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Nomazgāsim putekļus no savas dvēseles, lai varētu ieraudzīt dzīvi jaunā gaismā.
Nāk
laiks ar siltām lazdu skarām un putnu dziesmām
debesīs. /M. Bārbale/
/Alberts Zarāns/
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Lai piepildās,
Lai ienāk diena logā,
Lai ejam, tumsu nometuši nost,
Ar tīru sirdi un ar tīrām rokām
Ikviens uz savu augšāmcelšanos.
/L. Brīdaka/

Novēlam Kokneses novada iedzīvotājiem gaišu Lieldienu gaidīšanas laiku,
lai pavasara saulgrieži ik mājā ienes mieru un svētību!

Kokneses novada dome

Comenius projekta rosīgais pavasaris

Esiet sveicināti aprīlī! Ilgi gaidītais
ir klāt! Zemi pārņēmis augšanas prieks.
Ar katru dienu zaļāki kļūst lauki, koku
pumpuros un virs zemes sparīgi rosās
mazas, zaļas lapiņas. Jāmācās no tām
rast dzīvesprieka formulu, kas mums
nepieciešama gluži kā spirdzinošs bērzu
sulas malks.
Mājup atgriezušies gājputni. Jau esam
pamanījuši kā tīrumus pārstaigā stārķi, kā
ar pavasari sasaucas dzērves. Te ir viņu
mājas, ligzda, kuru nevar pamest. Bet, kā
ar mums - cilvēkiem? Vai mums katram ir
sava ligzda, kur atgriezties? Tik daudzi kā
gājputni devušie prom. Vai atgriezīsies?
Bet, nekur citur pasaulē nav tādu pavasaru kā Latvijā, kur Jāņa Jaunsudrabiņa
vārdiem runājot: „…katrai zālītei jāparāda savs zieds, sava dvēselīte”.
Atsauksimies aicinājumam: „Nāc
talkā Latvijai!” Sakopsim savas sētas un
pagalmus, mācīsim savus bērnus un mācīsimies paši dzīvot tīrā un sakoptā vidē.
Iestādīsim jaunus kociņus. Pateiksimies
zemei, ko viņa mums ir devusi par prieku
un svētību.
Sagaidīsim Lieldienas – izšūposimies
ar sauli Lieldienu šūpolēs! Vērosim saulītes uzlēkšanu, vienīgi tam, kas to skatījis
savām acīm, ir izredzes uz bagātu un laimīgu gadu!
Lai ceļš uz pavasari ir vaļā – domās,
darbos, sajūtās.
Anita Šmite, Sarmīte Rode

Pašreiz Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā
jūtama spraiga rosība: jau 12. aprīļa vakarā pie
mums ieradīsies starptautiskā Comenius projekta „Art in motion” („Māksla kustībā”) dalībnieki no 4 dalībvalstīm – Itālijas, Nīderlandes, Ungārijas un Vācijas. Lai arī mūsu skolā
ir samērā ilga starptautisko projektu pieredze,
tomēr šis būs īpašs gadījums, jo nekad neesam
uzņēmuši tik lielu delegāciju: atbrauks 28
skolēni un 7 skolotāji. Turklāt projekts paredz,
ka skolēniem jādzīvo viesģimenēs. Tādēļ gribam sirsnīgi pateikties visām tām koknesiešu
ģimenēm, kas ir gatavas savās mājās uzņemt
ciemiņus. Ļoti ceram, ka 4 dienas viesuzņēmējiem sagādās ne tikai papildu rūpes, bet arī
interesantus brīžus un gandarījumu!
Kā liecina nosaukums, starptautiskais
projekts veltīts mākslai, tās dažādiem veidiem un žanriem. Mūsu sanāksmē izvēlējāmies parādīt Lāčplēsi kā latviešu kultūrvaroni. Atbraucēji kopā ar mūsu skolas 9. - 12.
klases audzēkņiem, kas iesaistījušies projekta
darbā, piedalīsies teorētiskā seminārā „Varonis un tā loma”, turklāt jāatzīmē, ka šo semināru vadīs kādreizējais starptautisko Come-

nius projektu dalībnieks, tagad politoloģijas
students Rihards Blese. Viesi arī stāstīs par
savu tautu varoņiem, līdz ar to būs iespēja
diskutēt par to, kas ir būtiskais, kopīgais un
atšķirīgais dažādu tautu priekšstatos par varoni. Ciemiņi kopā ar mūsu skolēniem apmeklēs Andreja Pumpura muzeju Lielvārdē,
apskatīs Uldevena koka pili, lai labāk iejustos
seno laiku notikumos. Paralēli notiks kopīgi
mēģinājumi muzikālam uzvedumam, tiks
veidota scenogrāfija, sagatavota izstāde.
Projekta sanāksmes noslēgumā piektdien,
15. aprīlī plkst. 19:00 vidusskolas zālē notiks
starptautiska muzikāla izrāde „Lāčplēsis”.
Tajā izmantots Māras Zālītes librets un Zigmara Liepiņa mūzika. Piedalīsies vidusskolas koris Initas Asarītes vadībā, solisti, kurus
sagatavojis Druvis Andriksons. Būs arī viessolists – vācu skolotājs Francs Štefens. Uzvedumu kuplinās dejotāji. Arī ciemiņi būs iestudējuši kora izpildītās dziesmas un iemācījušies
dejas uzvedumam, tātad varam sacīt, ka izrāde
būs internacionāla. Gaidām skatītājus!
Projekta koordinatores
Līvija Reinberga un Inguna Kalniņa

2011. gada 30. martā Kokneses novada dome NOLĒMA:

1.1. 2011. gada aprīļa mēnesi Kokneses
novadā izsludināt par Spodrības mēnesi.
1.2. Piedalīties Lielajā pavasara talkā.
1.3. A. Šmitei laikrakstā „Kokneses Novada Vēstis” apkopot informāciju par pasākumiem Spodrības mēnesī.
1.4. Attīstības un tautsaimniecības pastāvīgās komitejas sēdē aprīļa mēnesī izskatīt jautājumu par kapsētām Kokneses
novadā.
2. Apstiprināt autoceļu vai to posmu uzturēšanas klases sarakstu vasaras periodam
no 01.04.2011. līdz 31.10.2011.:
2.1. Kokneses pagastā,
2.2. Bebru pagastā,

2.3. Iršu pagastā.
3. Apstiprināt Kokneses novada autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbu
tehniskās specifikācijas.
4. Pieņemt zināšanai sagatavoto informāciju par projektu realizācijas gaitu Kokneses
novadā.
5.1. Atbalstīt projekta iesniegumu ,,Jauniešu mājas” izveide Ģimenes krīzes centrā
,,Dzeguzīte”.
5.2. Garantēt ,,Jauniešu mājas” darbību
vismaz 5 (piecus) gadus pēc projekta īstenošanas termiņa beigām.
5.3. Pašvaldības līdzfinansējumu 3923, Ls
2. lpp.

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
no 1. lpp.

(trīs tūkstoši deviņi simti divdesmit trīs lati)
nodrošināt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
6.1. Piešķirt ar ES Kohēzijas fonda līdzekļiem līdzfinansētā Kokneses novada
domes projekta „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Kokneses novada
Bebru pagasta izgāztuves „Cenši” Nr.
32468/2816/PPV rekultivācija” īstenošanai Ls 14343,36 (Četrpadsmit tūkstoši trīs
simti četrdesmit trīs lati 36 santīmi), no
kuriem Ls 13686,64 (Trīspadsmit tūkstoši
seši simti astoņdesmit seši lati 64 santīmi)
ir attiecināmās izmaksas un Ls 656,72 (Seši
simti piecdesmit seši lati 72 santīmi) ir neattiecināmās izmaksas.
6.2. Pašvaldības līdzfinansējumu Ls
14343,36 (Četrpadsmit tūkstoši trīs simti
četrdesmit trīs lati 36 santīmi) nodrošināt no
pašvaldības budžeta līdzekļiem.
6.3. Par projekta koordinatori nozīmēt
Kokneses novada domes projekta koordinatori Andu Mikālu, tālrunis 65133636; fakss
65133631; e-pasts: anda.mikala@inbox.lv.
6.4. Atcelt Kokneses novada domes
2010. gada 27. oktobra sēdes lēmumu Nr. 8.9
„Par izgāztuves „Cenši” Bebru pagastā
rekultivācijas projektu” (protokols Nr. 10).
7.1. Lai iedzīvotāji varētu saņemt sev
nepieciešamos pakalpojumus novada administratīvajā centrā, nodrošināt sabiedrības
pieejamību Dzimtsarakstu nodaļai, Kokneses novada bāriņtiesai, Komunālajai nodaļai, citiem pašvaldības speciālistiem, kā arī
tūristiem un tūristu grupām, apmeklējot PA
„Kokneses Tūrisma centrs” un lai uzlabotu
šo infrastruktūru, veikt pašvaldības administratīvās ēkas energoapgādes sistēmas rekonstrukciju, iesniedzot Latvijas Lauku attīstības
programmas 2007. - 2013. gadam pasākuma
„Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros projekta iesniegumu „Kokneses novada domes ēkas energoapgādes
sistēmas rekonstrukcija” par projekta kopējo summu Ls 20 847,55, t.sk. attiecināmās
izmaksas Ls 17 088,16.
7.2. Projekta iesnieguma atbalstīšanas gadījumā, no Kokneses novada domes
budžeta garantēt priekšfinansējumu Ls 20
847,55 apmērā, no kura Kokneses novada
domes līdzfinansējums ir Ls 5468,21, t.sk.,
10% no projekta kopējām attiecināmajām
izmaksām Ls 1708,82 un neattiecināmās izmaksas (PVN) Ls 3759,39.
7.3. Nozīmēt par projekta vadītāju Kokneses novada domes izpilddirektoru Jāzepu
Baltmani, pilnvarojot veikt darbības Lauku
atbalsta dienestā, kas saistītas ar projekta realizāciju un uzraudzību, kur ir nepieciešams
pašvaldības vārdā parakstīties un saistībā ar
iepriekš minēto kārtot visas formalitātes.
8.1. Atbalstīt biedrības „Koknesei” sagatavoto projekta „Kokneses novada sabiedrisko telpu izveide un aprīkošana” iesniegumu
Kopienu iniciatīvu fonda apakšprogrammā
„Atbalsts kopienu centriem”.
8.2. Projekta atbalsta gadījumā piedalīties ar līdzfinansējumu 350,- Ls (trīs simti
piecdesmit latu) apmērā, kas ir 10% no kopējās projekta summas.
8.3. Aprīļa otrajā nedēļā sasaukt Attīstī-
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bas un tautsaimniecības un Finanšu pastāvīgo
komiteju ārkārtas sēdes par Kokneses novada
Zaļā tirgus attīstības koncepciju.
9. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu
atbildību „Kokneses Komunālie pakalpojumi” Gada pārskatu par 2010.gadu .
10.1. Uzdot SIA „Kokneses komunālie
pakalpojumi” :
10.1.1. līdz 2011. gada 30. aprīlim izstrādāt priekšlikumus un pasākumu plānu, lai samazinātu iedzīvotājiem izmaksas par apkuri
un silto ūdeni (t. sk., samazinātu patēriņu
dzīvokļos, zudumus siltumapgādes sistēmās
u.c.), noteikt atbildīgo personu pasākuma
plāna realizēšanai;
10.1.2. līdz 2011. gada 30. aprīlim sagatavot priekšlikumus savlaicīgu un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanai iedzīvotājiem
remontdarbos koplietošanas telpās un citos
namu apsaimniekošanas jautājumos;
10.1.3. līdz 2010. gada 30.aprīlim sagatavot priekšlikumus un ekonomiskos aprēķinus
siltā ūdens pieejamības palielināšanai vasaras mēnešos uz koģenerācijas rēķina;
10.1.4. nekavējoties veikt pārrēķinus un
atlīdzināt iedzīvotājiem pārmaksāto maksu
par pakalpojumiem, kurus tie reāli nav saņēmuši divdaļīgā tarifa piemērošanas laikā.
10.2. Ieteikt SIA „Kokneses komunālie
pakalpojumi” līdz 2011. gada 15. aprīlim
ieviest iedzīvotāju pieteikumu reģistrācijas
žurnālu, informēt iedzīvotājus par pieteikumu iesniegšanas un izskatīšanas kārtību, noteikt atbildīgo personu par pieteikumu izskatīšanu un atbilžu sniegšanu.
11. Uzdot SIA „Kokneses komunālie pakalpojumi” izsludināt iepirkuma procedūru
būvniecībai kopā ar projektēšanu jumta rekonstrukcijai daudzdzīvokļu mājai Parka ielā
Nr.20, Kokneses pagastā.
12.1. Apstiprināt „Noteikumus par
pašvaldības zemes gabalu nomas līgumu
noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” (noteikumi Kokneses novada
domes mājas lapā www.koknese.lv).
12.2. Noteikumi stājas spēkā ar 2011.
gada 1. aprīli.
13.1.1. Piedzīt no SIA „Aramiss” (Reģ.
Nr. 40003424254) nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 170.01, nokavējuma naudu
Ls 38.04, kopā Ls 208.05 (divi simti astoņi
lati 05 santīmi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un
tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
14.1. Apstiprināt maksu par pakalpojumiem Kokneses kultūras namā un estrādē
(noteikumi mājas lapā www.koknese.lv ).
14.2. Noteikumi stājas spēkā ar 2011.
gada 1. aprīli.
15.1. Apstiprināt Kokneses novada komandu Latvijas Jaunatnes olimpiādei sekojošā sastāvā: Lauris Karlušas, Lauris Magons,
Marta Pavloviča, Evita Skruļa.
15.2. Uzdot sporta darba organizatoram
Andrim Vītolam uz aprīļa Kultūras, izglītības, sporta un sabiedrisko lietu pastāvīgās
komitejas sēdi sagatavot izdevumu tāmi un
sporta tērpu dizaina skices.
16. Apstiprināt Kokneses novada domes
Ģimenes krīzes centra “Dzeguzīte” Pirmsskolas grupas Nolikumu (nolikums mājas
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lapā www.koknese.lv).
17.1. Apstiprināt Kokneses novada domes administrācijas, struktūrvienību un iestāžu amatpersonu (darbinieku) atlīdzības sistēmas Nolikumu (nolikums mājas lapā www.
koknese.lv).
17.2. Pamatojoties uz Ministru kabineta
30.11.201. noteikumiem Nr. 1075 „Valsts un
pašvaldību institūciju amatu katalogs” un uz
Kokneses novada domes un tās iestāžu amatu katalogu (apstiprināts ar Kokneses novada
domes 29.12.2010. sēdes lēmumu Nr. 3.2),
saskaņā ar grozījumiem minētajos normatīvajos aktos, apstiprināt grozījumus atsevišķām Kokneses novada domes administrācijas un struktūrvienību amatpersonām amatu
saimēs (apakšsaimēs) un līmeņos.
18.1. Apstiprināt mērķdotācijas sadales
kārtību Kokneses novada pamata un vispārējās vidējās iestāžu pedagogu darba samaksai
2011.gadā (noteikumi mājas lapā www.koknese.lv).
18.2. Apstiprināt mērķdotācijas sadales
kārtību Kokneses novada domes Bebru vispārizglītojošajai internātpamatskolai un Kokneses speciālajai internātpamatskolai - attīstības centram 2011. gadā (noteikumi mājas
lapā www.koknese.lv ).
18.3. Lēmums stājas spēkā ar 2011. gada
1. aprīli.
19.1. Publicēt informāciju pašvaldības
mājas lapā www.koknese.lv par 5. vācu-latviešu sadarbības formu Handevittē (Dānijā)
2011. gada 24.-27./28. augustā un nosūtīt informāciju novada izglītības iestādēm.
20.1. Piedalīties Hanzas dienās, kas notiks Kauņā (Lietuvas Republika) 2011. gadā
no 19. - 22. maijam.
20.2. Par delegācijas vadītāju apstiprināt
sabiedrisko attiecību speciālisti Anitu ŠMITI.
20.3. Delegācijas sastāvā iekļaut:
20.3.1. vidējās paaudzes deju kolektīvu
„Liepavots”;
20.3.2. novada uzņēmējus;
20.3.3. pašvaldības aģentūras „Kokneses
Tūrisma centrs” darbiniekus.
20.4. No pašvaldības budžeta apmaksāt:
20.4.1. transporta izdevumus;
20.4.2. Tūrisma centra līdzdalības maksu
tirdzniecības paviljonā (pārējo sedz uzņēmēji
par saviem līdzekļiem);
20.4.3. prezentācijas materiālu sagatavošanu.
21. Uzdot domes izpilddirektoram J.
Baltmanim līdz aprīļa domes sēdei sagatavot
informāciju par tāmju sagatavošanu Vecbebru Profesionālās vidusskolas mācību korpusa
un dienesta viesnīcas rekonstrukcijai.
22.1. Ar 2011. gada 1. septembri atļaut
realizēt sekojošas Kokneses speciālās internātpamatskolas – attīstības centra izglītības
programmas:
22.1.1. 01015611 – speciālās pirmsskolas
izglītības programma izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem;
22.1.2. 01015811 – speciālās pirmsskolas
izglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem;
22.1.3. 01015911 – speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar
smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai
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vairākiem smagiem attīstības traucējumiem.
23.1. Apstiprināt amatu saraksta un darba algu grozījumus Kokneses speciālajā internātpamatskolā - attīstības centrā 2011. gadam.
24.1. Izveidot Pieaugušo neformālās izglītības un interešu izglītības programmu licencēšanas komisiju sekojošā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
Mudīte Auliņa – domes deputāte, Bebru vispārizglītojošās internātpamatskolas direktore;
Komisijas locekļi:
Ineta Sproģe – novada domes ekonomiste, lauksaimniecības
konsultante;
Anita Svence - Attīstības nodaļas vadītāja;
Dainis Vingris – domes deputāts, Kultūras, izglītības, sporta un
sabiedrisko lietu pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs, uzņēmējs.
Komisijas sekretārs (ar balsošanas tiesībām):
Lauma Āre – novada domes izglītības darba speciālists.
24.2. Apstiprināt Kokneses novada pašvaldības Pieaugušo neformālās izglītības un interešu izglītības programmas licencēšanas komisijas Nolikumu (nolikums mājas lapā www.koknese.lv).
25.1. Apstiprināt Vienošanos Nr. 1-17.1/82 par papildinājumiem
un grozījumiem 17.04.2008. līgumā un 09.04.2009. vienošanās par
grāmatas izdošanu.
25.2. Apstiprināt grāmatas „Kokneses novada izcilākie cilvēki”
izdevumu tāmi.
26. Lai novērstu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Aizkraukles daļas 2011. gada 28. februāra pārbaudes aktā Nr. 22/11.2-3.1-24 norādītos pārkāpumus, no līdzekļiem
neparedzētiem gadījumiem, apmaksāt ventilācijas kanālu tīrīšanu visā
ēkā Lāčplēša ielā Nr. 7, Kokneses pagastā.
27.1. Atbalstīt vienas diskotēkas un viena atpūtas vakara organizēšanu Kokneses kultūras namā, atļaujot telpas un skaņu aparatūru
izmantot bez samaksas.
27.2. Pirms pasākuma, tā organizatoriem ir jāsaņem rakstisks saskaņojums no kultūras nama direktores.
APSTIPRINĀTI
ar Kokneses novada domes
2011. gada 23. februāra
lēmumu Nr. 8.15 (protokols Nr. 2)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 5

