoti atbilstīgs jaunajām nostādnēm izglītībā, jo
skolēni mācās izmantot vienā mācību
priekšmetā iegūtās zināšanas un prasmes izmantot citās jomās. Projekta koordinatori no Heuzenas bija izvēlējušies
vienot vairākas eksaktās zinātnes (fiziku, ķīmiju, bioloģiju, matemātiku, IT) ar
mākslu. Tādēļ skolēni strādāja 6 starptautiskās grupās, un katra grupa veica
atsevišķu uzdevumu nedēļas garumā.
Taču darba grupas tika izveidotas jau
agrāk, un mūsu braucēji, palīdzot citiem
mūsu skolas projekta dalībniekiem, jau
iepriekš bija pacentušies vairāk uzzināt
par savas grupas tēmu, tāpēc ceļā devās,
bruņoti ar informāciju, kas arī lieti noderēja. Lūk, ko stāsta skolēni!
Piektdienas pēcpusdienā apmēram plkst. 16:30 no skolas vārtiem
izbraucām uz Rīgas lidostu, 19:00 izlidojām uz Brēmeni, kurā ieradāmies
21:30. Kad nonācām Brēmenē, sagaidījām savu bagāžu un devāmies uz
tramvaju, lai nokļūtu tuvāk hostelim,
kurā pavadījām pirmo nakti. Vakarā
gan daudz ko no Brēmenes neieraudzījām, paspējām tikai aiziet uz tuvāko “McDonalds” ieturēt vakariņas.
Sestdienas rītā agri cēlāmies un
devāmies uz Brēmenes centrālo staciju, bet tad – pārsteigums! – vilciens,
uz kuru laikus internetā bija nopirktas biļetes, bija atcelts un nācās ātri
izdomāt jaunu maršrutu. Tā nu ceļojums bija garāks, turklāt izmantojām
vairāk satiksmes līdzekļu: ar vilcienu
devāmies uz Lēru, kur pārkāpām autobusā, ar to braucām līdz Vēnerai,
kur bija jāpārkāpj vilcienā, kas devās
uz Utrehtu, kuru bijām iecerējuši apskatīt, bet garā brauciena dēļ tas īsti
neizdevās. Tad vēl atlika īss brauciens
līdz Bussumai, kur mūs gaidīja mūsu
viesģimene,s un kopīgs pasākums ar
visu projekta dalībskolu videoprezentācijām,. kurās bija parādītas pilsētas
un skolas. Vakars bija patīkams, visi
projekta dalībnieki satikās, baudīja
viesuzņēmēju gatavotos ēdienus un
pavadīja laiku kopā.
Ralfs Eihentāls, 12. klases skolēns
Svētdiena sākās ar tikšanos pieturā un ceļu uz Roterdamu. Roterdamā
pirmais uzdevums projekta dalībniekiem bija atrast ceļu no vietas, kur
mūs izlaida autobuss, līdz Euromast
– TV tornim. Tas bija kā saliedēšanās
uzdevums, kas jāpaveic kopā ar savu
viesuzņēmēju,. Pēc tam mums tika
dots brīvais laiks, ko izmantojām, lai
paēstu. Brīvais laiks beidzās, kad sākās TV torņa apskate – kāpiens un
brauciens ar liftu augšup, aptuveni
100m augstumā. Gribētāji varēja izbaudīt arī skatu no 185m augstuma,
kurp ved lifts, kam 360 grādu leņķī ir
stikla sienas, lai izbaudītu Roterdamu
no augšas. Tas bija iespaidīgi!
Pēc TV torņa apskates devāmies
tālāk uz pilsētas centru, kur ir ļoti
daudz modernas arhitektūras (Jāpiezīmē, ka Otrā Pasaules kara laikā
Roterdama tika ļoti nopostīta). Vispirms apbrīnojām tirgus halli, kas
veidota kā kupols un kam ārējās sienās ir dzīvokļi. Kopā apspriedām, cik
ļoti iespaidīga ir šī būve, salīdzinot ar

Visi kopā Roterdamā.

Rīgas Centrāltirgu: ļoti moderna un
plaša halle, ļauj izbaudīt Nīderlandes
labumus, sākot ar augļiem un dārzeņiem, un beidzot ar saldumiem, kā
vafeles vai šokolādes konfektes. Netālu no tirgus halles atradās ‘’Kubu
mājas’’, kuras arī devāmies apskatīt.
Tās ir būvētas kā kubi, kas sagāzti uz
to virsotnēm, sākotnēji liekot domāt,
ka grīdas iekšā arī ir slīpas, taču tā
tomēr nav. Kopā izveidotas 38 kubu
mājas un divas, tā saucamie milzīgie
kubi, kas savienoti kopā uz izmantoti
kā dzīvojamās mājas. Viens no dzīvokļiem ir atvērts apmeklētājiem, un
tajā arī iegājām iekšā. Galvenā ideja
šīm mājām ir – maksimāli izmantot
vietu kubā. Katrā dzīvoklī ir trīs stāvi,
kas raksturīgi arī tradicionālajām senajām holandiešu mājām.
Pēc arhitektūras šedevru apskates
devāmies uz tūristu iecienīto ”Pankūku kuģīti”. Tur ēdām vakariņas, kā
jau noprotams pēc nosaukuma, tās
bija pankūkas, un kuģītis pa to laiku
peldēja pa upi un kanāliem, ļaujot
jūsmot par skaisti izgaismotajiem namiem krastos.
Vakaru pavadījām, atpūšoties kā
nu kurš, jo visi bijām noguruši.
Atis Āre, 11. klases skolnieks
Pirmdiena bija pirmā projekta
darba diena. Skolā bija jāierodas 8:15,
un rītu iesākām ar trim interesantiem
uzdevumiem, kas mums palīdzēja
citam citu labāk iepazīt, kā arī tādā
veidā , manuprāt, bija vieglāk atraisīties un uzsākt sarunas arī ar citu valstu dalībniekiem, jo līdz šim lielākā
daļa dalībnieku staigāja kopā ar savas
valsts pārstāvjiem. Pirmais uzdevums
– sastāties vienā garā rindā tā, lai pēc
vārdu pirmā burta mēs stāvētu alfabēta secībā. Otrais uzdevums – nostāties rindā no jaunākā līdz vecākajam dalībniekam. Trešais uzdevums
– nostāties rindā pēc augumiem, no
īsākā līdz garākajam. Manuprāt, tas
ļoti palīdzēja atvērties, un tādā veidā
bija vieglāk uzsākt sarunas ar citiem
projektā iesaistītajiem. Pēc šiem trim
uzdevumiem mums visiem bija jānostājas tā, lai mēs veidotu projekta nosaukuma akronīmu WISE, un tad no
augšas mūs visus nofotografēja.
Pēc tam sadalījāmies darba grupās un mums izrādīja skolu, pastāstīja, kā viņiem notiek nodarbības
skolā, parādīja kabinetu izvietojumu.
Un tad arī pa īstam sākās projekts,
jo beidzot sākās grupu darbs – ie-

