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Nomazgāsim putekļus no savas dvēseles, lai varētu ieraudzīt dzīvi jaunā gaismā.

Līgo lauki, līgo pļavas, Jāņu dienas gaidīdami! /Latv. t./Alberts
dz./ Zarāns/

Novada domes laikraksts Nr. 18 (295)
Kā medus uzkrājas āboliņa ziedā, tā
viss vasaras saldums un prieks uzkrājas
Jāņu naktī, tur gaidīts un sanests ar vainagiem, ugunīm un dziesmām. Nevienai tautai
varbūt nav tik gaišu svētku, kā mūsu Jāņi.
Tāpēc šo svētku tradīcijas mums svēti glabājamas, tāpat kā viņas uzglabājuši mūsu
senči no paaudzes uz paaudzi.
/K. Skalbe/

Sveicināti vasaras saulgriežu laikā!
Jūnijs, iebridis margrietiņu pļavā, noraugās kā vasara sāk ceļu Saules kalnā. Teju
tūlīt ziedošā pļavā uzziedēs ik zālīte, ko
ievīt vainagā Līgo vakarā, kad tālumā veroties gribēsies sacīt: cik skaista ir mūsu
zemīte!
Klāt izlaidumu laiks. Novēlam skolu absolventiem drosmes pārpilnu un
saulainu ceļu, pārkāpjot jaunās dzīves
slieksni.
Domājot par notikumiem mūsu
valstī, šķiet, ka dzīve ir kā pasaka ar
negaidītiem pavērsieniem, bet vai ar
laimīgām beigām? Cik ilgi vēl mēs
samierināsimies ar notiekošo, cik ilgi
valsts likteni izlems cilvēki, no kuriem
daudziem svešas ir tikumiskās vērtības
un godaprāts? Šī vasara solās būt karsta ne tikai dabā, bet arī uz politiskās
skatuves.
Par jaunākajiem notikumiem Kokneses novadā vēstām mūsu avīzes lappusēs.
Neaizmirstiet ielūkoties kultūras pasākumu kalendārā, lai prieku rastu kādā pasākuma apmeklējumā. Kamēr vien mēs
spēsim viens otram uzsmaidīt un pasacīt
labu vārdu, mēs stiprinājumu gūsim savas tautas gara spēkā.
Lai mūsu domām jāņuzāles vieglums,
lai noticam Līgo nakts brīnumam!
Anita Šmite, Sarmīte Rode
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Priecīgus vasaras saulgriežus un
skaistu līgošanu Kokneses novada
Jāņiem un Līgām, visiem līgotājiem
novēl
Kokneses novada dome

Paziņojums par Kokneses novada attīstības
programmas un teritorijas plānojuma
izstrādes uzsākšanu
Kokneses novada domes deputāti 2011.
gada 25. maija sēdē pieņēma divus novadam
ļoti nozīmīgus lēmumus – „Par Kokneses novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam izstrādes uzsākšanu” un „Par Kokneses
novada teritorijas plānojuma 2013. – 2024.
gadam izstrādes uzsākšanu” (lēmumi Nr. 5.1.
un Nr. 5.2, protokols Nr. 5), apstiprinot abu
attīstības plānošanas dokumentu izstrādes
darba uzdevumus, kuros iekļauti veicamie
darbi un laika grafiks. Kokneses novada attīstības programmas un teritorijas plānojuma 1.
redakciju plānots izstrādāt līdz 2012. gada 15.
februārim, pēc kura plānots šos dokumentus
nodot sabiedriskajai apspriešanai, organizējot

6 nedēļu garu sabiedriskās apspriešanas posmu. Aktuālākajai informācijai sekojiet līdzi
pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv.
Attīstības programmas izstrādes vadītāja
– Kokneses novada domes Attīstības nodaļas
vadītāja Anita Svence un teritorijas plānojuma izstrādes vadītājs – Kokneses novada domes izpilddirektors Jāzeps Baltmanis.
Kokneses novada attīstības programma
un teritorijas plānojums tiek izstrādāts Eiropas Sociālā fonda finansēta projekta Nr.
1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/063 „Teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde Kokneses novada attīstības plānošanas
kapacitātes paaugstināšanai” ietvaros.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Latvijas Pašvaldību savienības 22. kongresa dalībnieku un organizētāju
kopbilde Likteņdārzā. Materiālu lasiet 2. lpp.
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Latvijas Pašvaldību savienības 22. kongress lemj attīstību vadīt pašiem

20. maijā Kokneses kultūras namā notika Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) 22.
kongress, kura galvenais vadmotīvs bija – attīstību vadīt pašiem. Kongresā piedalījās 156
delegāti no 102 pašvaldībām. Kongresu ar
savu klātbūtni pagodināja un iedvesmojošas
uzrunas teica Latvijas Valsts prezidents Valdis Zatlers, Saeimas priekšsēdētāja Solvita
Āboltiņa, Saeimas deputāti Vitauts Staņa,
Aivars Volfs un Edgars Zalāns, kā arī vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs
Raimonds Vējonis, satiksmes ministrs Uldis
Augulis, Finanšu ministrijas parlamentārā
sekretāre Ilze Viņķele un izglītības un zinātnes ministra biroja vadītāja Inese Matvejeva.
LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis, uzrunājot kongresa delegātus, pateicās Latvijas
pašvaldībām un to iedzīvotājiem par izturību
smagajā krīzes laikā, kas varētu būt krietni
vieglāks, ja politiķi un valdība spētu labāk
aizstāvēt valsts nacionālās intereses.
LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis un
LPS komiteju vadītāji savos atskaites ziņojumos kongresam ierosināja konstruktīvus

priekšlikumus gan Saeimai un valdībai, gan
pašvaldībām un iedzīvotājiem. Kongresa laikā pieņēma trīs rezolūcijas: „Par attīstības
vadības principu maiņu”; „Par strukturālo
reformu likumdošanā” un „Par ceļiem”.
Rezolūcijas projektā „Par attīstības vadības principu maiņu” LPS kongress aicina Saeimu un Ministru kabinetu, sākot ar jauno ES
programmēšanas ciklu papildināt nozaru vadības principu paredzot: nodalīt vismaz trešo
daļu Latvijai piekrītošās ES budžeta kvotas,
nosakot katrai pašvaldībai savu ES projektu
kvotu pēc principa „nauda seko iedzīvotājam”; katrai pašvaldībai patstāvīgas tiesības
izmantot savu ES budžeta kvotu tādu projektu īstenošanai, kas atbilst „ES2020” mērķiem
un tiek īstenoti virzienos, kuri tiek apstiprināti likumā par ES fondu izmantošanu 2014.
- 2020. gada budžeta ciklā; paredzēt attīstības virzienus, ņemot par pamatu 1. pielikumu, visām pašvaldību grupām nodrošinot, ka
ikvienai pašvaldībai ir iespēja piedalīties ES
fondu apguvē atbilstoši savām prioritātēm un
savai attīstības programmai; attiecināt jauno komplekso pieeju, kurā nozaru vadības
princips tiek papildināts ar teritoriālās vadības principu arī uz citām valsts atbildībā
esošajām investīciju programmām. Latvijas
Pašvaldību savienības kongress aicinās katru
Latvijas pašvaldību pieņemt domes lēmumu
par atbalstu jaunajai politikai, kas paredz, ka
tikai pašvaldības patstāvīgi var izvēlēties ES
mērķu sasniegšanai vispiemērotākos pasākumus, kas vislabāk atbilst vietējiem resursiem
un vietējām iespējām.
Rezolūcijas projektā „Par strukturālo reformu likumdošanā” LPS kongress aicina Saeimu
un Ministru kabinetu: atcelt Valsts pārvaldes iekārtas likuma normas, kas attiecas uz pašvaldībām; izstrādāt un nekavējoši īstenot normatīvā
regulējuma vienkāršošanas programmu, lai sasniegtu rezolūcijas noteiktos rezultatīvos rādītājus; strukturālās reformas gaitā decentralizējamajām funkcijām grozīt tās regulējošo Ministru

kabineta noteikumu statusu uz ieteikumiem, nodrošinot pašvaldībām iespēju izvēlēties - turpināt pildīt tajos regulētās normas ieteikumu statusā vai noteikt vietējiem apstākļiem piemērotāku
regulējumu patstāvīgi.
Rezolūcijas projektā „Par ceļiem” LPS
kongress aicina Saeimu un Ministru kabinetu: būtiski palielināt investīcijas visu nozīmju
ceļiem, lai nodrošinātu Latvijas konkurētspēju ar Lietuvu, Igauniju un citām ES valstīm;
atzīt, ka ceļu attīstība visā pasaulē kopš pagājušā gadsimta 30-tajiem gadiem līdz pat
mūsdienām ir efektīgs līdzeklis ekonomisko
krīžu pārvarēšanai un attīstības paātrināšanai pēc krīzes periodā; atteikties no plāniem
veikt finanšu stabilizāciju uz autotransporta
infrastruktūras rēķina; neatliekami īstenot
LPS 21. kongresā piedāvātos ceļu attīstības
pasākumus; atjaunot Autoceļu fondu.
Šogad kongresā 18 nopelniem bagāti cilvēki saņēma Latvijas Pašvaldību savienības
atzinības rakstus un krūšu nozīmes, tostarp
Pēteris Keišs, bijušais Aizkraukles rajona
padomes priekšsēdētājs un Iršu pagasta padomes priekšsēdētājs. Latvijas Pašvaldību
savienības atzinības rakstu piešķir par nozīmīgiem darbiem vai nopelniem demokrātiskas un tiesiskas Latvijas valsts un Latvijas
Pašvaldību savienības attīstībā, saimnieciskajā vai sabiedriskajā darbībā vai citās valstij
un pašvaldībām nozīmīgās jomās.
Pēc apbalvošanas kongresa dalībnieki devās uz topošo „Likteņdārzu”, kur ieturēja pusdienas un devās ekskursijā pa dārzu. Pateicībā
par kongresa organizēšanu, Latvijas Pašvaldību savienība Kokneses novada domei dāvināja bērzu, kuru visi kopā iestādīja Likteņdārzā,
lai tas vienmēr atgādinātu par kongresa norisi
Koknesē, kur tika pieņemti svarīgi lēmumi
turpmākajam pašvaldību darbam. www.lps.lv
Anita Šmite
Informācija sagatavota sadarbībā ar Ilzi
Mutjanko, LPS padomnieci sabiedrisko attiecību jautājumos.
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2011. gada 25. maijā Kokneses novada dome nolēma:
1. Uzdot Administratīvajai komisijai izstrādāt grozījumus Kokneses novada domes
2010. gada 29. septembra saistošajos noteikumos Nr. 19 „Kokneses novada sabiedriskās kārtības noteikumi”.
2.1. Sagatavot un nosūtīt vēstuli Valsts
Policijas vadībai un LR Iekšlietu ministrijai
par pašvaldības sadarbību ar Valsts policiju.
2.2. Uzdot Pašvaldības policijas priekšniekam D.Ginteram apzināt un uzskaitīt
problēmas Valsts policijas un Pašvaldības
policijas sadarbībā.
3. Apstiprināt pasākumu plānu Kokneses
novada svētkiem 2011. gada jūlijā.
4.1. Uzsākt Kokneses novada attīstības
programmas 2013. - 2019. gadam izstrādi.
4.2. Par Kokneses novada attīstības programmas izstrādes vadītāju apstiprināt Kokneses novada domes Attīstības nodaļas vadītāju Anitu Svenci.
4.3. Izveidot Kokneses novada attīstības
programmas izstrādes vadības grupu sekojošā sastāvā:
• Viesturs Cīrulis – Kokneses novada
domes priekšsēdētājs, vadības grupas vadītājs;
• Jāzeps Baltmanis – Kokneses novada
domes izpilddirektors, vadības grupas vadītāja vietnieks;
• Anita Svence – Kokneses novada domes Attīstības nodaļas vadītāja;
• Jānis Dzenis – Kokneses novada domes deputāts, Attīstības un tautsaimniecības
komitejas priekšsēdētājs;
• Dace Vilmane – Zemgales plānošanas
reģiona Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja.
Vadības grupai ir tiesības izveidot darba
grupas Kokneses novada attīstības programmas izstrādei, kā arī veikt nepieciešamās izmaiņas darba grupu sastāvā.
4.4. Apstiprināt Kokneses novada attīstības programmas izstrādes darba uzdevumu
saskaņā ar pielikumu (ar dokumentu var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv.
4.5. Paziņojumu par Kokneses novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu publicēt pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv
un laikrakstā „Kokneses Novada Vēstis”.
4.6. Lēmumu par Kokneses novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu nosūtīt Zemgales plānošanas reģionam.
5.1. Uzsākt Kokneses novada teritorijas plānojuma 2013. - 2024. gadam izstrādi.
5.2. Par Kokneses novada teritorijas plānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Kokneses novada domes izpilddirektoru Jāzepu

Baltmani.
5.3. Izveidot Kokneses novada teritorijas
plānojuma izstrādes darba grupu sekojošā
sastāvā:
• Jāzeps Baltmanis – Kokneses novada
domes izpilddirektors, darba grupas vadītājs;
• Anita Svence – Kokneses novada domes Attīstības nodaļas vadītāja;
• Elita Ģēģere – Kokneses novada domes nekustamā īpašuma speciāliste;
• Ilze Pabērza – Bebru pagasta pārvaldes vadītāja;
• Raina Līcīte – Iršu pagasta pārvaldes
vadītāja.
Darba grupai ir tiesības darba grupas sanāksmēs pieaicināt ekspertus.
5.4. Apstiprināt Kokneses novada teritorijas plānojuma izstrādes darba uzdevumu
saskaņā ar pielikumu (ar dokumentu var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv).
5.5. Divu nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas, sagatavot paziņojumu par Kokneses novada teritorijas plānojuma izstrādes
uzsākšanu un izstrādes grafiku.
5.6. Paziņojumu publicēt laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, vietējā laikrakstā „Kokneses Novada Vēstis” un ievietot pašvaldības
mājas lapā www.koknese.lv.
5.7. Lēmumu un paziņojumu, divu nedēļu laikā, elektroniski un papīra formā nosūtīt
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
5.8. Nosūtīt lēmumu pašvaldībām, kuras
robežojas ar Kokneses novadu:
• Pļaviņu novada domei, adrese: Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV5120;
• Aizkraukles novada pašvaldībai, adrese: Lāčplēša iela 1a, Aizkraukle, Aizkraukles
novads, LV-5101;
• Ogres novada pašvaldībai, adrese: Brīvības iela 33, Ogre, Ogres novads, LV-5001;
• Ērgļu novada pašvaldībai, adrese: Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840;
• Jaunjelgavas novada domei, adrese:
Lāčplēša iela 11, Jaunjelgava, Jaunjelgavas
novads, LV-5134.
6.1. Apstiprināt Kokneses novada pedagogu darba samaksas noteikumus (ar dokumentu var iepazīties pašvaldības mājas lapā
www.koknese.lv).
6.2. Noteikumi stājas spēkā ar 2011. gada
1. jūniju.