„PAR PAŠVALDĪBAS NODEVĀM
KOKNESES NOVADĀ”
Izdoti saskaņā ar likuma
“Par pašvaldībām” 14. panta trešo daļu,
likuma “Par nodokļiem un nodevām”
10. panta 3. daļu, 12. panta pirmās daļas 1., 2., 4., 7. punktu
un Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumiem Nr. 480
”Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt
pašvaldību nodevas” 3. punktu
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Šie noteikumi nosaka pašvaldības nodevu uzlikšanas kārtību, ar pašvaldības nodevām apliekamos objektus Kokneses novadā,
nodevu maksātājus, nodevu likmes un to atvieglojumus, maksāšanas
kārtību un kontroles mehānismu.
2. Visām juridiskām un fiziskajām personām Kokneses novada
administratīvajā teritorijā ir pienākums maksāt pašvaldības nodevas,
ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi. Nodevas tiek iemaksātas
pašvaldības kasē vai bankas norēķinu rēķinā. Nodevu ieskaita pašvaldības budžetā. Nodeva samaksājama pirms dokumenta un atļaujas
saņemšanas vai noteikto darbību veikšanas.
II. NODEVA PAR PAŠVALDĪBAS DOMES IZSTRĀDĀTO
OFICIĀLO DOKUMENTU UN APLIECINĀTU TO KOPIJU
SAŅEMŠANU
3. Nodevu likmes par pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu noteiktas par vienu vienību.
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28. Tā kā pašvaldības budžetā nav ieplānoti līdzekļi nekustamā
īpašuma iegādei, piedāvājumu par nekustamā īpašuma daļas 1905.
gada ielā Nr. 7, Kokneses pagastā, neizskatīt.
29. No pašvaldības budžeta piešķirt 100,-Ls (viens simts latus)
Bebru pamatskolai 9. klašu izlaiduma organizēšanai 2011. gadā.
30.1. No pašvaldības budžeta apmaksāt Kokneses evanģēliski luteriskās baznīcas draudzei degvielu 85 litri ceturksnī, kura tiek
izlietota maizes atvešanai no Rīgas Kokneses novada mazturīgajām
ģimenēm (automašīna «Mercedes Benz » Sprinter v/n FA 2646).
30.2. Slēgt līgumu ar Kokneses evanģēliski luterisko draudzi par
regulāru maizes piegādi mazturīgām ģimenēm un degvielas apmaksu.
31.1. Lai Kokneses novada sportists Jānis Višķers sekmīgi sagatavotos 2011. gada vasaras sezonai, no pašvaldības budžeta piešķirt
100,- Ls (vienu simtu latu), lai daļēji segtu izmaksas mācību treniņa
nometnei Polijā no 2011. gada 9. aprīļa līdz 01. maijam.
31.2. Piešķirtos līdzekļus pārskaitīt biedrības „Latvijas Vieglatlētikas savienība” kontā.
32.1. Apstiprināt Kokneses novada domes saistošos noteikumus
Nr. 5 „Grozījumi Kokneses novada domes 29.07.2009. saistošajos
noteikumos Nr. 5 „Par sociālo pakalpojumu sniegšanu Kokneses
novadā””.
Nākošā novada domes sēde notiks 2011. gada 27. aprīlī plkst.
14.00 domes ēkā, Melioratoru ielā Nr.1, Kokneses pagastā.
Tajā tiks izskatīti sekojoši pamatjautājumi:
1. Par izglītības iestāžu darbu;
2. Par mūzikas skolas darbu;
3. Par sociālajai palīdzībai plānoto līdzekļu izlietojumu 1. ceturksnī;
4. Par pašvaldības aģentūru finansiālo darbību 1. ceturksnī;
5. Par pašvaldības gada pārskatu.
Kokneses novada domes sekretāre
Dzintra Krišāne
4. Nodevu objekti un nodevu likmes ir šādas:
4.1. Pašvaldības domes lēmumi, to izraksti, sēžu
protokolu izraksti
4.2. Atkārtoti pašvaldības domes lēmumi, to izraksti,
sēžu protokolu izrakstu apliecinātas kopijas
4.3. Rekomendācijas, atsauksmes, raksturojumi,
ieteikumi
4.4. Pirmreizēja izziņa par deklarēto dzīves vietu

4.5.

4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.9.1
4.9.2
4.9.3
4.10.

Izziņas vai izraksti no pašvaldības domes arhīva
dokumentiem:
pagasta padomes protokolu u.c dokumentu izraksti
arhīva dokumentu apliecinātu kopiju izsniegšana
pārējie cita veida dokumenti
Par atkārtotu lēmumu par adrešu piešķiršanu
Par izraksta izsniegšanu vai izziņas izsniegšanu no
civilstāvokļa reģistru ierakstiem (arī no arhīva)
Izziņa par lietošanas mērķa atbilstību pašvaldības
teritorijas plānojumam
Dažāda veida izziņas, t. sk.,:
Izziņa par nekustamā īpašuma apgrūtinājumiem
Izziņa par atbilstību Teritoriālā plānojuma
nosacījumiem
Būvvaldes izziņa
Izziņa par deklarēto dzīves vietu, ģimenes sastāvu,
par zemes izmantošanu, nodokļu nomaksu u.c.
vienkārša satura izziņas

bez
maksas
Ls 1.00
Ls 3.00
bez
maksas

Ls 2.00
Ls 1.00
Ls 1.00
Ls 5.00
Ls 2.00
Ls 3.00
Ls 1.00
Ls 1.00
Ls 1.00
Ls 1.00
Ls 0.20

5. No minēto nodevu samaksas atbrīvojamas personas saskaņā
ar 28.06.2005. Ministru kabineta noteikumu Nr. 480 “Noteikumi par
kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 16. punktu.
4. lpp.
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no 3. lpp.

III. NODEVA PAR IZKLAIDĒJOŠA RAKSTURA PASĀKUMU SARĪKOŠANU PUBLISKĀS VIETĀS
6. Nodevu likmes par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu
publiskās vietās noteiktas uz vienu dienu vienam pasākumam.
7. Nodevas objekti un likmes ir šādas:
7.1. Par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu
Ls 15.00
publiskās vietās (par vienu pasākumu)
7.2. Par atrakciju rīkošanu publiskās vietās
Ls 10.00
8. Nodevu maksā personas, kuras rīko izklaidējoša rakstura pasākumu publiskās vietās pašvaldības teritorijā.
9. No nodevas tiek atbrīvoti labdarības pasākumi.
IV. NODEVA PAR TIRDZNIECĪBU PUBLISKĀS VIETĀS
10. Nodevu likmes par ielu tirdzniecības vietās noteiktas par vienu tirdzniecības vietu.
11. Tirdzniecība pašvaldības teritorijā notiek tikai ar pašvaldības izsniegtu atļauju un tam norādītajās vietās.
12. Nodevas objekti un likmes ir šādas:
12.1. Tirdzniecībai ar alu un karstvīnu tirgos un ielu Ls 15.00
tirdzniecības vietās
12.2. Tirdzniecībai ar tabakas izstrādājumiem tirgos un Ls 10.00
ielu tirdzniecības vietās
12.3. Alkoholisko dzērienu tirdzniecība ar pašvaldību
Ls 30.00
saskaņotās ielu tirdzniecības vietās, t. sk., no
pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta, ja
tirgotājs ir juridiska persona, kurai ir alkoholisko
dzērienu mazumtirdzniecības licence
13. Nodevu maksā personas, kuras tirgojas publiskās vietās.
14. Nodevu par tirdzniecību tirgos iekasē pašvaldības pilnvarota
persona uz vietas tirgus norises vietā, bet par tirdzniecību ielu tirdzniecības vietās iemaksājama pašvaldības kasē vai kontā.
V. NODEVA PAR REKLĀMAS, AFIŠU UN SLUDINĀJUMU
IZVIETOŠANU PUBLISKĀS VIETĀS
15. Nodevas objekti un likmes ir šādas:
Par reklāmas izvietošanu:
15.1. Informācijas stendos u.c. pašvaldības ierādītās
Ls 2.00
vietās uz laiku līdz 7 (septiņām) dienām
15.2. Informācijas stendos u. c. pašvaldības ierādītās
Ls 5.00
vietās uz laiku līdz 1 (vienam) mēnesim
15.3. Informācijas stendos u. c. pašvaldības ierādītās
Ls 20.00
vietās uz laiku 1 (viens)gads
16. Nodevas likmes maksā fiziskas un juridiskas personas par reklāmas izvietošanu publiskās vietās.
17. No minēto nodevu samaksas atbrīvojamas personas saskaņā
ar 28.06.2005. Ministru kabineta noteikumu Nr. 480 “Noteikumi par
kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 16. punktu.
VI. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
18. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Kokneses novada laikrakstā “Kokneses Novada Vēstis”.
19. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos, atzīt par spēku zaudējušiem Kokneses novada domes 2009. gada 30. septembra saistošos noteikumus Nr. 8 „Par pašvaldības nodevām Kokneses novadā”
(protokols Nr. 6).
Sēdes vadītājs V. Cīrulis

IEDZĪVOTĀJU ZINĀŠANAI
Kokneses novada dome iznomā tās īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošus zemes gabalus. Informācija par Kokneses novada domes īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajiem iznomājamajiem zemes gabaliem ir ievietota Kokneses novada domes mājaslapā www.
koknese.lv /sadaļā Kokneses novada dome iznomā zemes gabalus/
un izlikta redzamā vietā Kokneses novada domes ēkā, Bebru un Iršu
pagastu pārvaldēs. Sīkāku informāciju variet saņemt Kokneses novada domē 10. kabinetā pie nekustamā īpašuma speciālistes Elitas
Ģēģeres, tālrunis 65133634, e-pasts: elita.gegere@koknese.lv.
Elita Ģēģere, nekustamā īpašuma speciāliste
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Attīstības nodaļa
nodrošina investīciju
piesaisti novadam
2010. gadā Kokneses novada domē tika izveidota Attīstības
nodaļa, kuras kompetencē ietilpst darbs ar projektiem – to izstrādi,
vadīšanu un koordinēšanu, piesaistot finanšu līdzekļus novada attīstībai. Nodaļā strādā trīs darbinieces – nodaļas vadītāja Anita Svence,
projekta koordinatore Anda Mikāla un nekustamā īpašuma speciāliste
Elita Ģēģere.
Kokneses novads vienmēr cenšas pēc iespējas vairāk un
lietderīgāk izmantot projektu piedāvātās iespējas. Par aktivitātēm līdzekļu piesaistē stāsta Attīstības nodaļas vadītāja Anita
Svence.
„Šobrīd Eiropas Savienības (ES) struktūrfondi pamatā ir galvenā iespēja finansējuma piesaistei novada attīstībai. Vienlaicīgi ļoti būtiska ir arī naudas līdzekļu pieejamība projektu līdzfinansējumiem, kuri jāieplāno pašvaldības budžetā. Latvija kā ES
dalībvalsts, īstenojot ES reģionālo politiku, izmanto ES sniegto
finanšu palīdzību ekonomiskajai un sociālajai attīstībai. Lielākie
finanšu instrumenti, kuru ietvaros Latvija saņem finanšu palīdzību, ir ES fondi: Eiropas Sociālais fonds (ESF), kura ieguldījumu
mērķis ir veicināt nodarbinātību, novērst visu veidu diskrimināciju un nevienlīdzību darba tirgū, kā arī attīstīt cilvēkresursus un
veicināt informācijas sabiedrības izveidi, Eiropas Reģionālās
attīstības fonds (ERAF), kurš galvenokārt koncentrējas uz publiskās infrastruktūras uzlabošanu un uzņēmējdarbības veicināšanu
un Kohēzijas fonds (KF), kurš finansē liela mēroga infrastruktūras attīstības projektus vides aizsardzības un transporta jomā.
Papildus tiem finanšu līdzekļus iespējams saņemt, piedaloties arī
citu fondu un programmu piedāvājumos. Interesentiem par ES
fondiem un programmām ir pieejama informācija Kokneses novada mājas lapas www.koknese.lv sadaļā „Projekti”.
Jāatzīmē, ka ļoti laba sadarbība ir izveidojusies ar Zemgales plānošanas reģionu, kurš savas kompetences ietvaros nodrošina reģiona attīstības plānošanu, koordināciju, uzraudzību, pašvaldību un citu
valsts pārvaldes iestāžu sadarbību. Kokneses novada dome kā projektu partneris piedalās kopējo starptautisku un reģionālu Zemgales
projektu iniciēšanā, apzināšanā, tālāk virzībā.
Šogad ir plānots uzsākt Kokneses novada attīstības programmas
2013. – 2019. gadam un teritorijas plānojuma 2013. – 2024. gadam
izstrādi. Nepieciešamais finansējums ir iegūts, saņemot atbalstu ESF
1.5.3.2. aktivitātē „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības
plānošanas kapacitātes paaugstināšana” projektam „Teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde Kokneses novada attīstības
plānošanas kapacitātes paaugstināšanai” un patlaban norit atklāts
konkurss, kura rezultātā noteiks attīstības plānošanas dokumentu izstrādes ekspertu.
Drīzumā iecerētie projekti ir saistīti ar Kokneses Zaļā tirgus infrastruktūras attīstību, novada domes ēkas energoapgādes sistēmas
rekonstrukciju, rotaļu laukuma izveidi Koknesē, meža ekonomiskās
vērtības uzlabošanu, ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstību Vecbebru ciemā.
Katrs projekts ir unikāls, ar savu specifiku un prasa ļoti plašu zināšanu spektru un radošu pieeju problēmu risinājumiem. Paveiktais
projektu sagatavošanā un to veiksmīgā īstenošanā balstās uz komandas darbu ne tikai Attīstības nodaļā, bet arī veidojas ciešā sadarbībā
ar citām procesā iesaistītajām amatpersonām, kā arī saņemot deputātu
un pašvaldības vadības atbalstu.”
Anita Šmite
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Projekti, kuri ir apstiprināti un pašlaik tiek īstenoti:
Nr. Fonda
nosaukums

Atbalsta
Projektu
institūci- īsteno
jas nosaukums

Projekta nosaukums un Nr.

Projekta
īstenošanas
stadija

Projekta īstenošanas laiks

Projekta
kopējā
summa

ES finansē- Pašvaldījums
bas finansējums

1.

ERAF
88% /
12%

Valsts
izglītības
attīstības
aģentūra

Kokneses
novada
dome

Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei
atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana I.Gaiša Kokneses vidusskolā,
Nr.2009/033/3DP/3.1.3.1.0/08/ IPIA/
VIAA/014

Projekts
pašlaik tiek
īstenots

05.03.2009.31.12.2011.

98392,00

86584,96

11807,04

2.

ESF
100%

Nodarbinātības
valsts
aģentūra

Kokneses
novada
dome

Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai
un uzturēšanai, Nr.1DP/1.3.1.5.0./09/IPIA/
NVA/001

Projekts
pašlaik tiek
īstenots

17.09.2009.31.12.2011.

97207,84

97207,84

0,00

3.

ESF
100%

Valsts
izglītības
attīstības
aģentūra

Kokneses
novada
dome

Pedagogu konkurētspējas veicināšana
izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos,
Nr.2009/0196/IDP/1.2.2.1.5/09/ IPIA/
VIAA/001

Projekts
pašlaik tiek
īstenots

05.10.2009.31.12.2011.

58167,00

58167,00

0,00

4.

Valsts
kultūrkapitāla
fonds

Zemgales
plānošanas
reģions

Kokneses
novada
dome

Tēlnieka Voldemāra Jākobsona memoriālās mājas – muzeja ēkas rekonstrukcija

Projekts
01.10.2010.apstiprināts 30.10.2011.

400,00

400,00

0,00

5.

ESF
100%

Valsts
Kokneses
reģionālās novada
attīstības dome
aģentūra

Projekta koordinatora un sociālā darbinieka Projekts
piesaiste Kokneses novada pašvaldības
pašlaik tiek
administratīvās kapacitātes stiprināšanai,
īstenots
Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/069

01.10.2010.31.07.2012.

18490,00

18490,00

0,00

6.