pazināmies ar skolotāju, ar galveno
uzdevumu, kas jāpaveic šajā nedēļā,
un skolotājs parādīja eksperimentu
ar kečupu un eļļu, kurš gan diemžēl
neizdevās, jo eļļa nebija pietiekami
auksta.
Pēc nodarbībām skolā mums bija
brīvs vakars ar savām viesģimenēm.
Elīna Zukule, 12. klases skolniece
Otrdienas rīts bija nedaudz mierīgāks, jo es jau biju pieradis celties
6:30 no rīta, lai savlaicīgi sagatavotos
7km garajam ceļam, kas katru dienu
ar velosipēdu bija jāveic uz skolu.
Skolā turpinājām iesākto darbu savās
grupās, un, ja citām grupām jau bija
kaut neliela nojausma, ar ko un kā
viņi strādās, mēs vēl līdz praktiskam
darbam nebijām nokļuvuši. Mūsu
grupas uzdevums bija izdomāt kādu
lietu, kas sastopama dabā, un ieviest
to mūsu dzīvē, lai atvieglotu ikdienu.
Tā kā idejas nebija, jo tās, kuras izdomājām pirmdienā, jau ir īstenotas
pirms mums, neilgo darba laiku pavadījām, gudrojot projekta tematus.
Pēc dotā darba laika beigām mēs
devāmies ekskursijā uz Hāgu, kur izmantojām laiku, lai aplūkotu pilsētu,
ejot cauri tai. Apskatījām pāris lielas
un skaistas ēkas, pirms nonācām pie
Ešera muzeja un devāmies tajā iekšā. Muzejs man likās diezgan interesants, jo visi tajā redzamie mākslas
darbi lika padomāt un paskatīties uz
tiem vairākkārt.
Pēc muzeja apmeklējuma braucām uz Hāgas pludmali, kur izmisīgi
meklējām ceļu uz McDonalds, jo gribējās paēst. Laika apstākļi arī nebija
pārāk pateicīgi, lai izbaudītu laiku
pludmalē. Pēc atgriešanās Heuzenā un
mājupceļa mērošanas cauri lietum nekas cits neatlika kā paēst kopīgas vakariņas – kartupeļu biezputru ar gaļu un
zaļumiem – un sēsties pie televizora,
atpūšoties un sagaidot rītdienu.
Otto Asmuss, 12. klases skolēns
Trešdien kārtējo reizi cēlos
plkst.07:30, sagatavojos skolai un devos uz to.Tā neatradās tālu no vietas,
kur es uzturējos projekta nedēļā, tāpēc agri celties nebija vajadzības. Līdz
pat pēcpusdienai ritēja darbs grupās.
Kad viss iecerētais jau bija paveikts, devāmies uz Nīderlandes galvaspilsētu Amsterdamu. Bija jau ap
vakara pusi, bet tas netraucēja, jo laika apstākļi šajā dienā bija ļoti labvēlīgi. Apskatījām pilsētas centru, kā arī

slavenos kanālus nakts gaismā. Varu
sacīt: kaut tā bija jau trešā reize, kad
biju Amsterdamā, manas sajūtas bija
ļoti pozitīvas, jo pilsēta ir tik skaista,
ka tā pārsteidz mani katru reizi.
Pilsētā sastapām latviešu tautības
personu, kura jau vairākus gadus šeit
dzīvojusi un mūs atpazina pēc valodas. Sastapām arī vīrieti, kurš veido
mūziku, viņš mums repoja brīvajā
stilā un tad piedāvāja nopirkt viņa albumu, ko mēs arī izdarījām.
Kopumā diena bija izdevusies,
bija ļoti interesanti.
Mairis Bērzkalns, 11. klases
skolnieks
Agri no rīta devāmies uz skolu,
lai pabeigtu grupu darbus. Tā kā lielās telpu noslodzes dēļ grupu darba
vietas bieži mainījās, rīts parasti sākās
ar savas grupas sameklēšanu. Katrs
atradām savu grupu un pabeidzām
savus projektus.
Kad visas grupas bija sagatavojušās, sākām demonstrēt iznākumus.
Molekulārās gastronomijas grupa palūdza skolotājus vai skolotājas
nodegustēt grupas gatavotos ēdienus.
Bija gan uzkodas, kas izskatījās kā
sviestmaize ar ikriem, bet bija salds
cepums ar krēmu, gan burgers ar fritētiem kartupeļiem (īstenībā braunijs
ar bezē cepumu un svaigiem kolrābjiem), gan spageti ar tomātu mērci ,
bet makaroni bija no baltās šokolādes
un tomātus “tēloja” zemenes.
Krāsu pigmentu grupa pastāstīja
par sava darba gaitu un to, kas ir attēlots grupas veidotajā gleznā, kas uzgleznota ar pašu darinātajām krāsām.
Ešera grupas dalībnieki arī parādīja savu veikumu un pastāstīja, kā
grupas darbā izmantoja matemātiku.
Nākamā prezentācija bija Kaldera
grupas dalībniekiem. Viņi pastāstīja,
ko jaunu uzzināja, kā noderēja fizika
un kā izgatavoja savu mobilo objektu.
Sekoja 3D printēšanas grupa, kas
pastāstīja par saviem jaunajiem izgudrojumiem un parādīja, ko izprintējuši.
Pēdējā uzstājās biomimikrijas
grupa ar veselām trim prezentācijām.
Grupas dalībnieki stāstīja, kā un kāpēc hameleons spēj mainīt krāsu un
kā šo principu varētu izmantot, lai
cilvēki ātri un bez kaitējuma veselībai varētu mainīt matu krāsu, jo tas
noderētu, piemēram, aktieriem. Vēl
uzzinājām, kāpēc lotosa lapas spēj atgrūst ūdeni un netīrumus un cik no-

derīgi būtu, ja to varētu ieviest logu
stiklu apstrādē. Ļoti interesanti bija
klausīties stāstījumu par to, kā polārlāča ķepas uzbūves princips noderētu
māšinu riepām. Otto pat bija izgatavojis lāča ķepas uzbūves paraugu no
koka!
Pēc prezentācijām tika atvēlēts
brīvais laiks, tāpēc braucām ar velosipēdiem uz pilsētas tirgu, kur panašķojāmies ar kādu kūciņu, un pēc tam
devāmies uz uzņēmējģimenes mājām,
lai varētu sagatavoties atvadu ballītei.
Kad bijām gatavi, braucām uz noslēguma ballīti, kas notika patālu no
Heuzenas. Ballīte tika organizēta tādā
kā viesu mājā. Vieta, kurā visi ballējās,
bija liela zāle ar aizkariem pie sienām.
Mūzika bija moderna, kā parastā mūsdienu ballītē. Varēja arī paprasīt, lai
uzliek kādu dziesmu. Pavadījām labu
laiku ballītē, izbaudījām pēdējās stundas kopā ar nedēļas laikā iepazītajiem
cilvēkiem un arī kārtīgi atvadījāmies.
Ap pusnakti devāmies mājup.
Dāniels Auziņš, 9. klases skolnieks
Pēc jauki pavadītā vakara piektdiena sākās ļoti agri, jo bija jāceļas
pirms sešiem, lai plkt. 7:00 brauktu
ar vilcienu atpakaļ uz Vāciju, uz Brēmeni..Bijā visai noguruši pēc ballītes,
turklāt daži, izrādās, nemaz nebija
gulējuši, tomēr stacijā bijām laikā.
Līdz Osnabrikai ceļā pagāja apmēram 4 stundas. Tai laikā mēs sarunājāmies, gulējām, bet kādā brīdī pie
Vācijas robežas mūs pamodināja 2
policisti, kas gāja cauri vilcienam un
atsevišķiem cilvēkiem lūdza uzrādīt
pases.
Brēmenē iebraucām vēlāk, nekā
bija plānots, jo kādam vīram mūsu
vagonā kļuva slikti un vilciens pusstundu stāvēja, tādēļ mēs nokavējām
to vilcienu, ar kuru no Osnabrikas
vajadzēja braukt uz Brēmeni, un bijām spiesti gandrīz stundu gaidīt nākamo.
Tomēr pēc ierašanās Brēmenē
mums palika brīvais laiks, ko izmantojām, lai nedaudz apskatītu pilsētu,
paēstu un tad sapulcētos stacijā , lai ar
tramvaju brauktu uz lidostu.
Rīgā nolaidāmies plkst. 20:30 un
vēl pēc apmēram divām stundām bijām Koknesē.
Diena bija patiešām gara, bet galu
galā viss bija labi!
Ari Kardozo Peišoto, 11. klases
skolnieks
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Lai veidotu
kinētiskos objektus,
bija jāzina fizika.