7. Turpināt darbu pie gājēju takas ierīkošanas gar Daugavu, no Kokneses parka līdz
Likteņdārzam, un novada robežai.
8. Lai nodrošinātu Kokneses novada
svētku noslēguma koncerta kvalitatīvu norisi,
Bebru pagasta pārvaldei pašu spēkiem veikt
remontu Bebru pagasta Mežaparka estrādē,
saskaņā ar pārvaldes rīcībā esošajiem finanšu
līdzekļiem.
9. Lai Latvijas Republikas izlases dalībnieks, Kokneses novada iedzīvotājs S. D.
sekmīgāk sagatavotos 2011. gada sezonas
sacensībām, no sadzīves tradīciju līdzekļiem
piešķirt 100,- Ls (viens simts latu).
10. No budžeta līdzekļiem 2011. gadā iedalīt Iršu pagasta pensionāru padomei 200,Ls (divi simti latu) vienas dienas ekskursijai
jūlija mēnesī.
11.1. No sadzīves tradīciju līdzekļiem
garantēt finansu līdzekļus, kas nepieciešami
skatuves, gaismas un skaņas aparatūras nomai un sabiedriskās kārtības nodrošināšanai
(ne vairāk kā 1300,-Ls), ja festivāla „INFINITUS” ieņēmumi nesegs šos izdevumus.
11.2. Jautājumu par rēķinu apmaksu izskatīt pēc finanšu atskaites saņemšanas no
festivāla organizatoriem.
12. No sadzīves tradīciju līdzekļiem
iedalīt 152,-Ls (viens simts piecdesmit divus latus), lai apmaksātu Kokneses kultūras
nama Jauniešu teātra studijas dalībnieku piedalīšanos IV Latvijas skolu teātru festivālā
„Kustības turpinājums” Rīgā, 2011. gada 1.3. jūlijs.
13. No sadzīves tradīciju līdzekļiem piešķirt 150,-Ls (viens simts piecdesmit latus),
lai apmaksātu vienas dienas ekskursiju pa
Latviju Kokneses novada politiski represētajiem.
Nākošā novada domes sēde notiks
2011. gada 29. jūnijā plkst. 14.00 novada domē, Melioratoru ielā Nr. 1, Kokneses pagastā, Kokneses novadā un tajā
tiks izskatīti šādi pamatjautājumi:
1. Par Kokneses apvienotās pašvaldību būvvaldes darbu;
2. Par laikrakstu “Kokneses Novada Vēstis” un pašvaldības mājas lapu;
3. Par vides aizsardzības jautājumu
risināšanu novadā;
4. Par Gada publisko pārskatu.
Kokneses novada domes sekretāre
Dz. Krišāne

Projekts „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas
materiālās bāzes nodrošināšana I. Gaiša Kokneses vidusskolā”
19.05.2009. Vienošanās Nr. 2009/033/3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/014
Noslēdzies 2009. gada 19. maijā apstiprinātais Eiropas Reģionālās attīstības fonda
projekts „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei
atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana I. Gaiša Kokneses vidusskolā” ar mērķi
pilnveidot un modernizēt materiāli tehnisko
bāzi kvalitatīvai vispārējās vidējās izglītības
programmu dabaszinātnēs un matemātikā
īstenošanai, lai paaugstinātu vispārējās vidējās izglītības kvalitāti prioritārajos mācību

priekšmetos I. Gaiša Kokneses vidusskolā.
Kopējais projekta īstenošanas ilgums bija
26 pilni mēneši, no 2009. gada 5. marta līdz
2011. gada 30. aprīlim.
Dabaszinātņu kabinetos renovācijas darbi tika veikti par Kokneses pašvaldības līdzekļiem laikā no 2006. – 2008. g., kapitāli
izremontējot un projekta realizēšanai sagatavojot ķīmijas, fizikas, matemātikas un bioloģijas kabinetu telpas un skolēnu laboratori-

jas. Līdz ar to projekta līdzekļi tika izmantoti
kabinetu un laboratoriju materiāli tehniskās
bāzes nodrošināšanai un bibliotēkas fondu
pilnveidei. Projekta ietvaros tika modernizēta
un pilnveidota dabaszinātņu kabinetu materiāli tehniskā bāze:
* iegādāts pamata digitālas informācijas
apstrādes sistēmas komplekts 20 darba vietām ar sensoriem un centrālā mezgla, bezvadu pieslēguma un centrālās multifunkcionālās
turpinājums 4. lpp.

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
turpinājums no 3. lpp.

iekārtas risinājumu, kā arī digitālas informācijas apstrādes sistēmas bioloģijas, fizikas,
ķīmijas un matemātikas skolotājiem ar interaktīvo tehnoloģiju risinājumiem un datu
kamerām;
* uzstādīts nepieciešamais aprīkojums un
kabineti apgādāti ar nepieciešamajām iekārtām un vielām dabaszinātņu un matemātikas
mācību satura īstenošanai vidusskolā:
• IT un ierīces, kuras savietojamas ar IT;
• ierīces un piederumi pētnieciskajai darbībai prioritārajos priekšmetos skolēniem;
• nodrošinājums eksperimentu sagatavo-
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šanai un demonstrēšanai bioloģijā, fizikā un
ķīmijā;
• laboratorijas trauku komplekti un vielas
un materiāli;
• modeļi, kolekcijas un preparāti;
* dabaszinātņu un matemātikas kabinetos
iegādātas un uzstādītas mēbeles;
* pilnveidoti bibliotēkas fondi.
Projektā sasniegto rezultātu uzturēšanu
nodrošinās Kokneses novada dome. Izveidotās materiāli tehniskās bāzes uzturēšanas
izmaksas tiks segtas no pašvaldības budžeta
līdzekļiem.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

EIROPAS SAVIENĪBA

Parakstīta vienošanās par projekta „Normatīvo aktu
prasībām neatbilstošās Kokneses novada Bebru pagasta
izgāztuves „Cenši” Nr. 32468/2816/PPV rekultivācija”,
Nr. 3DP/3.5.1.2.1/10/IPIA/VIDM/002 īstenošanas uzsākšanu
Šī gada 16. maijā, Rīgā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā starp
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Kokneses novada domi tika parakstīta vienošanās par projekta „Normatīvo aktu
prasībām neatbilstošās Kokneses novada Bebru pagasta izgāztuves “Cenši” Nr.32468/2816/
PPV rekultivācija”,
Nr.3DP/3.5.1.2.1/10/
IPIA/VIDM/002 īstenošanas uzsākšanu.
Projekta kopējās plānotās izmaksas sastāda 91900,96 Ls, no tām 77 557,60 Ls ir
ES Kohēzijas fonda līdzekļi un 656,72 Ls
pašvaldības līdzekļi.
Projekta ietvaros ir plānota normatīvo

aktu prasībām neatbilstošās izgāztuves „Cenši” rekultivācija, kas samazinās nokrišņu un
piesārņojuma izplatīšanos izgāztuvei piekļautajās teritorijās.
Plānotais kopējais projekta īstenošanas
ilgums ir 24 mēneši – no 2011. gada 11. maija līdz 2013. gada 11. maijam.
Sīkākai informācijai:
Anda Mikāla
Kokneses novada domes
Attīstības nodaļas
Projekta koordinatore
Tālr.: 65133636
E-pasts: anda.mikala@koknese.lv

projektu „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Kokneses
novada Bebru pagasta izgāztuves „Cenši” Nr. 32468/2816/PPV
rekultivācija” līdzfinansē Eiropas Savienība.
FInansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir Kokneses NOVADA DOME.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVās, FINANŠU UN TEHNISKās VADĪBas uzraudzību
NODROŠINA
lr viDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.
Ieguldījums Tavā nākotnē!

Nezaudē iespēju iegūt īpašumā zemi!
Saskaņā ar VZD rīcībā esošo informāciju, apmēram 172 personas lauku apvidos
VZD Zemgales reģionālajā nodaļā (skat.
attēlu) līdz 2010. gada 31. augustam nebija
iesniegušas iesniegumu lēmuma pieņemšanai
par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu.
VZD informē, ka, sakarā ar pieņemtajiem likuma grozījumiem, no 2011. gada
1.jūnija gan lauku zemes, gan pilsētas zemes
izpircēji, kuri nav paspējuši noslēgt zemes
izpirkuma līgumu ar Latvijas Hipotēku un
zemes banku, to varēs izdarīt līdz 2011. gada
30. decembrim.
Lēmumu par zemes piešķiršanu īpašu-

mā par samaksu varēs saņemt lauku zemes
izpircēji, kuri līdz 2008. gada 1. septembrim
bija pārskaitījuši privatizācijas sertifikātus
par īpašumā iegūstamo zemi un līdz 2010.
gada 31. augustam bija iesnieguši izpirkšanai
pieprasītās zemes robežu plānu reģistrācijai
Kadastrā.
Lai varētu saņemt lēmumu par zemes
piešķiršanu īpašumā par samaksu, lauku
zemes izpircējiem laika periodā no 2011.
gada 1. jūnija līdz 2011. gada 31. augustam
jāiesniedz iesniegums lēmuma pieņemšanai
VZD Zemgales reģionālajā nodaļā. Iesniegumam ir jāpievieno mežaudzes novērtējums,
turpinājums 5. lpp.
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Kokneses novada vēlēšanu
komisijas paziņojums
Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) nolēmusi, ka tautas nobalsošana par 10. Saeimas atlaišanu notiks sestdien, 2011. gada
23. jūlijā.
Pamatojoties uz LR ”Republikas pilsētu
un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma II. nodaļu „Vēlēšanu
komisijas un iecirkņa komisijas izveidošana
un tās sastāva grozīšana”, lai nodrošinātu
Tautas nobalsošanu par Saeimas atlaišanu,
Kokneses novada vēlēšanu komisija aicina
pieteikt vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļu
kandidātus darbam sekojošos Kokneses novada vēlēšanu iecirkņos:
1) Nr. 274 – (Bebru pagasta pārvalde,
”Papardes”, Bebru pagasts, Kokneses novads
- 7 locekļi);
2) Nr. 276 (Iršu pagasta pārvalde, „Kūlēni”, Iršu pagasts, Kokneses novads - 7 locekļi);
3) Nr. 278 (Kokneses novada dome, Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses novads
- 7 locekļi).
Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus Iecirkņa komisijā ir:
1. reģistrētajām politiskajām partijām
vai reģistrētu politisko partiju apvienībām;
2. ne mazāk kā desmit vēlētājiem (turpmāk - vēlētāju grupa);
3. attiecīgās republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas loceklim.
Katra politiskā partija vai politisko partiju apvienība, vēlētāju grupa vai attiecīgās
vēlēšanu komisijas loceklis katrā iecirknī
drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā septiņus kandidātus.
Par Iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:
1. kurš prot latviešu valodu;
2. kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;
3. kurš nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu
saraksta iesniegšanai;
4. kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas,
attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts;
5. kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis,
izņemot 1.punkta pirmajā un otrajā apakšpunktā minētajos gadījumos.
Pieteikumi jāiesniedz Kokneses novada Vēlēšanu komisijā Melioratoru ielā 1,
Koknesē, 9. kabinetā no 2011. gada 03. jūnija līdz 2011. gada 13. jūnijam.  
Pieteikuma veidlapas un informāciju var
saņemt pie Kokneses novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas Silvijas Vēzes, Kokneses novada domes ēkā Melioratoru ielā 1, 2.
stāvā, 9. kabinetā vai CVK mājas lapā: http://
www.cvk.lv/; Tālrunis 65133633.
Kokneses novada vēlēšanu komisijas
priekšsēdētāja Silvija Vēze

5

Nr. 18 (295) 2011. gada 10. jūnijs

turpinājums no 4. lpp.

