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Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālā lauksaimniecības pārvalde ar 27.04.2010.
lēmumu LEM-2 apstiprinājusi projektu Nr. 10-04-L32100-000119 „Kokneses kultūras nama 
rekonstrukcija”

Projekta attiecināmās izmaksas – 140 000 Ls •	
ES finansējums – 105 000 Ls •	
Novada finansējums – 35 000 Ls •	
Neattiecināmās izmaksas finansē novads.•	

 turpinājums 2. lpp. 

Nomazgāsim putekļus no savas dvēseles, lai varētu ieraudzīt dzīvi jaunā gaismā.
/Alberts Zarāns/
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KOKNESE
BEBRI    IRŠI

Nav skaistāka akorda par mātes dotu mīļu vārdu,
nav skaistāka mirdzuma par mātes acu spožumu. /V. Maldonis/

Esiet sveicināti laikā, kad pāri visam 
viegli mirdz zāles zaļais zīda karogs. Mai-
ja saulē sildās koku jaunās lapiņas. Smar-
žīgs kā narcises zieds mostas ik rīts.

Maijs atnesis mums ne tikai ziedēšanu 
dabā, bet arī mūsu valstij svarīgus atceres 
brīžus. „Tā bija saulainākā diena Latvi-
jas valsts vēsturē”, par 4. maiju pirms 20 
gadiem, kad tika pieņemta Latvijas Re-
publikas Neatkarības deklarācija, sagai-
dot svētkus, teica viens no Atmodas laika 
iezvanītājiem – Dainis Īvāns. 

Koknesē, Daugavas vidū, Likteņdārzā 
aug iestādītās ābelītes. Vai arī Latvija nav 
kā ābele, kas izdzīvo pat bargā salā un uz-
zied baltiem ziediem, kamēr vien mēs to 
lolojam? 4. maijā pie Brīvības pieminekļa 
Dainis Īvāns sacīja: „Mēs atrodamies uz 
laimīgas salas izplatījumā, ko sauc par 
Latviju, par Latvijas brīvības dārzu.” 
Mums pašiem šis brīvības dārzs ir jākopj 
un jānosargā. Ticēsim, ka pēc gadiem 
varbūt mēs paši vai mūsu bērni sagaidīs 
brīvības dārza augļus.

„Maijā, kad daba dzied pasaulei dzī-
vības dziesmu, svinam vēl kādus klusus 
un skaistus svētkus – Mātes dienu. Viens 
riņķis pasaulē ir mūžīgs, lai ko jūs mek-
lētu, jūs atradīsiet Māti”, teicis maijā 
dzimušais dzejnieks Imants Ziedonis. Vis-
skaistāko valodu bez vārdiem runā mātes 
rokas, glāstot, mierinot un ticot.

15. maijā tiek svinēta ģimenes diena. 
Lai gan vērtības mainās, tomēr ģimene jop-
rojām ir sabiedrības pamats. Ģimene – tas ir 
atbalsts mūsu ikdienas gaitām, mūsu mīlestī-
ba un prieks. Ikvienai ģimenei šajos svētkos 
vēlam saticību, veselību un mīlestību.

Šoreiz, 23. maijā, sagaidīsim arī Va-
sarsvētkus. Ar Vasarsvētkiem izbeidzas 
pavasara sezona un iesākas vasara. Va-
sarsvētki svinami 50 dienas pēc Lieldie-
nām un ticējumos, sadzīves ieražās var at-
rast dažas latviskas iezīmes – tas ir laiks, 
kad laukos un tīrumos valda lielā sējas 
rosība, atlidojušie putni iekārto savus mā-
jokļus, un laime gaidāma tai mājā, kuras 
paspārnē bezdelīgas taisa ligzdas. 

Lai mums priecīgs un gaišs ziedēša-
nas un lielās rosības laiks!

Anita Šmite, Sarmīte Rode

„Par tīru pasauli!” – ar šo moto 15. mai-
ja vakarā Latvijas muzejos būs gaidīti ap-
meklētāji Muzeju nakts pasākumos. Eiropas 
valstīs atsaucību guvusī muzeju akcija Lat-
vijā notiks jau sesto pavasari, bet trešo reizi 
tēlnieka Voldemāra Jākobsona memoriālajā 
mājā – muzejā Bebru pagasta „Galdiņos”. 
Muzeju nakts pasākums „Rozēm kaisu ista-
biņu!” pulksten 19 sāksies ar Taurupes pa-
gasta dramatiskā kolektīva izrādi: Augusts 
Saulietis „Kad pašam sava saimniecība”. 
Tā būs brīnišķīga iespēja muzejā ne tikai sa-
gaidīt nakti, bet arī noskatīties teātra izrādi! 
Pēc izrādes sekos Induļa Burkas fotogrāfiju 
izstādes atklāšana un viņa grāmatas „Nepa-

teiktie vārdi” prezentācija. Gan bērni, gan 
pieaugušie varēs piedalīties interaktīvā spēlē 
„Tīra mana tēva sēta, izpušķots pagalmiņš”, 
lai pēc tam veiktu kādu īpašu rituālu – „Gal-
diņu” iesvētīšanu jaunajai sezonai! Pulksten 
21.30 ar tautasdziesmu koncertu „Sidrabota 
liepa auga pie bāliņa namdurvīm” muzeju ie-
skandinās pagasta vokālais ansamblis „Bitī-
tes”. Varēsim dziedāt līdzi, kā arī uzdancot uz 
simtgadīgās dēļu grīdas! Vakarēšana turpinā-
sies pie ugunskura muzeja dārzā. Visskaistā-
kās dziesmas uz ģitāras spēlēs Antra Ķimene, 
bet sasildīties varēs nobaudot „Voldiņa” tēju! 
Būsiet gaidīti ciemiņi „Galdiņos”!

Sarmīte Rode, muzeja vadītāja

15. maijā uz Muzeju nakti „Galdiņos”!

Apstiprināts projekts
“kokneses kultūrAs nAmA rekonstrukcijA”

1. Uzdot Sociālo jautājumu un veselības 
aprūpes pastāvīgajai komitejai iegūt un apko-
pot papildus informāciju par veselības aprū-
pes pieejamību reģionā un sagatavot vēstuli 
Veselības ministrijai un Saeimas Sociālo un 
darba lietu komisijai ar ierosinājumiem vese-
lības aprūpes uzlabošanai.

2. Uzdot Kokneses apvienotajai pašvaldī-
bu būvvaldei vienu reizi ceturksnī sniegt paš-
valdībai informāciju par izsniegtajām būv-
atļaujām Kokneses novadā un būvniecības 
procesa atbilstību normatīvo aktu prasībām.

2.1. Jautājumu par vides aizsardzību iz-
skatīt septembra domes sēdē.

2.2. Lai saņemtu informāciju par plānoto 
mežu izciršanu Kokneses novada teritorijā, 
uz maija domes sēdi uzaicināt Valsts meža 
dienesta un AS „Latvijas valsts meži” Vidus-
daugavas mežsaimniecības amatpersonas.

3. Apstiprināt sociālā budžeta izpildi 

2010. gada 1. ceturksnī .
4. Apstiprināt sociālo jautājumu un vese-

lības aprūpes komitejas 21.04.2010. lēmumu 
par AS Latvenergo dāvinājuma “Elektrības 
norēķinu karte – 500 kWh” trūcīgajām māj-
saimniecībām skaitā 123 (viens simts divdes-
mit trīs) karšu kopējā vērtībā 4569,45 (četri 
tūkstoši pieci simti sešdesmit deviņi lati un 
45 santīmi) un papildus pieprasījumā 50 
(piecdesmit) kartes kopējā vērtībā 1857,50 
(Viens tūkstotis astoņi simti piecdesmit septi-
ņi lati un 50 santīmi) pieņemšanu.

5. Apstiprināt Kokneses novada domes 
saistošos noteikumus Nr. 8 ”Par sociālās 
palīdzības pabalstiem Kokneses novadā”.

6. Apstiprināt pašvaldības aģentūras 
“Kokneses tūrisma centrs” budžeta izpildes 
gaitu 2010. gada 1. ceturksnī.

7. Apstiprināt pašvaldības aģentūras 
“Kokneses sporta centrs” budžeta izpildes 

2010. gada 28. aPRīļa domeS Sēdē NoLēma:
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gaitu 2010. gada 1. ceturksnī.
8. Apstiprināt maksas pakalpojumus 

Kokneses pašvaldības aģentūrā „Kokneses 
tūrisma centrs”.

8.1. Lēmums stājas spēkā ar 2010. gada 
1. maiju.

9. apstiprināt Kokneses novada 2010.
gada atklāto sporta spēļu nolikumu (ar no-
likumu var iepazīties pašvaldības mājas lapā 
www.koknese.lv).

10. Informēt novada iedzīvotājus par ies- 
pējamiem sodiem par administratīviem pār-
kāpumiem.

10.1. Uzdot lauksaimniecības konsul-
tantiem Kokneses novadā apsekot lauku ne-
kustamos īpašumus un sagatavot sarakstu ar 
nesakoptajām teritorijām.

10.2. Risināt jautājumu par degvielu valsts 
policijas automašīnai Kokneses novadā.

11. Uzdot Attīstības nodaļas vadītājai A. 
SVENCEI:

11.1. Apkopot un aktualizēt informāciju 
par uzņēmējdarbību novadā;

11.2. Līdz 2010. gada 30. jūlijam saga-
tavot un noorganizēt tikšanos ar novada uz-
ņēmējiem.

12. Maija domes sēdē skatīt jautājumu 
par novada attīstības programmas izstrādes 
uzsākšanu.

13. apstiprināt Kokneses novada do-
mes attīstības nodaļas nolikumu (ar noli-
kumu var iepazīties pašvaldības mājas lapā 
www.koknese.lv).

14. Apstiprināt Kokneses novada domes 
saistošos noteikumus Nr. 7 „Par grozījumiem 
27.01.2010. saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par 
Kokneses novada domes budžetiem 2010. 
gadam” (ar saistošajiem noteikumiem var ie-
pazīties novada domē un pagastu pārvaldēs).

15. Pieņemt zināšanai Kokneses novada 
domes priekšsēdētāja V. Cīruļa un izpilddirek-
tora J. Baltmaņa informāciju par 2009. gada 2. 
pusgadā pieņemto lēmumu izpildes gaitu.

16. Piešķirt daļu ikgadējā atvaļinājuma 
novada domes priekšsēdētājam Viesturam 
CīRULIm, četras kalendāra nedēļas un di-
vas dienas no 2010. gada 6. maija līdz 2010.
gada 4. jūnijam (ieskaitot).

16.1. V. Cīruļa atvaļinājuma laikā domes 
priekšsēdētāja pienākumus veikt domes priekš-
sēdētāja vietniekam mārim ReINBeRgam.

17. Pašvaldības gadatirgu organizēt 2010.
gada 12. jūnijā. Atbildīgais par gadatirgus 
organizēšanu: Dainis Ginters – Pašvaldības 
policijas priekšnieks.

18. Noteikt, ka uz brīvdabas izrādi 23. 
jūnijā biļetes cena:

- iepriekšpārdošanā – 3,- Ls;
- izrādes dienā – 5,- Ls.
18.1. Uzdot kultūras nama direktorei I. 

Strazdiņai nodrošināt biļešu iepriekšpārdoša-
nu Bebru un Iršu pagastos.

19. Piekrist vēstulē minētajām izmaiņām 
vilcienu kustības grafikā vasaras sezonai 
maršrutos: Rīga-Rēzekne-Zilupe; Rīga-Dau-
gavpils; Rīga-Krustpils; Rīga-Gulbene.

19.1. Par izmaiņām informēt novada ie-
dzīvotājus un publicēt tās Kokneses Novada 
Vēstīs.

19.2. Lūgt A/S „Pasažieru vilciens” vil-
ciena-ekspresis „Dinaburga” kustības saraks-
tā iekļaut papildus pieturu „Koknese”.

20. Izvirzīt 2010. gada “Daugavas Savie-
nības” balvas piešķiršanai Folkloras kopu „Ur-
gas”, „Tīne” un spēlmaņu kopas „Skutelnieki” 
vadītāju Ingunu Žogotu par ieguldīto darbu 
folkloras kustības atjaunošanā, tautas tradīciju 
saglabāšanā, kopšanā un popularizēšanā.

21. No sadzīves tradīciju līdzekļiem pie-
šķirt:

21.1. 100,-Ls (viens simts latus) 9. klases 
izlaiduma organizēšanai Bebru pamatskolā.

21.2. 100,-Ls (viens simts latus) 9. klases 
izlaiduma organizēšanai Pērses pamatskolā;

21.3. 100,-Ls (viens simts latus) 9. klašu 
izlaiduma organizēšanai I. gaiša Kokneses 
vidusskolā.

22. Uzdot nekustamā īpašuma Parka ielā 
15A (nepabeigta jaunbūve) īpašniekam līdz 
2010. gada 28. maijam savest kārtībā jaunbū-
vi un tās apkārtni (savākt atkritumus, aiznag-
lot logus un durvis u.c.).

22.1. Ja iepriekš norādītajā laika posmā 
īpašums Parka ielā 15A netiek sakopts, uzdot 
Pašvaldības policijai sastādīt administratīvo 
protokolu un administratīvajai komisijai so-
dīt jaunbūves īpašnieku Mārtiņu OZOLU, 
atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

23. Piekrist, ka pirmsskolas izglītības 
iestāde „gundega” uz darbinieku atvaļi-
nājumu laiku tiek slēgta no 2010. gada 21. 
jūnija līdz 2010. gada 3. augustam.

24. Atbalstīt biedrības „Bites” ieceri par 
aktīvās atpūtas vietas izveidi Bebru pagastā, 
izveidojot laukumus sporta spēlēm un uz-
stādot aprīkojumus brīvā laika pavadīšanas 
nodarbībām, un piekrist, ka biedrība „Bites” 
iesniedz projekta pieteikumu Eiropas Lauk-
saimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 
ietvaros „Latvijas Lauku attīstības program-
mas 2007. – 2013. gadam” LEADER pieejas 
īstenošanas 413. pasākuma „Lauku ekonomi-
kas dažādošana un dzīves kvalitātes veicinā-
šana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 
teritorijā” 5.2. aktivitātē „Iekārtu, tehnikas, 
aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un 
programmu nodrošinājuma iegāde un uzstā-
dīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko 
aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotā-
jiem”, Aizkraukles rajona partnerības stratē-
ģijas rīcībā „Sabiedrisko aktivitāšu veicinā-
šana – vides sakopšanas, sporta un atpūtas 
infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana”.