Holandiešu iecienītie transportlīdzekļi.

Savdabīgā
mākslinieka
Ešera sekotājs.

Biomimikrijas grupā veiksmīgi
sadarbojās itāliete, latvietis un zviedrs.
Kubu ēkas Roterdamā.

ritēja ļoti atšķirīgās
grupās, un skolēni stāsta
par savā grupā paveikto
Ralfs Eihentāls: 3D printēšanas
darba grupā mūs sadalīja pa pāriem,
katrā pārī dalībnieki bija no dažādām
valstīm, un sākumā 3D aplikācijā bija
jāuzmodelē atslēgu piekariņš, kurā
būtu iesaistīti abu valstu simboli, Mēs
ar zviedru puisi izveidojām cilindrveida piekariņu ar trim zvaigznēm
no Brīvības pieminekļa un Zviedrijas
karogu apkārt. Bet pēc tam bija jāsāk
printēt, un tas aizņēma daudz laika.
Interesanti bija tas, ka grupas darbā
palīdzēja divi apmēram divpadsmitgadīgi zēni, kas zināja un saprata visu
par 3D printēšanu un mazliet piekoriģēja mūsu modeļus programmā, lai
visi piekariņi sanāktu, kā iecerēts.
Dāniels Auziņš: Krāsu pigmentu grupā mūsu mērķis bija no sāļiem
un vielām izveidot krāsas un ar tām
uzgleznot gleznu.
Mēs sākām izmēģināt, kādas vielas savienojums veido, kāda krāsa
rodas. Pēc tam, kad izmēģinājām,
sākām jau veidot krāsas. No sākuma
sajaucām divas vielas, tad caur filtru
tās izlējām, un to, kas palika filtrā, sakarsējām – radās pigments. Pēc tam
šo pigmentu sasmalcinājām un tam
klāt piejaucām eļļu. Samaisījām, un
radās krāsa! Izveidojām zilu, baltu,
zaļu un dzeltenu krāsu.
Ar tām uzgleznojām gleznu, kurā
attēloti tauriņi, kas lido apkārt lielai
mēģenei. Tai apkārt ir mazas mēģenes, kas lej lielajā to valstu nosau-

kumus, kuras piedalās šajā projektā.
Mēģeni kā tēlu izvēlējāmies, jo mūsu
darba tēma bija ķīmija un mēs gribējām to iesaistīt parādīt gleznā. Protams, valstu nosaukumus iekļāvām,
lai uzsvērtu to, ka projekts ir internacionāls.
Kopumā darbs mani īsti nepiesaistīja, jo neesmu ķīmijas cienītājs,
bet mani interesēja pati glezna, tāpēc
arī uzņēmos atbildību izdomāt tās saturu. Vienmēr ir labi paplašināt savas
zināšanas, tāpēc es neko sliktu nevaru
pateikt. Iznākums mani apmierināja.
Atis Āre: Ešera grupa – Ešers bijis izcils mākslinieks un matemātiķis,
kas 20.gs. izcēlies ar saviem fenomenālajiem zīmējumiem. Viņa zīmējumi slaveni ar to, ka, izmantojot vienu
patentu (mazu zīmējumu, piemēram,
ķirzaku), viņš saliek kopā vairākus tādus, neatstājot tukšu vietu, un cits ar
citu tie savienojas kopā, veidojot rakstu. Tad nu mūsu grupai bija jāveic kas
līdzīgs. Kopā grupā bijām 8 skolēni un
trīs skolotāji. Pirmajā dienā paraugus
un padomus, kā veidot darbu, mums
rādīja Heuzenas ģināzijas matemātikas skolotājs, kas piedalījies arī dažādos projektos ārpus Nīderlandes.
Protams, pirmā diena bija visgrūtākā, jo nācās meklēt idejas savam
patentam, kas nepavisam nenāca
viegli. Lielo grupu sadalīja mazākās
grupās pa 2–3 cilvēkiem, lai nebūtu
lielas drūzmēšanās pie darba veidošanas. Es biju grupā ar vācu zēnu, un
ar skolotājas Gitas Tenisas palīdzīgo
roku izveidojām patentu ar zivi, kas

savienota kopā ar putnu. Katrai grupiņai tika dots liels zīmēšanas rāmis,
aptuveni 1,5m/1m, kas bija jāaizpilda
ar patentu. Lielā laukuma aizpildīšana nebija tik grūta, taču aptuveni
pusotra diena tika aizvadīta, krāsojot
to, un tas nebija viegli, jo nedrīkstēja
kļūdīties, lai nenojauktu rakstu.
Labi, ka bijām arī Ešera muzejā
Hāgā, kur izstādīti viņa darbi, kas
savā veidā iedvesmoja, jo attēlus
internetā skatīties nav tas pats, kas
redzēt īstus mākslas darbus. Pēdējā
dienā kopā ar pārējām grupām prezentējām savu paveikto.
Elīna Zukule: Molekulārās gastronomijas grupas uzdevums bija
nedēļas laikā izdomāt un līdz prezentācijas dienai jau izmēģināt pagatavot
kādu ēdienu, kas , piemēram, izskatās pēc saldā, bet ir pamatēdiens. Mēs
sadalījāmies trīs grupiņās, tātad viena grupa veidoja starteri jeb uzkodu,
otra grupa pamatēdienu, bet trešā
grupa – desertu. Šķiet, ka mūsu darba vadītāja doma, dalot mūs mazajās
grupās, bija parādīt ēdienu dažādās
garšu variācijās, taču diemžēl visas
grupas izveidoja saldu ēdienu, bet
pēc izskata sāļu.
Ņemot vērā, ka molekulārā gastronomija ir cieši saistīta ar zinātni
– fiziku, ķīmiju, bioloģiju –, es arī
gaidīju šādu saistību, bet nekā tāda
tomēr nebija, jo mūsu grupas vadītājs vairāk akcentēja to, ka tam jāizskatās pēc viena, bet jāgaršo kā citam
ēdienam, un tas bija arī viss. Līdz ar
to man nebija pārāk interesanti, jo tā
bija vienkārši gatavošana, bet domāju, ka tie, kas ikdienā ar gatavošanu ir
uz „Jūs”, izbaudīja darbu šajā grupā,
jo varēja eksperimentēt ar gatavošanu kā tādu. Mūsu grupas vadītājs bija
ķīmijas skolotājs, tāpēc arī gribējās
vairāk eksperimentus ar ēdienu, nevis vienkārši izdomāt, kā cepumu uztaisīt mazliet citādākā formā, lai tas
izskatītos, piemēram, pēc maizes.
Domāju, ka kopumā bija labi, bet
diezgan daudz līdz galam neapdomā-