ERAF
100%

Izglītības un
zinātnes
ministrija

Vecbebru Profesionālās vidusskolas
un Bebru vispārizglītojošās internātpamatskolas optimizācija Vecbebru
amatu internātvidusskolas izveidei,
Nr.2010/0218/3DP/3.1.3.2.0/10/APIA/
VIAA/001

Projekts
pašlaik tiek
īstenots

01.01.2011.31.12.2013.

557307,00

557307,00

0,00

7.

ESF
100%

Valsts
Kokneses
reģionālās novada
attīstības dome
aģentūra

Teritorijas plānojuma un attīstības progProjekts
rammas izstrāde Kokneses novada attīstības pašlaik tiek
plānošanas kapacitātes paaugstināšanai,
īstenots
Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/063

21.12.2010.31.12.2012.

44271,00

44271,00

0,00

8.

KF
85%
/15%

Vides
Kokneses
aizsarnovada
dzības un dome
reģionālās
attīstības
ministrija

Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās
Projekts
01.04.2011.Kokneses novada Bebru pagasta izgāztuves apstiprināts 30.09.2012.
„Cenši” Nr.32468/2816/PPV rekultivācija

91900,96

77557,60

14343,36

Kokneses
novada
dome

Citi projekti novadā ar Kokneses novada domes līdzfinansējumu:
Nr. Fonda
nosaukums

Atbalsta
Projektu
institūci- īsteno
jas nosaukums

Projekta nosaukums un Nr.

Projekta
īstenošanas
stadija

Projekta īstenošanas laiks

Projekta
kopējā
summa

ES finansē- Pašvaldījums
bas finansējums

1.

KF

Vides
aizsardzības un
reģionālās
attīstības
ministrija

SIA
„Kokneses
Komunālie
pakalpojumi”

Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, II
kārta, Kokneses novada Kokneses pagastā,
Nr. 3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/031

Projekts
pašlaik tiek
īstenots

04.08.2008.28.10.2012.

1981285,31

1301389,65 122347,99
+ valsts
budžeta
dotācija
79984,10

2.

KPFI

Vides
aizsardzības un
reģionālās
attīstības
ministrija

Vecbebru
Profesionālā
vidusskola

Vecbebru Profesionālās vidusskolas
dienesta viesnīcas renovācija atbilstoši
energoefektivitātes prasībām un izmantojot
videi draudzīgus būvniecības materiālus un
izstrādājumus; Nr.KPFI- 5/8

Projekts
pašlaik tiek
īstenots

01.01.2011.30.10.2011.

226413,00

158431,30

40023,24

3.

ELFLA
90% /
10%

Lauku
atbalsta
dienests

Biedrība
Kokneses pilsdrupu vēstures ekspozīcijas
“Koknesei” pārvietojamais paviljons, Nr.10-04-LL20L413202-000009

Projekts
pašlaik tiek
īstenots

07.06.2010.31.05.2011.

18255,00

16429,50

1825,50

4.

ELFLA
90% /
10%

Lauku
atbalsta
dienests

Biedrība
Kokneses Zaļā tirgus laukuma iekārtošana
“Koknesei”

Projekts
pašlaik tiek
īstenots

07.06.2010.15.05.2011.

22098,00

18000,00

4098,00
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5.

ELFLA
90% /
10%

Lauku
atbalsta
dienests

Biedrība
“Bites”

Aktīvās atpūtas vietas izveide Bebru
pagastā

Projekts
pašlaik tiek
īstenots

01.02.2010.31.12.2011.

21633,28

18000,00

3633,28

6.

ELFLA
90% /
10%

Lauku
atbalsta
dienests

Biedrība
“Irsis”

Trenažieru iegāde Iršu pagastā

Projekts
pašlaik tiek
īstenots

07.06.2010 17.05.2011.

2981,38

2683,38

298,00

7.

ERAF
85% /
15%

Veselības
ekonomikas centrs

Ģimenes
ārste Dace
Grauda

Primārās veselības aprūpes infrastruktūras
uzlabošana Daces Graudas ģimenes ārsta
praksē

Projekts
01.07.2011.apstiprināts 30.06.2012.

11964,08

10067,76

1896,32

8.

ERAF
85% /
15%

Veselības
ekonomikas centrs

Ģimenes
ārste Anda
Elste

Primārās veselības aprūpes infrastruktūras
uzlabošana Andas Elstes ģimenes ārsta
praksē

Projekts
01.07.2011.apstiprināts 30.06.2012.

13800,14

11496,74

2303,40

Projekti, kuri iesniegti vērtēšanai un vēl nav apstiprināti:
Nr. Atbalsta programma

Projektu
īsteno

Projekta nosaukums un Nr.

Projekta
īstenošanas
stadija

Projekta īstenošanas laiks

Attiecināmo ES finansēizmaksu
jums
summa,
LVL

1.

ES programma
“Eiropa pilsoņiem”,
apakšprogramma
“Pašvaldību sadraudzība” 100%

Kokneses
novada
dome

Jugendliche der Partnerstädte musizieren gemeinsam,
Nr .515404-EFC-1-2011-1-LV-EFC-CM
Vitingena - Koknese

Iesniegts
vērtēšanai

12.07.2011.18.07.2011.

€ 7 000,00

€ 7 000,00

2.

INTERREG IVA
programma
85% / 15%

Kokneses
novada
dome

Central Baltic Cycling
Vadošais partneris - Zemgales plānošanas
reģions

Iesniegts
vērtēšanai

09.2011.12.2013.

€ 11 100,00

€ 9 435,00

Projekta īstenošanas laiks

Projekta
kopējā
summa

ES finansē- Pašvaldījums
bas finansējums

Projekti, kuri ir realizēti:
Nr. Fonda
nosaukums

Atbalsta
Projektu
institūci- īsteno
jas nosaukums

Projekta nosaukums un Nr.

Projekta
īstenošanas
stadija

1.

ELFLA

Lauku
atbalsta
dienests

Kokneses
novada
dome

Stadiona rekonstrukcija Bebru pagastā,
Nr.08-04-L32100-000288

Objekts
23.03.2009.nodots eks- 30.11.2009.
pluatācijā
30.10.2009.

184314,64

105000,00
+ valsts
budžeta
dotācija
45263,88

34050,76

2.

ELFLA

Lauku
atbalsta
dienests

Kokneses
novada
dome

Iršu pagasta sporta zāles projektēšana un
būvniecība, Nr.08-07-L32100-000149

Objekts
05.03.2009.nodots eks- 30.11.2009.
pluatācijā
26.11.2009.

398604,69

105000,00
+ valsts
budžeta
dotācija
166835,98

126768,71

3.

KF

Vides
ministrija

Kokneses
novada
dome

Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās
Aizkraukles rajona Kokneses pagasta
izgāztuves “Koknese” Nr.32608/2832/PPV
rekultivācija, Nr.3.DP/3.5.1.2.1./08/IPIA/
VIDM/002

14.07.2009.Objekts
nodots eks- 13.07.2011.
pluatācijā
30.07.2010.

50640,50

40974,37

9666,13

4.

ERAF

Valsts
izglītības
attīstības
aģentūra

Kokneses
novada
dome

Kokneses novada Kokneses speciālās
internātpamatskolas - attīstības centra telpu,
infrastruktūras un inženierkomunikāciju
renovācija, Nr.2009/0313/3DP/3.1.3.3.1/09/
IPIA/VIAA/019

Objekts
01.01.2010.nodots eks- 31.12.2010.
pluatācijā
13.08.2010.

94126,57

80007,57

14119,00

5.

Education and
Culture
DG

VA „Jaunatnes
starptautisko
programmu
aģentūra”

Kokneses
novada
dome

INFINITUS-bezgalība, Nr.LV-12-562010-R2

Projekts
īstenots

4914,01

4407,99

506,02

6.

ELFLA

Lauku
atbalsta
dienests

Kokneses
novada
dome

Kokneses kultūras nama rekonstrukcija,
Nr.10-04L32100-000119

Objekts
12.02.2010.nodots eks- 30.12.2010.
pluatācijā
30.11.2010.

148282,33

110620,66

37661,67

7.

ELFLA

Lauku
atbalsta
dienests

Kokneses
novada
dome

Bebru pagasta ūdensvadu un kanalizācijas
tīklu rekonstrukcija

Objekts
09.06.2009.nodots eks- 08.06.2010.
pluatācijā
08.06.2010.

207721,26

valsts
budžeta
dotācija
187900,14

01.07.2010.01.10.2010.
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sporta dzīve novadā
No jaunatnes čempionāta finālposma atgriežas ar sudraba medaļām
Šā gada 2. - 3. aprīlī Rīgā, 21. vidusskolas sporta zālē, notika Latvijas Volejbola
Federācijas jaunatnes čempionāta finālposms
volejbolā C2 vecuma grupā zēniem (1997.
g. dz.). Sezonas sākumā šajā vecuma grupā
sacensības uzsāka dažādu sporta skolu trīspadsmit zēnu komandas. Sešas labākās ieguva tiesības spēlēt finālturnīrā. Tiesības spēlēt
šajā turnīrā bija arī Aizkraukles Novada sporta skolas volejbolistu komandai. Nolikums
paredzēja visām komandām finālturnīrā izspēlēt savā starpā vienu spēli līdz diviem
uzvarētiem setiem. Spraigas cīņas Rīgā ritēja
divas dienas. Komandas rādīja savas labākās
prasmes un iemaņas volejbolā, ar domu izcīnīt Latvijas čempiona titulu.
Aizkraukles Novada Sporta skolas komanda šajā gadā LVF Latvijas Jaunatnes
čempionātā izcīnīja otro vietu, iegūstot sudraba medaļas. Komandā spēlēja Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas sestās un septītās
klases skolnieki: Edgars Glāznieks, Edijs
Lutinskis, Krists Kučinskis, Niklāvs Vingris,

Artis Dandēns, Kristiāns Butins, Lauris Larionovs un Bebru pamatskolas septītās klases
skolnieks Edgars Riekstiņš. Komandas treneris Ivars Māliņš.
Šī ir jau trešā reize, kad Aizkraukles NSS 1997. gadā dzimušo
zēnu komanda, izcīna Latvijas
čempionāta medaļas volejbolā,
bet šoreiz sudraba.
Čempionu gods, nezaudējot nevienā spēlē, pelnīti tika
Jēkabpils rajona sporta skolas
komandai, bet trešā vieta Daugavpils volejbola skolas komandai. Tālāk komandas sarindojās
šādā secībā – Kuldīgas NSS,
Jelgavas NSC un Rīgas VS II.
Čempionāts ir beidzies, bet
komanda turpina gatavoties vasaras turnīriem. Lai veicas volejbolistiem arī turpmāk.
Ivars Māliņš

Ģimenes sacenšas sporta pasākumā “Pērses zelts”
„Zilā”, „Avatari” un „Raibeņi”. Pirmās divas
sastāvēja tikai no skolēniem, kuri mācās 5. –
9. klašu grupās, trešā komanda sastāvēja no
skolas darbiniekiem, viņu bērniem, skolēnu
vecākajiem brāļiem un māsām. Visiem bija
jāpiedalās dažādās stafetēs, kā arī katrs dalībnieks varēja iegūt punktus komandai individuālajās disciplīnās. Kopvērtējumā 1. vieta
– „Raibeņiem”, 2. vieta – „Zaļajiem”, 3. vieta
– „Avatariem”.
Sacensību otrajā daļā norisinājās sacensības starp ģimeņu
komandām. Šajās sacensībās varēja piedalīties Pērses pamatskolas skolēni, darbinieki un viņu
dzimtu radinieki. Komandai bija
jāizdomā nosaukums, atšķirības zīme un „Dzimtas koks”,
kas pierāda dalībnieku radniecību vai piederību šai dzimtai.
„Dzimtas koks” tika izlikts dalībnieku un līdzjutēju apskatei.

Sacensības sastāvēja no 3 galvenajiem
etapiem:
1. etaps – sacensības pa stacijām;
2. etaps – stafetes. 1. un 2. etapā obligāti
bija jāpiedalās dzimtas pārstāvim, kas ir piederīgs Pērses pamatskolai;
3. etaps – „Dzimtu”volejbols.
Sacensībās piedalījās sešas komandas:
„Grelīši”, „Saeimas izstumtie”, „Ružiņi”,
„Zaķīši”, „Krauklis”, „Vjetnamieši”.
Kopvērtējumā 1. vietā – „Krauklis”,
2. vietā – „Saeimas izstumtiem”, 3. vietā –
„Vjetnamieši”.
Speciāli šim ģimeņu sporta pasākumam
ir izgatavots kauss „Pērses zelts”, kurā katru
gadu tiks iegravēts uzvarētāju dzimtas vārds.
Ikdienā šis kauss atradīsies sporta hallē „Irši”.
Ceram, ka nākotnē šis sporta pasākums iegūs
vēl lielāku atsaucību. Paldies par atbalstu z.s.
“Zemītes” īpašniecei Ivetai Hveckovičai.
Gaļina Kraukle,
Pērses pamatskolas direktore

Veterānu sacensības volejbolā – „Iršu kausi - 2011”

dubļaino ceļu laukos, vēlējās būt Iršos!
Pēc gada veterānu volejbols aicinās atkal
uz Iršu halli!
Dzintars Greļs

Pērses pamatskolā 11. martā jau otro gadu
notika ģimeņu sporta pasākums ”Pērses zelts”.
Sacensību pirmajā daļā sporta hallē „Irši” 1.
– 4. klašu grupā piedalījās trīs komandas,
„Sarkanā”, „Zaļā”, „Zilā”. Skolēni kopā ar
vecākiem mērojās veiklībā dažādās stafetēs.
Kopvērtējumā 1.vietu ieguva „Zilā”, 2. vietu –
„Sarkanā ”, 3. vietu – „Zaļā” komanda.
5. – 9. klašu grupā bija trīs komandas –

2. aprīlī Iršu sporta hallē notika veterānu
sacensības volejbolā – „Iršu kausi - 2011”,
kurās spēkiem mērojās 10 komandas no dažādiem Latvijas novadiem – vistālāko ceļu
mērojušas komandas no Talsiem, Daugavpils, Saulkrastiem.
Sieviešu konkurencē (35+) pārākas izrādījās jelgavnieces, otrās talsenieces, trešajā
vietā Cēsu un ceturtajā Saulkrastu komandas.
Vīru grupā (40+) konkurence sīvāka, bez
zaudējumiem turnīru aizvadīja un 1. vietu izcīnīja ciemiņi no Lubānas, otrie šoreiz mājinieki, trešie Daugavpils vīri. Mājinieki – Iršu
komanda – šo turnīru izmantoja kā gatavošanos LSVS 48. sporta spēļu sacensībām 50+

grupā, kas 16. aprīlī notiks Ventspilī, tāpēc
otrā vieta vērtējama kā labs sniegums.
Uzvarētāju apbalvošana noritēja patīkamā, draudzīgā atmosfērā, par muzikālo fonu
rūpējās grupa „Bruģis.”
Iršu volejbola devīze ir „Paldies par spēli kas ir un būs, un vienos mūs! ”, tāpēc noslēgumā LIELAIS PALDIES tika teikts gan pasākuma „rīkotājbrigādei” – Iršu pagasta pārvaldes vadītājai Rainai Līcītei, kā arī, Dacei, Inai,
Vitai, Maijai, Lībai, Dagnijai un tiesnešiem
Modrim, Kasparam, Raitim, Vladislavam –
par raitu sacensību norisi. Un otrs LIELAIS
PALDIES – visām komandām, kas piedalījās
pasākumā un, neskatoties uz tālo un pavasarīgi

„Paldies par spēli – kas ir un būs, un
vienos mūs!” Iršu halles rīkotajās veterānu
sacensībās volejbolā spēkiem mērojās 10
komandas no dažādiem Latvijas novadiem.