Represiju gadadienas atcerei
veltīts svētbrīdis Kokneses
evaņģēliski luteriskajā baznīcā
14. jūnijā pulksten 18

Attēls. Personu skaits, kam jāiesniedz iesniegums līdz 31.08.2011. par lēmuma pieņemšanu
par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu Zemgales reģionālajā nodaļā.
ja uz izpērkamās zemes atrodas mežaudze.
Mežaudzes novērtēšana ir maksas pakalpojums, kuru var pasūtīt Valsts meža dienestā.
Ja uz izpērkamās lauku zemes atrodas
būves, iesniegumam jāpievieno arī dokumenti, kas apliecina būves piederību izpircējam
(piemēram, akts par būves nodošanu ekspluatācijā vai pirkuma, dāvinājuma līgums
u.c.) vai arī attiecīgās pašvaldības izziņa, ja
uz izpērkamās zemes atrodas būves ar nenoskaidrotu piederību.
Par koplietošanā esošu lauku zemi varēs
iesniegt iesniegumu vienīgi gadījumos, ja
neviens no attiecīgajiem koplietotājiem iepriekš – līdz 2010. gada 31. augustam, nebija
iesniedzis iesniegumu attiecīgās lauku zemes
domājamās daļas izpirkšanai.
Iesniegumu lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu varēs
iesniegt arī zemes izpircēji, kuri ir noslēguši
zemes nomas līgumu ar pašvaldību vai, kuriem izbeigtas zemes pastāvīgās lietošanas
tiesības, ja viņi noteiktajos termiņos bija
pārskaitījuši privatizācijas sertifikātus un reģistrējuši zemes robežu plānu Kadastrā, bet
nebija iesnieguši iesniegumu VZD reģionālajā nodaļā.
Iesniegumu par lēmumu par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu varēs iesniegt
arī tie lauku zemes izpircēji, kuriem pašvaldība ir izbeigusi zemes lietošanas tiesības,
kā arī tie, ar kuriem pašvaldība ir noslēgusi
zemes nomas līgumu par lietošanā piešķirtās
zemes nomu.
Lēmumu par zemes piešķiršanu īpašumā
par samaksu varēs saņemt pilsētu zemes izpircēji dzīvojamo ēku īpašniekiem vai augļu dārzu lietotājiem, kuriem zeme pilsētās
piešķirta lietošanā ar apbūves tiesībām, kuri
līdz 2008. gada 1. septembrim bija iesnieguši VZD apliecinājumu par priekšapmaksas
veikšanu privatizācijas sertifikātos un līdz
2009. gada 31. augustam bija reģistrējuši
zemes robežu plānu Kadastrā. Lai varētu
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saņemt lēmumu par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu, pilsētu zemes izpircējiem laika periodā no 2011. gada 1. jūnija
līdz 2011. gada 31. augustam jāiesniedz iesniegums lēmuma pieņemšanai attiecīgajā
pilsētas zemes komisijā. Lauku apvidus un
pilsētu zemes izpircējiem, kuri līdz 2011.
gada 31. augustam būs iesnieguši iesniegumu VZD reģionālajā nodaļā vai pilsētas zemes komisijā lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu, pēc
lēmuma saņemšanas ir jānoslēdz līgums ar
Latvijas Hipotēku un zemes banku par zemes izpirkšanu ne vēlāk kā līdz 2011. gada
30. decembrim.
Zemes izpirkšanas līgumu ar Latvijas
Hipotēku un zemes banku līdz 2011. gada
30. decembrim ir tiesīgi noslēgt arī tie zemes
izpircēji, kuriem jau pieņemti lēmumi par
zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu, kā
arī tie zemes izpircēji, kuriem VZD izsniegtajā lēmumā par zemes piešķiršanu īpašumā
par samaksu, norādīts, ka zemes izpirkuma
līgums ar Latvijas Hipotēku un zemes banku bija jānoslēdz trīs mēnešu laikā pēc lēmuma saņemšanas vai norādīts cits termiņš.
Neviens no iepriekš minētajiem termiņiem
neattiecas uz bijušajiem zemes īpašniekiem
vai viņu mantiniekiem, kuriem pēc uzmērīšanas platība ir lielāka par to zemes platību,
uz kuru atjaunojamas īpašuma tiesības. Šajā
gadījumā nav termiņu ierobežojumu zemes
izpirkšanai.
Plašāku informāciju par pilsētas zemes
izpirkšanu varat saņemt attiecīgajā pilsētas
domē.
Par lauku zemes izpirkšanu jautājiet
VZD klientu apkalpošanas konsultantam.
Klientu apkalpošanas centru darba laiku atradīsiet VZD mājaslapā www.vzd.gov.lv sadaļā Kontakti
Ingrīda Birkova
Valsts zemes dienesta
Zemgales reģionālās nodaļas vadītāja

„Likteņdārza” īstenotājs – „Kokneses
fonds” – šā gada 14. jūnijā pulksten 18 aicina
uz 1941. gada izsūtīšanas 70. gadadienas atcerei veltītu ekumēnisku svētbrīdi Kokneses
evaņģēliski luteriskajā baznīcā. Svētbrīdi vadīs Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas
mācītājs Valdis Baltruks un Romas katoļu
Baznīcas priesteris Andris Blūms. Tajā piedalīsies Kokneses sieviešu koris “Anima”,
diriģente Aija Auziņa, un Rīgas Biznesa skolas jauktais koris, diriģents Gints Ceplenieks,
kormeistare Margarita Dudčaka.
2011. gada 14. jūnijā apritēs 70 gadu, kopš
no Latvijas tika izsūtīti vairāk nekā 15 000 cilvēku. Vairāk nekā 80% no deportētajiem pēc
etniskā sastāva bija latvieši. Izsūtīšana notika galvenokārt pēc tā dēvētajām šķiriskajām
pazīmēm, un arestēti tika tie, par kuriem bija
savāktas ziņas par “kontrrevolucionāru” darbību un “pretpadomju aģitāciju”. Tika izsūtīti
arī Latvijas Republikas turīgākie pilsoņi un,
arestēto vidū daudz bija lauku iedzīvotāju,
kurus represēja galvenokārt kā aizsargu organizāciju biedrus. Sieviešu, bērnu, gados veco
cilvēku izsūtīšana tika pamatota ar ģimenes
galvas arestu. Lielākoties iedzīvotāji tika aizturēti un pēc tam izsūtīti administratīvā kārtā
pēc iepriekš sagatavotiem sarakstiem. 1941.
gada 14. jūnijā arestētos Latvijas pilsoņus no
sākotnējām izmitināšanas vietām karagūstekņu nometnēs lielākoties nosūtīja uz Vjatkas labošanas darbu nometni – Vjatlagu, Noriļskas
labošanas darbu nometni – Noriļlagu (galvenokārt virsnieki), Ziemeļurālu labošanas darbu nometni – Sevurallagu, Usoļjes labošanas
darbu nometni – Usoļlagu, kā arī uz vairākām
citām vietām. Un daudzu cilvēku dzīves 1941.
gadā tika neatgriezeniski mainītas.
Lai aicinātu neaizmirst Latvijas vēsturi un
tajā pašā laikos smeltos spēku no iepriekšējo
paaudžu pieredzes, trešo gadu uz salas Koknesē top „Likteņdārzs”. Tā īstenotāji kopš
2009. gada katru gadu ir aicinājuši uz kopīgu ekumēnisku svētbrīdi, un šoreiz ar Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas mācītāja
Valda Baltruka atbalstu tas notiks Kokneses
evaņģēliski luteriskajā baznīcā. Mācītājs Valdis Baltruks 14. jūnija svētbrīdi vadīs jau trešo
gadu pēc kārtas. Ievadvārdus teiks arī Romas
katoļu Baznīcas priesteris Andris Blūms. Ar
mūzikas emocionālo klātbūtni svētbrīdi papildinās un kopā līdzi dziedāt aicinās Kokneses
sieviešu koris „Anima” un ilggadējais „Likteņdārza” atbalstītājs – Rīgas Biznesa skolas
jauktais koris. Koncertmeistare Ilona Makareni. Svētbrīža laikā būs iespēja fotogrāfijās
vērot „Likteņdārza” tapšanas gaitu.
Aicinām apmeklēt svētbrīdi un ar savu ziedojumu palīdzēt tapt „Likteņdārzam”. Pirms un
pēc svētbrīža būs iespēja iegādāties šajā gadā
iznākušo ”Likteņdārza” DVD ar informāciju
par projektu un 20 dziesmām no 2010. gada 28.
augusta koncerta „Mīlestības dziesmas Latvijai”, kas notika Kokneses pilsdrupās.
Tuvāka informācija par projektu – www.
liktendarzs.lv.
Valda Auziņa
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Koknesieši Hanzas dienās Kauņā

Hanzas dienu simbols Kauņā – Hanzas pilsētu ģērboņu koks.

No 19. līdz 22. maijam Lietuvas pilsētā
Kauņā uz 31. Starptautiskajām Hanzas dienām bija devušās 85 Hanzas pilsētas. 21.
maijā uz Kauņu devās arī Kokneses delegācija, lai 2 dienu garumā prezentētu Koknesi
Hanzas dienu tirgū un kultūras programmā.
Kā ierasts, Hanzas dienu tirgū darbojās
Hanzas pilsētu stendi, prezentējot pilsētas un
to tūrisma iespējas. Kokneses vārdu šogad

pārstāvēja Kokneses
tūrisma centrs un vietējie uzņēmēji: pārstāvji no SIA „Kokneses miesnieka”, amatu
centra „Mazā Kāpa”
un SIA „Miki V”.
Apmeklētāji izrādīja lielu interesi gan
par tūrisma iespējām
Koknesē, gan aizrautīgi vēroja kurmju
ķeršanas pamācības.
Pircēji atzinīgi novērtēja un iegādājās
amatu centra „Mazā
Kāpa” darinātos ādas
izstrādājumus. Apmeklētāji tika cienāti
ar gardo „Kokneses
miesnieka” produkciju.
Kauņas vecpilsētā valdīja īsta Hanzas laiku noskaņa – amatnieku tirgus, andelēšanās,
kultūras programmu baudīšana un bruņinieku cīņas.
Ar četriem koncertiem uz dažādām Hanzas dienu skatuvēm Kokneses vārdu slavināja vidējās paaudzes deju kolektīvs „Liepavots”. Pusstundu garā koncertprogrammā
tika izdejotas dažādu novadu dejas. Daudzo

Dejo „Liepavots”.
skatītāju aplausi un sajūsma par redzēto liecina, ka koknesieši var lepoties ar pašdarbības
kolektīvu augsto sniegumu.
Šogad starptautiskajās Hanzas dienās
Kauņā piedalījās arī citas Latvijas pilsētas
–Rīga, Kuldīga, Limbaži, Straupe un Valmiera.
Hanzas savienība ir tirdzniecības pilsētu
konfederācija, kuru 13. gadsimtā nodibināja
Vācijas pilsētas Lībeka, Hamburga un Brēmene, un tajā apvienojās aptuveni 200 pilsētu. 13. un 14. gadsimtā Hanza turēja savās
rokās visu tirdzniecisko monopolu Baltijas
jūras reģionā. 1980. gadā, pēc Nīderlandes
pilsētas Zvolles iniciatīvas, Hanzas pilsētu
konfederācija tika atjaunota, un līdz ar to
atgriezās arī ikgadējo starptautisko Hanzas
dienu tradīcija. Jaunajā Hanzā ietilpst 176
pilsētas no 15 Eiropas valstīm. Hanzas savienība tiek uzskatīta par Eiropas Savienības viduslaiku priekšteci, kurā tikušas līdzsvarotas
komerciālās, politiskās un kulturālās intereses plašā teritorijā. Hanzas savienības mērķis
ir veicināt tās dalības pilsētu sadarbību, lai
sniegtu ieguldījumu to saimnieciskajā, sociālajā, kultūras un tūrisma attīstībā. Starptautiskās Hanzas dienas ir ikgadējs pasākums, kas
ik gadu tiek rīkotas citā dalības pilsētā.
2012. gadā Hanzas dienas notiks Lüneburgā, Vācijā.
Anita Šmite

Tiekamies Kokneses novada Zaļajā tirgū!
Šajā pavasarī savu pirmo aktīvo darba sezonu ir uzsācis Kokneses Zaļais tirgus. Tā ir
biedrības „Koknesei” senlolota ideja. Pamazām sāk īstenoties sapnis par tirgus laukumu,
kurā var gan tirgoties, gan mainīties ar dažādām precēm, kur sanākt, lai dalītos ar idejām,
domām un iecerēm, kur spēkavīriem savu
varēšanu parādīt, kopīgi dziedāt, muzicēt un
teātri spēlēt, sanākt kopā uz svētkiem un ikdienā, satikt draugus un sevi parādīt.