tu lietu, par daudz brīva laika un par
maz zinātnes iesaistīšanas gatavošanas procesā.
Otto Asmuss: Biomimikrijas
grupas uzdevums bija izdomāt kādu
lietu, kas sastopama dabā, un ieviest
to mūsu dzīvē, lai atvieglotu ikdienu.
Tā nu mēs nonācām pie riepām, kuras tiek izveidotas ar polārlāču ķepu
tekstūru, jo tā mazāk slīdēšot (vismaz
teorija tā vēsta).
Grupā radās vēl 2 idejas – lotosa
efekta logi, lai tie nesmērētos, un hameleonu šampūns, ar kura palīdzību
var viegli un ātri mainīt matu krāsu, – un tāpēc mūsu grupa sadalījās
3 mazākās apakšgrupās, lai visas 3
idejas var plašāk izpētīt. Mums, protams, nebija jāizstrādā gatavs beigu
produkts, jo tas aizņemtu pārāk ilgu
laiku un mums trūktu resursu, bet
bija jāizveido prezentācijas ar teorētiskiem pamatojumiem, kā mūsu idejas realizētos un kāpēc to īstenojums
ir vajadzīgs. Kad idejas bija iegūtas,
trešdienā un ceturtdienā strādājām
pie skicēm un teorijām, lai izskaidrotu mūsu produktu.
Mairis Bērzkalns un Ari Kardozo
Peišoto: Mēs strādājām fizikas/mākslas grupā, kuras uzdevums bija izveidot Aleksandra Kaldera tipa skulptūru. (Tas ir unikāls stils, ko izgudrojis
Aleksandrs Kalders, apkopojot fizikas
likumus ar mākslu: tās var būt skulptūras, kuras ir pakārtas pie griestiem
un no viena šī punkta uz dažādām
pusēm aiziet zari, kuri ir nolīdzsvaroti tā, lai balansētu perfektā līmenī, kā
arī mobilie objekti, kuri ir novietoti uz
zemes, tiem parasti ir interesantas formas un izliekumi un tie vairāk ir mērķēti uz perspektīvu.) Mums skulptūra
bija jāizveido tā, lai viss būtu līdzsvarā
un nobalansēts. Līdz trešdienai bijām
jau izlēmuši modeļa dizainu, tā nokrāsu, kā arī, kādus materiālus izmantosim mūsu skulptūrai.
Mēs tai jau bijām izgatavojuši visas detaļas, kuras nepieciešamas modeļa izveidošanai, katra figūra, kura
tika izgatavota balansa veidošanai,
tika nosvērta un sadalīta pāros ar cita
izmēra figūrām. Figūras svērām, jo
katra bija cita lieluma, un tas arī nozīmē, ka svars tām būs dažāds, tāpēc
tika izveidotas daudzas figūras un tad
atlasītas tās, kurām svars bija līdzīgs

Meža darbinieku biatlona sacensības Dienvidtirolē
No 28. janvāra līdz 3. februārim
Dienvidtiroles sporta bāzē Antholzā (Itālijā) norisinājās Eiropas meža
darbinieku biatlona sacensības, kuras
šogad sasniedza un svinēja jau 50.
gadskārtu.
Sacensību dalībnieks Artis Zvejnieks stāsta: „Tur bija iespēja piedalīties pulciņam slēpošanas entuziastu
– mežinieku no Kokneses tuvuma

un vēl kuplākam pulkam no citām
Latvijas vietām, kopā sasniedzot ap
80 mežam tuvu cilvēku lielu Latvijas
komandu.
Sacensība tradicionāli ietvēra 2
dienu ekskursijas, biatlona sacensību
– 1 dienu slidsolī un 1 dienu klasiskajā solī, 1 dienas valstu sacensību
stafetes slēpojumā. Distances garums
bija 10 km (2*5 km) ar vienu šautuvi

pēc pirmā apļa paveikšanas.
Pasākumā bija pārstāvēta lielākā daļa Eiropas valstu un dalībnieku
skaits sasniedza 1200 sportistu.
Visi dalībnieki tur bija uzvarētāji, jo slēpot tik skaistā trasē, satikt tik
plašu nozares kolēģu pulku, piedzīvot
tik lielisku pasākuma plānojumu ir
milzīgs ieguvums jebkuram tur pabijušajam.”

ar citu figūru, lai tās varētu izbalansēt, novietojot uz stieples malām.
Trīs stundu laikā visas detaļas
tika savienotas un nostiprinātas uz
plāksnes. Kad tas bija paveikts, mēs
šo skulptūru nokrāsojām dažādās
krāsās un atstājām nožūt, lai varētu
to parādīt prezentācijā pēdējā dienā.
Atis Āre: Ešera grupa – Ešers bijis izcils mākslinieks un matemātiķis,
kas 20.gs. izcēlies ar saviem fenomenālajiem zīmējumiem. Viņa zīmējumi slaveni ar to, ka, izmantojot vienu
patentu (mazu zīmējumu, piemēram,
ķirzaku), viņš saliek kopā vairākus tādus, neatstājot tukšu vietu, un cits ar
citu tie savienojas kopā, veidojot rakstu. Tad nu mūsu grupai bija jāveic kas
līdzīgs. Kopā grupā bijām 8 skolēni un
trīs skolotāji. Pirmajā dienā paraugus
un padomus, kā veidot darbu, mums
rādīja Heuzenas ģināzijas matemātikas skolotājs, kas piedalījies arī dažādos projektos ārpus Nīderlandes.
Protams, pirmā diena bija visgrūtākā, jo nācās meklēt idejas savam
patentam, kas nepavisam nenāca
viegli. Lielo grupu sadalīja mazākās
grupās pa 2–3 cilvēkiem, lai nebūtu
lielas drūzmēšanās pie darba veidošanas. Es biju grupā ar vācu zēnu, un
ar skolotājas Gitas Tenisas palīdzīgo
roku izveidojām patentu ar zivi, kas
savienota kopā ar putnu. Katrai grupiņai tika dots liels zīmēšanas rāmis,
aptuveni 1,5m/1m, kas bija jāaizpilda
ar patentu. Lielā laukuma aizpildīšana nebija tik grūta, taču aptuveni
pusotra diena tika aizvadīta, krāsojot
to, un tas nebija viegli, jo nedrīkstēja
kļūdīties, lai nenojauktu rakstu.
Labi, ka bijām arī Ešera muzejā
Hāgā, kur izstādīti viņa darbi, kas
savā veidā iedvesmoja, jo attēlus internetā skatīties nav tas pats, kas
redzēt īstus mākslas darbus. Pēdējā
dienā kopā ar pārējām grupām prezentējām savu paveikto.
Tagad ir laiks apkopot iespaidus
un dalīties tajos, taču vienlaikus visiem projekta dalībniekiem jau jādomā par nākamo tikšanos, jo tā maija
vidū būs Koknesē. Būs interesanta un
spraiga nedēļa!
Skolēnu sacīto apkopoja projekta
koordinatore Līvija Reinberga
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Kuldīgā koknesiešiem zelts un divas bronzas