2. Projekta atbalstīšanas gadījumā no 
pašvaldības budžeta garantēt:

2.1. 10% jeb Ls 2000,- līdzfinansējumu;
2.2. projekta neattiecināmās izmaksas 

1633,28 Ls apmērā.
25. Atbalstīt biedrības „Koknesei” ieceri 

par Kokneses pilsdrupu vēstures ekspozīcijas 
pārvietojamā paviljona iegādi un uzstādīšanu 
Kokneses pilsdrupās apmeklētāju informāci-
jas nodrošināšanai un izglītošanai par Kokne-
ses kultūrvēsturisko mantojumu, un piekrist, 
ka biedrība „Koknesei” iesniedz projekta 
pieteikumu Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA) ietvaros „Latvijas 
Lauku attīstības programmas 2007.-2013.ga-
dam” LEADER pieejas īstenošanas 413. pa-
sākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un 
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 
stratēģiju īstenošanas teritorijā” 5.2. aktivitātē 
„Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas 
tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma ie-
gāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide 
sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem 
iedzīvotājiem”, Aizkraukles rajona partnerī-
bas stratēģijas rīcībā „Izglītības, kultūras ak-
tivitāšu veicināšana un kultūras mantojuma 
saglabāšana un pilnveidošana”.

25.1. Projekta atbalstīšanas gadījumā 
no pašvaldības budžeta garantēt 10% jeb Ls 
2000,- līdzfinansējumu.

 no 1. lpp. 

2010. gada 27. janvārī                                                                        SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 4
Kokneses novada Kokneses pagastā                                                     (protokols Nr. 1, lēmums Nr. 4)

GROZĪJUMI
2010. gada 31. martā                                                                          SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 6
Kokneses novada Kokneses pagastā                                               (protokols Nr. 3, lēmums Nr. 7.8.2)

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
 21. pantu un likuma “ Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta 4. daļu

PaR NeKUSTamĀ īPaŠUma NodoKļa aTVIegLoJUmIem
KoKNeSeS NoVadĀ 2010. gadĀ

1. Saskaņā ar LR likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli” Kokneses  novada dome  ap-
stiprina sekojošus nekustamā īpašuma nodokļa  atvieglojumus:

1.1. Vientuļiem pensionāriem, ja nav noslēgts uzturlīgums ar citu personu  – 50%;
1.2. Pirmās un otrās grupas invalīdiem – 50%;
1.3. Daudzbērnu ģimenēm, kurās ir trīs, četri un pieci bērni – 25%;
1.4. Daudzbērnu ģimenēm, kurās ir  seši un vairāk bērni – 50%;
1.5. Černobiļas AES avārijas seku likvidatoriem un to ģimenes locekļiem – 50%;
1.6. Trūcīgām personām  vai ģimenēm – 90%;
1.7. Maznodrošinātām personām vai ģimenēm – 70%

2. Minētos atvieglojumus ir tiesīgi sa-
ņemt tie nodokļa  maksātāji:

2.1. kuri dzīvo Kokneses novada teritorijā;
2.2. ja viņi īpašumu nav nodevuši lietoša-

nā citai personai;
2.3. ja zeme iepriekšējā gadā ir bijusi ap-

strādāta.
21 Otrā punkta nosacījumi neattiecas uz 1.6. 

un 1.7. punktos minētajām personām, kurām 
pieder dzīvokļa īpašums  vai   mājīpašums.

3. Lai saņemto nodokļa atvieglojumus, īpa-
šuma īpašniekam vai lietotājam novada domē 
jāiesniedz pašrocīgi parakstīts iesniegums un 
tam jāpievieno dokumentu kopijas, kas aplie-
cina pamatu atvieglojumu saņemšanai.

4. Iesniegums  nav jāiesniedz  vientuļa-
jiem pensionāriem.

5. Par iesniegto ziņu pareizību atbild ie-
sniedzējs, bet novada domei ir tiesības veikt  
pārbaudi un nepareizu ziņu iesniegšanas ga-
dījumā, nākošajā gadā lemt par atvieglojumu 
nepiešķiršanu.
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Pakalpojuma veids maksa (Ls)
Pilsdrupu apmeklējums:

- pieaugušajiem;
- skolēniem, studentiem, pensionāriem (uzrādot apliecību)
- gada karte
- ģimenes biļete (divi pieaugušie un līdz 4 bērni)
- gida stāstījums pilsdrupās ~ 15-20 min. personai

Atlaides grupām:
10 – 19 personas
19 un vairāk personas

Bezmaksas ieeja:
Pirmsskolas vecuma bērniem;	
Politiski represētajām personām (uzrādot apliecību)	
Invalīdiem (uzrādot apliecību)	

0,70
0,30
1,50
1,50
0,30

5%
10%

Pilsdrupu teritorijas noma pasākumiem 40,00 par stundu
Naudas kalšana 1,50
Šāviens ar lielgabalu 15,00
Kāzu uzvedumi 15,00
Gida pakalpojumi (iepriekš piesakot)

latviešu valodā- 
svešvalodā- 

10,00 par stundu
12,00 par stundu

Faksa pakalpojumi (1 lpp) 0,50
Kopēšana (1 lappuse) 0,05
Skenēšana (1 vienība) 0,10
Maksas konsultācijas tūrisma jautājumos (juridiskām personām, kuru 
juridiskā adrese reģistrēta ārpus Kokneses novada)

20.00 par stundu

APSTIPRINĀTI
ar Kokneses novada domes

28.04.2010. sēdes lēmumu Nr. 5

Maksas pakalpojuMi kokneses novada doMes aģentūrā 
„kokneses tūrisMa centrs” 

Kokneses novada dome apstiprina sekojošus maksas pakalpojumus Kokneses pašvaldības 
aģentūrā „Kokneses tūrisma centrs”:

2010. gada 28. aprīlī                                                           
SaISToŠIe NoTeIKUmI Nr. 8 
Kokneses novada Kokneses pagastā

APSTIPRINĀTI
ar Kokneses novada domes

28.04.2010. lēmumu Nr. 3.2
(protokols Nr. 4)

Par sociālās Palīdzības 
Pabalstiem KoKneses 

novadā
Izdoti, pamatojoties uz

               Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma 35. panta

ceturto un piekto daļu,
Ministru kabineta 2010. gada 30. marta 

noteikumu Nr. 299 „Noteikumi par ģimenes 
vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par 

trūcīgu” 19.3. punktu. 
Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra 

noteikumu Nr. 1036 
„Audžuģimenes noteikumi” 43. punktu

likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā” 14. panta sesto daļu,25. panta pirmo 

daļu un 26. panta otro daļu.

1. VISPĀRīgIe NoTeIKUmI

1.1. Saistošie  noteikumi nosaka Kokne-

ses novada sociālās palīdzības pabalstu (turp-
māk tekstā – pabalsts) veidus un apmērus, 
kritērijus un ienākumu un materiālā stāvokļa 
līmeni, lai noteiktu ģimenes vai personas – 
Kokneses novada iedzīvotāju – atbilstību 
trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (per-
sonas) statusam, pabalstu piešķiršanas un iz-
maksas kārtību personām (ģimenēm),  kuras 
ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, kā arī pie-
ņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēša-
nas kārtību.

1.2. Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt 
novada sociālās palīdzības sistēmu, kas no-
drošinātu finansiālo atbalstu maznodrošinā-
tām personām (ģimenēm), lai apmierinātu to 
pamatvajadzības un veicinātu viņu līdzdarbī-
bu savas situācijas uzlabošanā.

1.3. Novada dome izmaksā citus pabal-
stus pēc tam, kad apmierināts pamatots no-
vada trūcīgo iedzīvotāju pieprasījums pēc pa-
balsta garantētā minimālā ienākuma līmeņa 
nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta.

1.4. Novadā noteikto pabalstu izmaksu 
organizē Kokneses novada domes sociālais 
dienests (turpmāk SD), kurš savā darbībā ie-
vēro pastāvošo normatīvo aktu prasības.

1.5. Šie noteikumi ir saistoši visām Kok-
neses novada administratīvajā teritorijā dek-
larētām personām.

1.6. Kokneses novadā ir noteikti šādi 

pabalstu veidi:
1.6.1. pabalsts garantētā minimālā ienā-

kuma līmeņa nodrošināšanai;
1.6.2. dzīvokļa pabalsts;
1.6.3. pabalsts medicīnas pakalpojumu 

apmaksai;
1.6.4. pabalsts bērna izglītībai un audzi-

nāšanai;
1.6.5. pabalsts bāreņiem;
1.6.6. pabalsts audžuģimenēm;
1.6.7. vienreizējs pabalsts ārkārtas situ-

ācijā.

2. TRŪCīgaS ĢImeNeS (PeRSoNaS) 
STaTUSa NoTeIKŠaNaS KRITēRIJI

2.1. Trūcīgas ģimenes (personas) statuss 
tiek piešķirts saskaņā ar Latvijas Republikas 
Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumiem 
Nr. 299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi 
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”.

2.2. Vērtējot ģimenes (personas) atbil-
stību trūcīgas ģimenes (personas) statusam, 
par īpašumu šo noteikumu izpratnē netiek 
uzskatīta lauksaimniecībā izmantojama zeme 
līdz 5 ha, kas ir paredzēta mājsaimniecības 
uzturēšanai. 

3. maZNodRoŠINĀTaS 
ĢImeNeS (PeRSoNaS) STaTUSa 

NoTeIKŠaNaS KRITēRIJI
3.1. Pašvaldībā noteiktais maznodrošinā-

tas ģimenes (personas) ienākumu līmenis ir 
Ls 120,00 vienai personai mēnesī.

3.2. Statusu piešķir ģimenei (personai) 
atbilstoši Ministru kabineta 30.03.2010. no-
teikumiem Nr. 299 „Noteikumi par ģimenes 
vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par 
trūcīgu”.

3.3. Vērtējot ģimenes (personas) atbil-
stību maznodrošinātas ģimenes (personas) 
statusam, par īpašumu šo noteikumu izpratnē 
netiek uzskatīta lauksaimniecībā izmantoja-
ma zeme līdz 5 ha, kas ir paredzēta mājsaim-
niecības uzturēšanai. 

4. PaBaLSTS gaRaNTēTĀ 
mINImĀLĀ IeNĀKUma LīmeŅa 

NodRoŠINĀŠaNaI
4.1. Kokneses novadā noteiktais garantē-

tais minimālā ienākumu līmenis un pabalsta 
apmērs garantētā minimālā ienākuma līme-
ņa nodrošināšanai vienai personai noteikts 
atbilstoši Ministru kabineta 15.12.2009. no-
teikumos Nr. 1489 „Noteikumi par garantē-
to minimālo ienākumu līmeni” paredzētajai 
kārtībai.

4.2. Pabalstu piešķir ģimenei (personai), 
kurai noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes 
(personas) statusam atbilstoši Ministru kabi-
neta 30.03.2010. noteikumiem Nr. 299 „No-
teikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 
personas atzīšanu par trūcīgu”.

4.3. Pabalstu piešķir, aprēķina un izmak-
sā atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 17. 
jūnija noteikumiem Nr. 550 „Kārtība, kādā 
aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pa-
balsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa 
nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par 
līdzdarbību”.

4.4. Vienojoties ar pabalsta pieprasītāju, 
pabalstu var izmaksāt naudā vai natūrā (ap-
maksājot bērnu ēdināšanas izdevumus skolā 
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vai bērnudārzā vai apmaksājot pakalpojumus 
(preces), kas nepieciešami personas vai tās 
ģimenes locekļu pamatvajadzību apmierinā-
šanai).

5. PaBaLSTS medICīNaS 
PaKaLPoJUmU aPmaKSaI

5.1. Pabalsts tiek piešķirts, izvērtējot per-
sonas (ģimenes) ienākumus atsevišķi šādām 
grupām:

5.1.1. ģimenēm ar bērniem, kā arī ģime-
nēm, kurās ir personas darbspējas vecumā, 
un kuru ienākumi uz vienu personu ir mazāki 
par Ls 120,00;

5.1.2. pensijas vecuma personām, kuras 
dzīvo vienas un kuru ienākumi uz vienu per-
sonu mazāki par Ls 160,00;

5.1.3. ģimenēm, kurās nav darbspējīgu 
personu un kuru ienākumi uz vienu personu 
mazāki par Ls 140,00;

5.2. Pabalsta ārstēšanās un medika-
mentu iegādes, veselības apdrošināšanas 
polises iegādes izdevumi tiek segti 50% ap-
mērā, bet ne vairāk par Ls 40,00 vienai per-
sonai (ģimenei) gadā. Pabalsts tiek piešķirts, 
pamatojoties uz dokumentiem, kas pierāda 
minētos izdevumus (stingrās uzskaites EKA 
čeki vai kvītis ārsta izrakstīto recepšu medi-
kamentiem, kuri nav iekļauti valsts kompen-
sējamo medikamentu sarakstā).

5.2.1. pabalsta operāciju, onkoloģisku 
slimību ārstēšanās izdevumi tiek segti 50% 
apmērā, bet ne vairāk par Ls 100,00 vienai 
personai gadā. Pabalsts tiek piešķirts, pama-
tojoties uz dokumentiem, kas pierāda minē-
tos izdevumus (stingrās uzskaites EKA čeki 
vai kvītis ārsta izrakstīto recepšu medika-
mentiem).

5.3. Pabalsta briļļu iegādes izdevumi 
bērniem tiek segti 50% apmērā, bet ne vairāk 
par Ls 40,00 vienai personai gadā. Pabalsts 
tiek piešķirts, pamatojoties uz dokumentiem, 
kas pierāda minētos izdevumus (stingrās uz-
skaites EKA čeki vai kvītis).

6. PaBaLSTS BēRNa IZgLīTīBaI UN 
aUdZINĀŠaNaI

6.1. Tiesības saņemt pabalstu ir trūcīgām 
un maznodrošinātām ģimenēm, kurās ir ne-
pilngadīgi bērni:

6.2. pabalsts skolas piederumu iegā-
dei Ls 20,00 vienam skolēnam, kurš mācās 
vispārizglītojošā skolā un Ls 10,00 vienam 
skolēnam, kurš mācās internātskolā. Pabalstu 
izmaksā vienu reizi gadā vasaras brīvlaikā 
pirms jaunā mācību gada sākuma;

6.3. pabalsts ceļa izdevumu apmaksai 
studentiem, arodskolu un koledžu audzēk-
ņiem pabalsts līdz Ls 20,00 tiek piešķirts I 
(septembris-decembris) un II (janvāris-jūnijs) 
mācību semestrī, iesniedzot sociālajā dienes-
tā izglītības iestādes izziņu, ka ir sekmīgs 
audzēknis, un pamatojoties uz dokumentiem, 
kas pierāda minētos izdevumus;

6.4. pabalsts pirmsskolas izglītības iestā-
žu pakalpojumu apmaksai Ls 40,00 vienam 
bērnam. Pabalstu piešķir uz trim mēnešiem.