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Nūjošana Koknesē
Latvijā aizvien biežāk var redzēt cilvēkus, kuri pa lauku ceļiem, mežu takām vai
pilsētas centrā nodarbojas ar interesantu
sporta veidu – nūjošanu. Nūjošana ir pastaiga
ar īpaši izstrādātām nūjām, kuras palīdz nostiprināt un attīstīt dažādas muskuļu grupas.
Turklāt nozīme nav ne vecumam, ne dzimumam, ne cilvēka fiziskās sagatavotības līmenim – nūjošana ir piemērota pilnīgi visiem,
neatkarīgi no mērķa un spējām.
Kaut arī no malas skatoties liekas, ka

Sacensības futzālā
2011. gada 15. martā, gatavojoties starptautiskajām UNIFID sacensībām Lietuvā,
Priekulē notika atlases turnīrs futzālā (futbola sacensības sporta zālē), kurās piedalījās arī
Kokneses speciālās internātpamatskolas – attīstības centra komanda.
Unified (Apvienotā) futbola sacensībās
vienā komandā kopā spēlē atbilstoša vecumposma izglītojamie no speciālās skolas un
vispārizglītojošās skolas. Kokneses speciālās
internātpamatskolas – attīstības centra audzēkņi veidoja komandu kopā ar Kokneses I.
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tā ir vienkārši intensīva pastaiga, ko katrs
veic kā grib un var, patiesībā tā nav. Vispirms ir jāapgūst pamattehnika, kuras pamatā ir četri nosacījumi – taisns ķermenis,
izstieptas rokas, lēzenas nūjas un piemērots solis.
Koknesē tiek piedāvāta iespēja iznomāt
nūjas, izmēģināt nūjošanu un instruktora vadībā nūjot pa Kokneses parka takām.
Paldies visiem pagājušās vasaras nūjotājiem par lielisko kompāniju, baudot mūsu
parka skaisto dabu rīta stundās. Arī šosezon
aicinu jebkuru interesentu uz kopīgām

nodarbībām katru sestdienas rītu pl. 8.00
no Piestātnes Pērsejas (Koknese, „Pērsejas”). Pirmo tikšanos plānoju 30. aprīlī, lai
iesildītos pirms Lielās Talkas dienas. Šīs
sezonas pirmā nodarbība un nūju noma bez
maksas. Sīkāka informācija un pieteikšanās
pa tālruni 29119882.
Svarīgi – Nodarbojoties ar nūjošanu, tiek
noslogotas 600 muskuļu grupas jeb 90 procenti ķermeņa muskulatūras! Nūjot ir četras
reizes efektīvāk, nekā vienkārši staigāt!
Uz tikšanos!
Ita Lejiņa, nūjošanas gids Koknesē

Gaiša vidusskolas audzēkņiem. Šādas sporta
sacensības ir vislabākais piemērs, kā izglītojamie ar speciālām vajadzībām integrējas
mūsdienu sabiedrībā.
Spraigā cīņā, 14 komandu konkurencē,
skolas komanda izcīnīja 2. vietu un tiesības
piedalīties starptautiskās futzāla sacensībās
Lietuvā. UNIFID sacensības norisināsies Kedaiņos no 20. līdz 22. aprīlim, kur komandai
būs jāsacenšas ar Polijas, Igaunijas, Lietuvas
un Rumānijas komandām.
Elīna Ivanāne,
Kokneses speciālās internātpamatskolas attīstības centra d. v. metodiskajā darbā

Aizvadīts Kokneses
novada atklātais
čempionāts florbolā
Kokneses sporta hallē 2.aprīlī notika
Kokneses novada atklātais čempionāts florbolā. Sīvā cīņā, tikai pēcspēles metienos,
uzvaru izcīnīja FK „Fans” (Aizkraukle), otrajā vietā atstājot „P.M.K.” no Kokneses. Arī
trešās vietas likteni izšķīra pēcspēles metieni.
Bronzas medaļas izcīnīja „Bārbele”, 4.vietā
atstājot „Silarozes”. Pavisam piedalījās desmit komandas. Turnīra nobeigumā komandas
sarindojās sekojošā kārtībā:
1. FK „Fans”
2. „P.M.K.”
3. „Bārbele”
4. „Silarozes”
5. „Vecbebri”
6. „Kurmene”
7. „Aizkraukles AVS”
8. FK „Fans Juniors”
9. – 10. „Daudzese” un „Kokneses vidusskola”.
Sacensību galvenais tiesnesis
Jurijs Tomaševskis

informācija lauku saimniekiem
No 26. aprīļa var
pieteikties ES atbalstam
„Atbalsts uzņēmuma
radīšanai un attīstībai”
Projektu iesniegumu pieņemšana pasākumā “Atbalsts uzņēmuma radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu
darbību dažādošanu)” notiks no 2011. gada
26. aprīļa līdz 2011. gada 27. maijam ar kopējo pieejamo publisko finansējumu:
1. aktivitātei, kas saistīta ar kurināmā ražošanu no lauksaimniecības un mežsaimniecības produktiem (malka, šķelda, kokogles,
granulas, briketes)
- 2 000 000 LVL (divi miljoni latu) apmērā;
-(40% atbalsts)
- uz šo aktivitāti var startēt tikai esošās
saimnieciskās darbības attīstībai vai dažādošanai.
2. pārējām aktivitātēm (nozares nosauktas 09.02.2010.MK noteikumos nr 132)
- 8 000 000 LVL (astoņi miljoni latu) apmērā.

- (60% atbalsts)
Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami mājaslapā www.lad.gov.lv, sadaļā - ES
atbalsts / Lauku attīstības programmas pasākumi.

Platību maksājumi 2011.
No 22. marta platību maksājumu iesniegumus var aizpildīt elektroniski. Visi, kuri
vēlas, vēl var noslēgt līgumu ar LAD par
elektroniskās pieteikšanās sistēmas (EPS)
lietošanu.
EPS priekšrocības:
 Platību maksājumu iesnieguma sagatavošanā ir iespēja taupīt laiku un izvairīties
no neprecizitātēm tā aizpildīšanā.
 Sekot līdzi iesnieguma administrēšanas virzībai, redzēt kārtējā un iepriekšējo
gadu izmaksāto atbalstu.
 Izmantot sadaļas „Bezakcīzes degviela lauksaimniekiem” un „Projektveidīgie
pasākumi”, ja tās saistītas ar EPS lietotāja
aktivitātēm.


Lai izlabotu kļūdas, nav jābrauc
uz LAD.
Lai kļūtu par EPS lietotāju, jābūt reģistrētam LAD klientu reģistrā, jāizveido personīgā e-pasta adrese un jānoslēdz līgums
“Par Lauku atbalsta dienesta elektroniskās
pieteikšanās sistēmas pakalpojumu izmantošanu”.
Līgums pieejams LAD interneta mājas
lapas www.lad.gov.lv sadaļā Elektroniskā
pieteikšanās sistēma / Kā kļūt par EPS lietotāju.
Konsultācijas par EPS lietošanu variet
saņemt LADā vai pie novada lauksaimniecības konsultanta.
Tie, kuri nepilda elektroniski, varēs saņemt Iesnieguma veidlapu, kartes un pielikumus - RLP Ogrē, vai pasūtot sava novada lauksaimniecības konsultantam (t.
65133642).
Ja iepriekšējā gadā nepieteicāties atbalstam vai esiet ieguvis lietošanā jaunu LIZ
platību, jums RLP jāiesniedz informācija par
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apsaimniekotajiem zemes gabaliem, norādot
platību, kadastra numurus, uz kuru pamata
LAD varētu sagatavot jums nepieciešamās
lauku bloku kartes.
www.lad.gov.lv ir pieejama rokasgrāmata platību maksājumu saņemšanai 2011.
gadā.

Bezmaksas mācības –
“Kalifornijas slieku
audzēšana, biohumusa
iegūšana”
Mācības notiks 21. aprīlī plkst. 11.00 Aizkrauklē, Lāčplēša iela 2a, SIA „LLKC”. Pie-

teikšanās pa telefonu: 65133642, 626593210,
jo vietu skaits ir ierobežots.
Par citām mācībām un notikumiem variet
sekot līdzi www.laukutikls.lv sadaļā “Bezmaksas mācības” un “Notikumi”.
Ineta Sproģe,
lauksaimniecības konsultante

izglītības iestādēs
Bebru internātpamatskolā
“Karjeras” nedēļa
Šogad Bebru internātpamatskolā projektu nedēļas tēma bija „Karjera.’’ Profesionālās orientācijas nolūkos skolā viesojās Rīgas
Stila un modes profesionālās vidusskolas
audzēkņi, kuri demonstrēja trīs modeļu kolekcijas „Harēma bikses”, „Svītras”, „Dīva”,
skolēniem bija iespēja arī piedalīties un vērot
tetovējuma veidošanu ar tetovējuma laku,
klauna grima veidošanu, frizūru veidošanu,
meikapa veidošanu.
Ar 5. - 9. klases audzēkņiem - komerczinību specialitātes interesentiem - darbojās
MAXIMA AS personāldaļas vadītāja Evita
Verveiko. Topošie ēdināšanas servisa speciālisti kopā ar Vecbebru Profesionālās vidusskolas audzēkni Laumu Rudzoni mācību
virtuvē apguva prasmi gatavot pankūkas ar
dažādiem pildījumiem, kā arī galda klāšanas
iemaņas. Sadarbībā ar Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Aizkraukles iecirkņa
darbiniekiem, skolēniem tika nodrošināta iespēja klātienē vērot policijas ikdienas darbu
un iepazīties ar policijas darba aprīkojumu.
1.-4. klašu skolēni apmeklēja Kokneses
kultūras namā leļļu teātra izrādi „Pepija Garzeķe’’, iedziļinoties aktiermākslā.
Visas darbošanās laikā skolēniem bija
iespēja tikties ar Nodarbinātības valsts aģentūras karjeras konsultanti Inu Ciematnieci un
noklausīties Kaspara Bikšes lekciju „Mācīšanās un uzvedības pamatprincipi”.
Bebru internātpamatskolas kolektīvs

Skolas audzēkņiem bija iespēja iejusties
klauna tēlā un vērot grima veidošanu Rīgas
Stila un modes profesionālās vidusskolas audzēkņu vadībā.

Saudzēsim dabu!
Aizkraukles komunālo uzņēmumu kombināts novembrī izsludināja kārtējo makulatūras un PET pudeļu vākšanas konkursu
skolām „Šķirojot saudzēsim dabu!”, kurā
piedalījās arī Kokneses speciālās internātpamatskolas – attīstības centra skolēni un darbinieki.
Konkursa laikā – no novembra līdz aprīlim – ir savākti un nodoti Aizkraukles KUK
pārstrādei 1420 kg makulatūras un 2,1 kg
PET pudeļu.
Šī aktivitāte Skolas – centra audzēkņiem
iemāca šķirot atkritumus un nepiesārņotu apkārtni, kā arī izprast otrreizējo izejvielu savākšanas nozīmību dabas resursu saudzēšanā
un saglabāšanā.
Elīna Ivanāne,
Kokneses speciālās internātpamatskolas attīstības centra d.v. metodiskajā darbā

Dabaszinību, matemātikas
un informātikas mēnesis
Kokneses speciālajā internātpamatskolā
– attīstības centrā martā notika dabaszinību,
informātikas un matemātikas mēnesis. Katru nedēļu skolēni piedalījās aktivitātēs, kuras veltītas kādam no mācību priekšmetiem.
Skolotāji sagatavoja dažādus radošus uzdevumus, lai rosinātu skolēnu interesi par šiem
priekšmetiem un parādītu zināšanu daudzveidīgo pielietojumu.
Dabas zinību nedēļā skolotājas G. Grieķere un L. Kudiņa bija sagatavojušas interesantus uzdevumus visām klašu grupām.
Nedēļas noslēguma pēcpusdienā „Mēs un
daba” skolēni piedalījās dažādās spēlēs un
atrakcijās.

Matemātikas nedēļas pasākumus skolotāji organizēja katrai klašu grupai – „Cipari un
figūras” 1. – 6. klasēm, „Prāta mīklas” 7. – 9.
klasēm, kā arī konkurss arodklasēm.
1. – 6. klašu skolēni skolotājas V. Verkevičas vadībā ar aizrautību lika dzīvnieku siluetus no ģeometriskām figūrām un iepazina
jēdzienu „tangrams”. 7. – 9. klašu skolēniem
vislabāk patika mīklu minēšana un skaitļu
meklēšanas uzdevumi, kurus sagatavoja matemātikas skolotāja Līga Kraukle.
Informātikas nedēļā norisinājās skolas
olimpiāde, kurā piedalījās visas klases. Skolas informātikas olimpiādes uzvarētājiem būs
iespēja piedalīties Latvijas speciālo skolu informātikas olimpiādē Pelču speciālajā internātpamatskolā.
Līga Kraukle, skolotāja

Vecbebros mācās viens
no labākajiem ,,Jaunajiem
pavāriem – 2011”
9. un 10. martā Skrundas Arodvidusskolā ieradās topošie pavāri un viņu skolotāji no
visas Latvijas. Divas dienas goda vietā bija
piena produkti. Eiropas projekta ietvaros un
sadarbībā ar biedrību ,,Siera klubs” notika
seminārs,, Piena produkti - spēka pilna dzīve”, kura laikā bija gan lekcijas, gan Latvijas
radošo pavāru paraugdemonstrājumi, gan labākā pavāra - 2011 titula sacensības topošiem
pavāriem. Konkursā piedalījās 21 audzēknis.
Divas dienas, divās grupās profesionālo
skolu dalībnieki demonstrēja savas prasmes
un iemaņas arodā. Pirmās dienas uzdevums
bija sagatavot uzkodas no svaigas laša filejas
un biezpiena. Otrā dienā gatavoja pamatēdienu
ar piedevām. Obligāts produkts bija cūkgaļas
karbonāde un siers Monterigo. Īpašas iemaņas
un izdomu dalībnieki varēja parādīt uzdevumā
no ,,melnās kastes”. No iepriekš nezināmiem
produktiem bija jāpagatavo ēdiens.
No mūsu skolas konkursā piedalījās un
savu prasmi demonstrēja 3B Ēdināšanas Pakalpojumu audzēkne Iveta Muceniece. Vislabāk Ivetai veicās pirmajā dienā. Iveta gatavoja laša tartaru, pasniegtu uz marinēta ķirbja
un biezpiena masas, noformētu ar zaļumu
mērci un ,,beibi” burkāniņiem. Kopumā iegūta 7. vieta. Paldies skolotājai Regīnai Sniedzei par audzēknes sagatavošanu konkursam.
Ivetas Mucenieces iespaidi: Šis seminārs
man ilgi paliks atmiņā ar labiem iespaidiem.
Divas dienas ieguvu fantastisku pieredzi strādājot virtuvē, uzklausot žūrijas ieteikumus.
Interesanti kā izmantojot vienādas pamat izejvielas, konkursanti ,,uzbūra” interesantus
10. lpp.
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ēdienus – īstus mākslas darbus! Redzot, cik
dalībnieki pārņemti ar interesi par savu profesiju, arī manī beidzot pārņēma sajūta, ka
esmu īstajā vietā ar īstajiem cilvēkiem!
Zinaida Bāra
IP „Ēdināšanas pakalpojumi”
speciālo priekšmetu skolotāja

“Anekdošu virpulis”
Koknesē un Rīgā
Anekdošu virpulis nu jau ir tradīcija, kas
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā tiek kopta
jau vairākus gadus. Ne visiem patīk anekdotes stāstīt, ne visiem tas izdodas, bet vienmēr
atrodas kāds pulciņš skolēnu, kam tas “iet kā
no rokas”! Bet klausīties un smieties par tām
gan visiem patīk! Tā arī šogad, 29. martā, rīkojām “Anekdošu virpuli”. Labākos izvirzījām uz Rīgu, lai pierāda savus spēkus un gūst
pieredzi kopā ar citiem Latvijas spicākajiem
smieklražiem!
Konkurss Rīgā notika 1. aprīlī. Mūsējie
atgriezušies ar labiem rezultātiem, daži pat ar
izciliem! “Mazā smīdinātāja” titulus saņēma
Aldis Sproģis no 3.a klases, Dana Grunda no
4.a klases un Viktors Kļaviņš no 4.b klases,
bet Atis Āre no 4.b klases un Sanija Sonora
Jankovska no 5.a klases ieguva “Dižā smīdinātāja” titulus un daudz balvu!!! Malači!!!
Anekdotes klausījās, gardi smējās un par
visu to uzrakstīja, Inguna Žogota

„Bitītē” svin Teātra dienas
Marta pēdējā nedēļa Bebru pagasta
pirmsskolas iestādē „Bitīte” aizritēja Teātra
dienu noskaņā. Katrā grupiņā bērni ar skolotājām iestudēja kādu ludziņu - jauku veltījumu starptautiskajai Teātra dienai. Šajā nedēļā
skatītāji noskatījās 2. un 3. grupiņas bērnu
izrādes, bet 1. un 4. grupiņas izrādes par Lieldienu tēmu rādīs aprīlī, Lieldienu nedēļā.

Burvestības diena ar
laimīgām beigām
24. marts „Bitītē” bija ļoti neparasta diena – tā bija Burvestību diena ar laimīgām beigām! Skolēnu brīvdienu nedēļā bērnudārzu
apciemoja divi bijušie audzēkņi – dvīņubrāļi
Reinholds un Rūdolfs, kuri „dārziņa” gaitas
beidza pirms četriem pavasariem. Lai iepriecinātu un pārsteigtu „Bitītes” iemītniekus
zēni, kuri ir aizrautīgi Harija Potera fani un
Mirandas nometņu dalībnieki, bija pārtapuši
par burvju magiem – Reinholds par profesoru
Baltusu Dumidoru, ber Rūdolfs par profesoru
Amadeju Pusāķi. Pēc profesoru dziedātās apsveikuma dziesmas un apsveicināšanās, burvestības varēja sākties. Vispirms „dārziņa”
zāli nobūra par diviem kambariem un 3. un 4.
grupiņas bērnus par kambaru iemītniekiem:
pūcēm un lāčiem, bet grupiņu skolotājas pārvērtās par cienījamām profesorēm, ar atbilstošiem tērpiem un, protams, dižciltīgiem vārdiem. Profesoru rādītie burvju triki izsauca
bērnu sajūsmu un apbrīnu. Viņi vaicāja: „Kā
gan tas ir iespējams?!” Pacietīgākajam kambara iemītniekam Andrejam uzticēja visgrū-

tāko uzdevumu: izperēt brīnumolu un viņam
patiesi tas izdevās! Sākumā redzētajā tukšajā
kastītē pēc pacietīgas gaidīšanas visi pamanīja olu – lielas, dzeltenas melones izskatā.
Vēl jaunie profesori parādīja trikus ar mezgla
siešanu, balona caurduršanu un burvju lādīti.
Visiem kambaru iemītniekiem bija jānogaršo
īpašs burvju cienasts: skudru oliņas un jānobauda burvju dzira: purva rāvas herbaloģija.
Burvestības diena turpinājās ar jautrām atrakcijām un dejām.
Kokneses Novada Vēstis

Ciemos pie rotaļlietām
„Vai šodien atkal būs svētki?” – atceroties pasākumu 31. martā „Ciemos pie rotaļlietām” audzinātājām taujā bērni pirmsskolas
grupiņā ģimenes krīzes centrā „Dzeguzīte”.
Kopš grupiņas atvēršanas brīža tas bija pirmais lielais pasākums, kurā gaidīti bija arī
bērnu vecāki. Kā vēstīja pasākuma nosaukums, mazie ķipari iepazinās un sadraudzējās
ar rotaļlietām par kurām var izlasīt arī pasaku
grāmatās. Bērni ciemojās pie lāču ģimenes
meža namiņā, uzzināja kā pie viņiem nokļuva Zeltmatīte. Omulīgo lāču lomās iejutās trīs
grupiņas bērni, bet pārējos pasaku varoņus
atveidoja audzinātājas. Bērni priecājās atkal
satikties ar Kaķīti, ar kuru bija jau iepazinušies grupiņas pirmajā atvēršanas dienā. Kopā
ar Kaķīti, Burtumeitiņu, Zeltmatīti un Pilsētas peli bērni iemācījās jaunas dziesmas un
rotaļas. Pilsētas pele bija atvedusi ciemakukuli – gardu pasaku namiņu, bet vispirms mazos pasaku draugus pārsteidza salūts! Pasākuma ciemiņi pārliecinājās, ka bērni grupiņā
divu mēnešu laikā ir labi iejutušies, nospēlējuši savas pirmās lomas un ar prieku turpinās
iepazīt brīnumaino pasaku pasauli.
Kokneses Novada Vēstis