Janvāra nogalē Kuldīgā norisinājās jau otrais U18 un U20 Latvijas
čempionāts, no kura Kokneses vieglatlēti pārveda 3 medaļas.
Labākais sasniegums šoreiz lo-

des grūdējam Reinim Nunguram,
kurš uzvarēja ar rezultātu 15.50 metri. Reinis ikdienā ar lodes grūšanu
vairs nemaz nenodarbojas, jo nesen
kā aizvadījis savu pirmo sezonu citā

sporta veidā – bobslejā, kur Latvijas
ekipāžas sastāvā startēts Eiropas kausā. Bet, kā redzams, tad garā bobsleja
sezona nebija šķērslis, lai iegūtu zeltu
Latvijas U20 čempionātā telpās lodes
grūšanā.
Bronzas medaļu 800 metru skrējienā izcīnīja Līna Gražule, kurai tā
jau ir otrā Latvijas čempionātu medaļa šajā kalendārajā gadā, jo janvāra sākumā tika iegūta pirmā vieta
Latvijas čempionātā soļošanā. Šoreiz
Līna 800 metrus gari distanci veica
2:29.30, par vairāk nekā 6 sekundēm
uzlabojot savu personīgo rekordu,
par ko prieku neslēpa arī Līnas treneris Viktors Ņuhtiļins.
Trešo medaļu no koknesiešiem
ieguva kolorītais sportists Ingars Kļaviņš. Savā pamatdisciplīnā tāllēkšanā
šoreiz nācās samierināties ar 6.vietu
un rezultātu 6.30 metri, jo problēmas
esot sagādājis precīzs atspēriens uz
atspēriena dēlīša. Bet pie medaļas Ingars tika 4×200 metru stafetes skrējienā, kur kopā ar kolēģiem no Aizkraukles sporta skolas izdevās noskriet
tik ātri, lai kaklā varētu kārt bronzas

Aktuālie kultūras pasākumi
Animācijas filma bērniem „Džungļu patruļa”,
ieejas maksa: 1 eiro.
Kokneses amatierteātra izrāde: P.U.Enkvists „Vectēva māja”.
Režisore Inguna Strazdina, lomās: Reinholds Sprukulis,
16.februāris Evita Briņķe, Inguna Strazdiņa. Scenogrāfs : Ivars Noviks.
plkst.19:00
Tērpi: Anna Marija Novika. Gaisma: Alens Emīls Oknovs.
Ieejas maksa: 3 eiro. Biļešu iepriekšpārdošana, vecuma
ierobežojums 14+, vietu skaits ierobežots.
17.februāris
Valentīna dienai veltīts svētku koncerts.
plkst.19:00
17.februāris
Balle. Muzicēs grupa “Starpbrīdis”, ieejas maksa: 3 eiro.
plkst.22:00
Cirka šovs “TROĻĻU PIEDZĪVOJUMI”. Ieejas maksa:
7 eiro. Iegādājoties biļeti iepriekšpārdošanā un uzrādot
kuponu no februāra pašvaldības izdevuma “Kokneses
28.februāris
plkst.18:00 Novada Vēstis” vai no kuponu izplatīšanas vietām novada
izglītības iestādēs: 6 eiro.
Biļešu iepriekšpārdošana no 1.februāra.
Koncerts „Pavasari gaidot”, piedalās: Vecbebru jauniešu
2.marts
deju kolektīvs “Kāre”, Bebru pagasta vokālais ansamblis
plkst.19:30
“Nianse”, vidējās paaudzes deju kolektīvi “Irši” un “Rats”,
kapela “Aizezeres muzikanti”.
3.marts
Sieviešu kora “ANIMA” 20 gadu jubilejas koncerts “Man
plkst.17:00
dziesmiņu nepietrūka”. Ieeja bez maksas.
Atpūtas vakars kopā ar grupu “Starpbrīdis”. Ieejas maksa:
9.marts
5 eiro, pasākuma dienā 6 eiro. Biļešu iepriekšpārdošana un
plkst.21:00
galdiņu rezervēšana zvanot pa tālr. 29822781.
14.marts
Jaunās latviešu animācijas filmas “BIZE UN NEGUĻA” un
“MŪSU OME RULLĒ”. Ieejas maksa: 1 eiro.
plkst.16:00
16.februāris
plkst.16:00

14.marts
plkst.19:00
16.marts
plkst.17:00

Kokneses
kultūras nams

Kokneses
kultūras nams

Iršu klubs

Kokneses
kultūras nams

Vecbebru
tehnikums

Vecbebru
tehnikums
Kokneses
kultūras nams

24.marts
plkst.15:00

Grupas “KLAIDONIS” koncerts. Ieeja: brīva.

Kokneses
kultūras nams

7.aprīlis
plkst.15:00

Kokneses Ziņģe 2018

Kokneses
kultūras nams

23.marts
plkst.19:00

KOKNESES NOVADA
DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ
2018. GADA JANVĀRĪ
REĢISTRĒTI DIVAS
MEITENĪTES:
MARTA UN ESTERE.
Sirsnīgi sveicam
bērniņa
vecākus!

PIEMINĀM AIZSAULĒ
AIZGĀJUŠOS
Manus sapņus mūžīgi sniegi klās.
/R.Blaumanis/
Kokneses novada Dzimtsarakstu
nodaļā 2018. gada janvārī
reģistrēti 3 mirušie.
Aizsaulē pavadīti:

Kokneses
kultūras nams

24.marts
plkst.14:30

22.marts
plkst.18:00

Kā eņģelītis balts
Mazs bērniņš piedzimis
/V.Kokle-Līviņa/

Iršu klubs

Jaunā latviešu spēlfilma “Nameja gredzens”, režisors Aigars
Kokneses
Grauba, ieejas maksa: 3 eiro.
kultūras nams
„Daugavas Vanagi Latvijā” Kokneses nodaļas rīkotais
Pie Kokneses
atceres pasākums latviešu karavīru piemiņai.
kultūras nama
Biedrība „Baltaine” aicina: no rīta Baznīcas kalnā kursim
uguni, būs spēles, rotaļas, olu ripināšana, šautriņu
Baznīcas kalnā,
mešana, jāņem līdzi pīnītes, zīda lakats, pūpoli, apaļi rauši, Radošajā mājā
dzērvenes, pēc tam svinību turpinājums Radošajā mājā.
Madaras Dišleres spēlfilma visai ģimenei „PARADĪZE
Kokneses
89”. Ieejas maksa: 2 eiro.
kultūras nams
STAND–UP komēdija “HUMORS PA LATVISKI”,
Kokneses
autors un izpildītājs Maksims Trivaškevičs.
kultūras nams
Ieejas maksa: 2 eiro.
Pie Kokneses kultūras nama PIEMIŅAS BRĪDIS politiski
Kokneses
represētajiem.
kultūras nams