6.5. pabalsta brīvpusdienas skolā ap-
mērs vienai dienai noteikts saskaņā ar pa-
kalpojuma sniedzēja noteikto komplekso 
pusdienu maksu. Brīvpusdienas skolā tiek 

piešķirtas uz laiku no 01. septembra līdz 31. 
decembrim un to apmaksa tiek pagarināta 
no 02. janvāra līdz 30. maijam, ja iztikas lī-
dzekļu deklarācija noteiktajos termiņos tiek 
atjaunota. Pabalsta summa tiek pārskaitīta 
ēdināšanas uzņēmumam, kurš nodrošina ēdi-
nāšanu.

Brīvpusdienas piešķiramas trūcīgo un 
maznodrošināto ģimeņu bērniem, kuri vasa-
ras brīvlaikā veikuši līdzdarbības pienāku-
mus  skolā: 5. – 8. klašu skolēni 20 stundas, 
9. – 12. kl. skolēni 40 stundas.

6.6. pabalsts pārtikas iegādei tiek pie-
šķirts talona veidā, talona vērtība Ls 5,00. 
Pabalsts tiek piešķirts personām (ģimenēm), 
kurām ir tiesības saņemt pabalstu minimālā 
ienākuma līmeņa nodrošināšanai (GMI) sa-
skaņā ar noslēgto vienošanos. Krīzes situācijā 
nonākušām, trūcīgām ģimenēm tiek piešķirts 
pabalsts talonu veidā līdz Ls 15,00.

7. PaBaLSTS BĀReŅIem
7.1. Pabalstu piešķir Ministru kabineta 

2005. gada 15. novembra noteikumos Nr. 
857 „Noteikumi par sociālajām garantijām 
bārenim un bez vecāku gādības palikušajam 
bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī 
pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” noteik-
tajā kārtībā.

7.2. pabalsts pastāvīgās dzīves uzsākša-
nai  Ls 90,00  (izmaksā vienu reizi);

7.3. pabalsts sadzīves priekšmetu un 
mīkstā inventāra iegādei  Ls 175,00  (iz-
maksā vienu reizi vai par šo summu izsniedz 
sadzīves priekšmetus un mīksto inventāru);

7.4. pabalsts dzīvojamās telpas īres ik-
mēneša izdevumu segšanai, līdz dzīvojamās 
telpas piešķiršanai;

7.5. pabalsts ikmēneša izdevumu seg-
šanai Ls 45,00  (izmaksā katru mēnesi, ja 
bērns nepārtraukti turpina mācības vispārējās 
vidējās vai profesionālās izglītības iestādē, ir 
sekmīgs tās audzēknis).

7.6. pabalsts ikmēneša izdevumu segša-
nai Ls 45,00  (izmaksā katru mēnesi, ja bērns 
nepārtraukti turpina studijas augstskolā vai 
koledžā, ir sekmīgs tās students, pabalstu ap-
tur studiju pārtraukuma laikā, un to atjauno, 
ja studijas tiek atsāktas).

8. PaBaLSTS  aUdŽUĢImeNēm
8.1. Pabalstu piešķir Ministru kabineta 

2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1036 
„Audžuģimeņu noteikumi” noteiktajā kārtībā.

8.2. pabalsts bērna uzturam Ls 130,00  
(izmaksā katru mēnesi);

8.3. vienreizējs pabalsts apģērba un 
mīkstā inventāra iegādei Ls 50,00

9. dZīVoKļa (aPKUReS) 
PaBaLSTS IedZīVoTĀJIem, KURU 

aPdZīVoJamĀS PLaTīBaS TIeK 
aPKURINĀTaS CeNTRaLIZēTI, 

aR eLeKTRoeNeRĢIJU, U.C. 
KURINĀmĀ VeIdIem, IZŅemoT aR 

maLKaS aPKURI
9.1. Tiesības saņemt pabalstu ir Kokneses 

novadā deklarētai personai (ģimenei) apkures 
maksas segšanai par laiku no novembra līdz 
martam, kuru īpašumā vai lietošanā atrodas 
dzīvoklis.

9.1.1. maznodrošinātām ģimenēm ar bēr-

niem, kā arī ģimenēm, kurās ir personas darb-
spējas vecumā, un kuru ienākumi uz vienu 
personu ir mazāki par Ls 120,00, kuras veic 
līdzdarbību SD noteiktajā kārtībā, pabalsta 
apmērs līdz Ls 100,00 (uz pieciem mēne-
šiem).

9.1.2. pensijas vecuma personām, kuras 
dzīvo vienas un kuru ienākumi uz vienu perso-
nu ir mazāki par Ls 120,00 – pabalsta apmērs 
līdz Ls 100,00  (uz pieciem mēnešiem).

9.1.3. pensijas vecuma personām, ku-
ras dzīvo vienas un kuru ienākumi uz vienu 
personu ir mazāki par Ls 140,00 – pabalsta 
apmērs līdz Ls75,00   (uz pieciem mēne-
šiem).

9.1.4. pensijas vecuma personām, kuras 
dzīvo vienas un kuru ienākumi uz vienu per-
sonu ir mazāki par Ls 160,00 – pabalsta ap-
mērs līdz Ls 60,00 (uz pieciem mēnešiem).

9.1.5. ģimenēm, kurās nav darbspējīgu 
personu un kuru ienākumi uz vienu personu 
ir mazāki par Ls 140,00 -pabalsta apmērs 
līdz Ls 35,00 (uz pieciem mēnešiem).

9.1.6. ja pabalsta saņemšanas preten-
dents savu nekustamo īpašumu atsavinājis, 
uzdāvinājis, tādā veidā pasliktinājis savu 
materiālo stāvokli, SD ir tiesības izvērtēt pa-
balsta piešķiršanu individuāli, t.i. pieprasot 
no nekustamā īpašuma īpašnieka pierādošus 
dokumentus par ienākumiem, kas apliecina 
personas (ģimenes) atbilstību trūcīgas ģime-
nes statusam.

9.1.7. Pabalstus par apkuri pārskaita uzņē-
mumam, kurš sniedz attiecīgo pakalpojumu.

10. maLKaS PaBaLSTS 
IedZīVoTĀJIem, KURU 

aPdZīVoJamĀS PLaTīBaS TIeK 
aPKURINĀTaS INdIVIdUĀLI

10.1. Tiesības saņemt pabalstu ir Kok-
neses novada mājsaimniecībā dzīvesvietu 
deklarējušām personām (ģimenēm), kuru 
īpašumā vai lietošanā atrodas dzīvoklis vai 
privātā māja.

10.2. pabalstu kurināmā iegādei vienu 
reizi gadā piešķir: 

10.2.1. pensijas vecuma personām, 1.un 
2. grupas invalīdiem, un kuru ienākumi ir 
mazāki par Ls 120,00 – pabalsts Ls 100,00 
vai piegādājot malku pabalsta vērtībā;

10.2.2. pensijas vecuma personām, 1.un 
2. grupas invalīdiem, kuru ienākumi ir ma-
zāki par Ls 160,00 – pabalsts Ls 80,00 vai 
piegādājot malku pabalsta vērtībā;

10.2.3. maznodrošinātām ģimenēm ar 
bērniem, kuru ienākumi uz vienu personu ir 
mazāki par Ls 120,00 pabalsts Ls 100,00 vai 
piegādājot malku pabalsta vērtībā;

10.2.4. ja pabalsta saņemšanas preten-
dents savu nekustamo īpašumu atsavinājis, 
uzdāvinājis, tādā veidā pasliktinājis savu 
materiālo stāvokli, SD ir tiesības izvērtēt pa-
balsta piešķiršanu individuāli, t.i. pieprasot 
no nekustamā īpašuma īpašnieka pierādošus 
dokumentus par ienākumiem, kas apliecina 
personas (ģimenes) atbilstību trūcīgas ģime-
nes statusam.

11. VIeNReIZēJS PaBaLSTS 
ĀRKĀRTaS SITUĀCIJĀ

11.1. Pabalstu ārkārtas situācijā (stihiskas 
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nelaimes vai iepriekš neparedzami apstākļi) 
piešķir līdz 50% no kopējiem izdevumiem, 
bet ne vairāk par Ls 500,- vienai personai 
(ģimenei), neizvērtējot personas (ģimenes) 
ienākumus, bet ņemot vērā iepriekš nepa-
redzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas, 
un tikai tajos gadījumos, ja nepienākas cits 
valsts noteiktais pabalsts vai tas ir nepietie-
kams minimālo izdevumu segšanai.

11.1.1. Pabalstu piešķir, ja prasītāja ie-
sniegums saņemts ne vēlāk kā 1mēneša laikā 
no ārkārtas situācijas rašanās.

11.2. Pabalstu ārkārtas situācijā perso-
nas nāves gadījumā piešķir mirušā ģimenes 
loceklim (apgādniekam) vai personai, kura 
uzņēmusies apbedīšanu:

11.2.1. pabalsta apmēram jākompensē 
neatliekamo apbedīšanas pakalpojumu iz-
maksas (zārka iegāde, transporta pakalpoju-
mi)  Ls 270,- ;

11.2.2. gadījumā, ja Valsts sociālās ap-
drošināšanas aģentūras izmaksātā pabalsta 
summa nekompensē neatliekamos apbedīša-
nas izdevumus pabalsta apmēru aprēķina kā 
starpību starp neatliekamajiem apbedīšanas 
izdevumiem un Valsts sociālās apdrošināša-
nas aģentūras izmaksāto pabalsta summu.

11.3. Gadījumā, ja mirusi persona, kuras 
dzīvesvieta ir deklarēta novada administra-
tīvajā teritorijā un kurai nav apgādnieku vai 
personas, kas uzņemtos apbedīšanu, novads 
vai tās deleģēta institūcija slēdz līgumu ar fi-
zisku (juridisku) personu par šī pakalpojuma 
organizēšanu un sedz ar apbedīšanu saistītos 
izdevumus.

11.4. Pabalsts atsevišķu situāciju risinā-
šanai līdz Ls 100,00 (dokumentu noformēša-
nai, atjaunošanai u.c.) tiek piešķirts trūcīgām 
ģimenēm (personām) individuāli izvērtējot 
situāciju.

12. VIeNReIZēJS PaBaLSTS 
dZīVoJamĀS TeLPaS VaI 

dZīVoJamĀS mĀJaS RemoNTam
12.1. Tiesības saņemt pabalstu ir Kok-

neses novadā dzīvesvietu deklarējušām trū-
cīgām personām, kuru īpašumā vai lietošanā 
atrodas dzīvoklis vai privātā māja.

12.1.1. Ierobežojumi pašvaldības palīdzī-
bas saņemšanā ir personām, kuru dzīvoklis 
vai dzīvojamā māja ir ierakstīta Zemesgrā-
matā uz citas personas vārda un dzīvoklī vai 
mājā dzīves vietu ir deklarējušas personas 
darbspējas vecumā.

12.2. Novada dome sniedz vienreizēju 
pabalstu ģimenēm (personām) to īpašumā 
esošo dzīvojamo telpu vai dzīvojamo māju 
remontam, kurām ir noteikts trūcīgas ģi-
menes (personas) statuss atbilstoši minis-
tru kabineta 30.03.2010. noteikumiem Nr. 
299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi 
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”.

12.3. Pabalsta apmērs tiek noteikts, izpild-
direktoram, mājas apsaimniekotāja pārstāvim 
un sociālajam darbiniekam apsekojot dzīvok-
li, māju un sastādot remonta izdevumu tāmi.

12.4. Lēmumu par pabalsta apmēru pie-
ņem SD un tas tiek izmaksāts līdz Ls 150,00. 
Pabalsts var būt arī mantisks.

13. PaBaLSTU PIeŠĶIRŠaNaS 
KĀRTīBa

13.1. Lai pretendētu uz šajos noteikumos 
paredzētajiem novada sociālās palīdzības 
pabalstiem prasītājam sociālajā dienestā jā-
iesniedz:

13.1.1. rakstisks iesniegums;
13.1.2. iztikas līdzekļu deklarācija (turp-

māk tekstā-deklarācija), kā arī deklarācijā 
sniegtās ziņas apliecinoši dokumenti. Dekla-
rācijā pieprasītājs norāda:

13.1.2.1. ienākumus:
13.1.2.1.1. no algota darba – par pēdē-

jiem 3 mēnešiem,
13.1.2.1.2. no saimnieciskās darbības – 

par pēdējiem 12 mēnešiem,
13.1.2.1.3. autoratlīdzību vai honorārus – 

par pēdējiem 12 mēnešiem,
13.1.2.1.4. pensijas, pabalstus, stipendi-

jas, kompensācijas un uzturlīdzekļus – par 
pēdējiem trim mēnešiem,

13.1.2.1.5. no nekustamās mantas nomas 
(īres) un kustamās mantas nomas -par pēdē-
jiem 12 mēnešiem,

13.1.2.1.6. pēdējo 12 mēnešu laikā sa-
ņemtos dāvinājumus, mantojumus, dividen-
des un laimestus,

13.1.2.1.7. atsevišķi dzīvojoša laulātā 
sniegto materiālo atbalstu ģimenei – par pē-
dējiem 3 mēnešiem,

13.1.2.2. īpašumus un uzkrājumus,
13.1.2.3. likumīgo apgādnieku esamību 

un viņa materiālo stāvokli,
13.1.2.4. ienākumus, no kuriem maksā-

jams iedzīvotāju ienākuma nodoklis un valsts 
sociālās apdrošināšanas iemaksas, deklarē 
apmērā, kas veidojas pēc iedzīvotāju ienāku-
mu nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas 
iemaksu samaksas.

13.1.3. Ja kaut viens no pilngadīgajiem 
ģimenes locekļiem ir darbspējīgs, iztikas lī-
dzekļu deklarācija tiek aizpildīta uz sešiem 
mēnešiem. Ja neviens no pilngadīgajiem ģi-
menes locekļiem nav darbspējīgs, deklarāciju 
aizpilda uz divpadsmit mēnešiem.

13.1.4. Deklarācijā sniegtās ziņas sociā-
lais dienests pārbauda izlases kārtībā, izman-
tojot apliecinošus dokumentus, novērtējot 
pieprasītāja dzīves apstākļus un pieprasot 
ziņas no valsts un pašvaldību institūcijām, kā 
arī citām juridiskajām personām.

13.1.5. Pieprasītājs likumdošanā noteik-
tajā kārtībā ir atbildīgs par deklarācijā norā-
dīto ziņu patiesumu.

13.1.6. Parakstot deklarāciju, pieprasītājs 
un deklarācijā norādītie pilngadīgie ģimenes 
locekļi dod sociālajam dienestam rakstisku 
atļauju iepazīties ar savu kontu stāvokli, so-
ciālās apdrošināšanas maksājumiem, nodok-
ļu maksājumiem un īpašumiem.