Ir liels prieks par vietējiem zemniekiem,
kuri nekurnot par laika apstākļiem un to, ka
pircēju maz, regulāri ir Zaļā tirgus laukumā
un piedāvā savu produkciju. Īpaši gribētos
izcelt Z/S “Lejasgravas” saimnieci Līgu Pilienu, kura nebaidījās riskēt un, kopš 2010.
gada Ziemassvētkiem, katru sestdienas rītu
jau pulksten 8.00 ir Zaļajā tirgū, lai koknesiešiem piedāvātu garšīgu lauku pienu, krējumu, biezpienu, sviestu un sieru. Līgai jau ir

izveidojies stabils pircēju loks, kuri gaida parādāmies Z/S “Lejasgravu” mīlīgo saimnieci.
Tāpat savu nišu un pircējus ir atradis Rolands
Strazdiņš, kurš piedāvā dažnedažādus puķu
un dārzeņu stādus. Rolanda lielākie palīgi ir
bērni, kuri prot ne tikai lieliski tirgoties, bet
arī aktīvi piedalās Zaļā tirgus rīkotajos pasākumos. Pakāpeniski veidojas sadarbība ar
daudziem jaukiem cilvēkiem, uzņēmējiem,
zemniekiem un tirgotājiem.
turpinājums 7. lpp.
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Kokneses novada mājas lapā ievietojam jaunāko informāciju par aktivitātēm un
gaidāmajiem pasākumiem. Ja nepieciešama
tuvāka informācija, vienmēr variet zvanīt,
tālr.28355381. Šoreiz mazam ieskatam par
Zaļā tirgus darbību maija mēnesī.
1. maiju – Darba svētkus, Kokneses
Zaļais tirgus atklāja ar nebijušu pasākumu
– Krāmu tirgu. Noskaidrojās, ka par šo pasākumu ir ļoti liela interese, tāpēc ir nolemts
Krāmu tirgu organizēt katra mēneša pirmajā
svētdienā! Gribam aicināt ikvienu Kokneses
novada iedzīvotāju papildināt savu maciņu
un iztirgot lietas, kuras kļuvušas liekas. Kā
rosinošu piemēru naudas pelnīšanai varu
minēt Kokneses vidusskolas Mūžizglītības
Comenius projekta jauniešu aktivitāti, kuri
pieteikušies uz 5.jūnija tirdziņu, lai nopelnītu
naudu ābelei, kuru kopā ar draugiem no Itāli-
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jas, Holandes, Ungārijas un Vācijas iestādīja
Likteņdārzā kā atgādinājumu par kopīgi paveikto Comenius projekta ietvaros.
14. maijs – Sama modināšanas svētki,
kurus atcerēsies daudzi, jo, neskatoties uz
laika apstākļiem, Zaļā tirgus laukums bija
pārpildīts gan ar pircējiem un pārdevējiem,
gan sporta un mūzikas cienītājiem. Pasākuma
apmeklētāji ņēma aktīvu dalību sportiskajās
aktivitātēs, kā arī vāca zīmogus, lai piedalītos
loterijā. Par atraktīvāko svētku pasākumu izvērtās virves vilkšanas sacensības starp Kokneses un Bebru komandām.
28. maijā – Pirmās ražas tirgus dienā, ar
Dienas centra un pagasta bērnu atbalstu organizējām “Putnubiedēkļu skaistuma konkursu”.
Vērtētāji bija aktīvākie Zaļā tirgus zemnieki.
Katrs izvēloties, savā skatījumā, “skaistāko”
Putnubiedēkli un piešķirot tam balvu.

Bērnu aizsardzības diena Ģimenes atbalsta dienas centrā

Dejo deju grupa “Bounce”.
Atzīmējot šo dienu, Kokneses pagasta
1. jūnijā visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā bērnu aizsardzības diena, tās aiz- Ģimenes atbalsta dienas centrā (DC) 1. jūnijā
sākumi meklējami 1925. gadā, kad Ženēvā notika pasākums, kur jau plkst. 12.00 bērni
norisinājās pasaules konference bērnu lab- pulcējās DC uz sportiskām aktivitātēm, bet
klājībai. Pirmo reizi šī diena, īpašu svētku plkst. 15.00 jaunieši sniedza jauku koncertu.
veidā veltīta speciāli bērniem, tika atzīmēta Varēja vērot gan dejas jauno dejotāju, deju
1950. gadā. Kopš tā laika Starptautiskā bērnu grupas “Bounce”, izpildījumā, gan ieklausīaizsardzības diena ir kā nemainīga tradīcija ties Asnates Višķeres flautas spēlē un dziedaudzās pasaules valstīs un šajā dienā visā dājumā. Koncerta noslēgumā ikviens varēja
pasaulē notiek dažādi pasākumi, kas veltīti dziedāt līdzi Antras Ķimenes dziedātajām
bērniem, sniedzot prieku un sajūtu, ka šī ir dziesmām ģitāras pavadījumā.
Kokneses novada vēstis
viņu diena.

Dienas centra aktīvā darbošanās maija mēnesī
Iestājoties pavasarim, gaidījām Mātes
dienu. Gatavojām puķes, dāvanu kastītes un
vāzītes, ar ko iepriecināt mīļās mammas. Otrā
maija nedēļa pagāja līdzīgās noskaņās, jo gatavojāmies Starptautiskajai Ģimenes dienai,
kurā bērni kopā ar vecākiem piedalījās DC rīkotajā sporta dienā visai ģimenei. Par spīti sliktajam laikam un sama modināšanas svētkiem
Koknesē, pasākums bija labi apmeklēts un
starpbrīžos mūs priecēja deju grupa „Bounce”.
Trešā maija nedēļa bija Ziedu nedēļa. Zīmējām, līmējām informāciju par pavasara puķēm
un veidojām pirmo pavasara ziedu izstādi DC
teritorijā. Mēneša izskaņā bērni veidoja cepures no dažādiem materiāliem, bija arī cepuru

balle, kur viens otram atrādījām savas cepures,
un bija atnākusi arī aktīva seniore Zina ar savām daiļajām cepurēm, ballītes noslēgumā tika
cepta rabarbermaize. DC tapušās cepures varēja aplūkot un arī uzlaikot Zaļajā tirgū rīkotājā
putnubiedēkļu konkursā. Arī DC bērni un darbinieki bija pacentušies izveidot putnubiedēkļus „Kompostkaudzi” un „Robotu –Volliju” –
kuru arī apbalvoja par skaistāko putnubiedēkli.
Jūniju iesākot tika atzīmēta arī Starptautiskā
bērnu aizsardzības diena – DC bija sportiskas
aktivitātes ar baloniem un vasaras sapņu iepūšana balonos, kā arī pēcpusdienā jauniešu veidots koncerts šīs dienas ietvaros.
DC brīvprātīgā – Zane Zariņa

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
Tas ir tikai sākums, tomēr pasākumu un
aktivitāšu bijis daudz. Protams, gribētos, lai
notiktu vairāk, labāk un aktīvāk. Ir sākušās
vasaras brīvdienas, tomēr laiks rit ļoti ātri un
1. septembris pienāks nemanot! Ir priekšlikums un aicinājums visiem skolniekiem, studentiem, vecākiem un pedagogiem ik mēneša
Krāmu tirdziņu izmantot kā vietu, kur var apmainīties, nopirkt vai pārdot mācību grāmatas.
Aicinām visus, kuriem ir idejas, plāni un sadarbības piedāvājumi – neturiet tos pie sevis!
Nāciet, darbosimies kopā! Zaļais tirgus ir veidots tieši mums – Kokneses novada iedzīvotājiem. Nevajag baidīties, bet darboties! Dārzos
ir parādījušies pirmie zaļumi un puķes – nāciet
tirgot! Jums paliek pāri, bet kāds neko nav izaudzējis un grib nopirkt. Mīļi gaidīts ikviens!
Dace Strazda, Kokneses novada
Zaļā tirgus pārvaldniece

„Putnu biedēkļi” Koknesē

Robots – Vollijs tika izvirzīts par
skaistāko putnubiedēkli.
Š. g. 28. maijā Koknesē, Zaļā tirgus laukumā tika rīkots konkurss „Krāšņākais PUTNU BIEDĒKLIS”. Šajā konkursā bija apskatāmi un novērtējami 15 interesanti putnu biedēkļi, kuri tika atnesti, atvesti un arī gatavoti
uz vietas, no organizatoru sarūpētajiem materiāliem. Līdz pl. 11:50 varēja balsot par sev
vistīkamāko putnu biedēkli, ko tirgus apmeklētāji un tirgotāji arī naski darīja. Par spožāko
un interesantāko putnubiedēkli tika atzīts DC
jauniešu un darbinieku gatavotais „Robotiņš
– Vollijs” un Otro vietu ieguva Deju grupas
„Bounce” dejotāju veidotais „Simsons – Homērs”. Tika apbalvoti arī citi autori ar Zaļā
tirgus tās dienas tirgotāju simpātiju balvām
– kāds tika pie rapšu eļļas, kāds pie ķimeņu
siera, kāds pie ziedošām puķēm podiņos. Paralēli konkursam, visiem dalībniekiem un arī
tirgus apmeklētājiem bija iespēja aplūkot un
arī uzmērīt DC bērnu gatavotās cepures. Paldies šī pasākuma organizatoriem!
Vēlot vēl daudz radošu ideju ar ko iepriecināt koknesiešus –
DC kolektīvs.

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Kokneses Ģimenes atbalsta
dienas centra plānotās
aktivitātes jūnijā un jūlija
sākumā
!!!Esam pārgājuši uz vasaras perioda
darba laiku – DC strādā darba dienās no pl.
10:00 - 19:00, sestdiena, svētdiena – Brīvs!!!
Plānotas šādas aktivitātes:
 6 – 10. jūnijs „Vasaras spēles”
katru dienu no pl.12:00 – āra bowlings, āra
šautriņas, tvisters u.c. spēles, kā arī plankinks
(angļu val. planking) – gribi zināt, kas tas
ir – Nāc uz DC!!!
 13 – 17. jūnijs „Palīdzēsim viens
otram!”:
! 16. un 17. jūnijā „DRĒBJU dienas”
– Kokneses novada domes lielajā zālē no
pl.10:00 – 16:00.
 Ja mājās veic pirms Jāņu revīziju un
atrodi mantas (drēbes, mēbeles (plauktus,
skapīšus), traukus, bērnu spēles, gāzes plīti,
veļas mašīnu u.c.), kas noderētu citiem, AICINĀM iedzīvotājus šajās dienās vest/ nest
uz novada domes lielo zāli.
! 16. un 17. jūnijā DC pieejamas Eiropas pakas (par jūnija mēnesi). No pl. 10:00
– 18:00 – līdzi ņemot izziņu!
! 16. jūnijā radošā darbnīca „Kļavu
lapu cepures” – pl. 14:00 un pl. 18:00 –
dalības maksa pieaugušajiem 0.50 Ls. Līdzi
ņemt 200 kļavu lapas un pacietību!
 20 – 22. jūnijs „Jāņu ieskaņu nedēļa”:
! 22. jūnijā pl. 12:00 Tiekamies „Suņu
kalnā” uz DC Jāņu lustībām. Līdzi ņemt desas, ko cept ugunskurā!
! 23 – 26. jūnijs – DC Slēgts!
 27. jūnijs – 1. jūlijs – Sporta nedēļa:
! 29. jūnijā pl. 12:00 „Pēterdienas sportiņš” – Ņem draugus un nāc spēlēt – Strītbolu uz vienu grozu (3x3), futbolu, stafetes u.c.
sporta aktivitātēm.
 4 – 8. jūlijs „Jūras nedēļa” – radošas aktivitātes
 11. – 15. jūlijs „Kokneses svētku
nedēļa”
Kokneses novada iedzīvotājiem lustīgu
līgošanu novēl DC kolektīvs!