20.marts
plkst.6:00

godalgas. Uzrādītais rezultāts 1:36.95.
Bez jau pieminētajiem sportistiem sacensībās piedalījās arī citi.
U18 vecuma grupā Otto Bērzkalnam
44.vieta 60 metros (7.96 sekundes)
un 15.vieta trīssoļlēkšanā ar personīgo rekordu – 11.32 metri. Natālijai
Zeicai 28.vieta 60 metru sprintā ar
rezultātu 8.67 sekundes.
U20 vecuma grupā startēja vēl
vairāki Igora Lulles audzēkņi. Sāpīgajā 4.vietā šoreiz ierindojās Ralfs
Eihentāls, kurš šoreiz trīssoļlēkšanā bija pieticīgāks nekā pērn un ar
13.52 metriem tika sasniegta 4.vieta.
Tāllēkšanā Ralfam šoreiz 8.vieta ar
rezultātu 6.01 metrs, un līdzīgi ka Ingaram, arī Ralfam esot bijušas problēmas ar precīzu atspērienu. Tāllēcēju
pulkā bija arī Tomass Gercāns, kuram
ar 5.56 metriem pietika 12.vietai, bet
Maikls Andriksons šoreiz ierindojās
15.vietā ar 5.39 metrus tālu lēcienu.
Sportistus sacensībām gatavoja
vieglatlētikas treneri Viktors Ņuhtiļins un Igors Lulle.
Informāciju sagatavoja KSC preses
daļas žurnālists Teo Rakstītājs

AUSTRA FINKA (1924.G.)
JĀNIS LIEPIŅŠ (1925.G.)
ANTOŅINA BAICOVA (1940.G.)

Izsakām līdzjūtību
tuviniekiem

LĪDZJŪTĪBAS

Noriet saule vakarā
Sidrabiņu sijādama.
Aiziet dusēt māmuliņa
Baltā smilšu kalniņā.
Izsakām dziļu līdzjūtību
Antoņinas Baicovas tuviniekiem,
viņu aizvadot aizsaulē.
Iršu pagasta senioru klubiņš
„Vālodzīte
Balta ziema baltas pārslas bārsta,
Balts tavs mūžs, ar darbiem
vainagots.
Visiem mums no tavu dienu pūra
Ir pa riekšaviņai dots.
/J. Silazars/
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Skaidrītei Ungurei un viņas
tuviniekiem, māmiņu un
vecmāmiņu mūžībā pavadot.
SIA “Ziedi" kolektīvs

AICINĀM DARBĀ
LIKTEŅDĀRZĀ
ADMINISTRATĪVO
DIREKTORI/U
MĒS SAGAIDĀM
• uzņēmību un iniciatīvu
• administratīvās un
organizatoriskās spējas
• vēlmi strādāt komandā un
ar cilvēkiem
• vismaz vienas svešvalodas
zināšanas
• vēlama izglītība tūrismā
vai biznesa vadībā
MĒS PIEDĀVĀJAM
• darbu Latvijai nozīmīga
projekta īstenošanā
• jaunu perspektīvi un
iespējas tūrisma jomā
• iespēju iepazīt
interesantus cilvēkus
• nenovērtējamu pieredzi
CV un pieteikuma vēstuli
līdz 2018. gada 8. martam
sūtīt uz e-pastu
valda.auzina@koknesesfonds.lv.

Tel. 2947 6146

www.liktendarzs.lv

KOKNESES NOVADA
DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ
2018. GADA JANVĀRĪ
REĢISTRĒTA VIENA LAULĪBA,
KAS NOSLĒGTA KOKNESES
EV.LUT. DRAUDZĒ

Sasmīdini koknesiešus
un brauc uz Rīgu

Anekdošu Virpulis
2018
15. martā plkst. 13.00
Kokneses pagasta
bibliotēkas
Bērnu literatūras
nodaļā ievirpuļos
anekdošu stāstīšanas
konkurss
Kas var pieda līties?
Lieli un mazi stāstnieki!
Kas būs jadara?
Jāstāsta anekdotes

Nāc pats un
aicini draugus smiesimies kopā!
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Koknesietēm četras medaļas Latvijas
čempionātā soļošanā telpās

Ik gadu janvāra beigās norisinās
sezonas pirmais Latvijas čempionāts
vieglatlētikā telpās – un ik gadu tas ir
Latvijas čempionāts daudzcīņās un soļošanā. Daudzcīņās mums dalībnieki
startē reti un arī šis gads nebija izņēmums, bet soļošanā pārstāvniecība ir
visnotaļ liela.

Arī šoreiz iegūtas 4 godalgas – divas zelta medaļas, viena sudraba un
viena bronzas.
U–14 vecuma grupā pie sava pirmā
Latvijas čempiones titula tika Gundega
Beķere, kas pārspēja visas savas pretinieces un finišā par nepilnu sekundi
apsteidza otrās vietas ieguvēju. 1000

metrus garo distanci Gundega veica
5:29.83. Vēl šajā grupā startēja Patrīcija
Bērzkalna, kas ierindojās 7.vietā.
U–16 vecuma grupas meitenēm
bija jāveic 2000 metru distance. Labākā
no koknesietēm bija Elizabete Bērzkalna, kas šoreiz bija spiesta samierināties
ar 4.vietu, uzrādot rezultātu 12:25.03.
6.vieta Gintai Pētersonei, 8.vieta Evelīnai Vitenbergai, bet 11.vietā Sandija
Barone.
U–18 grupā, kur jau bija jāveic
3000 metru distance, sudraba medaļu
par otro vietu izcīnīja Megija Čakste
ar rezultātu 17:49.64. 5.vietā ierindojās
Elīza Matušonoka, bet 8.vieta šoreiz
Natālijai Zeicai.
Visbeidzot U–20 vecuma grupā
koknesietem divas medaļas – zelta
godalgu 3000 metru distancē ieguva
Līna Gražule ar rezultātu 18:37.34, bet
pie bronzas medaļas tika Baiba Višķere.
Visas sportistes sacensībām gatavoja vieglatlētikas treneris Viktors Ņuhtiļins.