13.2. Lai saņemtu sociālo palīdzību, ģime-
nei (personai) pēc sociālā dienesta pieprasīju-
ma ir jāveic šādi līdzdarbības pienākumi:

13.2.1. sniegt pilnīgas nepieciešamās 
ziņas, nekavējoties ziņot par pārmaiņām 
apstākļos, kuri nosaka sociālās palīdzības 
saņemšanu vai par kuriem iepriekš sniegtas 
ziņas,

13.2.2. atļaut sociālajam darbiniekam ap-
meklēt personas pastāvīgo dzīves vietu, uzrā-

dīt pieprasītos dokumentus īpašuma, naudas 
uzkrājumu un ienākumu novērtēšanai,

13.2.3. ierasties personiski, lai apspriestu 
pieprasījumu vai veiktu pasākumus, kas  ne-
pieciešami lēmuma pieņemšanai par sociālās 
palīdzības sniegšanu,

13.2.4. apmeklēt ārstu, lai veiktu medicī-
nisko izmeklēšanu, ja tas nepieciešams lēmu-
ma pieņemšanai,

13.2.5. jāpakļaujas ārstēšanai un atvese-
ļošanās pasākumiem, ja persona vēlas saņemt 
sociālo palīdzību sakarā ar slimību vai inva-
liditāti un ja paredzams, ka tas uzlabos minē-
tās personas veselības stāvokli vai novērsīs tā 
pasliktināšanos,

13.2.6. personai, kura vēlas saņemt soci-
ālo palīdzību, sakarā ar pelnīt spējas samazi-
nāšanos vai bezdarbu, jāpiedalās nodarbinātī-
bu veicinošos pasākumos.

13.3. Sociālais dienests pēc pabalsta pie-
prasītāja iesnieguma saņemšanas 10 darb-
dienu laikā novērtē personas vajadzības pēc 
pabalsta un pieņem lēmumu atbilstoši Admi-
nistratīvā procesa likuma nosacījumiem.

13.4. Sociālais dienests pēc lēmuma pie-
ņemšanas rakstiski informē personu par pie-
ņemto lēmumu. Ja lēmums negatīvs – pabal-
sta piešķiršana atteikta – informācijā pabalsta 
saņēmējam norādāms atteikuma pamatojums, 
kā arī lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības 
kārtība. 

14. LēmUma  aPSTRīdēŠaNaS  UN  
PĀRSŪdZēŠaNaS  KĀRTīBa

14.1. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu 
var apstrīdēt Kokneses novada domē.

14.2. Kokneses novada domes pieņemto 
lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajo-
na tiesā Jelgavas tiesu namā (Atmodas ielā 
19, Jelgava, Jelgavas novads, LV 3007) liku-
mā noteiktajā kārtībā.

15. SaISToŠo NoTeIKUmU 
PUBLICēŠaNa

15.1. Saistošie noteikumi publicējami 
laikrakstā “Kokneses novada vēstis”, Kok-
neses novada mājas lapā www.koknese.lv, 
izliekami pagastu pārvaldēs un “Ģimenes at-
balsta dienas centra” ēkās un tie stājas spēkā 
nākošajā dienā pēc to publicēšanas likuma 
“Par pašvaldībām” 45. panta kārtībā.

15.2. Par šo noteikumu izpildi ir atbildīgs 
Kokneses novada sociālais dienests.

administratīvās Komisijas darba 
rezultāti 2009. gadā un aKtualitātes 

2010. gada Pirmajos mēnešos

2009. gada divpadsmit mēnešos Admi-
nistratīvā komisijā izskatīti 29 administratī-
vie pārkāpumi, kas saistīti ar:

1. bērnu aprūpes pienākumu nepildīšanu;
2. dzīvnieku turēšanas, labturības notei-

kumu pārkāpumiem;
3. ugunsdrošības noteikumu pārkāpumi – 

kūlas dedzināšana;
4. īpašuma nesakopšana, radot apstākļus 

ugunsbīstamai situācijai;
5. dzīves vietas deklarēšanas noteikumu 

pārkāpumiem.
Rezultātā 6 personām izteikts brīdinā-

6. lpp. 
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mūsu bērni skolā

jums un 20 personām uzlikti naudas sodi 790 
latu apmērā.

Administratīvā komisija brīdina, ka pret 
personām, kuras nav nomaksājušas naudas 
sodu labprātīgi, tiks veikta piespiedu parāda 
piedziņa,  vēršoties parādnieka darba vietā vai 
nosūtot piedziņas dokumentus Tiesu izpildītā-
ju kantorim (TIK). Vēršoties TIK, no parād-
nieka papildus uzliktajam naudas sodam, tiks 
piedzīta nomaksātā valsts nodeva, TIK izde-
vumi (maksa par izziņu pieprasīšanu, pasta 
izdevumu apmaksa u.tt.), kas varētu pārsniegt 
uzliktā soda apmērus vairākas reizes.

 Līdz ar pavasara iestāšanos, aicinām 
iedzīvotājus sakopt savus īpašumus – veikt 
kanalizācijas aku sūknēšanu, uzturēt kārtībā 
atkritumu konteinerus vai nepieciešamības 
gadījumā tos iegādāties un uzstādīt, sakopt 
pļavas, pagalmus neradot ugunsbīstamu si-
tuāciju. 

Atgādinām, ka kūlas dedzināšana ir ad-
ministratīvs pārkāpums, par kuru fiziskajām 
personām paredzēts naudas sods no 200 līdz 
500 latiem.

Brīdinām arī autovadītājus nenovietot sa-
vus auto zaļajā zonā un neizbraukāt zālājus. 

Sakarā ar to, ka Kokneses pagasta terito-
rijā palielinājies zādzību skaits, tiek apzagti 
dzīvokļi dienas laikā, aicinām iedzīvotājus būt 
modriem ne tikai par savu īpašumu, bet pieska-
tīt arī kaimiņu mantu. Par aizdomīgām perso-
nām ziņot  pašvaldības policijas priekšniekam 
Dainim Ginteram (tālr. 228653455) vai Aizkr-
aukles policijas pārvaldei (tālr. 112 vai 02). 

Cerot uz turpmāku sadarbību, sapratni un 
atbalstu,

anita ozola
administratīvās komisijas priekšsēdētāja 

mob. tālr. 26444028

 no 5. lpp. 

PirmssKolas izglītības iestādē 
„gundega”

28. aprīlis ir tā diena, kad PII ”Gundega” svin vārda dienu. Tā 
ir diena, kad iestādes darbinieki rada prieka pilnus svētkus bērniem. 
Šogad jautras izdarības netrūka! Bērni darbojās sešos salonos: 
Mākslas salonā katrs bērns pielika savu rociņu krāšņa gundegas 
zieda tapšanā; Mūzikas salonā bija iespēja pamēģināt dažādu mū-
zikas instrumentu spēli, dejas un rotaļas; Foto salonā, kafejnīcā no-
tika cienāšanās ar popkornu un jautra fotografēšanās, iegūstot tūdaļ 
fotogrāfiju, kas nebūt nelīdzinājās pozētājam; Atrakciju salonā bija 
iespēja iziet caur garu, vāji izgaismotu, dažādiem pārsteigumiem un 
šķēršļiem pildītu, tuneli; Veiklo pirkstiņu salonā tika dažādi inte-
resanti darbiņi veikliem pirkstiņiem, bet Veiklības salonā netrūka 
sportiskas izpriecas ar līšanu, rāpošanu, mešanu un ķeršanu, par ko 
beigās pienācās dāvana no dziedošā lāča.

i. gaiša KoKneses vidussKolā

 projekta “atbalsts vispārējās izglītības pe-
dagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību 

priekšmetos” ietvaros 
(vienošanās Nr.2008/0001/1dP/1.2.1.2.2./08/

IPIa/VIaa/002) 2009./10. m. g.

SVeŠVaLodU PēCPUSdIeNa 
Aprīlī I. Gaiša Kokneses vidusskolā nori-

sinājās interesants pasākums vidusskolēniem 
– smieklu diena. Gatavojoties pasākumam, vi-

dusskolas klašu skolēni sagatavoja interesantus un smieklīgus priekš-
nesumus. Pasākums iesākās ar skolēnu veidotiem priekšnesumiem, 
bet tā  otrajā daļā skolotāja Inguna Kalniņa angļu valodā pastāstīja 
par savu ceļojumu uz Havaju salām. Bija sagatavoti arī jautājumi 
skatītājiem. Priekšnesumi pārsteidza ar daudzveidību – tika skaitīti 
skaitāmpanti, parādīti skeči, dziedātas dziesmas un stāstītas anekdo-
tes. Svarīgi piebilst, ka viss pasākums norisinājās svešvalodās – angļu 
un vācu.  Ir patīkami, ka skolēni līdzās tiešajam mācību darbam spēj 
sevi parādīt, kāpjot uz skatuves un iepriecinot savus skolas biedrus. 
Šāda veida pasākumi saliedē klases kolektīvu, jo, tikai sadarbojoties, 
iespējams labs rezultāts. Un,  ja arī kādreiz kas nesanāk, tiek pieļau-
tas kļūdas vai aizmirstas teksts, nav jāsatraucas, jo nekļūdās tikai 
tie, kuri neko nedara. Atzinību ir pelnījuši visi, kuri sevi apliecināja, 
veidojot pasākumu. Pasākuma vadītāji – Līga Baikova un Kristaps 
Aldiņš, kuri neapjuka visnegaidītākajās situācijās; Zane Dzene, kura 
pirmā uzstājās ar virkni interesantu anekdošu; Rūta Freimane, kura 
priecēja ar savu skaisto balsi dziedot un Laura Martuzāne, kura izpil-
dīja ģitāras pavadījumu; meiteņu muzikālā grupa, kas pārsteidza ar 
savu priekšnesumu, atskaņojot mūziku un dziedot dzīvajā izpildīju-
mā, 12.b klases skolēnu priekšnesums, un īpaši uzteicami ir 10.b un 
10.c klašu veidotie kopīgie uzvedumi. Milzīgs paldies jāsaka visiem, 
kuri piedalījās, jo tā ir liela drosme uzstāties un parādīt savas spējas 
un zināšanas citiem. Īpašs paldies arī svešvalodu skolotājām L. Ārei, 
I. Kalniņai, S. Stepei, A. Tarasovai, I. Vancānei par sniegto atbalstu 
priekšnesumu sagatavošanas procesā.

Sanita Karluša, 10.c klases skolniece

FoToKoNKURSS „ZemeS dIeNa” 
Fotokonkursā „Zemes diena” varēja piedalīties jebkurš vidus-

skolas audzēknis no Latvijas, iesūtot ne vairāk kā 5 fotogrāfijas līdz 
2010. gada 31. martam. Konkursa fotogrāfijas vērtēja Ilgtspējīgas 
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Attīstības aģentūras, EK „Europe Direct” informācijas centra, Pa-
saules Dabas fonda, kā arī SIA MADARA Cosmetics, SIA Gri-
bu Visu pārstāvji, Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kame-
ras valdes priekšsēdētāja – Žaneta Jaunzeme-Grende un Renārs 
Kaupers. Mērķis bija veicināt jauniešu interesi par pasaules vides 
problēmām, to novēršanas iespējām, un ar fotomākslas palīdzību 
veicināt saudzīgu attieksmi pret pasauli. Informāciju par iespēju 
piedalīties šādā konkursā Kokneses skolēni saņēma no bioloģijas 
skolotājas Sandras Māliņas. 

I. Gaiša Kokneses vidusskolēni izrādīja lielu ieinteresētību par 
šo konkursu. Iesūtīja savas bildes ar aprakstiem par bilžu būtību 
un jēgu. Vēlāk 18 žūrijas atzītākie konkursa dalībnieki bija saņē-
muši uzaicinājumu 22. aprīlī doties uz „Galeriju Centrs” Rīgā, kur 
notika „Zemes dienas” izstādes atklāšana un konkursa uzvarētāju 
apbalvošana. Kokneses vidusskolēni ieņēma gandrīz visas augstā-
kās vietas šajā konkursā: atzinību ieguva Lauris Antonevičs, trešo 
vietu izcīnīja Laine Miglāne, otro Linda Peciņa un galveno balvu 
ieguva Ieva Kalniņa. 

Sandra māliņa

KoKneses sPeciālajā 
internātPamatsKolā – attīstības 

centrā

TeĀTRIS mŪZIKĀ – SVeĶoS
22. aprīlī Kokneses speciālās internātpamatskolas – attīstības cen-

tra 2. – 5. klašu audzēkņi devās uz Gulbenes novada Sveķu skolu, lai 
piedalītos speciālo skolu POPIELĀ – 2010. Audzēkņi piedalīšanos 
šajā konkursā bija izpelnījušies, uzvarot skolas rīkotajā Popielā. Sa-
vas radošās spējas un talantus rādīja 8 skolas – no Dzelzavas, Mal-
tas u.c. skolām. Mūsu audzēkņi attēloja fragmentu no teātra izrādes 
„Īkstīte” un skatītāji uz mirkli varēja pabūt „Laimīgajā zemē”. At-
zinīgus vārdus audzēkņu priekšnesumam veltīja žūrijas vadītājs šajā 
konkursā – grupas „Baltie lāči” solists Andris Baltacis, kā arī katram 
konkursa dalībniekam uzdāvināja grupas „Baltie lāči” mūzikas disku. 
Spraigais konkurss un interesantie priekšnesumi deva ierosmi jaunām 
idejām nākošajam mācību gadam.

PRoJeKTS TURPINĀS
15. aprīlī Daudzesē notika Izglītības iniciatīvu centra projek-

ta „Kvalitatīva iekļaujoša izglītība bērniem ar īpašām vajadzībām” 
trešais pasākums – „Darbnīca” „Individuālā attīstības plāna izstrā-
de”. Pasākuma mērķis ir veicināt „darbnīcas” dalībnieku pieredzes 
apmaiņu Individuālo attīstības plānu veidošanā bērniem ar īpašām 
vajadzībām, aktualizējot skolotāju, speciālistu un vecāku sadarbības 
nepieciešamību.

„Darbnīcā” piedalījās jau zināmās skolu komandas no Aizkrauk-
les pilsētas sākumskolas, Kokneses speciālās internātpamatskolas – 
attīstības centra, I. Gaiša Kokneses vidusskolas un Daudzeses pamat-
skolas.

„Darbnīcas” sākumā IIC semināru vadītājas S. Kraukle un L. 
Vērzemniece iepazīstināja klātesošos ar Individuālā attīstības plāna 
izstrādes teorētiskajiem aspektiem – mērķi, uzdevumiem, veidošanas 
struktūru un vērtēšanas procesa komponentiem. Skolotājiem tika dota 
iespēja paplašināt savas zināšanas par Individuālā attīstības plāna 
veidošanu, kā arī saņemt izsmeļošas atbildes uz jautājumiem, kuri 
radušies, strādājot šajā jomā savās skolās. Semināra vadītājas akcen-
tēja atbalstošas izglītības vides nozīmību bērnu ar īpašām vajadzībām 
mērķu sasniegšanā. 