Jauni un prasmīgi – praksē
Vācijā un Itālijā
Aprīļa sākumā no prakses mēneša garumā Vācijā un Itālijā atgriezušies 14 Vecbebru
profesionālās vidusskolas 4. kursu audzēkņi.
2010. gadā Vecbebru profesionālā vidusskola piedalījās izsludinātajā Leonardo da Vinči
mobilitātes projektu konkursā. VPV direkto-
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ra vietnieces praktiskajā apmācībā un audzināšanas darbā Ināras Bakmanes izstrādātais
projekts „„Vecbebru profesionālās vidusskolas audzēkņu prakses ES valstīs” „Jauni
un prasmīgi”” ieguva finansējumu - 35 302
EUR, dodot iespēju audzēkņiem iegūt jaunas zināšanas citās valstīs. Projekta izmaksās tika iekļauti audzēkņu ceļa izdevumi,
apdrošināšana, izdevumi par dzīvošanu
viesnīcā, kultūras programmai un valodas
apmācībai, kā arī komandējuma nauda katrai dienai.
Tas bija to vērts!
Vācijā, Osterholcā, vienu mēnesi pavadīja Ēdināšanas pakalpojumu 4. kursa audzēkņi Laura Brenča, Laila Zemzare, Monika Kleina,, Ēriks Timahovičs, Jānis Ziemelis, divas nedēļas Irēna Cabuļeva un Silvija
Vitrunga. 1. aprīlī, dienu pēc atbraukšanas
mājup, jaunieši VPV informācijas centrā dalījās iespaidos par piedzīvoto un visi vienprātīgi atzina: „Tas bija to vērts! Cik ātri
aizsteidzās laiks!”
Viss atkarīgs no gribas strādāt
Lūk, spilgtākie mirkļi jauniešu atmiņās.
Laura: „Daudzi no mums lidoja pirmo
reizi, tas bija tik satraucoši. Osterholcā, kuru
šķir 20 minūšu brauciens no Brēmenes, mūs
sagaidīja prakses koordinators Wouters. Pēc
iekārtošanās viesnīcā, kad noslēdzām īres
līgumus, mums piešķīra velosipēdus braukšanai uz darbu. Pirmā nedēļa bija aklimatizēšanās laiks. Izbaudījām darba devēju sirsnību un rūpes. Darbā bija jāierodas laikus,
nokavēt nedrīkstēja. Tā kā vāciski nepratām,
sarunājāmies angliski, bet itin bieži izmantojām žestu valodu. Viss bija atkarīgs no mūsu
vēlēšanās strādāt, iemācīties ko jaunu – vai
nu visu laiku mizosi kartupeļus vai izrādot
savu iniciatīvu, tiksi pie ēdiena gatavošanas.
Pārliecinājāmies, ka vācieši savā uzturā lieto
daudz salātu, sparģeļu, bagātīgi cukuru, bet
krējumu pavisam nedaudz.
Irēna un Silvija strādāja itāļu picērijā.
Meitenes stāsta, ka iemācījušās cept visdažādākās itāļu picas un gatavot viņu tradicionālos salātus, kuru mērcēm izmanto tikai eļļu
un daudz cukura.
Monika: „Es strādāju hotelī. Ik dienu
nācās gatavot daudz salātu, piedevas gaļas
ēdieniem. Arī es sākumā tīrīju kartupeļus, bet
vēlāk man uzticēja gatavošanu. Uzzinājām,
ka vācu virtuvēs nedrīkst strādāt ar pīrsingiem, nedrīkst vilkt gumijas cimdus, jābūt
spectērpam, priekšautam, bet galvassega nav
obligāta. Ja gadās uz rokām kaut neliela trauma, virtuvē strādāt nedrīkst.
Pirmajā lappusē pilsētas laikrakstā
Nedēļā divas brīvdienas jaunieši veltīja
Osterholcas un citu tuvāko pilsētu apskatei.
Pirmajā nedēļā viņus sirsnīgi uzņēma pilsētas mērs un par topošo ēdināšanas speciālistu
ierašanos praksē vēstīja foto pirmajā lappusē pilsētas laikrakstā. Tika izstaigāti muzeji,
apmeklēta boulinga zāle un nepalaista garām
iespēja nofotografēties pie pilsētas simbola
– govs. Neaizmirstamā atmiņā palicis pasākums – Spoku nakts pilsētas restorānā. Ar
nožēlu jaunieši atzina, ka Vācijā kafejnīcas
nav atvērtas līdz pēdējam apmeklētājam, bet
paredzētajā laikā telpas ir jāatstāj.
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senos arhitektūras pieminekļus, pabija svētvietās. Neizpalika peldēšanās Paulas pludmalē un kāpšana kalnos. Jaunieši smejot atcerējās, ka devuši solījumu līdz mājup došanās
brīdim no apelsīnkoka vai citronkoka noplūkt
kārotos augļus. Tas arī izdevies!
Prakses noslēgumā katrs audzēknis saņēma sertifikātu par piedalīšanos Leonardo da
Vinči projektā un sertifikātu par itāļu valodas
apmācību.
Jaunieši ir izdarījuši secinājumu, ka pabūt praksē ārpus Latvijas ir liela veiksme un
tā ir arī iespēja pārliecināties, ka Vecbebru
profesionālajā vidusskolā audzēkņi saņem
labas zināšanas, tikai pašiem jāprot un jāgrib
tās saņemt.
Sarmīte Rode

Gatavo maltīti no zobenzivs
4. aprīlī skolas informācijas centrā par to
kā veicies praksē Itālijā, Rendes pilsētā, stāstīja Datorsistēmu tehniķu 4. kursa audzēkņi
Dmitrijs Feičins, Jānis Pāvulsons, Artūrs Tihanovičs, Artūrs Suhanovs un Ēdināšanas pakalpojumu servisa 4. kursa audzēknes Malva
Buculāne un Inga Gūtmane.
Malva un Inga mēnesi strādāja slavenajā
itāļu restorānā „Nabucco”. Meitenes ar lepnumu teic: „Itāļu pavāri atzina, ka mēs labi
strādājam un ļāva mums izpausties. Piedalījāmies maltītes gatavošanā banketiem. Apguvām zivju, kalmāru, garneļu, astoņkāju,
zobenzivs gatavošanu itāļu gaumē. Baudījām
savu darba devēju viesmīlību un draudzīgo
attieksmi. Salīdzinot, kādas prasības ir vācu
virtuvē, itāļi savās virtuvēs atļauj strādāt ar
pīrsingiem, gredzeniem, bet noteikti jābūt
galvassegai. Protams, visiecienītākais ēdiens
ir makaroni, daudz lieto tomātus un olīveļļu.
Braucot uz Itāliju, jāzina valoda!
Nākamie datorsistēmu tehniķi praksi apguva kompānijā „Eiroforms”. Puiši deva padomus audzēkņiem, kuri varbūt kādreiz nokļūs praksē šajā valstī: „ Ja sapratīsiet ko no
jums grib, viss būs kārtībā. Jābūt zināšanām
par jaunākajām tehnoloģijām datorzinātnē.
Mums lieti noderēja itāļu valodas kursi. Praksē iegūtās zināšanas deva lielisku papildinājumu jau esošajām prasmēm”.
Brīvajā laikā jaunieši iepazina vecpilsētu
pa tās šaurajām vienvirziena ieliņām, izpētīja

Mana profesija – ķīmiķis
„Mana profesija – ķīmiķis”, tā par sevi
tikšanās reizē 14. martā, Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā, teica skolas bijušais absolvents Kristaps Kļaviņš. Par savu izvēlēto
profesiju pastāstīt vidusskolēniem, Kristapu
bija uzaicinājusi ķīmijas skolotāja Ludmila
Čudarāne.
Iepazīstinot ar savu bijušo audzēkni skolotāja sacīja: „Kristaps skolas gados piedalījās ķīmijas olimpiādēs, cītīgi tām gatavojās
un dienu pirms olimpiādes pat neieradās
skolā, bet skolotāji nekad no viņa nedzirdēja sakām: es to nezinu, jo nebiju skolā.
Viņš jau tad bija ļoti mērķtiecīgs un strādāja
patstāvīgi”. Sākot savu stāstījumu, Kristaps
pārsteidza jauniešus ar to, cik daudz viņš
paguvis sasniegt. 2004. gadā, pēc I. Gaiša
Kokneses vidusskolas absolvēšanas, Kristaps Kļaviņš četrus gadus studēja Latvijas
Universitātē, 2008. gadā iegūstot bakalaura
grādu ķīmijā, bet vēl pēc diviem gadiem LU
viņš ieguva maģistra grādu ķīmijā. Pašreiz
Kristaps Kļaviņš turpina doktorantūras studijas Vīnes universitātē. Par savu darba pieredzi viņš pastāstīja: „No 2005. līdz 2006.
gadam strādāju Organiskās sintēzes institūtā
par laboratorijas asistentu, pēc tam divus
gadus biju ķīmiķis – analītiķis A/S „Grindeks”, no 2008. gada esmu sektora vadītājs Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības
un vides zinātniskajā institūtā
„BIOR” un pētnieks LU Ķīmijas fakultātē”. Par savu veikumu ķīmijas nozarē viņš saņēmis
stipendijas un apbalvojumus:
2004. gadā – I. Gaiša Kokneses
vidusskolas goda zīmi, 2006. –
2008. gadā saņēmis „Grindeks
fonda” stipendiju, no 2009. līdz
2011. gadam - ESF stipendijas
augstākās izglītības studiju atbalstam. 2010. gadā Kristapam
Kļaviņam par maģistra darbu:
„Imidazola cviterjona šķidruma
analīze, izmantojot šķidruma
hromatogrāfiju masas sprektrometriem” piešķīra LZA un
„Grindeks fonda” apbalvojumu
„Sudraba pūce”. Prezentācijas
gaitā ķīmiķis iepazīstināja ar
darba iespējām Latvijā, kuru,
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izrādās ir pietiekami daudz: pēc Ķīmijas
fakultātes beigšanas jaunais speciālists var
strādāt dažādās jomās: jaunu vielu un materiālu iegūšanā, jaunu analītisku metožu izstrādē, ražošanas kvalitātes kontrolē, pārtikas produktu un preču kontrolē, vides monitoringā, izglītības iestādēs. Viņš prezentēja
ķīmiķu iespējamās darbavietas firmās, uzņēmumos un iestādēs, piemēram, „Grindeks”,
„Knauf”, „Dzintars”, „Latvijas Balzams”,
Syntagon”, „Piensaimnieku laboratorija”,
„Valsts tiesu ekspertīžu birojs”.
Atceroties savus skolas gadus, Kristaps Kļaviņš uzsvēra: „Mācieties skolā
visu, kas ir iespējams, jo vēl neziniet, kas
dzīvē varēs noderēt. Es diezgan vieglprātīgi savulaik izturējos pret vācu valodas
apguvi, jo uzskatīju, ka to man nevajadzēs,
bet tagad, studējot Vīnē, nācās ņemt privātstundas vācu valodā. Ja vēlaties nākotnē studēt ķīmiju, noteikti jāmācās bioloģija, fizika, matemātika, jo visas šīs zinātnes
ir savstarpēji saistītas”.
Skolotāja Čudarāne, stāstot par Kristapu,
minēja mērķtiecību, par to pārliecinājās arī
vidusskolēni, ieklausoties viņa teiktajā: „Maģistratūras 1. kursā sapratu, ka gribu studēt
ārzemēs. Sāku sūtīt e-pastus uz dažādām universitātēm, kamēr atradu profesoru, ar kuru
gribēju sadarboties. Saņēmu no viņa pozitīvu
atbildi un pēc pāris sarunām skaipā, braucu
uz tikšanos”. Lai tiektos uz mērķi, viņš ieteica jauniešiem uzdrīkstēties un mēģināt iegūt
stipendiju mācību atbalstam. Nākamie ķīmiķi
var iegūt „Grindeks” stipendiju, var startēt uz
ESF stipendiju – maģistratūras studentam tā
ir Ls 300 mēnesī, bet studijām doktorantūrā
– Ls 600.
Nemitīgi darbojoties, Kristaps ir guvis
atziņu: „Dari, kas tev patīk, dari to labi un
nauda pati tevi atradīs!” Uz jautājumu, ko
viņš vēlētos darīt pēc studijām Vīnē, skanēja
atbildēja: „Mans mērķis ir sagatavoties darbam zinātnē, nodibināt savu kompāniju un
darboties zinātnes laukā!” Ļoti iespējams,
ka pēc tikšanās ar Kristapu Kļaviņu, kāds no
jauniešiem pēc gadiem varēs teikt: „Mana
profesija – ķīmiķis!”
Kokneses Novada Vēstis
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Mūzikas svētki Koknesē
19. martā uz Kokneses mūzikas skolas 20. jubilejas svinībām pulcējās skolas
audzēkņi ar vecākiem, absolventi, bijušie
un esošie pedagogi, kā arī tuvāki un tālāki
viesi.
Ar patīkamu satraukumu devos uz skolas svinībām. Liekas, vēl nesen visi kopā
devāmies uz kora mēģinājumiem, solfedžo
stundām un gatavojāmies braucieniem uz
sadraudzības pilsētu Vitingenu, un citiem
koncertiem. Tomēr, apskatot jubilejai veltīto
Kokneses mūzikas skolas bukletu, jāatzīst,
ka laiks patiešām ir aizsteidzies un skolu par
savējo sauc jau 18 izlaidumu absolventi! Katram mums atmiņas un piedzīvotais savs, bet
man šis laiks ļoti mīļš, iespaidiem un pieredzes bagāts.
Jubilejas koncertā redzējām, cik liels
darbs un mīlestība ieguldīta, gatavojoties svinībām. Kā neatņemama sastāvdaļa ir skolas
himnas dziedāšana, ar ko tika aizsākts arī jubilejas koncerts.
Pasākuma laikā tā vadītāji – skolas pedagogi Ziedonis Puķītis un Lelde Kamzole
– Gagaine – deva iespēju ikvienam doties
atmiņu stāstā no skolas izveidošanas brīža. Koncertā iepazinām un dzirdējām audzēkņus no visām izglītības programmām
– klavierspēles, pūšaminstrumentu spēles,
kora klases, akordeona spēles un vijoļspēles klasēm. Ar vētrainiem aplausiem pasākumā tika sagaidīti skolas absolventi, kuru
priekšnesumi bija veltījums skolai jubilejā.
Par savu sasniegto un pieredzētu skolas
laikā, kā arī par iecerēto mūzikas jomā, uz
sarunu savus audzēkņus aicināja pūšaminstrumentu klases pedagogs Ziedonis Puķītis.
Interesanti bija uzzināt, kādas „attiecības”
absolventiem ar saviem mūzikas instrumentiem ir pēc skolas beigšanas – daži turpina
ceļu mūzikas pasaulē, bet daļai šis laiks ir
bijusi lieliska pieredze un tagad muzicē savam priekam. Aplausi nebeidza rimt, kad
izskanēja skolas absolventu Artūra Novika
un Kaspara Bumbiša priekšnesumi. Tas bija
patiess baudījums gan skatītājiem, gan gandarījums skolas pedagogiem, kuri ievirza
jaunos talantus mūzikas pasaulē.
Ar ziediem un sirsnīgiem apsveikumu
vārdiem skolnieki, absolventi un kolēģi
sveica svētkos mūzikas skolu, pedagogus
un tās dvēseli – ilggadējo direktori Silviju
Cīruli.
Koncerts izskanējis, bet gūtās saviļņojošās emocijas vēl ilgi paliks atmiņā.
Lai pedagogiem spēks un izturība ikdienas darbā, bet skolniekiem vēlme iepazīt šo
burvīgo pasauli – mūziku!
Anita Šmite

Dzied Kokneses mūzikas skolas koris,
saksofonu spēlē Emīls Saulītis.

2008./2009. m. g. mūzikas skolā
sāka darboties vijoles klase.
Vijoles spēle interesē daudzus
mazos mūziķus.
Spēlē Dāvis Derkačs.

Labus panākumus un bagātu koncertu
pieredzi laikā no 2000. – 2006. g. guvis
saksofonistu kvartets Ziedoņa Puķīša
vadībā. Koncerta laikā atmiņās dalīties
aicināja Ziedonis Puķītis (no kreisās
pirmais) šī kvarteta dalībniekus: Sandi
Unguru, Jāni Kursīti un Dairi Ozolu.
Raitis Kveska
un Gita Tarasova ansambļa
spēles prasmes ir pierādījuši daudzos
konkursos.
Raitis un Gita
pateicās savai
skolotājai Oksanai Smelnakai, direktorei
Silvijai Cīrulei
un Kokneses
novada domei
par atbalstu,
piedaloties
konkursos.

Izglītības programma Taustiņinstrumentu
spēle Klavierspēle Kokneses mūzikas skolā
darbojas jau kopš skolas dibināšanas
un ir viena no lielākajām. Spēlē klavieru
ansamblis, no kreisās Atis Āre
un Dāvis Puišelis.

Aplausi nebeidza rimt pēc skolas absolventu
Artūra Novika (akordeons) un Kaspara
Bumbiša (klavieres) snieguma.