Vieglatlētiem panākumi sacensībās
Madonā un Valgā

Janvārī savu ziemas sezonu uzsāka
Kokneses novada vieglatlēti. Janvāra sākumā Starptautiskajās sacensībās Valgā
startēja koknesiete Līna Gražule, kas
U20 vecuma grupā juniorēm 800 met-

ru skrējienā izcīnīja uzvaru ar rezultātu
2:35.84. Sportisti sacensībām gatavoja
vieglatlētika treneris Viktors Ņuhtiļins.
17. janvārī Madonā norisinājās atklātās
sacensības vieglatlētikā U–14 vecuma
grupas zēniem un meitenēm. Kokneses
komandu šajās sacensībās pārstāvēja
pavisam 7 jaunie sportisti. Henrijs Kalniņš izcēlās ar trīs izcīnītām medaļām
– 1.vietā 60 metru barjerskrējienā ar rezultātu 10.0 sekundes, 2.vieta 60 metru
sprintā ar rezultātu 8.8 sekundes, kā arī
3.vieta tāllēkšanas sacensībās, labākajā
mēģinājumā aizlecot 4.25 metrus tālu.
Puišu konkurencē startēja arī Alens Paļskis, kam 5.vieta 600 metru skrējienā,
6.vieta 60 metru barjerās, bet Edijam

Gercānām divas desmitās vietas – 60
metros un 600 metros.
Meiteņu konkurencē sacentās četras koknesietes – Elza Lazdiņa, Keira
Ozoliņa, Aiga Kondrate un Estere Bīriņa. Startējot kopā ar gadu vecākām
sportistēm mūsu jaunās vieglatlētes parādīja labu cīņas sparu un ieguva vērtīgu pieredzi nākamajām sacensībām.
Elzai vislabāk veicās rokasbumbas mešanā, kur iegūta 10.vieta. Esterei 11.vieta 600 metru skrējienā un 13.vieta 60
metru sprintā, Keira labāko sniegumu
parādīja 600 metros izcīnot 9.vietu,
bet Aigai labākās sekmes 60 metros –
17.vieta. Sportistus sacensībām gatavoja vieglatlētikas treneris Dāvis Kalniņš.

Kokneses novada amatierkolektīvi
tiekas lustīgajās sporta spēlēs

Viens par visiem, visi par vienu!

"Kustīgi un lustīgi" – varam sacīt par visiem enerģiskajiem un dzīvespriecīgajiem
Kokneses novada amatierkolektīvu dalībniekiem. Jau otro gadu pēc kārtas janvāra
nogalē, šoreiz 27. janvārī, mūsu novada
dziedātāji un dancotāji ar devīzi "Viens par
visiem, visi par vienu" satikās lustīgajās
sporta spēlēs, kuras organizēja Kokneses
kultūras nams sadarbībā ar Kokneses
sporta centru.
Sarmīte Rode
Anitas Šmites foto
Vislustīgākajās sporta spēlēs piedalījās folkloras kopas "Urgas" dalībnieces, vidējās paaudzes deju kolektīvu
"Liepavots", "Irši", "Kokna" un "Rats"

dalībnieki, Kokneses kultūras nama
jauniešu deju kolektīva un Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas deju kolektīva
"Kāpēc" puiši un meitenes, pārstāvji
no Vecbebru jauniešu deju kolektīva
"Kāre", jauktā kora "Alaine" un kapelas
"Aizezeres muzikanti".
Individuālajos startos, jautrības
stafetēs vai komandu spēlēs – it visur
spēļu dalībnieki apliecināja savu radošo un sportisko garu. Tikpat priecīgi
jutās mazie ķipari, kurus vecāki bija
paņēmuši līdzi, jo viņi līksmi laiku pavadīja Evitas Briņķes piedāvātajās piepūšamajās atrakcijās. Inguna Strazdiņa, Kokneses kultūras nama direktore,
teic: "Priecēja visu dalībnieku pozitīvais

noskaņojums un saliedētība. Lai arī,
protams, jauniešiem bija vieglāk izpildīt dažādos veiklības un izturības vingrinājumus, piemēram, folkloras kopas
"Urgas" dalībnieces ar savu degsmi neatpalika no jaunajiem! Paldies Dāvim
Kalniņam un Kokneses sporta centra
kolektīvam par atbalstu pasākuma rīkošanā."
Pēc iegūtajiem punktiem jautrības stafetēs un komandu spēlēs tika
sumināti pirmo trīs vietu ieguvēji.
Lustīgajās sporta spēlēs uzvarēja jaunība – pirmo vietu ieguva Kokneses
kultūras nama jauniešu deju kolektīvs, otrajā vietā – vidējās paaudzes
deju kolektīvs "Rats", bet trešās vietas
ieguvēji ir Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas deju kolektīvs "Kāpēc", no
kuriem tikai nedaudz atpalika vidējās
paaudzes deju kolektīva "Irši" dalībnieki. Godalgoto vietu ieguvējiem
spēļu rīkotāji pasniedza kausus un
diplomus, tāpat tika sveikti labākie
individuālajās disciplīnās, kā arī gardi pārsteigumi gaidīja visus atraktīvos amatierkolektīvus.
Lai mūsu novada pašdarbniekiem
lustīgi iesācies gads dod sportisku izturību un veiksmi šī gada nozīmīgajos
pasākumos!

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Janvāra labākais spēlētājs
2. līgā – Niklāvs Vingris

Savas komandas rezultatīvākais
spēlētājs Niklāvs Vingris.

Latvijas Florbola savienība (LFS)
nosaukusi janvāra mēneša labāko
spēlētāju Latvijas čempionāta vīriešu
2. līgā – šo godu izpelnījies komandas "Aizkraukle/Koknese" uzbrucējs
koknesietis Niklāvs Vingris. Balva
laureātam tiks pasniegta sadarbībā
ar uzņēmumu "SPORT REVOLUTION", kas ražo pasaulē pirmos sertificētos florbola trenažierus ar zīmolu "MY FLOORBALL".

Florbola komanda "Aizkraukle/
Koknese" ar Niklāvu Vingri uzbrukuma smailē pagājušajā mēnesī aizvadīja divas spēles – abas savā laukumā un abās tika gūta uzvara. Aizkraukliešu un koknesiešu apvienotā
komanda ar 10:5 uzvarēja "Rēzeknes
BJSS" (Vingrim 3 (1+2) punkti), kā
arī ar 5:4 pagarinājumā pārspēja "Valmieras BSS" (Vingrim divas rezultatīvas piespēles).
Komanda "Aizkraukle/Koknese"
ar 19 spēlēs gūtu 41 punktu ir Austrumu grupas turnīra tabulas vicelīdere. Niklāvs Vingris, kurš piedalījies 18 spēlēs, savācis jau 73 (28+45)
punktus un ir savas komandas rezultatīvākais spēlētājs, bet visā līgā – otrais labākais punktu guvējs.
Izmantotie resursi: Latvijas Florbola savienība » LV »...