„Darbnīcas” turpinājumā notika esošās pieredzes apmaiņa, bals-
toties uz speciālās skolas iestrādnēm. Kokneses speciālās skolas – at-
tīstības centra speciālistes I. Svence, M. Broka un E. Ivanāne dalījās 
savā pieredzē par Individuālo mācību plānu izveidi un izmantošanu 

darba procesā savā skolā. Darba procesā radās daudz interesanti iero-
sinājumi un skolotājas iesaistījās aktīvās diskusijās, stāstot savu pie-
redzi un mēģinot kopīgi izanalizēt dažādos sarežģītos gadījumus, ar 
kuriem ir nācies saskarties ikdienas pieredzē. „Darbnīcas” vadītājām 
vajadzēja atgādināt, ka tikšanās laiks ir beidzies, bet šķiroties dalīb-
nieki vienojās, ka kopīgo sadarbību turpinās arī pēc projekta aktivi-
tāšu beigšanās. 

KoNKURSa „maIZeS aKadēmIJa 2009/2010” 
NoSLēgUma PaSĀKUmS

Aprīļa sākumā saņēmām priecīgu ziņu, ka esam tikuši SIA 
“Lāči” rīkotā konkursa “Maizes akadēmija” godalgoto skolu skai-
tā un 22. aprīlī Kokneses speciālās internātpamatskolas – attīstī-
bas centra 10. un 11. klases audzēkņi kopā ar skolotāju E. Ivanāni 
devās uz „Lāču” maiznīcu, lai piedalītos noslēguma apbalvošanas 
ceremonijā.

Noslēguma apbalvošanas ceremonijā pats Lāču maizes ceptuves 
saimnieks un maizniekmeistars Normunds Skauģis apbalvoja veik-
smīgākos konkursa dalībniekus, uzliekot galvā maizniekmeistara 
mici un pasniedzot milzīgu maizes klaipu. Pavisam dalībniekus vēr-
tēja piecās klašu grupās. Mūsu skolas – centra audzēkņi ieguva otro 
vietu speciālo skolu grupā.

Konkursa dalībnieku sagatavotie mājas darbi bija apskatāmi iz-
stādē maiznīcas telpās. Pēc svinīgās apbalvošanas ceremonijas visi 
dalībnieki vēlreiz atrādīja savus sagatavotos priekšnesumus, kuri bija 
daļa no konkursa mājas darba. Arodklases audzēkņi nodziedāja savu 
sagatavoto dziesmu un priekšnesuma noslēgumā mūsu skolas Lācītis 
pasniedza audzēkņu pašu cepto klaipiņu N. Skauģim.

Ar nepacietību tika gaidīta pasākuma kulminācija – SIA «Lāči» 
sarūpētā milzīgā kūka, kuru sagrieza un dalībniekiem dalīja namatēvs 
N. Skauģis. Svētku noslēgumā skolēni gāja jautrās rotaļās kopā ar 
folkloras kopu un sildījās, ēdot karstu un gardu dārzeņu zupu.

Piedalīšanās konkursā bija interesanta un katru tās dalībnieku ba-
gātināja ar zināšanām.

 „NĀC UN dZIedI”
28. aprīlī jau 7. reizi Kokneses speciālajā internātpamatskolā – 

attīstības centrā notika “C” klašu festivāls “Nāc un dziedi”. Mūzikas 
skolotāja un pasākuma organizatore I. Bērziņa stāsta, ka šogad tajā 
piedalījās bērni no Dzelzavas, Antūžiem, Purmsātiem, Zālītes, Dzir-
ciema, Lielplatones un Rīgas 1, Jumpravas un Kokneses. Kā vienmēr, 
skolotāji bija padomājuši par ļoti interesantiem priekšnesumiem un 
tērpiem. Purmsāti iepriecināja ar skaistām, sirdi aizraujošām, dzies-
mām, Rīgas 1 – ar brīnišķīgu ritma grupu, Antūži, Zālīte, Jumprava 
un Koknese – ar muzikāliem uzvedumiem, bet Dzelzava un Dzirciems 
ar dziesmām par mīlestības tēmu. Bērni bija priecīgi, jo atkal varēja 
satikt savus dziesmu draugus. Pēc koncerta visus izdancināja Kokneses 
folkloras kopa “Urgas”, bērniem bija iespēja arī spēlēt dažādus sitamos 
mūzikas instrumentus.
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JaUNo amaTNIeKU VaKaRS KoKNeSeS 
SPeCIĀLaJĀ INTeRNĀTPamaTSKoLĀ – 

aTTīSTīBaS CeNTRĀ
Viena no pastāvīgākajām skolas tradīcijām ir Jauno amatnieku 

tikšanās mācību gada noslēgumā. Šis pasākums ir veltīts skolēnu 
amata prasmju demonstrēšanai mājturībā un tehnoloģijās, kā arī arod-
mācībā (10. – 11. klase). Visu aprīļa mēnesi skolēniem bija iespēja 
piedalīties mācību priekšmetu skolotāju organizētajos pasākumos 
– viktorīnās, konkursos, radošās darbnīciņās. 29. aprīlī notika nos-
lēguma pasākums „Jauno amatnieku vakars”. Kā pirmie pasākumā 
uzstājās skolas – centra 10. un 11. klases audzēkņi, pastāstot par savu 
dalību konkursā „Maizes akadēmija 2009/2010”. Konkursa norise 
25.02.2010. un noslēguma pasākums 22.04.2010. tika iemūžināts fo-
togrāfijās un izveidota prezentācija, kuras laikā visiem klātesošajiem 
tika dota iespēja neklātienē iziet visus konkursa norises posmus un 
izjust tajā baudītās emocijas. Prezentācijas noslēgumā arodklases au-
dzēkņi uzstājās ar savu priekšnesumu, kurš tika gatavots, kā konkursa 
mājas darbs.

Uz „Jauno amatnieku vakara” pasākumu bija uzaicināta PKIC 
konsultante Ina Ciematniece. Viņa iepazīstināja audzēkņus ar iespēju 
apmeklēt Profesionālās karjeras izvēles centru un individuālās kon-
sultācijās noskaidrot savas tālākās profesionālās karjeras iespējas.

Vakara gaitā skolēni demonstrēja savu veikumu mācību gada ga-
rumā. Skolotāja I. Miķelsona vadībā zēni demonstrēja dažādus pašu 
gatavotos koka izstrādājumus. Skolotājs I. Miķelsons pastāstīja, ka 
atjaunotā materiāli tehniskā bāze – jaunie darba galdi, dod iespēju 
bērniem kvalitatīvāk apgūt praktiskā darba iemaņas kokapstrādē.

Meitenes demonstrēja pašu šūtos tērpus, ko gatavojušas mājturī-
bas un tehnoloģiju stundās skolotājas S. Briedes vadībā. Devītās kla-
ses audzēkne Ieva Treikalne ar lepnumu stāstīja, ka varēs nēsāt pašas 
šūto tērpu un otra tāda nebūs nevienam.

Arodklases audzēkņi, kas apgūst pavāra palīga profesiju, demons-
trēja savas amata prasmes, piedāvājot visiem klātesošajiem nodegus-
tēt pašu ceptos cepumus.

Arī arodiemaņu klases audzēkņi skolotājas V. Popovičas vadībā 
bija sagatavojuši saldu pārsteigumu pasākumu dalībniekiem – vafeļu 
sirsniņas ar šokolādes glazūru.

Arodmācības skolotāja E. Ivanāne iepazīstināja topošos 9. klases 
absolventus un pārējos pasākuma dalībniekus ar Kokneses speciālās in-
ternātpamatskolas – attīstības centra piedāvātajām izglītības iespējām 
skolas – centra arodklasē. Pasākuma noslēgumā tika godināti labākie 
darba darītāji audzēkņu vidū.

elīna Ivanāne, d. v. metodiskajā darbā
Kokneses speciālā internātpamatskola – attīstības centrs

bebru visPārizglītojošās 
internātPamatsKolas bērnu darbi būs 

sKatāmi vērmanes dārzā!
Bebru vispārizglītojošās internātpamatskolas vizuālās mākslas 

pulciņa „Mācies, darot!” dalībnieki un skolotāja Žanna Malašeno-
ka saņēmuši priecīgu ziņu – Zemgales novadu vizuālās un lietišķās 
mākslas konkursā „Ritmu spēles” iegūts 1. pakāpes diploms! Lai 
sasniegtu šo augsto vērtējumu, jaunie mākslinieki ieguldījuši daudz 
radoša darba un izdomas, cītīgi darbojoties pulciņa nodarbībās no pa-
gājušā gada oktobra līdz šī gada aprīlim. 
Veltījums X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem

Bērnu un jauniešu vizuālās un lietišķās mākslas konkurss „Ritmu 
spēles” ir kā veltījums X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētkiem. Tā mērķis: veicināt bērnu un jauniešu radošo spēju attīs-
tību, padziļināt izpratni par Dziesmu un deju svētku tradīciju, tau-
tas mākslas un kultūras mantojumu., kā arī sniegt iespēju konkursa 
dalībniekiem piedalīties Dziesmu un deju svētku veltītajās mākslas 
programmās.

KaTRaI maSKaI SaVS VēSTīJUmS
Kopā ar skolotāju bērni nolēma gatavot maskas. Gatavojoties 

šim darbam viņi pētīja līniju, krāsu, rakstu ritmu sakārtojumu tautas 
tērpos, mākslas priekšmetos, apkārtējā vidē, cenšoties atrast savam 
novadam raksturīgo, meklējot jaunas un oriģinālas idejas, kuras reali-
zēt savā konkursa darbā. Visvairāk skolēni iedvesmojās no Meņģeles 
novada tautas tērpa brunčiem un Krustpils novada tautas tērpa rakstu 
ritmiem, jo skolā mācās bērni no dažādām vietām: Bebriem, Kokne-
ses, Aizkraukles, no Jēkabpils puses, tāpēc arī darbam tika pētīti un 
izmantoti vairāku novadu tautiskie raksti. Ieraugot gatavās maskas, 
šķiet neiespējami, ka tās gatavojuši bērni, turklāt no pavisam vienkār-
šu materiālu sajaukuma: tualetes papīra, PVA līmes, krāsas un ūdens. 
Savam kopīgajam darbam autori devuši nosaukumu: „Aiz maskas” – 
jo mēs itin bieži, izejot uz ielas, tiekoties ar citiem cilvēkiem mēdzam 
paslēpties aiz kādas sev zināmas maskas. Pie katras maskas klāt tika 
pievienots, glīti noformēta pētījuma objekta fotogrāfija. Katra maska 
nes savu vēstījumu, tajā filigrāni atklāts un izpētīts rakstu ritms un 
skaistums.

SKoLoTĀJa LePoJaS aR SaVIem 
aUdZēKŅIem!

Vispirms maskas aizceļoja uz Aizkraukli, kur norisinājās kon-
kursa pirmā kārta, kurā skolēnu autordarbs ieguva 1. pakāpes diplo-
mu, tādējādi turpinot piedalīties konkursa 2. kārtā Zemgales novadā, 
Bauskā, 26. aprīlī konkursa dalībnieki uzzināja, ka viņu maskām pie-
šķirts 1. pakāpes diploms! Tagad bērnu darinātajām maskām sācies 
jauns ceļš – uz Rīgu, konkursa 3. kārtu. Jau ir zināms, ka viņu darbi 
būs skatāmi X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku laikā, 
Vērmanes dārzā.

Darbu pie maskām oktobrī uzsāka 12 pulciņa dalībnieki, bet dar-
bu pabeidza 4 uzcītīgākie skolēni. Sākumā daži no viņiem jautājuši, 
kas mums būs par piedalīšanos konkursā? Maskas veidot pabeidza tie, 
kas par to nedomāja, bet ar aizrautību strādāja un izjuta latvju raks-
tu zīmju brīnišķīgo mainību. Skolotāja Žanna Malašenoka lepojas ar 
saviem audzēkņiem – masku autoriem: Kitiju Krilovu, Jutu Karpovu, 
Liliju Kmito un Ediju Brunovu. Konkursa dalībniekiem un skolotā-
jai Žannai Malašenokai skolas vadība uzdāvināja ekskursiju uz Rīgu. 
Viņi apmeklēja Līvu Akvaparku un mākslinieka Jermolajeva izstādi 
Jūrmalā.

Vasaras nogalē bērnu darbi būs skatāmi tēlnieka Voldemāra Jā-
kobsona memoriālajā mājā – muzejā.

Sarmīte Rode
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„Ver vaļā un lasi!
Ķer burtus kā saules zaķēnus mazus!
Ver mani!
Kā durvis uz zemi, kur brīnumi
Piepildās!
Kur piepildās ilgas un sapņi,
                                     un domas
Vislabākās!”

Šo Jāņa Lūsēna dziesmu ar Nor-
munda Beļska vārdiem dziedāja Bebru 
pamatskolas 5. klase, Pasaules Grāmatu 
dienu atklājot. Piektie nolasīja arī Rai-
ņa dzejoli „Grāmata” un pārliecināja 
Kristu, kurš atveidoja zēnu- grāmatu ne-
draugu, ka uzmanīgi jālasa, lai iemanto-
tu vislabākās sarunas. Muzikāli teatrāls 
ievads rosināja uz informatīvu pasāku-
mu, kura mērķis parādīt un pastāstīt, cik 
dažāda ir grāmatu pasaule, piepulcēt la-
sītāju pulkam kaut vienu cilvēku vairāk. 
2010. gads taču pasludināts par Lasīša-
nas gadu. Neslēpjams ir tas, ka sabied-
rība nelasīšanas dēļ mazinājusi kritiskās 
domāšanas spējas.

Teju simts skolēnu Bebru pamatskolā 
reklamēja katrs sevis izvēlētu grāmatu- 
pirmo izlasīto, pēdējo lasīto, skaistāko, 
visvecāko. Ikviens bija aicināts popularizēt 
visdažādāko grāmatu esamību. Īsi, kodolīgi 
reklamēt- ieinteresēt. Tāds bija uzdevums 
katram klātesošajam. Jaukākais visas die-
nas garumā bija tas, ka mēs spējam būt ne 
tikai zinoši, prasmīgi runātāji, bet arī dāsni, 
protam dalīties un uzdāvināt grāmatu drau-
gam, skolotājam, skolas bibliotēkai. 

„Cilvēks nedzīvo no maizes vien,” 
māca Svētie Raksti, un par to pārliecinā-
jāmies gan sākumskolas skolēnu Grāmatu 
pēcpusdienā, gan pamatskolas skolēnu sa-
rīkotajā Grāmatu dāvināšanas akcijā. Lasī-
šana, lai cik dīvaini tas neizklausītos, arī 
ir pārtikas veids. Garīga barība. Mūsu gars 
prasa savu tiesu, un grāmata palīdz piepil-
dīt sapņus, ilgas. Tā paver visdažādākās 
iespējas, paplašina redzesloku.