Muzicē saksofonistu kvartets, no kreisās:
Eduards Jubels, Ilmārs Kalniņš, Emīls
Saulītis un Līva Bitnere.

Pateicības vārdus koncerta dalībniekiem,
absolventiem, skolas pedagogiem un viesiem
teic Kokneses mūzikas skolas direktore
Silvija Cīrule (vidū, ar ziediem).
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kultūra
Bebru pagasta vokālajam
ansamblim „Bitītes”
4. dzimšanas diena!
Pirms četriem gadiem, 8. martā, ar savu
pirmo dziesmu pavasari sveica Bebru pagasta vokālais ansamblis „Bitītes”. 12. martā
Bebru vispārizglītojošās internātpamatskolas
zālē ansambļa 4. dzimšanas dienas koncerts
bija saulains sveiciens pavasarim un visiem
dziesmas draugiem!
Šajos dziesmotajos četros gados „Bitītes” ar savām dziesmām priecējušas ne tikai
Bebru pagasta pasākumos. Viņu dziesmas
skanējušas Koknesē, Iršos, Aizkrauklē un
Skrīveros, Vietalvā, Vesetas līcī, arī Slovākijā, Košicē. Vidēji gadā ansamblis piedalās 13
-14 koncertos.
Muzikālo pavadījumu uz sintezatora vai
kokles spēlē ansambļa vadītāja Velga Feldmane, vairākās dziesmās ansambļa repertuārā skan
akordeons, kuru spēlē Inese Skuja. Par savējo
„Bitītes” sauc Normundu Skuju. Viņš ar prieku
piedalās ansambļa koncertos, spēlējot ģitāru.
Paldies ansambļa dalībniecēm par dziesmas mīlestību. Paldies par ikdienas darbu, lai
mums būtu svētki!
Sarmīte Rode

Dejā viss ir iespējams!
„Sen tik labs koncerts Bebros nav bijis!”
– pēc Bebru vispārizglītojošās internātpamatskolas deju kolektīva „Mutulītis” un Vecbebru profesionālās vidusskolas deju kolektīva
„Kāre” koncerta „Zied atkal ziedi pļavā un
sirds tev vaļā raisās” 31. martā, VPV zālē,
atzina skatītāji.
Prieka devēji bija viņi – mazie un lielie
dancotāji. Šķita, ka no bērnu un jauniešu
smaidiem, kāju cēlajiem piesitieniem, tūlīt
sāks tikšķēt sniegpulksteņu zvani un priecīgi
gājputni uzspurgs pavasara debesīs. Dejā viss
ir iespējams!
Koncertu atklāja „Kāres” un „Mutulīša”
meiteņu kopīgā deja „Es piedzimu māmiņai”.
Par šo deju meitenes teic – tā šobrīd ir mūsu
mīļākā deja!
Koncerta ritējumā „Mutulīša” dejas mijās ar „Kāres” dejām un kopīgi dejotām.
Ar aplausiem skatītāji sagaidīja jau labi
zināmo „Kāres” puišu deju „Es izjāju prūšu
zemi” – kurā ik skatienā un brašajā solī virmoja viņu jaunības degsme, bet kad pēc „Kāres” puišu uznāciena, deju turpināja „Mutulīša” spriganie zēni, zāle sajūsmā uzgavilēja!
Arī „Mutulīša” vadītājas Aijas Rimšas radītajā dejā „Divas skudras” redzējām „Kāres”
jauniešus kopā ar „Mutulīša” visjaunākajiem
dejotājiem. Dejai izvēlētā Vara Vētras dziesma, sirds siltums, ko izjutām, kad jaunieši ieaijāja un sedziņās ietina mazos „mutulīšus”,
bija tā vārdos netveramā sajūta, par kuru koncerta izskaņā „Kāres” vadītāja Sarmīte Plūme
sacīja: ”Tas bija kaut kas vairāk par deju”.
Koncertā piedalījās arī Vecbebru pro-

ka vairāki „Mutulīša” dejotāji turpina dejot
„Kārē”. „Mutulīša” vadītāja Aija Rimša smaidot sacīja: „Esmu pateicīga Sarmītei Plūmei
par draudzīgo un sirsnīgo attieksmi, par nekad
neatteikto padomu un uzmundrinājumu! Mums
gribējās parādīt, cik ļoti mums patīk dejot kopā!
Paldies maniem uzcītīgajiem dejotājiem par
garajās mēģinājuma stundās paveikto. Mums
ir svarīgi augt savā dejot prasmē un tiekties uz
augšu, dejot kā „Kārei”. Viss var izdoties, ja
tiek darīts no sirds!”
Sarmīte Rode

VIESOS JAUNIE MŪZIĶI
Kas būtu Joku diena bez patīkamiem, pozitīvas emocijas raisošiem pārsteigumiem?
Kokneses mūzikas skolas audzēkņi Bebru
pamatskolas kolektīvam 1. aprīlī tādus atveda. Pavasarīgu, dzīvespriecīgu noskaņu
raisīja audzēkņu dziedātās solo, dueta un
kora dziesmas, klavieru un akordeonu spēle.
Ne katru dienu dzirdama saksofona, vijoles
un flautas spēle, tāpēc publikas klausīšanās
prieks bija jo liels. Tāpat kā sajūsma par to,
ko iespēj bērna neatlaidība un stiprā griba, iekarojot un apliecinot savu vietu mūzikas pasaulē. Patīkami, ka starp talantīgajiem, ar gribasspēku apveltītajiem bērniem ir tik daudz
Bebru pamatskolas audzēkņu. Īpašs prieks
koncertā bija par E. Ancānes, D. Ungures, K.
Ģēģeres, J. Bota, L. Saldavas, K. Ornicāna,
K. Vīksnas, E. Stāmures un E. Malašenokas
uzstāšanos. Ziediem un svētku kliņģerim līdzi Bebru pamatskola sūtīja vissirsnīgākos
sveicienus mūzikas skolai 20. jubilejas gadā.
Bebru pamatskolas kolektīvs

Tēvu diena Bebru pamatskolā
30. martā Bebru pamatskola jau 7. gadu
pēc kārtas rīkoja tradicionālo Tēvu dienu. Tētiem bija iespēja piedalīties mācību stundās,
iepazīties ar skolēnu radošo darbu izstādi, noskatīties koncertu un kopā ar saviem bērniem
radoši darboties: risināt atjautības uzdevumus, dziedāt, spēlēt teātri.
Dienas noslēgumā bija sagatavota šī mācību gada notikumu prezentācija. Paldies par
debatēs izteiktiem konstruktīviem priekšlikumiem mācību darba pilnveidošanai un Erlenda Liepiņa tētim par dāvinājumu skolas zēnu
mājturības kabinetam!
Bebru pamatskolas kolektīvs

fesionālās vidusskolas audzēkņu hip – hop
grupa, kuras sniegumā vērojām pašu jauniešu iestudētas dejas. Tikpat lielu dzīvesprieku
ieraudzījām internātpamatskolas skolotāju
un darbinieku šim koncertam veltītajā dejā
„Dulla, dulla nu ir Lulla”.
„Ja sirds ir aizdegusies” – šīs dziesmas vārdu pavadījumā koncerta noslēguma dejā „Mutulīša” un „Kāres” dejotāji ar smaidu sejā izteica: - ja sirds ir iedegusies mīlestībā uz deju, tā
nepāries, bet kā no maza pumpuriņa, izplauks
par krāšņu ziedu. Pēc koncerta „Kāres” vadītāja Sarmīte Plūme ar saviļņojumu teica: „Kopā
ar „Mutulīti” esam dejojuši vairākkārt, bet šis
ir mūsu pirmais koncerts ar tik lielu kopības
sajūtu. Mums izdevās parādīt to labestību, kas
mājo starp bērniem un jauniešiem. Paldies Aijai par koncerta vadīšanu, programmas salikšanu un jaunajām iestudētajām dejām! Priecājos,

Tikšanās ar rakstnieci
7. aprīlī Kokneses pagasta bibliotēkā notika tikšanās ar rakstnieci Daci Priedi. Viņa
pati par sevi saka, ka ir diplomēta aktrise,
mamma, vecmāmiņa, režisore, rakstniece,

14. lpp.
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mācītāja pienākumu izpildītāja Kurzemē,
sētniece, māk slaukt govi, jāt ar zirgu, novest
cūku līdz desām, var adīt, izšūt, vārīt, lāpīt,
dārzu rakt un viņai ļoti patīk dzīvot – šobrīd.
Rakstniece pārsteidza ar savu darbīgumu, vitalitāti, stāstiem par attiecībām ar
savu laiku un Dievu, rādīja pašgatavotas
grāmatzīmes un visjaunāko adījumu pērlīšu
tehnikā, lasīja pasakas vismazākajai mūsu
klausītājai.
Bibliotēka iegādājās jaunāko autores
izdevumu – Mana dienas grāmata, par kuru
autore saka: “Lai kā mēs, LieLie, censtos būt
lieli un vareni, sirdī mēs vienalga esam bērni.
Un tā ir laime, ja briedumam ir bērna smalkā
dvēsele.”
Ingrīda Višķere, bibliotekāre
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„Irši” aicina uz 20 gadu
jubilejas randiņu „Vēl es
varu priecāties un mīlēt...”
Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Irši” dibināts 1991. gadā. Šajos 20 darba gados nodejotas ap 100 dejas, bet pirmā bija latviešu
tautas deja „Zemnieks darbā”.
„Irši” aktīvi piedalās visos valsts, novada, pagasta rīkotajos pasākumos. Dejots visur, kur vien vajag: koncertos, Dziesmu un
deju svētkos, gadatirgos (kā EXPO 2000 Hanoverē Vācijā), pansionātos un labdarības pasākumos, brīvā dabā un telpās, lietū un saulē.
Kolektīvs ir lepns par savu kuplo draugu
pulku gan Latvijā, gan Vācijā.
Kolektīvs „Irši” ir kā liela ģimene. Kopā
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esam mēģinājumos, koncertos, dažādos izbraukumos, svinam jubilejas, esam kopā gan
priecīgos brīžos, gan tad, kad kādam no savējiem nepieciešama palīdzība.
Pašlaik kolektīvā dejo dalībnieki no Iršiem, Bebriem, Vietalvas, Kokneses.
Deju kolektīvs „Irši” aicina visus savus
bijušos dejotājus, draugus un atbalstītājus
uz 20 gadu jubilejas randiņu „Vēl es varu
priecāties un mīlēt...” 7. maijā plkst. 19.00
Iršu pagasta kultūras namā.
Mēs Jūs ļoti gaidīsim! Informācija par
jubilejas pasākumu – kolektīva prezidents
Dzintars Meiers t. 26448562, vadītāja –Inta
Balode t. 29190565.
Uz tikšanos 7. maijā deju kolektīva „Irši”
20 gadu jubilejā!
Deju kolektīva vadītāja Inta Balode

likteņdārzā
Pianists Vestards Šimkus, Latvijas mākslinieki un uzņēmēji
palīdz tapt Likteņdārzam
2011. gada 21. martā Mazajā Ģildē notika „Likteņdārzam” veltīts labdarības pasākums – izcilā pianista Vestarda Šimkus koncerts un Latvijas mākslinieku darbu izsole.
Pasākuma mērķis bija ar to personību, kuri
jau palīdz tapt „Likteņdārzam”, piemēru un
tiešu pamudinājumu, uzrunāt Latvijas uzņēmējus piedalīties projektā. Viesu vidū bija
„Likteņdārza” aizbildnis, Latvijas Valsts
prezidents Valdis Zatlers ar kundzi Lilitu
Zatleri un Japānas ārkārtējais un pilnvarotais
vēstnieks Latvijā Takaši Osanai ar kundzi
Keiko Osanai. Pasākuma laikā „Likteņdārzs”
saņēma ziedojumus 15 030 latu apmērā, no
kuriem 10 152 lati tika saņemti no izsoles un
4 878 lati - ziedojumi no pasākuma viesiem.
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā - 25. martā - Latvijas Televīzija reportāžu
no pasākuma pārraidīja LTV 1. Raidījuma
laikā LTV skatītāji, zvanot pa ziedojumu tālruni 9000 6389 un ziedojot 1 latu, saziedoja 3
372 latus. Visi saņemtie līdzekļi tiks ieguldīti
amfiteātra būvniecības turpināšanā.
Pēc koncerta pirmo reizi notika „Likteņdārzam” veltīta Latvijas mākslinieku darbu
izsole, kuras ienākumi tiek ziedoti „Likteņdārzam”. Izsolē tika izsolīti šādu mākslinieku darbi - Antra Ivdra, Artis Bute, Džemma
Skulme, Edgars Vērpe, Egils Rozenbergs,
Elīna Titāne, Elīna Zunde, Guntars Sietiņš,
Ilmārs Blumbergs, Ivars Muižulis, Juris Jurjāns, Kristīne Luīze Avotiņa, Kristaps Ģelzis,

Laimdots Mūrnieks, Ludmila Meilerte, Natālija Laminska, Nelle Zirnīte, Oļģerts Jaunarājs, Oļģerts Saldavs, Sandra Krastiņa, Solveiga Vasiļjeva un Zane Balode. Tika izsolīta
arī Leona Baloža 1966. gada fotogrāfija, kurā
redzamas Kokneses pilsdrupas pirms Staburaga appludināšanas.
Mākslinieki, kuru darbi tika izsolīti, saņēma pusi no nosolītās summas, un puse no
summas ir viņu ziedojums „Likteņdārzam”.
Fonda dibinātāja Baiba Rubesa un padomes
loceklis Guntis Belēvičs ziedoja darbus no
savām privātajām mākslas darbu kolekcijām
un visus ienākumus no gleznu izsolīšanas atvēlēja „Likteņdārzam”. Tika izsolīti arī manuskripti. Savus rokrakstus „Likteņdārzam”
ziedoja Fonda padomes locekļi - dzejniece
Māra Zālīte un profesors Jānis Stradiņš.
Varēja iegādāties arī mūziķa Renāra Kaupera, dzejnieka Imanta Ziedoņa, dzejnieces
Amandas Aizpurietes un Zentas Mauriņas
manuskriptus. Izsoli vadīja Fonda padomes
loceklis Guntis Belēvičs.
Viesi saņēma arī pirmo „Likteņdārza”
DVD, kura izdošanu atbalstīja AS „Latvenergo”. Diskā apkopoti Latvijas Televīzijas
2009. un 2010. gada ziedojumu akcijas „Top
Latvijas Likteņdārzs!” sižeti un dziesmas no
2010. gada 28. augusta koncerta „Mīlestības
dziesmas Latvijai”, kas notika Kokneses pilsdrupās un bija Latvijas mūziķu un koru veltījums „Likteņdārzam”. Tajā skanēja dzies-

„Likteņdārzs” Latvijas Stādu parādē
2011. gada 30. aprīlī un 1. maijā
Stādu audzētāju biedrība 2011. gada
30. aprīlī un 1. maijā, Siguldā, astoto gadu
pēc kārtas, rīko Latvijas Stādu parādi 2011,
kurā piedalīsies gandrīz visi Latvijas stādu
audzētāji (vairāk nekā 100 Latvijas stādu
audzētavas). Latvijas Stādu parādes 2011
īpašā akcija ir “Bērna stādīts koks skaistai
nākotnei!”, jo, atšķirībā no iepriekšējiem

gadiem, šī gada Stādu parāde pavasarī dos
iespēju katram Latvijas bērnam un jaunietim kopā ar savu ģimeni iestādīt savu koku
skaistai nākotnei. Katrs bērna iestādītais
koks ir ceļš uz nākotni, kas dod iespēju
bērnam augt kopā ar sevis stādīto dzīvību koku, lai pēc gadiem katram no mums būtu
acīmredzams apliecinājums par dzīvību, kas

mas, kuras jauniešu kora “Balsis” un “Kokneses fonda” rīkotajā aptaujā www.draugiem.
lv tika atzītas par tām, kas visvairāk saistās ar
piederību Latvijai un mīlestību uz savu zemi.
„Likteņdārza” īstenotājs „Kokneses fonds”
pateicas pasākuma atbalstītājiem – „Hipotēku bankai” un VAS „Latvijas valsts meži” –
un katram, kas devis savu ieguldījumu dārza
tapšanā.
Lai palīdzētu tapt „Likteņdārzam” kā
mūsu dāvanai Latvijai 100 gadu dzimšanas
dienā, katrs ir aicināts līdzdarboties - iegādājoties ziedojumu zīmes, piezvanot pa pastāvīgo ziedojumu tālruni 9000 6787, iestādot
koku, atvedot pelēko akmeni „Likteņdārza” amfiteātrim vai nopērkot „Likteņdārza”
DVD (no 25.03.2011. pieejams tautas mūzikas salonā “Upe” Rīgā , R. Vāgnera ielā 5 un
„Kokneses Tūrisma centrā” Melioratoru
ielā 1, Koknesē).

esam mēs paši! Akcijas ietvaros ģimenēm
ar bērniem būs iespēja ar ievērojamām atlaidēm iegādāties augus Latvijas lielākajās
stādu audzētavās.
Ar Stādu audzētāju biedrības atbalstu
šogad Latvijas Stādu parādē būs arī „Likteņdārza” stends. Tajā būs iespēja saņemt tuvāku informāciju par „Likteņdārza” projektu
un ziedot par kociņa iestādīšanu. Katrs, kurš
vēlas palīdzēt tapt „Likteņdārzam”, ziedojot 50 latu, aicināts iestādīt koku. „Likteņdārza” stendā atradīsies tie Stādu audzētāju
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biedrības biedru sarūpētie koku stādi, ko
šogad gatavā reljefa zonās ir paredzēts iestādīt „Likteņdārzā”. Koku stādīšanas zonas
kā ziedojumu izstrādājuši Latvijas Ainavu
arhitektūras biedrības biedri Jānis Lediņš un
Gunita Rozenberga. „Likteņdārza” stendā
aicināti tie cilvēki, kuri vēlētos iestādīt kociņu „Likteņdārzā”, bet paši nevar aizbraukt.
Stendā būs iespēja izvēlēties koku, ziedot un
uz plāksnītes pie kociņa uzrakstīt savu veltījumu. T.s. ziedotie koku stādi ar plāksnītēm
šā gada maijā tiks iestādīti „Likteņdārzā”. Se-
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zonas beigās „Likteņdārza” atbalstītājs - SIA
„Metrum - katram kociņam noteiks atrašanās
koordinātas, un visi 2011. gada stādījumi sezonas beigās tiks reģistrēti arī t.s. virtuālajā
„Likteņdārzā”.
Stādu audzētāju biedrība „Likteņārza”
tapšanā iesaistījusies kopš 2010. gada. Pagājušajā gadā par ziedojumiem dārzā tika
iestādīti vairāk nekā 400 koku un iekoptas
trīs servisa ceļa dzīvžoga zonas, kuru stādus
kopā ar AS „Latvijas valsts meži” un SIA
„JLD” kokaudzētavu „Bulduri” nodrošināja

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
SIA „Stādaudzētava Blīdene”, z/s „Aptiekas” un z/s „Īve”.
Tiem, kuri paši grib braukt un iestādīt
koku uz vietas „Likteņdārzā”, ir iespēja to
darīt, sākot ar 14. maiju, iepriekš piesakoties
pa tālruni 67289535. Visi stādi, nepieciešamais inventārs un plāksnītes ir pieejamas
„Likteņdārzā” uz vietas.
Tuvāka informācija par projektu – www.
liktendarzs.lv.
Valda Auziņa

Raibi iesācies pavasaris arī Kokneses Dienas centrā
Skolēnu pavasara brīvdienu nedēļa bija
notikumiem bagāta – vienu dienu tika gatavoti fotorāmīši un taisītas bildes foto stūrītī
(gatavo darbu izstādīte aplūkojama DC pasākumu zālē), citā dienā bija galda spēļu maratons – tika spēlētas visas galda spēles, kas
atrodamas DC telpās (sākot ar cirku, domino,
beidzot ar novusu un kāršu spēlēm). Ceturtdienā tika ceptas pankūkas un turpināts spēlēt
galda spēles.
Nedēļas kulminācija bija piektdienā, kad
norisinājās „Pavasara dullais desmitnieks” ar
vēl dullākiem uzdevumiem. Nobeigumā tika
apbalvoti visi, kuri bija piedalījušies visas nedēļas aktivitātēs ar diplomiem un saldumiem,
un pirmo trīs vietu ieguvēji ieguva arī taustāmas balviņas.