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
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Tūrisma izstādēs popularizē Kokneses novadu
Rīgā, Ķīpsalā, no 2. līdz 4. februārim
norisinājās 25.ikgadējā tūrisma izstāde – gadatirgus “Balttour 2018”.
Izstādē piedalījās un Kokneses novadu
pārstāvēja Kokneses tūrisma informācijas centrs, piedāvājot ceļotājiem par
savu brīvdienu galamērķi izvēlēties
Kokneses novadu.
Santa Midere
Foto: Anita Šmite
Tradicionāli izstādē piedalījās
arī pārējie Aizkraukles reģiona novadu tūrisma informācijas centri
un pakalpojumu sniedzēju pārstāvji.
Izstāde notika trīs dienas divās
tematiskajās hallēs – “Apceļo Latviju!” un “Atklāj pasauli!”. Hallē “Apceļo Latviju” bija sastopami visi Latvijas novadi. Šeit ar dalību trīs stendos rosījās arī Kokneses tūrisma
informācijas centrs. Par jaunumiem
un tūrisma iespējām Kokneses novadā bija iespēja uzzināt Zemgales
Plānošanas reģiona, Latvijas–Lietuvas pārrobežu programmas ietvaros
projekta “AttractiveForYou”, kā arī
projekta “Explore Hansa” stendos.
Kopumā bija vērojama liela interese par tūrisma piedāvājumiem
Kokneses novadā. Visbiežāk izstādes apmeklētāji vēlējās uzzināt par
šī gada lielākajiem pasākumiem
novadā, aktīvās atpūtas iespējām un
jaunākajiem piedāvājumiem. Tā-

Būsiet gaidīti „Janavās”! –
aicina vienmēr enerģiskā
un idejām bagātā „Janavu”
saimniece Anta Kučere.

Amatu centra “Mazā kāpa” radošajā
darbnīcā ikviens apmeklētājs varēja
iemācīties pagatavot īpašu atslēgu
piekariņu.

pat liela interese bija par
Likteņdārza veidošanu un
paveiktajiem darbiem šoFolkloras kopas „Urgas” priecājās par katru jaunu puisi,
vasar, par piedāvājumiem
kurš gribēja apgūt sentēvu gudrības.
Kokneses pilsdrupās un
ievērojamākajiem apskadīt bioloģiskās kosmētikas “Dravas“, personīgi Dacei Nebēdtes objektiem novadā. Ir
– krēma “Beāte” un dažādu niecei par ziedoto medu; Kokneses
liels prieks, ka Koknese
losjonu iedarbību. Biedrī- miesnieka gardumiem – par cetūristiem joprojām ir iebas “Baltaine” Radošā māja pumiem; Ievas sieram – par sieru;
mīļota ekskursiju un brīvar savu atraktivitāti iesais- Oga Powder – par sukādēm un ogu
dienu pavadīšanas vieta,
tīja rotaļās, dejās un dzies- pulveri. Sakām lielu paldies visiem
par kuru saņēmām daudz
mās apmeklētājus, aicinot atbalstītājiem!
atzinīgus vārdus.
iepazīt pirmās iemaņas
No 9. līdz 11. februārim KoknePopularizēt mūsu nodažādos amatos un baudīt ses tūrisma centrs piedalījās tūris„Lai visi ceļi ved uz Koknesi!” – teic Lauma Āre, Anita
vadu klātienē bija ieraduvietējo kulināro mantoju- ma izstādē Tallinā "Tourest 2018",
Šmite un Santa Midere.
šies arī novada radošie pārmu.
kur divos stendos – projekta ietvastāvji: Amatu centrs “Mazā
saimniecības “Janavas” īpašniece
Paldies vietējiem uzņē- ros "Explore Hansa" un nacionālajā
kāpa”, kur radošā darbnīcā bija ie- Anta Kučere iepazīstināja ar saim- mējiem, ar kuru atbalstu Koknesi "Magnetic Latvia" vēstīja par daudzspēja līdzdarboties un pagatavot sev niecībā ražoto produkciju, aicināja popularizējām, piedāvājot dažādas pusīgo tūrisma piedāvājumu mūsu
īpašu atslēgu piekariņu. Zemnieku uz ekskursijām un piedāvāja izbau- degustācijas. Izsakām pateicību: z/s novadā.

Tuvākās bezmaksas nodarbības iedzīvotājiem projekta nr. 9.2.4.2.
“Koknese – veselīgākā vide visiem!” ietvaros
PIRMDIENA

OTRDIENA

CETURTDIENA

TREŠDIENA

PIEKTDIENA

SESTDIENA

SVĒTDIENA
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Ārstn. vingrošana fizioterapeita pavadībā,
Pērses sākumskola, Iršos, 17:00 – 18:00

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

Ārstn. vingrošana fizioterapeita pavadībā,
Bebru pamatskolas sporta zāle, 18:15 – 19:15
Ārstn. vingrošana fizioterapeita pavadībā,
I.Gaiša Kokneses vidusskolas zāle, 19:30–20:30
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Ārstn. vingrošana fizioterapeita pavadībā,
Pērses sākumskola, Iršos, 17:00 – 18:00

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

Ārstn. vingrošana fizioterapeita pavadībā,
Bebru pamatskolas sporta zāle, 18:15 – 19:15
Ārstn. vingrošana fizioterapeita pavadībā,
I.Gaiša Kokneses vidusskolas zāle, 19:30–20:30

15 Nodarbības
16un lekcijas tiek
17rīkotas projekta nr. 9.2.4.2./16/I/019 "Kok-

nese-veselīgākā vide visiem!" ietvaros, ar mērķi uzlabot Kokneses novada
iedzīvotāju pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumiem, veicinot iedzīvotāju fizisko un garīgo veselību, aktualizējot un
risinot vietējās sabiedrības veselības problēmas, un izglītojot jautājumos,
kuri ir pamatnosacījums iedzīvotāju dzīves kvalitātes, drošas vides un veselības uzlabošanai. Nodarbības un lekcijas ir bez maksas, 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
22
23
24
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 notiek individuāli, sekojot
norādītajai informācijai afišās.
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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18
Atvērtie sporta vakari Kokneses
sporta centrā, 15:00–18:00

25
Atvērtie sporta vakari Kokneses
sporta centrā, 15:00–18:00

MARTS
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Ārstn. vingrošana fizioterapeita pavadībā,
Pērses sākumskola, Iršos, 17:00 – 18:00

Atvērtie sporta vakari Kokneses
sporta centrā, 19:00–22:00
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4
Atvērtie sporta vakari Kokneses
sporta centrā, 15:00–18:00

Ārstn. vingrošana fizioterapeita pavadībā,
Bebru pamatskolas sporta zāle, 18:15 – 19:15
Ārstn. vingrošana fizioterapeita pavadībā,
I.Gaiša Kokneses vidusskolas zāle, 19:30–20:30
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Ārstn. vingrošana fizioterapeita pavadībā,
Pērses sākumskola, Iršos, 17:00 – 18:00

Atvērtie sporta vakari Kokneses
sporta centrā, 19:00–22:00
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10
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Ģimenes veselības diena svētku "Iršu zelts"
ietvaros, Sporta halle, 11:00 – 16:00

Atvērtie sporta vakari Kokneses
sporta centrā, 15:00–18:00

Ārstn. vingrošana fizioterapeita pavadībā,
Bebru pamatskolas sporta zāle, 18:15 – 19:15
Ārstn. vingrošana fizioterapeita pavadībā,
I.Gaiša Kokneses vidusskolas zāle, 19:30–20:30
KOKNESES NOVADA VĒSTIS. Kokneses novada domes laikraksts. Reģistrācijas apliecība nr. 2079. Iznāk reizi mēnesī.
Redaktores – A. Šmite; S. Rode, tālr.: 29619832, e – pasts: sarmite.rode@koknese.lv
Par publicētajiem faktiem un skaitļiem atbild rakstu autori. Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz "Kokneses Novada Vēstis" obligāta.
Iespiests SIA "Erante", www.erante.lv