Jauki bija tas, ka godu atdevām Grā-
matu Grāmatai – Bībelei. Skolas biblio-
tekāres iesāktā saruna par vecāko, vis-
vairāk tulkoto grāmatu turpinājās tad, 
kad kabatas formāta Bībelīti reklamēja 
zēns no 5. klases. Šī Jaunā Derība ērti 
paņemama līdzi jebkur. Tajā atrodamas 
norādes, ko lasīt, kad cilvēku piemeklē-
jušas skumjas, ciešanas vai slimība. 

Bebru pamatskola iepazina tās trīs 
grāmatas, kuru veidošanā piedalījušies 
mūsu skolas skolēni gan ar saviem sacerē-
jumiem par Rūdolfa Blaumaņa darbiem, 

gan kolosālajiem zīmējumiem. Skolotāji 
šajā dienā nebija tikai sava mācību priekš-
meta speciālisti, bet cilvēki, kas izauguši 
kopā ar grāmatu. Protams, pirmā vieta pa-
sakām. Bez tām laikam cilvēks par cilvē-
ku izveidoties nespēj. Andra Lipenīša rek-
lāma „Burvju otai” – dažādu tautu pasaku 
krājumam- bērnību atsauca atmiņā direk-
torei, angļu valodas skolotājai. Pateicību 
par uzrakstīto no skolotājas Dz. Karlsones 
saņēma rakstnieks J. Klīdzējs. Skolotāja 
L. Locāne bērniem parādīja, kādas iz-
skatās ļoti mīļas un daudz lasītas grāma-
tiņas. Skolotāja Dz. Žmuidene dāvināja 
mācību grāmatu, bet 4. klases audzinā-
tāja Dz. Sniedze grāmatu par karavīriem 
lidmašīnu marku pārzinātājam Endijam. 
Dāvanas no skolotājas L. Šmites saņēma 
visdažādākie bērni: gan tie, kuri ir čakli 
lasītāji, gan tie, kuri nevēlējās pasākumā 
piedalīties, gan tie, kuriem vajadzīgās 
grāmatas īpašumā vēl nebija. Savstarpēji 
ar grāmatām apdāvinājās 9. klases sko-
lēni. Iepriecinoši bija dāvanai līdzi dotie 
pamatojumi, kāpēc tieši šī grāmata tiek 
pasniegta: „Lai lasītu vairāk”, „Lai mācās 
mīlēt”, „Lai atrod maršrutu ceļojumam pa 
Latviju”. Dots devējam atdodas. Grāmatu 
dāvināšanas tradīcija ir iedibināta, to kop-
sim arī nākošgad. 

Autoru vidū nepārspēts līderis – H. K. 
Andersens, šī gada jubilārs. Viņam 205 
gadi. Dāņu rakstnieka grāmatas mīļas kā 
jaunāko, tā vecāko klašu skolēniem. An-
dersena vārds daudzkārt tika pieminēts. 
Bērni reklamēja enciklopēdijas, piedzī-
vojumu literatūru, skolas romānus. Sveša 
mūsdienu jaunatnei nav dzeja: Ā. Āres un 
S. Radiņas dzejoļi skanēja 9. klašu meiteņu 
lasījumā. 

Visbēdīgākais fakts, kas atklājās- 
maz, pavisam maz bērnu rokās redzamas 
latviešu autoru grāmatas. Starp simts 
grāmatām no latviešu literatūras klāsta 
pieminēta M. Stārastes grāmata „Pelē-
kais namiņš”, K. Skalbes „Pasakas” un 
A. Sakses „Pasakas par ziediem”. Kāpēc 
ārzemju literatūra izkonkurējusi latviešu 
rakstnieku veikumu? Ne M. Cielēnas, 
ne M. Putniņa vai M. Runguļa darbus 
nemanījām reklamējam. Kāpēc bērniem 
atmiņā nav palikušas daudzkārt godal-
gotās Anitas Paegles savdabīgi ilustrē-
tās bērnu grāmatas? Kur S. Kvaskovas 
un M. Laukmanes sarakstītais? Latviešu 
autoru grāmatas nav mazāk interesantas, 
tām pievērsīsim skolēnu uzmanību. Ne-
drīkst pieļaut nacionālās identitātes no-
niecināšanu. 

Pasaules grāmatu dienā Grāmatu reklamēšanas un dāvināšanas 
akcija sasniedza iecerēto:

1) visiem kopā ar grāmatām bija aiz-
raujoši;

2) kļuvām bagātāki;
3) pēc pasākuma radās ļoti daudz iein-

teresēto, pagasta bibliotēkas var gaidīt uz 
lasītāju pieplūdumu;

4) par redzēto un dzirdēto skolā runāja 
vēl nākošajās dienās;

Lūk, skolēnu apliecinājumi:
„Es uzzināju par tādām grāmatām, ku-

ras pat nebiju redzējusi, piemēram „Nosar-
gāt māsu”, „Klačiņa”, „Ko darīt, Anna?”, 
„Trīs gredzenu noslēpums”. Es varu seci-
nāt, ka lasa daudzi, ļoti daudzi, gan lieli, 
gan mazi. Grāmatas aizrauj, tāpēc lasiet 
tās!” (Laura Vanaga, 5. klase)

„Šajā pasākumā es uzzināju, ka Beb-
ru pamatskolā visvairāk lasa mazie bēr-
ni no 1. līdz 4. klasei. Es pati stāstīju 
par grāmatu „Rītausma”. Šis ir mistisks 
stāsts par meiteni Bellu, kura iemīlas 
vampīrā Edvartā. Bija grāmatas, kuras 
es redzēju pirmo reizi, kā piemēram, 
„Nosargāt māsu”. Šis bija ļoti jauks pa-
sākums. (Dārta Ungure, 5. klase)

„Es Grāmatu dienā ieguvu daudz in-
formācijas par grāmatām, un tagad būs 
vieglāk izvēlēties, ko lasīt. Viena no 
grāmatām, kura man patika, bija „No-
sargāt māsu”. Vēl man patika tas, ka 
daļa bērnu dāvināja grāmatas.”(Krists 
Bitenbinders, 5. klase)

„Man patika tas, ka bija daudz cilvēku. 
Es ieguvu grāmatu „Sapņu kurpītes”. To es 
vēlējos izlasīt. Paldies cilvēkam, kas man 
uzdāvināja šo grāmatu!” (Liene Pavloviča, 
5. klase)

„Man ļoti patika skolotājas ideja par 
grāmatu dāvināšanu un mani aizkustināja 
tas, ka man arī uzdāvināja grāmatu. Ļoti 
patika pasākuma gaita. Viss gāja raiti un 
nebija aizķeršanās. Es uzzināju par ļoti 
daudzām grāmatām.” (Elvita Bistere, 6. 
klase)

Īpašs paldies Maijai no 8. klases, 
kura ar savu stāstījumu par grāmatu 
„Nosargāt māsu” aizrāvusi ne vienu 
vien klausītāju. Maija latviešu valodas 
stundā rādīja ļoti vecas un ļoti īpašas 19. 
gadsimta grāmatas, kas viņas ģimenes 
īpašumā. Iepazīstam un mācāmies lasīt 
veco rakstību. Tas ir interesanti.

Paldies visu klašu audzinātājiem par 
kopā būšanu ar bērniem un viņu izvēlēta-
jām grāmatām!

Linda Šmite
Latviešu valodas un
literatūras skolotāja
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Dzimšanas Dienas 
dāvana – ‘’divkāršais 

akselis’’
No starptautiskām sacensībām “Krus-

taļnij kaņok’’ (Kristāla slidiņa) Maskavā 
atgriezusies Elizabete Luisa Līviņa, kura 
daiļslidošanas sezonas pēdējās sacensībās 
parādīja atzīstamu sniegumu 16 dalībnieču 
konkurencē. 

Pirmajā sacensību dienā daiļslidotājām bija 
jādemonstrē sniegums četru elementu izpildē. 
Sacensības vērtēja starptautiska žūrija ar Olim-
pisko spēļu un pasaules čempionātu tiesāšanas 
pieredzi. Elizabete divos no elementiem sasnie-
dza ļoti augsto ceturto līmeni, izpildīja sarežģītu 
lēcienu kombināciju, kā arī pārsteidza savu tre-
neri un līdzjutējus, izpildot divkāršo akseli (div-
arpus apgriezienu lēciens), kuru tikai pavisam 
nesen bija sākusi apgūt treniņos.

Jāpiebilst, ka sacensību pirmajā dienā 
– 24. aprīlī, jaunajai sportistei no Kokneses 
novada palika 11 gadi, un izpildītais divkār-
šais aksels kļuva par lielisku dzimšanas die-
nas dāvanu. Pēc sacensību pirmās dienas, 16  
daiļslidotāju konkurencē, Elizabete ieņēma 
augsto 7. vietu un saglabāja cerības iekļūt 
sešu labāko daiļslidotāju vidū. 

Otrajā sacensību dienā sportistēm bija jā-
izpilda izvēles programma. Lai iegūtu augs-

tākas sacensību atzīmes, Elizabetes izvēles 
programma tika papildināta ar vairākiem 
sarežģītiem elementiem, kas, veiksmes gadī-
jumā, sportistei dotu papildu punktus. Pāris 
elementus programmā Elizabetei neizdevās 
izpildīt pietiekoši “tīri’’,  kā rezultātā sacen-
sību kopvērtējumā Elizabete ieņēma 9. vietu.

2009/2010. sezonas laikā Elizabete ir 
sasniegusi vērā ņemamu progresu, izcīnījusi 
uzvaru Latvijas čempionātā un vairākās starp-
tautiskās sacensībās, turpinājusi uzlabot sli-
došanas tehniku treniņnometnē St. Pēterburgā 
(Krievija), bet mēnesi pirms sacensībām Mas-
kavā, Elizabetei bija iespēja pavadīt vairākus 
treniņus pasaules čempiones Aļonas Savčen-
ko (Vācija) vadībā. Atvadoties čempione at-
stāja savu parakstu uz audzēknes slidas – par 
piemiņu veiksmīgi aizvadītai sezonai. 

Viens mēnesis atpūtai, bet tad sāksies 
gatavošanās 2010/2011. gada sacensību se-
zonai, kuras laikā Elizabete plāno iekļaut sa-
censību programmā nevien divkāršo akseli, 
bet arī pa kādam trīsapgriezienu lēcienam. 
Vairākas treniņnometnes plānotas Latvijā, 
tad treniņnometne Vācijā, bet vasaras otrā 
pusē Elizabete dosies uz Zviedriju, kur jau 
trešo gadu pēc kārtas turpinās paaugstināt 
meistarību Krievijas izlases treneru vadībā. 

Sekojiet: www.twitter.com/ElizabeteLuisa
Kokneses novada vēstis

Hokejists, kurš spēlē 
ģitāru un glezno
Hokejs ir viens no populārākajiem sporta 

veidiem Latvijā. Zinām arī, ka latvieši ir 
vislabākie hokeja fani, turklāt mums līdzās 
aug hokejistu jaunā maiņa! Viens no viņiem 
dzīvo un mācās tepat Koknesē.

Ja patīk hokejs, nekas nav par grūtu!
I. Gaiša Kokneses vidusskolas 6. klases 

skolnieka Edija Lāča-Stalidzāna lielākā aiz-
raušanās ir hokeja spēlēšana. Pirms četriem 
gadiem vecāki aizveda zēnu mācīties apgūt 
hokeja spēli Aizkraukles ledus hallē. Tur viņa 
aizrautību ievēroja Rīgas sporta skolas „Pārd-
augava” treneri un uzaicināja mācīties jauno 
hokejistu skolā un spēlēt skolas komandā. 
Skolas mājvieta ir Volvo sporta centrs Rīgā, 
kur notiek arī starptautiskie hokeja turnī-
ri. Četras reizes nedēļā pēc mācībām skolā, 
Edija mamma Maruta ved dēlu uz hokeja no-
darbībām Rīgā. Itin bieži ceļš uz Rīgu jāmēro 
arī sestdienās, kad Edijam jāpiedalās Latvijas 
bērnu un jaunatnes čempionāta spēlēs. Kopā 
ar skolas komandu jaunais hokejists jau pa-
guvis spēlēt starptautiskajos hokeja turnīros 
Prāgā un Narvā. Aprīļa mēnesī Rīgā Volvo 
sporta centrā notika starptautiskais bērnu un 
jauniešu hokeja turnīrs. Uzbrucējs Edijs kopā 
ar savu komandu ieguva sudraba medaļu. Lai 
arī ikdienas slodze zēnam ir liela – arī mājās 
viņš veic papildus vingrojumus – „sausos” 
treniņus, Edijam tik ļoti patīk hokejs, ka ne-
kas nešķiet par grūtu. Vasarās zēns piedalās 
jauno hokejistu sporta nometnēs.

Ja viss tiek precīzi saplānots, var pagūt visu
Patiku uz sportu Edijs noteikti mantojis 

no saviem vecākiem. Zēna tētis Ilmārs, guļ-
būvju celtnieks, arī aizraujas ar hokeja spē-
lēšanu komandā „Mad Dogs”, bet mamma 
Maruta, pēc profesijas juriste, retajos atpū-
tas brīžos nodarbojas ar aerobiku, brauc ar 
velosipēdu. Viņa pati smaidot teic, ka viņas 
pienākums ir atbalstīt savas ģimenes daudzos 
vaļaspriekus. Pirmdienās, otrdienās, ceturt-
dienās, piektdienās un sestdienās viņa ar au-
tomašīnu ved Ediju uz Rīgu, bet trešdienās 
meitu Evu uz mūzikas skolu Aizkrauklē. ”Ja 
viss tiek precīzi saplānots, var pagūt visu. 
Vecākiem jācenšas dot iespēju bērniem sevi 
vispusīgi attīstīt”, atzīst Maruta.

Starp mācībām skolā, hokeja treniņiem 
un laiku, kad jāpalīdz vecākiem, Edijs sācis 
apgūt ģitāras spēli un apmeklē ģitārspēles 
nodarbības Aizkraukles jaunrades centrā. Vēl 
viņam patīk pabraukāt ar BMX un ar bezceļu 
auto – „Ņivu”, kurai allaž zēns atrod ko pie-
remontēt. Savam priekam un lai iepriecinātu 
citus, viņš glezno un tapušajām glezniņām 
pats pagatavojis glītus rāmīšus. 

Nopērciet man slidiņas!
Jaunākais brālis Edgars jau no dzimšanas 

apmeklē ledus halles, kur vēro brāļa treniņus 
un spēles.  Arī viņam radusies interese par 
hokeju un ir lūdzis vecākiem „Nopērciet man 
slidiņas!”, tāpēc ir jau sapirkts hokeja ekipē-
jums un iegūtas slidošanas pamatiemaņas. 
Iespējams, ka ģimenē izaugs vēl viens hoke-
jists! Māsa Eva mācās 7. klasē. Bez mūzikas 
viņa jau vairāk kā četrus gadus nodarbojas 
ar zirgu sportu, piedalījusies sacensībās, kur 
jau izcīnītas pirmās godalgas. Brīvajos brīžos 
fotografē. Fotografēšanas mākslu viņa papil-
dus apgūst fotoreportieru pulciņā Rīgā, kā arī 
piedalās jauno fotoreportieru izstādēs. 1.vieta 
iegūta Rīgas bērnu un jauniešu fotoforumā, 
kas bija veltīts Latvijas Republikas 91. gada-
dienai. 