Ar 11. aprīli DC atsāk darbu ierastajā ritmā un ar jaunām aktivitātēm:
 No 12. – 16. aprīlim – pirms Lieldienu nedēļa – gatavojam radošus apsveikumus un dažādas Lieldienu kompozīcijas un
dekorus.
 No 19. aprīļa – Lieldienu nedēļa:
o 21. aprīlī pl.15:00 „Lieldienu dullie
uzdevumi” – būs dažādi uzdevumi, kuros iesaistītas būs olas. Ņem draugus un nāc – kopā
jautrāk!
o 22. aprīlis – BRĪVDIENA
o 23. aprīlis pl.12:00 „Olu meklēšana
Kokneses teritorijā” pēc sportiskajām aktivitātēm - olu krāsošana.
 No 26. aprīļa – Lielās talkas nedēļa
– dažādi radoši darbi saistībā ar sakoptu vidi

Senioru klubiņa „Pīlādzītis” veikums
Laiks steidzas tik ātri, it kā tam nemaz
nebūtu laika! Neticami, bet klāt jau aprīlis.
Liekas, pavisam nesen Kokneses pensionāri
kopā ar viesiem no Bebriem svinēja gadu miju
Kokneses kultūras namā, baudīja skanīgā aizkraukliešu ansambļa „Maļinovij zvon” aizrautīgo priekšnesumu un līksmoja muzikantu Antras un Arņa atskaņotās deju mūzikas ritmos.
Paldies visiem par sagādāto svētku prieku un
novada domei par finansiālo atbalstu!
Šogad senioru klubiņa „Pīlādzītis” dāmas
turpina jau decembrī iesākto tapošanu, proti, šaļļu un lakatu darināšanu no spurainām
dzijām uz grābekļa galvai līdzīgas ierīces. Šai
mākslā mūs ievadīja daudzeviete Valija Lucāne no Daugavas otra krasta. Redzot mūsu
darboties gribu un zinot par klubiņa sanāksmēm divreiz mēnesī, viņa uzdāvināja mums
tapošanas rīkus. Mēs arī parādā nepalikām.
Valija saņēma gan adītus rakstainus dūraiņus,
gan medus burciņu un citas pateicības veltes.
Viskrāšņākās šalles izdevās Martai, Vilijai un
Birutai, kura savu mākslas darbu uzdāvināja
dārzkopei Ilonai Miglānei, kura februārī mūs
izglītoja par pavasarī veicamajiem darbiem,
augu slimībām un labākajām sēklām. Jautājumus Ilonai uzdevām daudz.
Pēdējā pusgadā esam sirsnīgi sveikuši
klubiņa dāmas dižās un apaļās jubilejās un
pateikušies par bagāto mūžu, izturību, enerģiju un silto sirdi ikdienā. Redzot, cik braši
turas mūsu 80 un 85 gadnieces, rodas apņēmība un iedvesma viņām līdzināties.
Pašas klubiņa dalībnieces cilvēcības

vārdā turpina apmeklēt mājās tos pagasta
vecļaudis, kuri sasnieguši 80, 85, 90 un vēl
vairāk gadus, lai gan šī jautājuma apspriešana
klubiņā notika vētraini, proti, vai tas ir mūsu
vai sociālā dienesta pienākums.
Esam iemācījušās darināt krāšņas salvešu
puķes un auduma glezniņas, gatavot kļavlapu
cepures, izšūt apsveikuma kartītes, izveidot
ornamentus pēc dzimšanas datiem un daudz
citu derīgu lietu. Par visu to milzīgs paldies
Dienas Centra (DC) talantīgajai vadītājai Līvai Skābarniecei, kura allaž ir ideju un ierosmju pārpilna un dalās ar mums savās patstāvīgi apgūtajās prasmēs. Esam ļoti pateicīgas
Līvai un DC darbiniecei Sofijai Tipainei par
to, ka viņas pieņēmušas mūs savā pajumtē,
palīdz organizēt klubiņa pasākumus un nekad neliedz praktisku padomu. Pie reizes
mīļi sveicam Līvu un Sofiju DC piecu gadu
jubilejā, kas apritēja februāra vidū, un ceram
uz tikpat veiksmīgu sadarbību arī turpmāk.
Vēlam Līvai un Sofijai veselību, mīlestību,
izturību, pacietību un, daudzos darbus strādājot, „ikdienā nezaudēt zvaigznes” (Rainis).
Senioru klubiņa „Pīlādzītis” tuvākās
aktivitātes:
20. aprīlī pl. 11:30 – senioru klubiņš
„Pīlādzītis” svin Lieldienas (ar krāsainu olu
izstādīti) un gatavo savu darbu izstādi.
11. maijā pl. 11:30 tikšanās pavasara noskaņās.
Senioru klubiņa „Pīlādzītis”
vadītāja Ilga Sīle

un Tīru mūsu planētu. Nedēļas nobeigumā –
30. aprīlī jau pl.10:00 piedalīsimies „Latvijas
talkā”. Nāc ar savu grābekli un gumijas zābakiem kājās – kopā padarīsim dzelzceļa apkārtni pievilcīgāku. Pēc darba – desu cepšana
– tās gan pašam jāņem līdzi (ja labs laiks, tad
ārā, ja „debesis dusmosies”, tad DC virtuvē).
 Maija pirmā nedēļa paies gatavojot
pārsteigumus – Māmiņdienai!
Ar 21. aprīli līdz 6. maijam DC pasākumu zālē aplūkojama senioru klubiņa „Pīlādzītis” radošo darbu izstāde „Re, ko mēs
mākam!”
Laipni aicināti uz izstādi!!!
Krāsainas Lieldienas vēlot –
DC kolektīvs!

Atmiņām
nav noilguma
25. martā, latviešu tautas sēru dienā,
atcerēties un pieminēt komunistiskā terora
upurus, Bebru pagasta iedzīvotāji pulcējās
pie Piemiņas akmens, kuru pirms astoņiem
gadiem atklāja pie Bebru pamatskolas. Atceres brīža dalībniekus uzrunāja Bebru pagasta
pārvaldes vadītāja Ilze Pabērza, Kokneses
novada represēto nodaļas vadītājs Andris
Freimanis un vēstures skolotāja Ieva Puniņa.
Kā klusa pateicība aizvesto un bojā gājušo
dvēselītēm, pie Piemiņas akmens tika nolikti
ziedi un rāmi dega sveču liesmiņas.
Kokneses Novada Vēstis

Kokneses novada
pensionāri!
Iepriekšējā avīzes numurā tika publicēta informācija par pensionāru ekskursiju uz Lietuvu 4. un 5. jūnijā. Sakarā ar
to, ka Delfinārijs jūnija mēnesī vēl nebūs
atvērts, iecerētā pensionāru ekskursija uz
Lietuvu tiek pārcelta uz 6. un 7. augustu.
Dalības maksa Ls 30. Sekojiet informācijai nākamajos avīzes numuros!
Kokneses Novada Vēstis atvainojas Helēnai Vasiļevskai par pieļauto kļūdu – nepareizi minēto uzvārdu avīzes marta numurā –
rakstā „Prieks par jauniešu rīcību”.

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Nāciet! Aicina interešu grupa „AURA”
Sevis attīstības centrs „AURA”, sadarbībā ar Dziedniecības centru „SIRIUS” no
Rīgas, sāk darbu Koknesē.
Jau Kokneses novada avīzītes 2010. gada
decembra numurā aicinājām uz Dziedniecības centra „SIRIUS” mācībspēku vadīto 6
nodarbību kursu „Pati daba lūdz: izmanto
manis dāvātās metodes! Atveseļo un harmonizē sevi!” Nu jau šis nodarbību kurss tuvojas
noslēgumam.
Šai laikā ir kopā sanākuši cilvēki, kam
rūp sava fiziskā un garīgā veselība, tās
saglabāšana,vēl vairāk – tās atjaunošana ar
dabas metodēm, savas personības un dzīves
harmonizēšana.
Pasaulē notiek spēcīgas enerģētiskas pārmaiņas, kuras jūtam – kā pārejošus veselības
un garastāvokļa traucējumus, bet neprotam
izskaidrot. Pasaulē nekas vairs nenotiek pa
vecam. Cilvēkus interesē globālās pārmaiņas
uz zemes, kas notiek pasaulē, uz kurieni ejam
– kas notiek ar cilvēci. Kas esmu es, ko es
dzīvē daru, kāds ir mans dzīves uzdevums,
sūtība. Tikai izzinot to, var iegūt iekšējo mie-
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ru, harmoniju, saprast un sakārtot savas dzīves notikumus, veselību. Jo, tikai mainoties
pašam uz labo, mainot savu dzīves uztveri,
var mainīties dzīve ap tevi!
Šajā gadā Koknesē ir uzsākusi darbību
„Sevis attīstības skola”, I kurss. Vienu reizi
mēnesī lasīt lekcijas, vadīt meditācijas, vienlaikus – arī dziedinot šai laikā, brauc dziedniecības centra „SIRIUS” vadītājs Oļegs Demidovs. Ir iespējams pieteikties arī uz privāto
dziedināšanas seansu pie Oļega Demidova,
par laiku jāvienojas ar viņu personīgi.
Pa šo pusgadu mums – vienādu interešu
cilvēkiem – ir radusies doma – organizēt neatkarīgu attīstības centru „AURA”, sameklēt un iekārtot piemērotas nelielas, mājīgas
telpas, kur varētu notikt šādas nodarbības,
pieņemt uzaicināti dziednieki, kuri jau ir
iemantojuši cilvēku cieņu un atzinību. Arī
mūsu vidū jau ir tādi, kuri var palīdzēt citiem:
organizēt pašatveseļošanās nodarbības, apgūt
dziedinošo garīgo praksi – klasisko REIKI,
dažādus masāžas veidus, enerģētisko dziedināšanu, ieteikt dabas līdzekļus sevis stiprinā-

šanai, liekot pašam cilvēkam domāt un aktīvi
darboties savas veselības sakārtošanā. Telpu
remontdarbi jau notiek. Aprīļa beigās jau ceram klausīties nodarbību savās jaunajās telpās Koknesē, Parka ielā 20 – 66.
Mūsu centrā pieņems Oļegs Demidovs,
Dziedniecības centra „SIRIUS” vadītājs, m.
t.: 27086627.
Mēs: Iveta – dziedniece, tel. 29193931,
Elza – dziedniece, tel. 26714265, Mārīte –
dziedniece, taro kārtis: tel. 26559008, masiere Gunita (punktu masāža, klasiskā, pēdu,
arommasāža: tel. 26479701, masiere Zita
(čampi un enerģētiskā masāža), kā arī visas
centra darbības brīvprātīga koordinatore –
tel. 22319558.
Par visiem interesējošiem jautājumiem,
kā arī – par labiem priekšlikumiem: kādus
dziedniekus vēlētos satikt Koknesē, lai nav
pašiem tālu jābrauc – uz Rīgu vai citur, zvaniet Zitai. Uzklausīsim, aicināsim, palīdzēsim. Ja spēsim, būsim priecīgi palīdzēt – visi
kopā:
Mūsu jaunais Attīstības centrs „AURA”.
Zita Dardzāne, Iveta Hveckoviča,
Elza Kočkere

14. maijā Kokneses novada tūrisma sezonas atklāšanas svētki!

„Kur gan citur, ja ne Koknesē, kurš gan cits, ja ne tu!”
Laikā, kad pāri visam viegli mirdzēs
zāles zaļais zīda mirdzums un maija saulē
sildīsies koku jaunās lapiņas, Kokneses tūrisma centrs aicina novada iedzīvotājus un
viesus piedalīties tūrisma sezonas atklāšanas
svētkos. 14. maija diena Koknesē būs aizraujošu notikumu pilna. Izvēlies savējo, nāc un
iesaisties!
Jau rīta agrumā uz andelēšanos pavasara tirgū aicinās Kokneses novada Zaļais
tirgus. Lai spirgtums un možs gars
būtu visai dienai, rīta agrumā tirgus
laukumā notiks iepazīšanās ar nūjošanas pamatelementu apmācību un
paraugdemonstrējumiem, pēc kuriem
paredzēta došanās nūjotāju rīta pārgājienā. Vēlāk būs dota iespēja nūjot pēc maršruta kartes ar dažādiem
atjautības uzdevumiem un pārsteigumiem, kas noslēgsies ar atpūtu un
gardu „Ugunszupu” brīvdienu piestātnē „Pērsejas”.
Visas dienas garumā tirgus laukumā notiks dažādas aktivitātes un
pasākumi. Iespējams, esi stiprākais Tūrisma
sezonas atklāšanas pasākuma dalībnieks?
Par to varēsi pārliecināties, spēkojoties svaru
bumbas celšanas un raušanas vingrinājumos,
kā arī virves vilkšanas sacensībās. Tevi noteikti uzjautrinās, atbalstīs un spēkus dos jau
pagājušajā gadā iepazītie mīmi „Infinitus”
pasākumā Koknesē – Sibor un Sidur. Starp
citu, šis pasākums notiks arī šovasar – 18.
jūnijā. Arī par šo pasākumu vairāk uzzināsi

šeit, jo tirgus laukumu pieskandinās Kokneses jaunie solisti.
Ja tomēr vēlaties mierīgāku atpūtu ar bērniem, tad arī par to būs padomāts, jo tirgus
laukumā varēsiet nogaršot dažādus kārumus
un vērot leļļu teātra izrādi, kuru kā ciemakukuli vedīs Bebru pirmsskolas izglītības iestāde „Bitīte”.
Vai zini, cik teikām un nostāstiem bagāta ir Koknese? Aizraujošā teiku un nostāstu

virpulī no Blaumaņa pagalma pa Kokneses
parku jūs ievedīs Kokneses amatierteātris tematiskā ekskursijā „Ar teikām un nostāstiem
satikties…”
Visas dienas garumā būsi gaidīts Kokneses pilsdrupās, kur tās varēsi apskatīt arī
no Daugavas un Pērses, laivojot. Šeit varēsi
izmantot iespēju būt vienam no pirmajiem,
lai izmēģinātu jauno aktīvās atpūtas piedāvājumu „Misija Koknese”. Tas ir apļveida

pārgājiens no Kokneses pilsdrupām uz „Pērsejām”, ietverot foto kolāžas uzdevumus un
meklējot atbildes, bet beidzamais posms –
došanās laivu braucienā uz sākumpunktu.
Dienas noslēgumā Kokneses pilsdrupās
vēsturiskās ekspozīcijas paviljona atklāšanas pasākums, loterija un aktīvāko tūristu
apbalvošana. Baudot īpašo pilsdrupu gaisotni, klausīsimies Ārijas Āres dzejas un Andra
Kristona dziesmu koncertu „Mēs esam ievīti
Kokneses vārdā”.
Tūrisma sezonas atklāšanas ietvaros, ikvienam būs iespēja apmeklēt
Kokneses peldbaseinu, kur varēsiet
ne tikai baudīt ūdens priekus, bet arī
relaksēties saunā un hidromasāžas
vannā, un tas viss par īpašu iepazīšanās cenu.
Pasākuma precīzu programmu saņemsiet nākamajā „Kokneses novada
vēstis” laikrakstā, vai sekojiet reklāmai. Informācija arī www.koknese.lv.
Visu nepieciešamo informāciju par notiekošajiem pasākumiem
14. maijā varēsiet saņemt tirgus laukumā Kokneses tūrisma centra informācijas
stendā, kur savus piedāvājumus reklamēs
arī novada tūrisma uzņēmēji! Šajā dienā,
piedaloties aktivitātēs, varēsiet iegūt dažādas balvas un, saņemot dalībnieka talonu,
piedalīties loterijā.
Aicinām aktīvi līdzdarboties, lai svētki
būtu gan mums pašiem, gan mūsu viesiem!
Anita Šmite
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Par ūdens līmeņa pazemināšanu
Pļaviņu HES ūdenskrātuvē 2011. gadā
2011. gada laika periodā no 15. jūnija
līdz 12. jūlijam AS „Latvenergo” ir paredzēts veikt Pļaviņu HES dambju augšas
bjefa nogāžu betona virsmas stiprinājumu
atjaunošanas remontdarbus mainīgajā ūdens
līmeņa zonā, kuru izpildei AS „Latvenergo” šajā periodā uzturēs pazeminātu ūdens
līmeni Pļaviņu HES ūdenskrātuvē robežās
no 68,80 m abs atzīmes līdz 68,50 m abs atzīmei, kas ir par 0,20 ÷ 0,50 m zemāk par
pieļaujamo ūdens līmeni (69,00 m abs) HES
ekspluatācijas laikā.
Šie darbi tiek veikti, lai nodrošinātu
hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju
drošu ekspluatāciju, atbilstoši likuma „Par
hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju
drošumu” un citu Latvijas Republikā spēkā
esošo normatīvo dokumentu prasībām.
Remontdarbu izpildes laikā tiek iekļautas arī tās dienas, kas nepieciešamas, lai
ūdenskrātuvi nostrādātu līdz paredzētajai
atzīmei un ūdenskrātuves līmeņa pacelšanai līdz normālam darba režīma līmenim.
Ūdens līmeņa pazemināšana Pļaviņu HES