Senioru klubiņš
„Pīlādzītis” ziņo:

! izbraukšana ekskursijā pa Latgali
(Koknese - Preiļi - Aglona - Koknese) trešdien, š. g. 6. jūlijā plkst. 7:30 no veikala
„Mego” stāvlaukuma.
! 15. jūnijā plkst. 12:00 klubiņā (kā parasti DC telpās) ielīgosim Jāņus. Sanāksim ar
skanīgām līgo dziesmām dažādos meldiņos,
jāņuzālēm, sieru un pīrāgiem. Visi seniori
laipni aicināti!
! Klubiņa dalībnieki dodas vasaras darbos un atpūtā līdz 14. septembrim.
Visiem jauku vasaru vēlot,
Ilga Sīle, klubiņa vadītāja.
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Folkloras kopa “Tīne” 27. bērnu un jauniešu folkloras
svētkos Lēdurgā un Turaidas muzejrezervātā

Folkloras svētki Lēdurgā sākās sestdien,
21. maijā. Pēc svētku atklāšanas, kad uz Lēdurgas estrādes parādījās katra lielā Latvijas
kultūrvēsturiskā novada pārstāvji, dejojām
kopīgas dejas un tad sākās radošās darbnīcas.
Vislabāk mums patika kukaiņu ēdināšanas
darbnīca, gudrības par graudiem, kur varēja
gan malt, gan kult, sviesta kulšana un krējuma malšana, kukaiņu ķeramā darināšana,

izmēģinājām arī cept cepumus, pankūkas un
mielojāmies ar gardu rupjmaizi.
Vakarā skatījāmies folkloras konkursu
uzvarētāju koncertu. Bet pēc tam pats interesantākais – dancojām un pie ugunskura stāstījām pasakas, atgadījumus, anekdotes.
Nākamjā rītā, 22. maijā, viesojāmies
Turaidas muzejrezervātā. Sarīkojumi sākās
ar rotaļām, kurās “Tīnes” meitenes bija gan
dziesmu sācējas, gan rotaļu vadītājas.
Bet plkst. 13.00 notika Novadu koncerts
Cepu, cepu kukuli, ko braukt ciemā.
Tajā piedalījās katrs mazais novads. Koknese jau izsenis ir Piedaugavas novadā, kur
kopā ar allažniekiem un Zaķumuižas bērniem
rādījām savu priekšnesumu. Šoreiz kopā ar
mums bija arī Vidzemes augstienes folkloras
kopas.
Svētki bija izdevušies! Saulīte sildīja, pasākumi bija dažādi un domāti visdažādākām
gaumēm. Pēc svētkiem iegriezāmies apskatīt
arī Gūtmaņu alu.
Paldies visiem atbalstītājiem, kas gādāja
un palīdzēja “Tīnei” piedalīties šajos lielajos
folkloras kopu svētkos, kuros piedalījās 1100
bērnu un jauniešu no visas Latvijas!
Folkloras kopas vadītāja,
Inguna Žogota

Vidzemes deju svētki „Caur sidraba birzi gāju”

4. jūnijā visas dienas garumā Aizkrauklē
notika novada svētku pasākumi. Šo svētku
ietvaros koncertus Aizkrauklē sniedza arī
Kokneses sieviešu koris „Anima” un folkloras kopa „Urgas”.
Novada svētki noslēdzās Aizkraukles novada stadionā, kur notika Vidzemes deju svētki
„Caur sidraba birzi gāju”. Vairāk nekā 5300
dejotāju dejā izdzīvoja stāstu par vectēva dzīvi.
Par svētku tēmu režisore Inga Cipe sacījusi: „Tas bija toreiz... Daugavas krastos...
kur auga mans vectēvs, kas dzīvi mīlēja... par
viņa dzīvi vairs stāsta tikai māja un vecāsmātes sakrātās atmiņas pierakstu kladē. Es veru
to vaļā un pirmajā lapā kāda gudrība –„Caur
sidraba birzi gāju, ne zariņa nenolauzu. Visu
mūžu nodzīvoju, citam pāri nedarīju.” Tā noteikti vecāmāte bija domājusi, bet kā tad patiešām tai dzīvītē gāja – lūkosim dejā.”

Vectēva dzīvi 25 horeogrāfijās izdejoja
223 jauniešu, vidējās paaudzes un senioru
deju kolektīvi. To starpā bija arī 4 kolektīvi no Kokneses novada – Kokneses pagasta
jauniešu deju kolektīvs, Kokneses pagasta
vidējās paaudzes deju kolektīvs „Liepavots”,
Vecbebru Profesionālās vidusskolas deju kolektīvs „Kāre” un Iršu pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs „Irši”.
Stāstu deju rakstos veidoja virsvadītāji –
Ingrīda Saulīte, Ieva Adāviča, Ilze Mažāne,
Gunta Skuja, Vaira Dundure, Iluta Mistre,
Ineta Indriksone, Lāsma Skutāne, Una Stakle, Jānis Ērglis, Jānis Purviņš un Gints Baumanis.
Koncerta mākslinieciskā vadītāja bija
Iveta Pētersone-Lazdāne, bet svētku režisore
– Inga Cipe.
Kokneses novada vēstis
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8. teātru saiets „Pērses krastos”

4. jūnijā jau 8. reizi Kokneses amatierteātris pulcēja savus draugus uz teātru saietu
„Pērses krastos”. Šogad ciemos bija ieradušies teātri no Krimuldas, Aizkraukles, Ābeļiem, Rīgas, Auces, Vilzēniem, Saldus un
Brocēniem.
No rīta notika saieta atklāšana, bet
pēc tam līdz vēlam vakaram skatītājiem
tika piedāvāta iespēja vērot teātra izrādes.
Katrs varēja atrast savai gaumei piemērotu
izrādi, noskatīties dažas vai pat visas izrādes. Lai teātriem būtu sacensību gars, skatītāji varēja balsot par sev tīkamāko izrādi,
kurai noslēguma pasākumā tika pasniegta

skatītāju simpātiju balva.
Kad visas izrādes bija noskatītas, saieta
dalībnieki ar lāpām rokās devās ceļojumā pa
Kokneses parku „Ar teikām un nostāstiem
satikties”. Saieta rīkotāja Inguna Strazdiņa
stāsta: „Festivāls ikvienam saieta dalībniekam paliks atmiņā ar romantisko gājienu pa
Kokneses parku uz pilsdrupām. Šis ir jau
otrais festivāls, kura noslēguma pasākums
notiek pilsdrupās. Gājiens noslēdzās ar ziedu laivas ielaišanu Daugavas un Pērses sateces vietā. Katra festivāla dalībnieks bija
iesējis vēlējumu ziedu laivā. Visvairāk vēlējumu saņemts, lai pēc diviem gadiem saieta dalībnieki atkal tiktos „Pērses krastos”
Koknesē.”
Pēc kopīgi ielaistās ziedu laivas saieta dalībnieki uzzināja, kura izrāde ieguvusi
skatītāju simpātijas balvu – par 8. teātru saieta „Pērses krastos” izrādi kļuva Krimuldas
novada amatierteātra rādītā izrāde, “ĪSA PAMĀCĪBA MĪLĒŠANĀ”. Pēc R.Blaumaņa
darbu motīviem. Režisore Zane Zīle.
9. teātru saiets „Pērses krastos” notiks
2013. gadā, pirmajā jūnija nedēļas nogalē.
Anita Šmite

Deju kolektīvam „Liepavots” 25!
Kokneses kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs „Liepavots” 9. jūlijā
svinēs savu 25 gadu jubileju. 1986. gadā uz
pirmo mēģinājumu sanāca koknesieši, kuri
vēlējās dejot tautas dejas, saturīgi un interesanti atpūsties, mēģinājumos kārtīgi pastrādāt. Tā koncertos varēja parādīt, cik skaistas
un graciozas ir Kokneses meitas, un cik stalti
un braši ir vīri.
Ar skaistām dejām mēs esam iepriecinājuši ne tikai Kokneses iedzīvotājus,
bet mums ir daudz draugu visā Latvijā,
dejots gan Hanzas dienās Vācijā, Norvēģijā, Beļģijā, Lietuvā, dažādos starptautiskajos tautas deju festivālos Latvijā,
Vācijā, Slovākijā, Ungārijā, Čehijā, Austrijā, Holandē.

9. jūlijā plkst. 18.00 Kokneses kultūras namā uz 25 gadu jubilejas koncertu mēs
gaidīsim bijušos dejotājus, lai atcerētos tos
jaukos brīžus, kurus pavadījām kopā. Mēs aicinām visus mūsu atbalstītājus – tās ir mūsu
ģimenes, draugi, labvēļi un visi tie, kuriem
tuva ir latviešu tautas deja.
Mēs „Liepavota” dejotāji varam sevi par
laimīgiem saukt, jo mums pieder dejas – kuru
dēļ vērts dzīvot.
Gaidīsim Jūs mūsu jubilejas svinībās!
Informācija par jubileju pa t.
29190565 – vadītāja Inta Balode, kolektīva prezidents Uldis Matušonoks – t.
26415623.
Deju kolektīva „Liepavots” vārdā –
vadītāja Inta Balode

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Uz Lietuvu ekskursijā
brauksim nākamajā
vasarā!
Esiet sveicināti, Kokneses novada pensionāri! Man ļoti jāatvainojas visiem pensionāriem par to, ka ilgi gaidītā ekskursija uz
Lietuvu, šovasar nenotiks. Ekskursijas laikā
bija ieplānota Delfinārija apskate, bet sazinoties ar Delfinārija vadību, noskaidroju, ka sakarā ar ilglaicīgo remontu, Delfinārijs šovasar apmeklētājiem būs slēgts. Ekskursijā uz
Lietuvu dosimies nākamajā vasarā. Šoruden,
24. septembrī, iecerēta ekskursija uz Salacgrīvu, Ainažu jūras muzeju un citām pa ceļam
apskatāmām skaistām vietām. Apskatīsim
un iepazīsim vēl kādu Latvijas stūrīti! Novēlu visiem pensionāriem priecīgu līgošanu
pie ugunskura, iedzert Jāņu alu un Jāņu rītā
sagaidīt saulītes uzlēkšanu! Novēlu visiem
stipru veselību un izturību!
Ar sirsnīgiem sveicieniem – Anna Bite,
Bebru pagasta pensionāru
padomes priekšsēdētāja

Tūrisma sezona
Koknesē atklāta
14. maijā Koknesē notika tūrisma sezonas atklāšanas pasākums – sama modināšanas svētki. Kad rīta agrumā uz tirgus laukuma sāka rosīties pirmie tirgotāji un pircēji,
samu modināt steidzās nūjotāji.
Tikmēr Zaļā tirgus laukumā notika īsta rosīšanās – tūrisma informācijas teltī varēja iegūt informāciju par tūrisma iespējām novadā,
iegādāties suvenīrus, kā arī iegūt informāciju
par svētku pasākumiem. Tirgū varēja iegādāties gan dažādus lauku gardumus, stādus dārzam, rotaslietas un dabīgus skaistumkopšanas
līdzekļus, gan redzēt kā top māla krūzes un
podi, un neizpalika vietējo amatnieku izstrādājumi. Paralēli iepirkšanās priekam, šeit notika arī sportiskas aktivitātes – nūjošanas un
fitnesa piederumu teltī „Gymstick” brīvdienu
piestātne „Pērsejas” piedāvāja iepazīties ar
nūjošanas pamattehniku un konsultēja par
pareizu inventāra lietošanu. Šeit varēja uzzināt, kas ir „Misija Koknese” un kādas atpūtas
iespējas piedāvā brīvdienu piestātne „Pērsejas”. Ikviens tirgus apmeklētājs varēja aktīvi
iesaistīties Kokneses sporta centra rīkotajās
„Kokneses sama” svaru bumbu celšanas un
virves vilkšanas sacensībās. Tās ar aizrautību
vēroja visi tirgus apmeklētāji. Svaru bumbas
celšanā spēkiem mērojās gan sievietes, gan
vīrieši; jaunieši, kā arī seniori. Sacensību uzvarētāji svaru bumbu celšanā raušanas vingrinājumā: sievietēm līdz 63 kg par uzvarētāju
kļuva Antra Vītola, bet virs 63 kg Agra Bērziņa. Savukārt vīriešiem līdz 85 kg labākais bija
Raitis Kveska, bet svaru kategorijā 85+ kg
pārliecinoši spēcīgākais bija Didzis Bērziņš.
Veterānu grupā no 50 – 59 g. v. līdz 85 kg
stiprākais izrādījās koknesietis Uldis Bērziņš,
bet šajā vecuma grupā svaru kategorijā 85+
turpinājums 10. lpp.

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Nr. 18 (295) 2011. gada 10. jūnijs

10

turpinājums no 9. lpp.

Uz sama modināšanu gatavojas doties nūjotāji.
Ar sīvu spēkošanos un rezultātu 2:1, uzvarēja Kokneses velkoņi!

Svaru bumbu celšanā raušanas vingrinājumā vecuma grupā virs 60
gadiem līdz 85 kg uzvarēja Anatolijs Kuzmins.
kg spēcīgākais bija aizkrauklietis Staņislavs
Rasims. Vecuma grupā virs 60 gadiem līdz
85 kg uzvarēja Anatolijs Kuzmins, bet virs
85 kg Arvīds Vītols.
Ļoti interesantas sacensības norisinājās
virves vilkšanā, kur finālā tikās Kokneses un
Bebru komandas! Ar sīvu spēkošanos un rezultātu 2:1, uzvarēja Kokneses velkoņi! Trešo vietu izcīnīja Kokneses 2. komanda.
Ar skanīgām balsīm un instrumentu spēli, tirgus laukumu ieskandināja Kokneses jaunie solisti (pedagogs Druvis Andriksons), bet
vismazākos svētku apmeklētājus iepriecināja
Bebru pagasta pirmsskolas izglītības iestādes
„Bitīte” kolektīvs ar leļļu teātra izrādi „Kuplastes medus karameles”. Un tiem mazajiem
skatītājiem, kuri izrādi vēroja līdz beigām,
patiešām tika pa gardai karamelei!!!
Blaumaņa pagalmā tūrisma sezonas atklāšanu ieskandināja Kokneses pūtēju orķestris. Pēc koncerta tika piedāvāta iespēja
iepazīties ar Kokneses amatierteātra jauno
piedāvājumu – ekskursiju pa Kokneses parku „Ar teikām un nostāstiem satikties”, bet
pēcpusdienā svētki noslēdzās Kokneses pilsdrupās ar vēsturiskās ekspozīcijas paviljona
atklāšanas pasākumu un Ārijas Āres dzejas
un Andra Kristona dziesmu koncertu „Mēs
esam ievīti Kokneses vārdā”.
Visas dienas garumā notika lielā „Sama
modināšanas svētku” loterija, kurā piedalīties varēja ikviens apmeklētājs, ierodoties
svētku pasākumos, sakrājot zīmogus un piedaloties izlozē noslēguma koncertā. Visaktīvākie loterijas dalībnieki bija jaunieši, kuri
ar aizrautību meklēja loterijai nepieciešamos