Ģimenē tiek svinēti kopīgi svētki, kad 
viens otru cenšas iepriecināt ar mīļām, pašu 
gatavotām dāvaniņām. Mātes dienā bērni sa-
vai vismīļākajai un labākajai mammai sagādā 
kādu īpašu 
pārsteigu-
mu. Bet 
Marutai un 
I l m ā r a m 
pats sva-
r ī g ā k a i s 
dzīvē ir pa-
līdzēt bēr-
niem pie-
pildīt savus 
sapņus.

Sarmīte 
Rode

lepojAmies! Aug jAuni tAlAnti!

Lai veiksmīgi starti jaunajam hokejistam 
Edijam!
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novAdA senioriem
Uzmanību! Uzmanību! Uzmanību!

Cienījamie pensionāri!
Mūsu pieredzējušās gides Daigas Dūni-

ņas pavadībā brauksim ekskursijā pa „Nepa-
rasto Vidzemi” š. g. 1. jūlijā.

Vispirms dosimies uz Ieriķiem, kur veik-
sim nelielu pastaigu pa ūdenskritumiem ba-
gāto Grūbes dzirnavu taku. Rīta stundā ap-
lūkosim skaisto Raunas Staburagu. Vidzemes 
pērlē – Cēsīs, baudīsim vecpilsētas un parka 
burvību. Tur ieturēsim kafijas pauzi. Bet ie-
spēja iegādāties lielisko alpaku, kamieļu un 
guanako vilnas izstrādājumus (šalles, cim-
dus, cepures, pončo u.c.) mums būs „Rakšu” 
saimniecībā, kur tiek turēti šie eksotiskie 
dzīvnieki. Tālāk vietējā gide mūs iepazīstinās 
ar unikālu 18. gs. barokālās koka celtniecības 
paraugu Ungurmuižu, tās dzimtas vēsturi un 
parku. Mājās atgriezīsimies ap plkst. 19.00

Lūdzu pieteikties, līdz š. g. 18. jūnijam 
pie Terēzes (tel. 65161698) vai martas (tel. 
28354500) no plkst.17:00.

Pasteidzieties!!! Autobusā tikai 50 vie-
tu! „Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ!” Iz-
braukšana 1. jūlijā pl. 7:00. Iekāpšana: 1)
stacijas laukumā, 2) pie veikala „Maxima”, 
3) pie vidusskolas vārtiem. 

Kopējie ekskursijas izdevumi ap 5 Ls. 
Maizītes pašiem līdzi. Uz tikšanos! 

obligāti jābūt līdzi pensionāra aplie-
cībai!!!

Senioru klubiņa „Pīlādzītis” padome

SeNIoRU KLUBIŅa 
„PīLĀdZīTIS” NoTIKUmI 

aPRīLī
7. aprīlī pavadījām „Lieldienas pār aug-

stu kalnu”. Ilga ar tautasdziesmām pavēstīja, 
kā senāk Lielā diena gaidīta, kā pavadīta, kā 
izvēlēta šūpoļu vieta, kāda ir šūpošanās sim-
boliskā nozīme. Dziedājām „Vālodzīti” un 
citas pavasara dziesmas. Priecājāmies par 
pašu krāsoto olu raibumiem un košumu. Sarī-
kojām viktorīnu par novada saimnieka, marta 
jubilāra Viestura Cīruļa dzīves un darba gai-
tām. Šoreiz visvairāk pareizo atbilžu Terēzei 
G., Ainai S., Vilijai un Maijai. Balvā – skais-
tākās olas un šokolādes konfektes. Demo-
krātiski uzklausījām Maijas pausto kristīgās 
reliģijas uzskatus par Lieldienām. pl.14.00 
tikāmies kultūras namā ar apbrīnojamo Inesi 
Ziņģīti. Guvām vērtīgus praktiskus padomus, 
kā ikdienā kopt un uzturēt veselību ar dažādu 
vingrojumu palīdzību. Paldies bebrēnietei Lī-
bai Zukulei par šī pasākuma organizēšanu!

Toties 21. aprīlī ieskatījāmies savos ar-
hīvos. Tur bija gan īpatnējs cukurtrauks, gan 
smalki tamborējumi un skaisti izšūti galdauti, 
ko darinājušas mūsu omītes. Arī pašām ir savi 
nopelni: Ņina R. – Latvijas Goda donores, 
asins 40. gadu laikā nodevusi 120 reizes, tā-
pēc saņēmusi neskaitāmas pateicības rakstus 
un Latvijas prezidentes balvu.  Rasma guvusi 
sirsnīgu atzinību par gardajiem ēdieniem, ko 
viņa jau 38 gadus gatavojusi savā pirmajā un 
vienīgajā darba vietā PII „Gundega”. Terēzei 
G. un Martai B. apbalvojumi par ilggadēju 
grāmatvedības darbu, kā arī par aktivitātēm 
Grāmatu draugu biedrībā. Izrādās, ka Lonija 

L. ir aizrautīga slēpotāja vēl aizvien. Viņai 
diplomi un skaistas medaļas par uzvarām 
slēpošanā un biatlonā. Savukārt Ainai S. „ve-
sela kaudze” ar pateicībām un koka piemi-
ņas zīmēm, ko dāvājuši jaunlaulātie, jo Aina 
bijusi saimniece daudzos koknesiešu godos. 
Visdažādākie apbalvojumi Ilgai  – par teica-
mām sekmēm mācībās, augstlēkšanā, riteņ-
braukšanā, volejbolā, par darbu Kazahstānas 
vecainēs un studentu zinātniskajā biedrībā. 
Par tautas skaitīšanu, jaunatnes audzināšanu 
un tūristu izglītošanu.

Lūk, cik mēs bagāti! Tā iepazīstam cits 
citu arī jaunības un brieduma gados. Pie 
mums ir interesanti. Droši aicinām visus savā 
pulciņā – Ģimenes atbalsta dienas centrā, Vē-
renes ielā 1:
	19. maijā pl. 11:30 rīkosim pavasa-

ra puķu izstādi un nogaršosim pļavas salātus. 
Mācīsimies līnijdejas un dziedāsim dziesmas 
par puķēm.
	2. jūnijā veiksmi izzinošu pastaigu 

pa Kokneses parku. Pulcēšanās pl. 9.00 Blau-
maņa pagalmā pie krodziņa „Rūdolfs”.
	 16. jūnijā pl. 12.00 ieskandināsim 

Jāņus. Tradīcijas, pieredze, līgo dziesmas.
	 1. jūlijā pl. 7:00 dosimies ekskur-

sijā pa „Neparasto Vidzemi”. Pieteikšanās un 
plašāka info šai pašā avīzē! Uz tikšanos! 

„Pīlādzīša” padomes vārdā Ilga Sīle

KoKNeSeS NoVada 
RePReSēTIe SaTIKSIeS 

„LIKTeŅdĀRZĀ”
Kokneses novada represētie! Pulcēsimies 

ar saviem bērniem un mazbērniem 22. maijā 
pulksten 10 uz talku „Likteņdārzā”! Kopā ar 
mums šajā dienā strādās represētie no Mā-
rupes novada represēto biedrības. Ja nepie-
ciešams transports nokļūšanai uz talkošanas 
vietu, zvanīt pa tālruni: 26423431.

ĢImeNeS aTBaLSTa 
dIeNaS CeNTRS INFoRmē

15. maijā pl. 12.00 laipni gaidīti uz Ģi-
menes dienas pasākumu „Cauri gadu desmi-
tiem”. Aktivitātes būs ārā, kurās piedalīties 
varēs visa ģimene, neatkarīgi no vecuma. 
Nāciet un pavadiet aktīvas stundas kopā ar 
ģimeni. Būs arī dažādu deju koncerts!!!

Ar maija mēnesi Dienas centrā otrdie-
nās, piektdienās pl. 17:30 – 19:00 notiks 
Taekvondo nodarbības. (Šis ir viens no 
olimpiskajiem sporta veidiem). Vecums nav 
ierobežots, galvenais ir gribasspēks. Cena 
mēnesī Ls15- (jo vairāk dalībnieku, jo zemā-
ka būs cena). Sīkāka informācija pie trenera 
pa tālr.26036144, vai DC tālr.65161740

Laika posmā no 17.05.2010 – 30.05.2010 
dienas centrs brīvam apmeklējumam, du-
šas un veļas pakalpojumiem būs SLēgTS, 
sakarā ar darbinieku atvaļinājumu. 

Bet 19. maija senioru klubiņa „Pīlādzītis” 
pasākums pl. 11.30 notiks, kā arī Taekvan-
do nodarbības paredzētajās dienās un laikā 
BŪS! Nāc, iepazīsties ar šo sporta veidu un 
piedalies!!!

LaTVIJaS SaRKaNĀ 
KRUSTa KoKNeSeS 

NodaļaS INFoRmĀCIJa
Liels PALDIES visiem, kas bija iera-

dušies uz 26. aprīļa pirmo Latvijas Sarkanā 
krusta informatīvo sanāksim Koknesē. At-
saucība bija liela un tas tikai pierāda to, ka 
šādai organizācijai arī aktīvi jādarbojas Kok-
nesē. Tāpēc aicinām aktīvus cilvēkus nākt 
un stāties Latvijas Sarkanajā krustā un aktīvi 
līdzdarboties dažādās aktivitātes.

Šobrīd meklējam telpas, kurās varētu 
Sarkanais Krusts izvērsties un veidot Soci-
ālās palīdzības istabu, līdzīgi kāda jau izvei-
dota ir mūsu novada Bebru pagastā.

Sīkāka informācija par Sarkano krustu, 
iespējām iestāties šai organizācijā pieejama 
Ģimenes atbalsta dienas centrā. 

Tāpat šai dienas centrā ir iespēja iegūt in-
formāciju par akciju un aizpildīt pieteikumu 
anketas „Paēdušai Latvijai”.

SVaRīgI!!! Ar maija mēnesi „Eiropas 
pakas” (tiem, kuriem pienākas saskaņā ar 
Kokneses novada domes Sociālā dienesta 
izziņu) varēs saņemt Kokneses Ģimenes at-
balsta dienas centrā laikā, kurš tiks norādīts 
Jums zvanot. Nākot pēc pakas, līdzi jābūt 
trūcīgās personas/ģimenes izziņai no sociālā 
dienesta, kā arī ierasties norādītajos laikos. 
Alkohola reibumā NEIERASTIES!!! 

Par nākošajām Sarkanā krusta aktivitātēm 
sekojiet informācijai Kokneses mājas lapā, kā 
arī uz ziņojumu dēļiem novada teritorijā! 

Nesēdi malā, Nāc un IeSaISTIeS, 
kopā mēs varam vairāk izdarīt!

INFoRmē LSK KoKNeSeS 
NoVada BeBRU PagaSTa 

Nodaļa
Latvijas Sarkanā Krusta Aizkraukles ko-

mitejas Bebru pagasta nodaļai aprīlī piešķir-
tas 120 pārtikas pakas no Eiropas Komisijas 
Pārtikas programmas 2010. gadā – atbalsts 
vistrūcīgākajām personām, kuras jau sa-
ņēmušas 48 ģimenes. Aicinām ģimenes ar 
trūcīgās ģimenes statusu, saņemt pārtikas 
pakas sociālās palīdzības istabā „Papardēs”, 
uzrādot izziņu par šo statusu. 24. maijā tiks 
saņemts jauns pārtikas paku sūtījums. Lūdzu 
savlaicīgi ierasties tās saņemt!

Lība Zukule, LSK Aizkraukles 
komitejas brīvprātīgā darbiniece Bebros

JURĢU dIeNĀ TIeK PIe 
KaRTUPeļIem!

23. aprīlī, Jurģu dienā, Bebru pagasta 
pārvaldes ēkā “Papardes” interesenti tikās ar 
dārzkopi Ilonu Miglāni no Kokneses. Viņa 
pastāstīja par jaunākajām tendencēm dārzko-
pībā, daloties savā pieredzē par dažādu puķu 
stādu audzēšanu un kopšanu, par bioloģiskā 
mēslojuma lietošanu. Dārzkope bija atvedusi 6 
dažādu agrīno un vidēji agrīno šķirņu kartupe-
ļus. Pēc stāstījuma par šo šķirņu īpašībām, ik-
vienam bija iespējams kartupeļus paņemt līdzi 
iestādīšanai savā dārzā. Pasākuma dalībnieki 
pateicas Ilonai Miglānei par jauko tikšanos!

Kokneses novada vēstis
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sveiciens svētkos ikvienam, sagaidot Latvi-
jas Republikas Neatkarības atjaunošanas 20. 
gadadienu. Kopā ar saviem pagasta ļaudīm 
svinīgajā brīdī bija bijušais Iršu pagasta pa-
domes priekšsēdētājs un Iršu sporta halles 
patrons Pēteris Keišs. Viņš novēlēja saviem 
pagasta ļaudīm būt stipriem savās domās un 
darbos un laimīgiem savās mājās. Pēc pa-
matskolas skolēnu priekšnesumiem un kopī-
gi nodziedātās dziesmas „Še kur ozoli, zaļo 
zemzari” tika iestādīti kociņi un košumkrū-
mi: klajeniskie kadiķīši, klinšrozītes, kalnu 
priedes. Visjaunākie – pirmsskolas grupas 
bērni iestādīja kastani, bet Pēteris Keišs no-
kareno pīlādzi.

Kastanīti stāda Pērses pamatskolas 
pirmsskolas grupas bērni kopā ar skolotāju 

Birutu un auklīti Mārīti.

lielajā talKā PaveiKts 
daudz!

24. aprīlī, Lielajā Latvijas sakopšanas 
talkā, spītējot mainīgajiem laika apstākļiem, 
iedzīvotāji atsaucās talkot aicinājumam, lai 
arī mēs savā novadā varētu lepoties ar tīru un 
sakoptu vidi. Talkas koordinators Kokneses 
novadā, Juris Bārs, informē, ka gatavojoties 
talkas norisei tika sarūpēti nepieciešamie dar-
barīki, tika precizētas atkritumu savākšanas 
vietas un atkritumu aizvešanas laiki.

Kokneses pagastā visvairāk talcinieku 
pulcējās „Likteņdārzā”. Atradzes kapos kok-
nesieši stādīja tūju aleju, kā arī tika sakopta 
Kokneses pilsdrupu teritorija. Kopumā Kok-
nesē talkojuši 350 talcinieki.