ūdenskrātuvē līdz atzīmei 68,50 m abs
notiks pakāpeniski, atbilstoši Madonas reģionālās vides pārvaldes izsniegtās Ūdens
resursu lietošanas atļaujas (Nr. MA 10 DU
0019) nosacījumiem, ievērojot ūdenslīmeņa nostrādes ātrumu, kas nepārsniedz 0,3
m/stundā.
Šo darbu izpildei ir saņemta Latvijas
Republikas Vides ministrijas Valsts vides
dienesta apstiprinājuma vēstule.
Vērtējot, cik liela ūdens atkāpšanās
zona būs vērojama katrā pašvaldībā esošajās Daugavas krastos iekārtotajās pludmalēs, AS „Latvenergo informē”, ka tas atkarīgs no krastu reljefa, stāvuma vai lēzenuma
pakāpes. Ūdenskrātuves ietekmes zonā pašvaldībās esošajās pludmalēs iedzīvotājiem
jārēķinās ar ūdenslīmeņa pazemināšanos un
jāņem vērā iepriekšējo gadu pieredze.
AS „Latvenergo” cer uz situācijas izpratni par ūdens līmeņa pazemināšanas nepieciešamību Pļaviņu HES ūdenskrātuvē.
Sergejs Lokotkovs,
TEC Tehniskais direktors

Pedagoģiski medicīniskās komisijas
sēde 29. aprīlī
Kokneses novada pašvaldības pedagoģiski
medicīniskās komisijas (PMK) sēde notiks
2011. gada 29. aprīlī, Kokneses novada domes sēžu zālē, Melioratoru ielā 1, Koknesē.
Uz Kokneses PMK sēdi jāpiesakās iepriekš - tālr. 29687125, e-pasts: renkmane@inbox.lv, norādot izglītojamā vārdu un
uzvārdu, vecumu, izglītības iestādi un klasi,
pieteikšanas iemeslu (īsu problēmas formulējumu), pieteicēju un tālruņa numuru, deklarēto dzīvesvietu.
Izglītojamais uz PMK sēdi ierodas kopīgi ar vienu no vecākiem (aizbildņiem, bāriņtiesu, ja bērns ir ievietots audžuģimenē). Ja

Nāc talkā Latvijai!

Sākot no 30. marta līdz 27. aprīlim Lielās Talkas mājas lapā www.talkas.lv ir atvērta
talkošanas vietu reģistrācija – sadaļa „Reģistrē
savu talku!” Savu talkas vietu var rīkot un reģistrēt gan pašvaldības un izglītības iestādes,
gan organizācijas un uzņēmumi, kā arī ikviens
brīvprātīgais entuziasts, kurš 30. aprīlī vēlas
organizēt kolektīvu talku kādas noteiktas teritorijas sakopšanai. Reģistrējoties, obligāti
jānorāda attiecīgās talkas Atbildīgā persona,
kura būs tiesīga saņemt bezmaksas atkritumu
maisus saviem talciniekiem. Talkošanas vieta
gan jāsaskaņo ar talkas atbildīgiem attiecīgā
pagasta pārvaldē. Atbildīgās personas Kokneses novada domē - Tamāra Baltmane, tālr.
65133641, Bebru pagasta pārvaldē – Juris
Bārs, tālr. 26411238, Iršu pagasta pārvaldē –
Jānis Tuka, tālr. 65163673. Savukārt tie, kuri
neorganizē savu talkas vietu un nezina kādu
konkrētu teritoriju, kuru nepieciešams sakopt,

vecāki uz sēdi ierasties nevar, viņi rakstiski piekrīt bērna spēju, attīstības līmeņa
un veselības stāvokļa izvērtējumam un
pilnvaro personu, kura pārstāvēs bērna
intereses.
Ierodoties uz Kokneses novada PMK
sēdi, jāņem līdzi nepieciešamie dokumenti.
Lūgums nepieciešamos dokumentus iesniegt nedēļu pirms komisijas sēdes.
Sīkāka informācija par PMK un nepieciešamajiem dokumentiem pieejama mājas
lapā www.koknese.lv, sadaļā Pedagoģiski
medicīniskā komisija.
Komisijas vadītāja Inese Svence
30. aprīlī varēs pievienoties talciniekiem, kuri
talkos no www.talkas.lv reģistrētajām talkas
vietām. Bezmaksas atkritumu maisi būs pieejami tikai pie Atbildīgās personas un tikai
reģistrētajās vietās. Nekur citur Lielās Talkas
atkritumu maisus šogad nevarēs saņemt! Piepildītie atkritumu maisi jāatstāj reģistrētās talkas vietās un jāinformē talkas atbildīgais.
Atgādinājums. Talkošanas vieta nedrīkst
būt privāta teritorija! Tas nenozīmē, ka privāto teritoriju nedrīkst sakopt šajā dienā. Privāto teritoriju īpašniekiem pašiem jādomā par
atkritumu savākšanu un transportēšanu uz
atkritumu izgāztuvēm.
Juris Bārs, Lielās talkas
koordinators Kokneses novadā
Bebru pagastā iedzīvotāji tiek aicināti talkot
Meža parka estrādes teritorijā un Zutēnu kapos.
Iršu pagasta iedzīvotāji būs gaidīti uz
darbošanos Bulandu pilskalnā un Iršu kap-
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Nekustamā īpašuma
„Lāskalni” izsole
Kokneses novada dome pārdod otrā
atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli tai piederošā nekustamā īpašuma ar
kadastra Nr. 3260 004 0153 „Lāskalni”
Kokneses pagasta, Kokneses novadā -1/3
(vienu trešo) domājamo daļu no divstāvu
mājīpašuma (atsevišķs divistabu dzīvoklis
1. stāvā), palīgēkām un 0,7 ha zemes Pērses upes krastā.
Objekta izsoles sākumcena Ls 4000,
(četri tūkstoši latu).
Maksāšanas kārtība 100% Ls jāsamaksā:
1. Visa nosolītā cena divu nedēļu laikā
pēc izsoles protokola parakstīšanas;
2. Vai arī 30% no nosolītās cenas divu
nedēļu laikā pēc izsoles protokola parakstīšanas, pārējo summu divu gadu laikā no
līguma slēgšanas dienas, bet tad līgumā
paredzot likumiskos un soda procentus.
Izsole notiks 2011. gada 3. maijā
plkst. 11.00 Kokneses novada domes
telpās Melioratoru ielā 1, Kokneses
pagastā, Kokneses novadā. Pretendentu
pieteikšanās tiek reģistrēta līdz 2011.
gada 3. maija plkst. 9.00 domes ēkas 3.
kabinetā.
Pretendentiem līdz 2011. gada 3. maija plkst. 9.00 jāiemaksā drošības nauda
10% no izsoles sākumcenas, t.i., Ls 400,
(četri simti latus) un reģistrācijas maksa
Ls 20,00 (divdesmit lati) par ko apliecinoši dokumenti jāiesniedz pie pieteikuma
par piedalīšanos izsolē.
Drošības un reģistrācijas nauda ir
iemaksājama Kokneses novada domes
Reģistrācijas Nr. 90000043494 AS SEB
Banka UNLALV2X kontā LV22UNLA
0035900130701.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties
Kokneses novada domē 3. kabinetā un objektu apskatīt var pēc iepriekšējas saskaņošanas pa tālruni 65133634.
sētas sakopšanā.
Kokneses pagastā visi talkot gribētāji aicināti uz atklāto talkas dienu Atradzes kapsētā. Talkas sākums plkst. 9.00 – 12.00. Tāpat
šajā dienā talkas darbi notiks „Likteņdārzā”,
kā arī novada domes un iestāžu darbinieki,
spodrības mēneša ietvaros, sakops savā pārraudzībā esošās teritorijas.
Lielajā Talkā aicinām piedalīties ikvienu
Latvijas iedzīvotāju, kurš grib dzīvot tīrā un
nepiesārņotā vidē. Īpaši aicināti visi mājdzīvnieku turētāji sakopt ikdienā izmantotās teritorijas
savu mīluļu pastaigas vietām. Šis būtu piemērots laiks, lai tīrītu ceļa malas, parkus, māju
pagalmus un ietves, kur pārējiem iedzīvotājiem
tiek radītas neērtības, mājdzīvnieku atstāto „dāvanu” dēļ. Būsim saprotoši un rēķināsimies
viens ar otru, jo visi vēlamies dzīvot sakoptā un
tīrā vidē, par ko tikai visi kopā esam atbildīgi!
Uz tikšanos 30. aprīlī – Lielajā talkā!
Kokneses Novada Vēstis
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pasākumi novadā

Datums,
Pasākums
laiks
09. marts – Kokneses pagasta bibliotēkā būs apskatāma Kokneses PII
09. maijs
Gundega bērnu un darbinieku praktisko darbu izstāde.
24. aprīlī
plkst. 12.00
24. aprīlī
plkst. 12.00
24. aprīlī
plkst. 12.00
29. aprīlī
plkst. 19.00
30. aprīlī

3. maijā
plkst. 19.00

6. maijā
plkst. 14.00
7. maijā
7. maijā
12. maijā
plkst. 14.00
14. maijs
14. maijs
plkst. 20.00
27. maijā
23. jūnijs
plkst. 18.00

Norises vieta

Kokneses
pagasta
bibliotēka
Zaļā tirgus laukumā Lieldienu ieskandināšana, iedancošana Zaļā tirgus
un iešūpošana. Piedalās folkloras kopa “Urgas”, deju
laukums
kolektīvs “Liepavots” u.c.
“Šūpojies, saulīte, ābeļu dārzā!” – rotaļas, šūpošanās un
Bebri, “Galdiņu”
olu ripināšana kopā ar Lieldienu zaķi
pagalms
“...un atkal Lieldienas ir klāt. Iesim rotaļās, šūposimies,
Iršu centrs
ripināsim!”
Lielvārdes Tautas teātra izrāde “Viss par sievietēm”. Biļešu Kokneses
iepriekšpārdošana. Ieeja Ls 1,-. Izrādes dienā Ls 2,-.
kultūras nams
Koknese
Latvijas senioru koru tikšanās. Piedalās kolektīvi no:
Rīgas, Talsiem, Rēzeknes, Madonas, Jēkabpils, Ogres,
Bauskas, Jelgavas un Kokneses. Plkst. 10:00 koru
kopmēģinājums Kokneses kultūras namā, plkst. 13:00
Likteņdārzā kori stādīs ozolu un dziesmās pieminēs tos,
kuri neatgriezās Dzimtenē vai arī atgriezušies izdzisa,
necilvēcisko apstākļu novārdzināti.
Grupu Putnu Balle un PER piemiņas koncerts
Kokneses
Mārtiņam Freimanim “Tu esi mans draugs”. Koncertā kultūras nams
piedalās arī Kokneses teātra jaunieši ar M. Freimaņa
dzejas kompozīciju “Paspēlēsim paslēpes”. Biļešu
iepriekšpārdošana no 18.04. Ieeja Ls 4,- un Ls 3,-. Ja līdz
1. maijam nebūs nopirkts pietiekams biļešu skaits koncerta
nodrošinājumam, tas var tikt atcelts.
Bebri, tēlnieka
No 06.05 – 05.06. Latvijā jau 52. gadu norisināsies
V. Jākobsona
Starptautiskais mākslas festivāls “Mākslas dienas 2011”.
memoriālā
Mākslas dienu noskaņā – tēlnieka Laimoņa Blumberga
māja-muzejs
izstādes “Mūžīgais skaistums” atklāšana.
Pavasara tirgus.
Irši
Vidējās paaudzes deju kolektīva “Irši” 20. jubilejas
Iršu klubs
koncerts.
Kokneses
Neatkarīgā teātra “Kabata” Muzikāla pasaka bērniem un
kultūras nams
pieaugušajiem “PRINCESE UZ ZIRŅA”. Ieeja: Ls 1,50
un Ls 2. Biļešu iepriekšpārdošana.
Tūrisma sezonas atklāšana Koknesē.
Koknese
Bebri, tēlnieka V.
Muzeju nakts pasākums “Es savam kaimiņam…”
Bērzaunes amatierteātra izrāde H. Paukšs “Muitnieka
Jākobsona mājamāja” un citas aktivitātes.
muzejs
Kokneses estrādes vasaras sezonas atklāšanas koncerts.
Kokneses estrāde
Aizkraukles tautas teātra un Skrīveru amatierteātra izrāde Kokneses estrāde
R. Blaumanis, “Skroderdienas Silmačos”. Pēc izrādes
zaļumballe, spēlē grupa “Sikspārnis”.

18. aprīlī Bebru aptiekā bez maksas
būs iespējams veikt acu iekšējā spiediena
pārbaudi (glaukomas risks). Iepriekšēja
pierakstīšanās pa tālr. 65164414.
Cepu gardas mājas tortes no dabīgām
izejvielām! Cena: 5ls/kg. Pasūtījumu jāveic nedēļu iepriekš. Mob. tālr. 26456872;
e-pasts: mazinjaa5@inbox.lv
Vēlos īrēt 1 istabu vai 2 istabu dzīvokli Koknesē ar visām ērtībām vai daļējām ērtībām! Tel. nr. 28300432
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Sirsnīgs paldies Līgai Pērkonei par
nesavtīgo palīdzību ikdienā!
Iedzīvotāji Bebru pagasta „Sprīdīšos”

Sirsnīgs paldies Velgai Feldmanei,
Sarmītei Rodei, Vecbebru profesionālās
vidusskolas mācību virtuves kolektīvam, īpaši Vinetai Grinšponei, visiem,
kuri domās un darbos bija kopā ar mani,
dzīvesbiedru Ivanu Popoviču mūžībā
pavadot.
Rudīte Gailīte

ATVĒRTO DURVJU DIENAS
VECBEBRU PROFESIONĀLAJĀ
VIDUSSKOLĀ
2011. gada 13. aprīlī, 27. aprīlī
DIENAS KĀRTĪBA
9.30 – 10.00 – reģistrācija, uzziņas materiālu, bukletu saņemšana
10.00 – 10.45 – apsveikums, informācija par skolu, izglītības programmām,
eksāmeniem, kvalifikācijas praksi, valsts
stipendiju, ESF mērķstipendiju, interešu
izglītību
10.45 – 11.45 – iepazīšanās ar mācību kabinetiem, mācību procesu, dienesta viesnīcu
11.45 – 12.15 – pusdienas skolas ēdnīcā
Uzsākot darbu Kokneses pilsdrupu
vēsturiskās ekspozīcijas paviljonam, Kokneses novada domes aģentūra „Kokneses
tūrisma centrs” aicina darbā kultūras tūrisma gidu, darba alga sākot no 310 Ls.
Faktiskās darba vietas adrese: Kokneses pilsdrupas, Koknese, Kokneses novads, LV-5113
Galvenie darba pienākumi:
jaunu tūrisma piedāvājumu
izstrādāšana un vadīšana,
 ekskursiju sagatavošana un vadīšana,
 suvenīru tirdzniecība.
Prasības:
 radoša pieeja tūrisma piedāvājumu
veidošanā,
 komunikabilitāte,
 prasme strādāt komandā,
 labas latviešu, krievu un angļu
valodas zināšanas.
CV sūtīt līdz š. g. 26. aprīlim uz epastu: turisms@koknese.lv vai personīgi
iesniegt Kokneses tūrisma centrā, Melioratoru 1, 1. stāvā, Koknesē, Kokneses
novadā.
Tālr. 65161296, 29275412.


ziņas no Kokneses novada
Dzimtsarakstu nodaļas
2011. gada marta mēnesī
reģistrēti 5 jaundzimušie.
Mēs nepazūdam, tikai pārceļamies
no zemes,
pēdu pēdā nostaigātās, no liepām,
ābelēm un kļaviem,
no saviem pagalmiem, uz Dieva sētu.
/A. Līce/
Mūžībā pavadīti:
Ivans Popovičs (1936. g.)
Modris Lipsis (1953. g.)
Pēteris Saldavs (1950. g.)
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