Tiek atklāts Kokneses pilsdrupu vēsturiskās ekspozīcijas paviljons.

zīmogus un piedalījās pasākumos. Loterijas galvenā balva
bija lidojums virs
Kokneses helikopterī, ko nodrošināja
Likteņdārza atbalstītājs, firma „Baltijas
Helikopters”, kā arī
tika izlozētas balvas
no Kokneses sporta
centra, tūrisma centra, kultūras nama,
brīvdienu piestātnes
„Pērsejas” un Sia Infinit group.
Pirmie
„Sama
modināšanas svētki” aizvadīti. Paldies visiem,
kuri iesaistījās un ar savu darbu palīdzēja šo
svētku organizēšanā. Īpašs paldies Andrim
Vītolam, Aivaram Aišpuram, Mārim Liopam,
Jānim Dzenim, Ilmāram Stalidzānam, Ģirtam
Šrēberam, Uldim Bērziņam, Aldim Klaucānam, Jurim Lejiņam, Ernestam Skopānam,
Andim Dandēnam, Kokneses jaunajiem solistiem un Druvim Andriksonam, SIA Infinit
Group, PII „Bitīte” leļļu teātra kolektīvam,
Kokneses pūtēju orķestrim, Kokneses amatierteātrim, Kokneses sporta centra kolektīvam, Kokneses kultūras nama kolektīvam,
biedrībai „Koknesei”, Kokneses tūrisma
centra kolektīvam, Zaļā tirgus kolektīvam un
brīvdienu piestātnes „Pērsejas” kolektīvam.
Paldies visiem, kuri šajos svētkos bija
kopā ar mums!
Anita Šmite

Galveno balvu lielajā Sama modināšanas
svētku loterijā – lidojumu helikopterī virs
Kokneses – ieguva Reinis Nungurs.
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izglītības iestādēs
6. Zemgales novada speciālās izglītības skolotāju konference
„Dzīves prasmes – iespējas un realitāte skolā”
Kokneses speciālajā internātpamatskolā – attīstības centrā
Kokneses speciālajā internātpamatskolā – attīstības centrā 2011. gada 11. maijā
notika 6. Zemgales novada speciālās izglītības skolotāju konference „Dzīves prasmes
– iespējas un realitāte skolā”. Konferences
mērķis – pilnveidot pedagogu profesionālo
kompetenci un popularizēt pieredzi sociālo
prasmju veidošanā skolēniem ar speciālām
vajadzībām.
Piedalīties konferencē tika aicināti speciālo skolu pedagogi un vispārizglītojošo
skolu pedagogi, kuri strādā ar skolēniem ar
speciālām vajadzībām.
Konferences dalībniekus sveica skolas –
centra audzēkņi ar priekšnesumu.
Konferences dalībniekus par aktualitātēm speciālajā un iekļaujošajā izglītībā, par
gaidāmajiem grozījumiem likumos un projekta „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide” īstenošanu
iepazīstināja VISC Speciālās izglītības nodaļas vecākā speciāliste A. Falka. Par pieredzi, veiktajām aktivitātēm un realizētajiem
projektiem kvalitatīvas iekļaujošas izglītības
veicināšanā Latvijā, konferences dalībniekus
informēja Izglītības Iniciatīvu Centra projektu vadītāja Kristīne Liepiņa.
Kokneses speciālās internātpamatskolas – attīstības centra pedagogi un Vaidavas

speciālās internātpamatskolas sociālo zinību
skolotāja, grāmatu „Dzīves mācība speciālajās skolās” autore, Sofija Andriksone iepazīstināja klātesošos ar savu pieredzi sociālo
prasmju un iemaņu veidošanā. Pedagogi atzina, ka audzēkņiem ar garīgās attīstības traucējumiem sociālo zinību tēmu apguvei nepieciešama individuāli diferencēta pieeja, padziļināts jēdzienu un terminu skaidrojums, reāli
uzskates materiāli un praktiska darbošanās.
Stundas laikā liela nozīme ir zināšanu praktiskajam pielietojumam saistībā ar reālo dzīvi
un starppriekšmetu saiknei. Gatavojoties mācību stundām, pedagogi izstrādā, pielāgo un
adaptē mācību materiālus, atbilstoši skolēnu
individuālajām spējām un vajadzībām.
Izvērtējot sociālo prasmju nozīmi personības attīstībā, psiholoģe J. Ziediņa uzsvēra,
ka dzīvotprasme nozīmē gatavību dzīvei un
sociālo pieredzi, kas sevī iekļauj patstāvību,
mērķtiecību, atbildību, paškontroli. Skolēniem
ar garīgās attīstības traucējumiem šo personības
attīstības procesu pilnveidošanai nepieciešams
pedagoģiskais un psiholoģiskais atbalsts.
Konferences noslēgumā dalībnieki darbojās grupās, kurās dalījās pieredzē un prezentēja izstrādātos mācību materiālus un
mācību līdzekļus, kā arī apmainījās idejām
turpmākajam darbam, diskutēja par iekļau-

Mācību gada noslēgums Kokneses speciālajā
internātpamatskolā – attīstības centrā

30.05.2011. Kokneses speciālajā internātpamatskolā – attīstības centrā pēdējais
skolas zvans skanēja vienpadsmit 9. klases
audzēkņiem, diviem 11. klases audzēkņiem
un vienam 12. klases audzēknim. Skolas administrācija, skolotāji un skolas biedri sveica
absolventus un ar laba vēlējumiem iezvanīja
pēdējo mācību stundu.
Devītās klases audzēkņi dosies vasaras
brīvlaikā ar pārdomām – ko darīt tālāk? Daži

no absolventiem septembrī atgriezīsies, lai turpinātu mācīties
skolas – centra arodklasē un apgūtu pavāra palīga vai galdnieka
palīga profesiju. Vienpadsmitās
klases audzēkņiem priekšā vēl
nopietns pārbaudījums – kvalifikācijas eksāmens, kura laikā
jāpierāda savas zināšanas un
prasmes, lai iegūtu apliecību par
profesionālo kvalifikāciju – pavāra palīgs.
Mācību gada noslēguma
pasākumā direktore D. Isajeva
izteica pateicību skolotājiem un
darbiniekiem par labi paveiktajiem darbiem mācību gada laikā. Direktores vietniece izglītības jomā S. Baltcere
apbalvoja labākos skolas audzēkņus par
labām un teicamām sekmēm mācībās un
aktīvu līdzdalību skolas un ārpusskolas
pasākumos.
Elīna Ivanāne
direktores vietniece metodiskajā darbā
Kokneses speciālā
internātpamatskola-attīstības centrs

jošo izglītību Latvijā, skolēnu ar speciālām
vajadzībām sagatavošanu patstāvīgai dzīvei.
Nav viennozīmīga viedokļa par iekļaujošas izglītības pozitīvajiem vai negatīvajiem
aspektiem. Diskusijas laikā tika uzsvērtas
speciālo skolu priekšrocības. Analizējot
piemērus un pieredzi par skolēnu ar garīgās
attīstības traucējumiem iekļaušanu vispārizglītojošajās skolās, konferences dalībnieki
secināja, ka katram bērnam ir jārada atbilstoši apstākļi, lai nodrošinātu viņa veselības
stāvoklim, spējām un attīstības līmenim atbilstošu izglītību, sagatavojot viņu dzīvei un
integrācijai sabiedrībā.
Konferences dalībnieki atzina, ka dzīvesprasmju veidošana skolēniem ar speciālām
vajadzībām ir komplicēts process, kurā jāiesaistās visām ieinteresētajām pusēm – pedagogiem, vecākiem, sabiedrībai, lai audzēkņus
sagatavotu patstāvīgai dzīvei sabiedrībā.
Kokneses speciālās internātpamatskolas
– attīstības centra kolektīvs izsaka pateicību
visiem dalībniekiem par atsaucību un piedalīšanos 6. Zemgales novada speciālās izglītības skolotāju konferencē.
Elīna Ivanāne
direktores vietniece metodiskajā darbā
Kokneses speciālā internātpamatskola –
attīstības centrs

Bebru internātvidusskola uzņem audzēkņus
2011./2012. mācību
gadam šādās izglītības
programmās:
• Pirmsskolas izglītības programmā.
• Vispārējās pamatizglītības programmā.
• Speciālās izglītības programmā
izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem un garīgās attīstības traucējumiem.
• Vispārējās vidējās izglītības programmā ar profesionālo ievirzi konditorejas tehnoloģiskajos pamatos.
Skola piedāvā 4x ēdināšanu, mācību
grāmatas un līdzekļus, internāta pakalpojumus bez maksas.
Stājoties skolā jāiesniedz: vecāku iesniegums, izziņa par atbilstību trūcīgas
vai maznodrošinātas ģimenes statusam.
Skolas
direktore:
65164282;
26569884
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Izlaidumi Kokneses novada skolās
Skola

Datums

Laiks

Vieta

9. klases

10. jūnijs

19.00

Kokneses sporta centra halle

12. klases

17. jūnijs

19.00

Kokneses sporta centra halle

Bebru pamatskola

11. jūnijs

18.00

Vecbebru profesionālās

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola
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Asnate piedalās Latvijas
Talantīgo meiteņu 2011
festivālā

vidusskolas zāle
Bebru vispārizglītojošā

9. jūnijs

13.00

Skolas zāle

Pērses pamatskola

10. jūnijs

20.00

Skolas zāle

Kokneses speciālā

3. jūnijs

13.00

Skolas zāle

22. jūnijs

17.00

Skolas zāle

internātpamatskola

internātpamatskola-attīstības centrs
Vecbebru profesionālā vidusskola

PII “Gundega”
aktīvi piedalās konkursos

Pateicību saņem Dana Šiballo.
PII „Gundega” šajā mācību gadā aktīvi
piedalījās izlietoto bateriju vākšanas konkursā Latvijas skolām „Būsim atbildīgi”
un makulatūras vākšanas konkursā Latvijas
skolām „Tu vari izglābt...”. Par savāktajām
10 t makulatūras, no Līgatnes papīrfabrikas
saņēmām zīmēšanas papīru.
Izlietoto bateriju vākšanas konkursā no 208 izglītības iestādēm, ieguvām
augsto 8. vietu, savācot 2,56 kg bateriju

uz vienu bērnu.
Pateicību un dāvanu – skrejriteni un
bumbu, par vislielāko individuāli savākto bateriju daudzumu, saņēma grupas „Zvaniņš”
audzēkne Dana Šiballo.
Paldies vecākiem, darbiniekiem un
visiem koknesiešiem par atbalstu konkursos!
Konkursu koordinatore
Ina Požarska

Asnate ar dziedāšanas skolotāju Leldi
Gagaini-Kamzoli pirms Aizkraukles
novada svētkiem 4. jūnijā.
Mazā koknesiete Asnate Višķere piedalījās
Latvijas Talantīgo meiteņu 2011 festivālā – konkursā, kurš notika 5. jūnijā Spīķeru koncertzālē. Par Asnates piedalīšanos konkursā stāsta
viņas mamma Ingrīda: „Šāds pasākums notika
jau 7. reizi. Tā mērķis ir dot iespēju talantīgiem
bērniem demonstrēt savus talantus un daudzveidot iespējas turpmākiem sasniegumiem.
Konkurss notika 2 kārtās – pirmajā bija
jāraksta eseja par noteiktu tēmu – šogad tā
bija draudzība. Pēc tam pārdomāti jāaizpilda
anketa. No 70 meitenēm uz 2. kārtu tika uzaicinātas 25.
Finālā bija jāpārvar nedrošība un jāatbild
uz visdažādākajiem žūrijas jautājumiem. Asnatei jautāja par flautas spēli, baletu, orķestri,
Jāņu svinēšanu, autogrāfu kolekcionēšanu
(tagad viņai ir arī žūrijas locekles, dejotājas
Violas Abramovas autogrāfs). Bija jārāda arī
savs priekšnesums. Te vislielākais paldies
dziedāšanas skolotājai Leldei GagaineiKamzolei un Jānim Ostrovskim par mācīšanu, padomiem, jauko fonogrammu, iespējām
uzstāties Kokneses pasākumos un Aizkraukles novada svētkos.
Galveno balvu gan uz mājām neatvedām,
bet Asnate kļuva par Evitas Peroni balvas favorīti. Pasākums bija garš, bet ļoti labi organizēts, katrs bērns bija gaidīts un atbalstīts.
Noslēgumā visi baudīja cienastu un brauca
izklaidēties pa Rīgu ar Party busu. Tagad Asnate ir Talantīgo meiteņu kluba dalībniece –
gaida jaunas iespējas, ir iepazinusies ar citām
dalībniecēm un saka, ka gribot šādu piedzīvojumu izbaudīt vēlreiz.”
Kokneses Novada Vēstis
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Paliec sveika, sākumskola!

Ar svētku koncertu vecākiem un skolotājiem 30. maijā Bebru pamatskolā 4. klases
skolēni atvadījās no sākumskolas gaitām.
Pirmajā skolas gadā viņus audzināja skolotāja Ligita Locāne, bet turpmākos trīs – skolotāja Lidija Degtjareva. Ik priekšnesumā
– dziesmās, dzejoļos, kopā ar audzinātāju ie-

studētajās dejās un ludziņā atklājās bērnu atraktivitāte un dzīvesprieks. „Skola, skolotājs,
skolēns – trīs pērles vienā gredzenā” – teikusi
skolotāja un rakstniece Adīna Ķirškalne. Vecāku paldies, ka šīs pērlītes pirmajos četros
skolas gados spoži iemirdzējušās!
Kokneses Novada Vēstis

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Vasaras saulgriežu laikā
atcerēsimies
„Galdiņu” saimnieku
Voldemāru Jākobsonu!
„Mums viņš vēl tik dzīvs! Vēl redzam
viņa temperamentīgo gaitu un ciešo skatienu” – tā par tēlnieku un skolotāju teic tie,
kuri viņu pazinuši. Tik nemanāmi aizsteidzies laiks – pirms 37 gadiem, 1974. gada 2.
jūnijā Voldemārs Jākobsons pārkāpa mūžības
slieksni, bet nepilnus divus gadus vēlāk –
1976. gada 13. aprīlī viņa mājās „Galdiņos”
atvēra memoriālo māju – muzeju.
18. jūnijā, pieminot muzeja 35. gadskārtu, ciemos gaidīsim Voldemāra Jākobsona
bijušos skolēnus, darba kolēģus, visus, kuri
viņu pazina un ikvienu, kas grib uzzināt
vairāk par mūsu dižo novadnieku. Tikšanās
sāksies pulksten 12.00 ar piemiņas brīdi
mākslinieka atdusas vietā Zutēnu kapsētā.
Pulksten 13.00 pasākums turpināsies muzejā. Ieklausīsimies atmiņu stāstos, pieminēsim
tos, kuri palīdzēja tapt muzejam „Galdiņos”.
Muzicēs Voldemāra Jākobsona bijušais skolnieks Andris Kristons ar grupu „Helikons” no
Liepājas.
Uz sirsnīgu tikšanos 18. jūnijā – „Galdiņos”!
Sarmīte Rode,
muzeja vadītāja

Latvijas Bērnu fonda atbalsts koknesiešiem

Pagājušajos Ziemassvētkos Latvijas Bērnu fonds rīkoja labdarības koncertu, kura
laikā iedzīvotāji tika aicināti ziedot līdzekļus
Latvijas daudzbērnu ģimeņu atbalstam. Ar
domu, ka tas palīdzētu kaut nedaudz uzlabot

ģimenes sadzīves apstākļus un dotu papildus
iespējas bērnu izglītošanai. 10.martā Latvijas
Bērnu fonds griezās pie novadu sociālajiem
dienestiem ar lūgumu ieteikt atbalsta saņemšanai no katra Latvijas novada vienu labu,
strādīgu, centīgu daudzbērnu ģimeni, kuri
visu panāk ar savu darbu. Kokneses novada
sociālais dienests nešaubīgi pieņēma lēmumu
ieteikt Kokneses pagastā dzīvojošo Gražuļu
ģimeni. Lielās ģimenes tēvs, Ivars Gražulis,
ir mežsargs, māte Mārīte Gražule strādā pārdevējas darbu ziedu veikalā. Ivars un Mārīte
ir vecāki divpadsmit bērniem. Abi vecāki,
strādājot šajās darba vietās, cenšas bērniem
nodrošināt labvēlīgus dzīves apstākļus un izglītības iegūšanu.
Šobrīd seši bērni jau ir uzsākuši patstāvīgu dzīvi, un Ivars un Mārīte Gražuļi ir arī
vectētiņš un vecmāmiņa diviem maziem ķipariem- Kristeram Gustam un Rolandam. Ārpus sava ikdienas darba, ģimene kopj zemi,
stāda dārzu, izaudzē sev dārzeņus. Šajā darbā
aktīvi piedalās arī visi bērni.
Mamma Mārīte ir aktīva dalībniece Kokneses folkloras kopā „Urgas”, arī jaunākā atvase Līna ir dalībniece folkloras kopā „Tīne”.
Inga piedalās skolā vieglatlētikas un basketbola treniņos, Ivars spēlē volejbolu, Oskars
aizraujas ar skijoringu motoklubā „Elkšņi”.

Visi bērni centīgi mācās, apmeklē pasākumus
gan skolā, gan dienas centrā, gan arī kultūras namā. Visiecienītākie pasākumi ir danču
vakari kopā ar „Urgām” un „Skutelniekiem”.
Pēc Latvijas Bērnu fondam nosūtītās informācijas par ģimeni sākās atbildes gaidīšanas laiks. 16.maijā sociālais dienests saņēma
zvanu no Latvijas bērnu fonda darbiniekiem
ar lūgumu organizēt tikšanos ar Gražuļu ģimeni. Tikšanās notika 20.maijā Kokneses
Ģimenes atbalsta dienas centra telpās. Ļoti
sirsnīgā un labestīgā atmosfērā Latvijas Bērnu fonda pārstāvji kopā ar ģimeni runāja par
ģimenes vērtību un vecāku lomu bērnu audzināšanā. Bija daudz emocionāli brīži, kad
acīs sakāpa asaras pat ģimenes stiprajam
plecam - tēvam. Gražuļu ģimene saņēma Ls
300,- kā pateicību par krietno darbu un strādīgu, aktīvu un atsaucīgu bērnu audzināšanu.
Mums ir vajadzīgas lielas, stipras un strādīgas ģimenes, kurās valda draudzība, savstarpēja sapratne, atbalsts grūtā brīdī un nemitīga
cenšanās no sevis dot ģimenei ko labu. No
sirds priecājamies par iespēju palīdzēt šai
ģimenei un novēlam viņiem veiksmi turpmākajās gaitās!
Baiba Tālmane
Kokneses novada domes Sociālā
dienesta vadītāja
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Mežaparka estrādē Bebros svin svētkus bērniem!

1. jūnijā – Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā Bebru pagasta Mežaparka
estrādi, kurā bija uzziedējušas košas puķes,
pieskandināja priecīgu bērnu balsis. Katrs
atnācējs – bērni, viņu mammas, omītes,
divi tēti un viens opītis saņēma nozīmīti ar
šīs dienas logo. Šajā vakarā estrādē svētkus svinēja 102 dalībnieki! Pasākuma vadīja Bebru internātpamatskolas skolotāja,
divgadīgās meitiņas Esteres māmiņa Daiga Andersone. Bērni ar interesi ieklausījās
Daigas stāstījumā par Starptautiskās Bērnu
aizsardzības dienas rašanās vēsturi. Pirmo
reizi pasaulē 1. jūnijs nodēvēts par Bērnu aizsardzības dienu 1925. gadā. Kopīgi
bērni izrēķināja, ka jau 86 gadus 1. jūnijs

viņiem ir svētku diena.
Jautrās aktivitātēs iesaistījās gan
bērni, gan pieaugušie. Sadaloties vairākās komandās bija jāveic dažādi uzdevumi: jāsaliek puzle, ar krāsu krītiņiem
jāuzzīmē kopīgs zīmējums. Ar lielu
nopietnību drosmīgākie piekrita „pūst
pīlītes”. Vecāki pārliecinājās, ka mīklu
minēšanā par viņiem atjautīgāki ir bērni!
Kad vismazākie ķipari veica draudzības
stafeti starp krāsainajām puķēm, lielākie
meklēja atskaņas nenopietniem dzejoļiem. Skanot mūzikai, bērni kopā ar lielākajiem brāļiem, māsām un vecākiem
gāja rotaļās. Dziesmā par nebēdnīgajiem
Rūdolfa Blaumaņa velniņiem, bērni ie-

mācījās jaunu rotaļu un paši pārtapa par
velniņiem ar spožiem radziņiem. Pēc kopīgi nodziedātās dziesmas par rabarberu
raušiem, kurai pavadījumu uz ģitāras
spēlēja Antra Ķimene, rotaļnieki mielojās ar gardu jo gardu Ivetas Riekstiņas
cepto rabarbermaizi. Ar lielu aizrautību
bērni, ievērojot skolotājas Daigas dotos
norādījumus, meklēja apslēptu mantu.
Apejot garu loku ap estrādi, viņi to atrada eglīšu pudurī. Kad ar nepacietīgām,
vismazāko bērnu rociņām bija atritināts
vaļā spožais papīrs, visi ieraudzīja paslēpto māla podiņu, no kura katram tika
pa zelta dālderītim – laimes naudiņai.
Par ņipru darbošanos pasākumā bērni
saņēma mazas dāvaniņas un kā atspirdzinājumu – saldējumu. Noslēgumā viņi
vēlreiz pārrunāja šīs svētku dienas nozīmi un pēc pasākuma vadītājas aicinājuma viens otru samīļoja un skaļi sauca
svētku devīzi: „Audz, bērniņ, vesels un
laimīgs!” Uz jautājumu vai patika būt
kopā šajā vakarā, atskanēja vienbalsīgs:
jā! Kas patika visvairāk? Lūk, atbildes:
„Zīmēt, rotaļa „Dipu, dapu, lācis nāk!”,
dziedāt, meklēt apslēptu mantu, patika
pasākuma vadītāja!
Ar kopīgu izteiktu vēlējumu: „Lai visiem bērniem būtu laimīga bērnība, mīļi
un gādīgi vecāki!” – debesīs pacēlās lidojoša laterna.
Par bērniem radīto prieku un svētku
sajūtu paldies Daigai Andersonei un viņas
domubiedriem!
Augustā, Mežaparka estrādē, gaidīsim
atkal bērnus uz kādu interesantu pasākumu!
Sarmīte Rode

No sirds nācis veltījums
26. maijā Vecbebru profesionālās vidusskolas zālē Bebru pagasta iedzīvotājus
uz koncertu aicināja VPV deju kolektīvs
„Kāre” ar draugiem – Bebru vispārizglītojošās internātpamatskolas deju kolektīvu
„Mutulītis” un Kokneses mūzikas skolas
audzēkņiem – Elīnu Stāmuri, Rihardu
Kriņicki, Ingaru Kļaviņu un Ralfu Lucu.
Tas nebija parasts koncerts, bet skaists, no
jauniešu sirdīm nācis veltījums „Kāres”
bijušajam dejotājam, VPV audzēknim
Jānim Pintānam, kurš traģiski no dzīves
šķīrās 2010. gada vasarā. Jānis Pintāns
pagājušajā pavasarī pabeidza 2. kursu
izglītības programmā – Datorsistēmas.
Kursa audzinātāja, skolotāja Anita Svo-

ka pastāstīja: „Mēs ļoti pārdzīvojām Jāņa
pēkšņo aiziešanu, vienmēr atcerēsimies
viņu kā labestīgu un draudzīgu jaunieti, kurš bija centīgs mācībās un talantīgs
dejotājs „Kārē”. Kursa biedri un „Kāres”
jaunieši uz mūžu no Jāņa atvadījās, kad
viņu guldīja zemes klēpī Madonas novada
Sarkaņu kapsētā. Pēc tam kursā nolēmām,
vāksim ziedojumus, lai palīdzētu Jāņa vecākiem dēla atdusas vietā uzstādīt kapa
pieminekli. Paldies „Kāres” vadītājai
Sarmītei Plūmei par ierosinājumu ziedojumus vākt „Kāres” veltītā koncertā Jāņa
piemiņai”. Koncerta apmeklētāji – pagasta iedzīvotāji, VPV audzēkņi atsaucās
aicinājumam un ar aizkustinājumu tvēra

koncerta īpašo noskaņu. Neaizmirstams
un saviļņojošs šis brīdis bija ļoti gaidītiem
ciemiņiem – Jāņa Pintāna mātei, tēvam,
vecmāmiņai un viņa māsas mazajai meitiņai. Cēls mērķis vienmēr rod piepildījumu – koncertā ziedojumos tika savākti
224 lati. Jauniešu labais nodoms sācis
īstenošanas ceļu – Sarkaņos, vietējā akmeņkaļa darbnīcā, jau top kapa piemineklis, kuru Jāņa atdusas vietā uzstādīs jūlijā.
Lepna un gandarīta par saviem dejotājiem
ir kolektīva vadītāja Sarmīte Plūme: „Šis
koncerts jauniešiem iemācīja vissvarīgāko – māku ziedot”.
Sarmīte Rode
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Kokneses svētku laikā
viesosies delegācija
no sadraudzības
pilsētas Vitingenas
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kokneses novada svētku programma
Vieta

Datums Laiks

Blaumaņa
pagalms
Kokneses
pilsdrupas

15.07.

18.00

15.07.

21.00

13. jūlija pēcpusdienā Koknesē ieradīsies
delegācija no Kokneses sadraudzības pilsētas
Vitingenas (Vācija), lai piedalītos Kokneses
novada svētkos un turpinātu draudzības sakarus.
No Vitingenas ieradīsies pašvaldības pārstāvji un pūtēju orķestris, kurš kopā ar Kokneses pūtēju orķestri piedalīsies Kokneses
novada svētku koncertos.
Viesošanās laikā no 13. – 18. jūlijam ciemiņiem paredzēta ekskursija gan pa Kokneses novadu, gan Latviju.

Stadions

16.07.

Baznīca

16.07.

sporta dzīve

Pagasta
centrs

16.07.

Sporta spēļu kausu
iegūst I. Gaiša
Kokneses vidusskola
Ar florbola sacensībām noslēdzās P/A
„Kokneses sporta centrs” kausa izcīņa sporta
spēles Kokneses novada skolām. Arī florbola
sacensībās labāki izrādījās I.Gaiša Kokneses
vidusskolas audzēkņi, kuriem ļoti sīkstu pretestību izrādīja Bebru pamatskolas skolēni,
kas izcīnīja otro vietu.
Par kausa ieguvējiem sporta spēļu kopvērtējumā volejbolā, minifutbolā un florbolā
kļuva I.Gaiša Kokneses vidusskola, aiz sevis
atstājot Bebru pamatskolu un Pērses pamatskolu.
Kokneses sporta darba organizators,
Andris Vītols

Noskaidrots
Zandarta karalis 2011
4. jūnija rītā atpūtas bāzē „Daugavas radzes” bija ieradušies 127 makšķernieki, lai
cīnītos spiningošanas sacensībās par „Kokneses zandarta 2011” titulu. Kopumā sacensību dalībnieki izvilka 48,7 kilogramus
zivju.
Ar lielāko lomu lepojās Kaspars Fjodorovs no Aizkraukles (4,18 kilogrami
zivju), otrā vieta Ziedonim Ulmanim no
Rīgas (3,48 kilogrami zivju), trešajā vietā — Vitālijs Karpenkovs no Rīgas (3,32
kilogrami zivju).
Ar 2,46 kg zandartu par „Zandartu karaļa” titula ieguvēju kļuva Rolands Pētersons
no Rīgas.
Kokneses novada vēstis

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Tēlnieka V. 16.07.
Jākobsona
memoriālā
māja-muzejs
Mežaparka 16.07.
estrāde
Mežaparka
estrāde

Pasākums
Kokneses pagasts
Vitingenas un Kokneses pūtēju orķestra koncerts.

Koncerts. Grupa “Auļi”. Ieejas maksa:
• Sēdvietas (1. - 4. rinda) Ls 5,00;
• Sēdvietas (5. - 7. rinda) Ls 4,00;
• Stāvvietas (vai līdzi ņemot savu sēžamo) Ls
3,00;
• Pirmsskolas vecuma bērniem ieeja bez maksas.
Bebru pagasts
10.00 - Sporta un radošās aktivitātes:
13.00
• futbola spēle starp novada pagastu komandām;
• radošās darbnīcas;
• piepūšamās atrakcijas bērniem.
14.00 Koncerts. Piedalās: sieviešu koris “Anima”, senioru koris
“Labākie gadi”, vokālais ansamblis “Bitītes”.
15.00 “Ielu” koncerti. Piedalās: folkloras kopa “Urgas”,
spēlmaņu kopa “Skutelnieki”, flamenko dejotāji, līnijdeju
dejotāju kolektīvs, dāmu deju kolektīvs “Tik un tā”.
16.30 Lēdmanes amatierteātra izrāde, B.Juhņeviča, “Ak, šī
jaukā lauku dzīve!”
19.00

16.07.

22.00

17.07.

18.00

Svētku noslēguma KONCERTS. Piedalās: Vitingenas
un Kokneses pūtēju orķestri, deju kolektīvs „Liepavots,”
deju kolektīvs „Irši”, Kokneses jauniešu deju kolektīvs,
spēlmaņu kopa “Skutelnieki”.
Balle. Spēlē “Klusā stunda”. Ieeja: Ls 2,00.
Iršu pagasts
Vitingenas un Kokneses pūtēju orķestra koncerts.
Piedalās arī vidējās paaudzes deju kolektīvs “Irši”.

Cienījamie Individuālo māju ūdens patērētāji un kanalizācijas
aizvadīšanas un attīrīšanas pakalpojumu izmantotāji!
SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi”
vērš Jūsu uzmanību uz to, ka sākot ar 2012.
gada 1. janvāri visiem privātmāju klientiem,
kas izmanto mūsu uzņēmuma ūdens piegādi
un kanalizācijas pakalpojumus, ir jābūt uzstādītiem ūdens skaitītājiem.
Gadījumā, ja Jūs izmantojiet ūdeni dārza
laistīšanai vai citur, kur ūdens netiek novadīts
uz attīrīšanas ietaisēm, ir jābūt atsevišķam
ūdens skaitītājam.
Ūdens skaitītājam jābūt uzstādītiem
09.12.2008. MK 1013. noteikumos paredzētajā kārtībā, kas paredz, ka 4 (četru) gadu laikā
tiem ir jāveic pārbaude (verificēšana). Ūdens
skaitītāja uzstādīšana patērētājam sniedz ne
tikai tiesības, bet uzliek arī pienākumus.
Dažādu mērlīdzekļu, to starp arī ūdens
patēriņa skaitītāju verificēšanu, paredz šādi
tiesību akti:
• MK noteikumi Nr. 334 „Valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu saraksts (publicēts – Ziņotājs, 01.10.1998.
Nr. 19);
• MK noteikumi Nr. 335 „Noteikumi par
mērīšanas līdzekļu verificēšanas sertifikātiem
un verificēšanas atzīmēm” (publicēts Ziņo-

tājs, 01.10.1998. Nr.19).
Ja skaitītāja verificēšanas rezultāts atbilst
prasībām, patērētājs saņem verificēšanas sertifikātu un verificēšanas atzīmes – uzlīmi,
metāla zīmoga reljefa nospiedumu uz skaitītāja un plombu ar reljefa nospiedumu.
Paziņojam, ka Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs atrodas:
• Rīgā, Kr. Valdemāra ielā - 157. Mērinstrumentu pieņemšanas biroja telefons un
laboratorijas telefons: 67362950
• SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi” piedāvā nomainīt jau pārbaudītus skaitītājus pēc cenrāža Ls 8,40 (astoņi Ls 40 santīmi).
Ūdens skaitītāju rādījumus katru mēnesi jāuzņem 25. datumos un jānoziņo (ja 25.
datums iekrīt sestdien vai svētdien, noziņot pirmdien) uz tālruņiem: 65161777 vai
65161837, vai 65161117, vai nosūtot uz epasta adresi: skaititajikomunalie@inbox.lv
Jūsu zināšanai:
Valdes loceklis, Armands Preiss,
tālrunis – 29112845,
Namu pārvaldnieks, Ziedonis Vilde,
tālrunis – 29324380.
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Dat., laiks
11.05. –
11.07.

11. jūnijā
plkst. 17.00
14. jūnijā
plkst. 17.00
14. jūnijā
plkst. 18.00
18. jūnijs
18. jūnijā
plkst. 13.00
21. jūnijā
plkst. 19.00
23. jūnijs
plkst. 18.00

pasākumi novadā

Pasākums
Kokneses pagasta bibliotēkā ir apskatāma Viļa
Folkmaņa veidotā gleznu un fotogrāfiju izstāde
„Mūsu ceļojumu iespaidi” – spilgtākie iespaidi no
viesmīlīgās Portugāles un saulainās de Maljorka
salas.
Jāņu ielīgošana kopā ar folkloras kopu „Urgas”
Kokneses pilsdrupās.
Atceres brīdis komunistiskā genocīda upuru
piemiņas dienai.
Likteņdārza īstenotājs – „Kokneses Fonds” – aicina
uz 1941. gada izsūtīšanas 70. gadadienas atcerei
veltītu ekumēnisku svētbrīdi Kokneses evaņģēliski
luteriskajā baznīcā.
Mūzikas un mākslas festivāls INFINITUS 2011.
Biļetes no 1.marta portālā www.bezrindas.lv
Vairāk par pasākumu: www.infintius.lv
Voldemāra Jākobsona skolēnu un kolēģu tikšanās
muzeja 35. gadskārtā.

Norises vieta
Kokneses pagasta
bibliotēka

Kokneses pilsdrupas
Bebri, pie Piemiņas
akmens
Kokneses evaņģēliski
luteriskā baznīca
Koknese
Bebri, tēlnieka V.
Jākobsona memoriālā
māja-muzejs
Bebri, laukums pie
muzeja
Kokneses estrāde

Jāņu ielīgošana kopā ar Liepkalnes pašdarbniekiem
un ansambli „Bitītes”.
Aizkraukles tautas teātra un Skrīveru amatierteātra
izrāde R. Blaumanis, „Skroderdienas Silmačos”.
Piedalās arī Kokneses novada pašdarbības kolektīvi.
Biļetes iepriekšpārdošanā no 23. maija Ls 2,00;
izrādes dienā dārgāk. Pirmsskolas vecuma bērniem
ieeja bez maksas.
Pēc izrādes zaļumballe, spēlē grupa „Sikspārnis”.
Ieeja bez maksas.
Jāņu dienas ieskaņas koncerts.
Irši, klubs

23. jūnijs
plkst. 18.00
23. jūnijā
Līgo nakts ballīte.
plkst. 22.00
9. jūlijā
Vidējās paaudzes deju kolektīva „Liepavots” 25
plkst. 18.00 gadu jubilejas koncerts.

MĒS SĀKAM STRĀDĀT
SEVIS ATTĪSTĪBAS CENTRS
„AURA” KOKNESĒ
PARKA IELĀ 20 – dz. 66
PIEŅEM:
OĻEGS DEMIDOVS – dziednieks, reiki
meistars,
Dziedniecības centra „SIRIUS” vadītājs,
tel.: 27086627; 26178750
IVETA – dziedniece tel.: 29193931
ELZA – dziedniece tel.: 26714265
MĀRĪTE – dziedniece, taro kārtis, tel.:
26559008
GUNITA – masāžas (dažādas), tel.:
26479701
ZITA – masiere, koordinatore, tel.:
22319558
GAIDĪSIM UZ NODARBĪBĀM, MASĀŽĀM UN DZIEDINĀŠANU, iepriekš
piesakoties pa telefonu: 22319558
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Bebri, Mežaparka
estrāde
Kokneses kultūras
nams

13. jūnijā, Bebros, „Papardēs” – sociālās
palīdzības istabā varēs saņemt Eiropas Savienības pārtikas pakas. Lūdzam tās izņemt
līdz 20. jūnijam. No 21. jūnija līdz 22. jūlijam sociālās palīdzības istaba būs slēgta.
Bebru pamatskolas 6. klases skolēni
un audzinātāja Dzidra Žmuidene pateicas
Bebru pagasta pārvaldes autobusa šoferim
Aigaram Romanovskim par palīdzību un
sirsnīgo attieksmi ekskursijas laikā.
Dievs mīlestību dāvā cilvēkiem
Caur citu – tiem līdzīgo – sirdīm
Kā mirdzošu debesu rasu
Un brīnumus Savus Viņš dara
Tik daudzreiz ar cilvēku rokām...
Vēlos izteikt pateicību Sarmītei Rodei par
brīnišķīgo uzņemšanu „Muzeja nakts”
pasākumā un tēlnieka Blumberga izstādes atklāšanā. Paldies Sarmītei un Inesei
Osmai par veltīto uzmanību un rūpēm, lai
seniori šajos pasākumos justos ērti.
Ilga Pureniņa Bebros

PII „Gundega” būs slēgta no 27. jūnija līdz 5. augustam! Bērnus uzņemsim
ar 8. augustu, bet bērnus pieteikt varēs no
1. augusta! Atnākot no vasaras atvaļinājuma, bērniem ir nepieciešama ārsta zīme,
jābūt nomaksātiem ēdināšanas parādiem
par pagājušo mācību gadu un jāveic iemaksa par jauno mācību gadu!
Pēc 7 gadiem Latvijai 100.
Ar visas tautas atbalstu uz salas Daugavā
top Likteņdārzs – mūsu dāvana Latvijai
lielajā jubilejā.
Ja Tev patīk Koknese,
ja esi Latvijas patriots,
nāc strādāt par gidu Likteņdārzā
un pastāsti mūsu novada viesiem
kā un kāpēc top Likteņdārzs!
Piedāvājam apmācības un interesantu darbu vienā no skaistākajām vietām Latvijā,
jaunas zināšanas un lielisku pieredzi.
Piesakies pa tālruni: 29259572 (Bruno).
„Astarte-Nafta” akcija līdz 30. jūnijam
Uzpildi degvielu
1905. gada iela 14a, Koknesē
un par brīvu saņem
degvielas altaižu karti ar 0.02 Ls/litrā
atlaidi.
Piedāvājam arī bezakcīzes dīzeļdegvielu
lauksaimniekiem. Tālr. 63020006
Palīdzēšu sazāģēt malku ar elektrozāģi,
saskaldīt, nopļaut zāli un citus saimniecības darbus. T. 29365840.
Gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd, tas paliek un mirdz.
/V. Egle/
Izsakām līdzjūtību Annas Kārkliņas
piederīgajiem, viņu mūžībā pavadot.
Vecbebru Romas katoļu draudze

Ziņas no Kokneses novada
Dzimtsarakstu nodaļas
2011. gada maija mēnesi
reģistrētas 4 laulības,
reģistrēti 5 jaundzimušie.
Un, negrib sirds ticēt, ka cilvēks var tā
no baltas dienas aiziet mūžībā.
/J. Butūzovs/
Mūžībā pavadīti:
Zinaida Dokane (1927. g.);
Melita Priekule (1953. g.);
Reinholds Džedris Stankis (1930. g.).
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