Iršu pagastā talkas dienā sakopta Bulandu 
pilskalna apkārtne, pagasta centra teritorija 
un ceļmalas. Talcinieku vidū bija gan Pērses 
pamatskolas skolēni un skolotāji, gan Ģime-
nes krīzes centra „Dzeguzīte” bērni un darbi-
nieki, gan pārvaldes darbinieki, „stipendiāti” 
un daudzi citi atsaucīgi pagasta iedzīvotāji.

Bebru pagastā jau pirms Lielās talkas 
dienas, pagasta teritorijas sakopšanā pieda-
lījās PII „Bitīte” bērni un darbinieki, Bebru 
pamatskolas skolēni, Vecbebru profesionālās 
vidusskolas pedagogi un darbinieki, kā arī 
„stipendiāti”. Talkā, 24. aprīlī, Meža parka 
estrādē un Zutēnu kapos piedalījās aptuveni 
50 pagasta iedzīvotāji. Talkošana notika ne 
tikai iepriekš izsludinātajās vietās, bet arī pie 
daudzdzīvokļu mājām pagasta centrā.

Savāktie atkritumi tika aizvesti talkas 

“mazs bij tēva novadiņis, bet diženi turējās!”
Uz svinīgu brīdi pie Bebru pagasta pārvaldes 4. maija rītā pulcējās Bebru pagasta pārval-

des, PII „Bitīte”, Bebru pamatskolas, Bebru vispārizglītojošās internātpamatskolas pārstāvji 
un citi pagasta iedzīvotāji. Pēc kopīgi nodziedātas Latvijas valsts himnas, klātesošos svēt-
kos sveica Bebru pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Pabērza. Viņa novēlēja, lai mums netrūkst 
spēka un pārliecības strādāt un dzīvot tā, lai varam lepoties ar savu pagastu un novadu, savu 
Latviju. Atskatu vēsturē uz notikumiem pirms 20 gadiem, kad tika atjaunota Latvijas valsts 
Neatkarība, sniedza Bebru pamatskolas absolvents, LU Vēstures un filozofijas fakultātes 3. 
kursa students un Latvijas Studentu apvienības prezidents Edgars Bērziņš. Kopā ar ansambli 
„Bitītes” dziedātās tautasdziesmas izskanēja kā apliecinājums: „Mazs bij tēva novadiņis, bet 
diženi turējās!” 

Kokneses novada vēstis

sKaista, sKaista tēvu zeme Pār visām zemītēm
Par godu Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienai 4. maijā arī 

Kokneses pagastā notika svētku pasākumi.
Jau no rīta puses Likteņdārzā pulcējās „Vītolu fonda” stipendiāti, uzņēmuma „Metrum” 

pārstāvji, domubiedru grupa „Mazā Kavalērija”, Ogresgala pamatskolas skolēni un tie cilvēki, 
kas gribēja iestādīt kociņu savu tuvinieku piemiņai, – Ēriks Bērzleja, Sandra Grīnberga, Abe-
nu ģimene, Laimdota Kāpiņa, Tamāra Maļinovska un Argina Tarasova, kā arī biedrība “Lie-
pājas politiski represēto klubs”. Par spīti nelabvēlīgajiem laikapstākļiem, talkots tika no sirds, 
un pasākuma noslēgumā baudīta tēja un ugunskurā ceptas desiņas.”Kokneses fonds” pateicas 
“Kokneses miesniekam” par dāvāto tēju un SIA “Fazer” par garšīgo maizīti, ko talcinieki kopā 
ar desiņām baudīja pie stipendiātu sakurtā ugunskura.

Savukārt Kokneses kultūras namā notika tautas mūzikas koncerts “Skaista, skaista Tēvu 
zeme pār visām zemītēm”. Pasākuma sākumā svinīgu uzrunu un apsveikumu svētkos teica Kok-
neses novada domes priekšsēdētājs Viesturs Cīrulis. Cīruļa kungs atminējās notikumus pirms 20 
gadiem, kā arī iedzīvotājiem vēlēja spēku, lai izturētu šo ekonomiski sarežģīto posmu.

Koncertā skatītājus iepriecināja bērnu folkloras kopas “Tarkšķi” no Iecavas un “Tīne”, kā 
arī folkloras kopa “Urgas” un spēlmaņu kopa “Skutelnieki”. Īsti latviskā garā varējām dzirdēt 
gan kokles, akordeonu, vijoles, stabules, bungas un vēl dažnedažādu mūzikas instrumentu 
spēli. Tika dziedāts, spēlēts un arī dejots!!! Kokneses “Tīne” koncertā iepriecināja ar dzies-
mām par kokiem un darbu, iecavnieki dziedāja jautras dziesmas par circeņiem un jauniešiem, 
“Urgas” – par skaisto tēvu zemi, kāda tā katrai, par vendīgo(īpašo) ozolu; lielījās, ko katrs māk 
un par sadzīvi, bet “Skutelnieki” dziedāja pavasara rotāšanas dziesmu, pieguļnieku un precību 
dziesmu, un dziesmu par ganiem. Koncerta nobeigumā dziedājām visi –  “Rīgā iešu es, mā-
miņa” un “Divi dienas mežā gāju”. Kad dziesmas izdziedātas, jāizloka kājas – pēc koncerta 
sākās jautrs danču vakars. Koknesieši rādīja savus, bet iecavnieki iemācīja kādu savu danci. 
Pašās beigās tika ēsta ļoti garšīga svētku zupu. Visiem garšoja. Iecavnieki saka paldies un arī 
pašiem koknesiešiem patika!!!

anita Šmite

Koncerta noslēgumā dziedāja visi – gan dalībnieki, gan skatītāji!

iršu sPorta halles Patrons
svētKos KoPā ar savējiem

Iršu pagastā pie jaunās sporta halles 5. maijā pulcējās Pērses pamatskolas kolektīvs un 
pagasta pārvaldes darbinieki. Iršu pagasta pārvaldes vadītājas Rainas Līcītes uzruna bija kā 

kultūrAs dzīve novAdā
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dienā, pateicoties SIA „Euro Concord-A” 
operatīvai darbībai. Novadā sakopšanas 
darbos visas nedēļas garumā piedalījušies 
apmēram 750-800 novada iedzīvotāji. Lie-
lās talkas koordinators Kokneses novadā 
Juris Bārs pateicas par sadarbību talkas 
koordinatorei Koknesē – Tamārai Baltma-
nei un talkas koordinatoram Iršos – Jānim 
Tukam!

Bebru internātpamatskolas direktore 
Mudīte Auliņa izsaka pateicību Bebru inter-
nātpamatskolas skolēniem, skolotājiem, dar-
biniekiem, kas piedalījās parka sakopšanas 
darbos Lielās Talkas ietvaros, kā arī paldies 
A. Pabērzam par savākto lapu un sauso zaru 
aizvešanu.

Visiem kopā mums izdevies paveikt 
daudz!

Pie stadiona stāda liePas
Bebru pagasta pārvaldes darbinieki, at-

balstot Latvijā rīkotās Mežu dienas, 29. ap-
rīlī pie pagasta pārvaldes iestādīja košumkrū-
mus: spirejas un klintaines, bet pie stadiona, 
netālu no daudzdzīvokļu mājas „Ataugas” 
trīs smuidras liepas. Tās uz Bebriem atveda 
Kokneses mežniecības darbinieki, kuri arī 
palīdzēja kociņus iestādīt. 

vecbebru muižas ParKā 
zaļos laPegle un ziedēs 

ceriņi
5. maijā Bebru vispārizglītojošās inter-

nātpamatskolas bērni un skolotāji, pieminot 
Latvijas Republikas Neatkarības atjaunoša-
nas dienu, Vecbebru muižas parkā iestādīja 
lapegli, pīlādzi, ceriņus un košumkrūmus. 
Skolas kolektīvs ir uzņēmies rūpes par Vec-
bebru muižas parka sakoptību, jo parka te-
ritorijā – muižas ēkā ir skolas mājvieta. Nu 
muižas parkā līdzās veciem un dižiem ko-
kiem, kas stādīti 19. gs. vidū, augs un zaļos 
jauni koki!

Kokneses novada vēstis

Skolu vēStureS 
pirmSākumS BeBroS
Bija laiks, kad Bebros vispār nebija 

skolas. Abu Bebru pagastu – Jaunbebru un 
Vecbebru bērniem, kuru vecāki spēja tos sūtīt 
skolā, bija jāmēro ceļš uz Kokneses draudzes 
skolu. Jaunākajai paaudzei vārds „skola” 
saistās ar mūsu pašreizējo  skolu  pagasta 
centrā, vidējai – ar veco, mīļo skolu  Vecbebru  
muižas saimniecības  ēkās, bet vecākajai ar 
Jaunbebru un Vecbebru pamatskolām. Katram 
cilvēkam ir sava pirmā skola – moderna vai 
mazāk moderna, mīļa vai mazāk mīļa.

Bet kāda bija tā skola, kura kādreiz bija 
pirmā vismaz dažiem bebrēniešiem ?

1692. gadā zviedru ķēniņš piešķīra „Maz-
slavānu” mājas zemi draudzes skolas ierīko-
šanai Koknesē. Tur arī uzcēla skolu. Pēc kār-
tējās skolu vizitācijas 1697. gada 8. februārī 
prāvests Ernests Gliks sniedza ziņas par šo 
skolu, kura starp visām Vidzemes draudzes 
skolām ( pavisam 21 ) ieņēma pirmo vietu.

1731. gadā Koknesē tika uzcelta jauna 
skola 30 bērniem. Tajā strādāja viens sko-
lotājs. Skolā bija jāiet no Mārtiņiem līdz 
Lieldienām. Bērnus, kuri skolu neapmeklē-
ja, vecākiem bija jāmāca mājās un 14 dienas 
pirms Lieldienām jāved uz draudzes skolu, 
lai mācītājs viņus pārbaudītu. Bija jāprot lasīt 
un runāt „galvas gabalus”.

Pirmā skola Vecbebros tika atvērta ap 
1865. gadu. 1869. gadā pagasts uzcēla jau-
nu skolas namu. Ēka bija vienstāva, celta no 
koka un līdz 1893. gadam tajā mitinājās arī 
pagasta valde. Skolā strādāja viens skolotājs, 
kuram klases vienā kaktā bija atdalīts dzīvok-
lis. Zēni un meitenes gulēja citās istabās uz 
maisiņiem. Istabas dienā bija jāatbrīvo pagas-
ta valdes vajadzībām. Vēlāk piebūvēja skolo-
tāju dzīvokli un citas telpas.   Pirmais skolo-
tājs bija Rekšāns. Lielu autoritāti un skolē-
nu mīlestību bija iemantojis skolas pārzinis 
Artūrs Šmits, 
kurš bija arī 
i e v ē r o j a m s 
kultūras un 
sabiedriskais 
darb in ieks . 
Viņš bija eru-
dīts cilvēks ar 
sarežģītu rak-
sturu un izci-
lām psihologa 
spējām. Inte-
liģents un no-
svērts, nekad 
nepacēla bal-
si – tāds viņš 
palicis bijušo 
skolēnu atmi-
ņā. Pirmajā 
vietā skolotā-
jam vienmēr 
bijusi discip-

līna un pieklājība. Skolēniem šīs lietas viņš 
mācīja ar visai interesantām metodēm. 

Jaunbebru pagasta skola dibināta 1860.
gadā. Tā atradās pie Ērgļu – Kokneses liel-
ceļa, 4 kilometrus no Jaunbebru pils. Skolēnu 
skaits svārstījās no pieciem līdz desmit. 1891.
gadā skolu pārcēla uz bijušo daktera māju 
Jaunbebru „Recijās”. Uz Jaunbebru pili sko-
la pārcēlās 1921. gadā, kad tā tika pārvērsta 
par sešklasīgo pamatskolu. Pilī skola darbo-
jās līdz 1944. gadam, kad vācieši atkāpjoties 
skolu nodedzina.

1944. gada rudenī durvis vēra jaunā sko-
la Bebru pagasta centrā – Vecbebru muižas 
saimniecības ēkās, steigā piemērotās skolas 
vajadzībām. Bet tas jau ir sākums citam stās-
tam 60 gadu garumā…

Rakstā izmantoti materiāli no grāmatas 
„Kokneses – Krapes draudze” un B. Liepiņa 
„Vēsturisks apskats Kokneses baznīcas 250 
gadu atcerei  1937. gadā.”

Sarma Bistere, 
Bebru pamatskolas skolotāja

SkolaS pēdējo 65 gadu 
vēSture…

1944. gada oktobrī Vecbebru muižas kun-
gu izbraucamo  zirgu staļļu  telpās darbu  sāka 
Bebru nepilnā vidusskola. Tās pirmā direktore 
bija TONIJA JOSTSONE. Pēc gada skolu pār-
dēvēja par Bebru – Jaunbebru 7 – gadīgo pa-
matskolu. Šajā skolā par zīmēšanas, fizkultūras 
un darbmācības skolotāju sāk strādāt tēlnieks 
un padagogs VOLDEMĀRS JĀKOBSONS.  
Pret skolēniem viņš bijis skarbs, stingrs un ļoti 
taisnīgs, tāpēc bērni pret skolotāju izturējās 
ar cieņu. Viņš vairākkārt mācīja: „Staigājiet 
pa dzīvi ar vaļējām acīm, saskatiet visu, kas 
jums apkārt!” Mākslinieka māja „Galdiņi” ta-
gad kļuvusi par V. Jākobsona memoriālo māju 
– muzeju Bebros. Tā vadītāja ir mūsu skolas 
absolvente – dzejniece SARMĪTE RODE.

BeBru paMatskolas vēstures 
lappuses

Pie Vecbebru muižas stāda kociņus, 
internātskolas bērni. 14. lpp. 
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No 1967. – 1989. gadam par skolas direktoru strādāja PĒTERIS 
ČUDARS. Viņam veidojās laba sadarbība ar toreizējo kolhoza priekš-
sēdētāju Jāni Krievāru sporta jomā, un viņu abu iniciatīvas rezultātā 
tika uzsākta skolas sporta zāles celtniecība. Pētera Čudara lielākais 
nopelns ir tas, ka viņa vadībā tika uzcelts arī skolas jaunais mācību 
korpuss, ēdnīca un 18 – dzīvokļu māja skolotājiem.

1975. gadā skolēnu rīcībā tiek nodotas jaunas telpas, kurās skola  
atrodas arī  patlaban.

Pēc Pētera Čudara aiziešanas pensijā 1989. gadā par direktoru 
skolā sāk strādāt OSVALDS MALAŠEVSKIS. Savos desmit direk-
tora darba gados viņš paveicis ne mazums. Tika pilnveidota kabinetu 
sistēma, padarīta estētiskāka un sakoptāka  skolas apkārtne, izremon-
tēti vairāki kabineti un nomainīts grīdas segums atsevišķos gaiteņos. 
Skolas internāts iekārtots tika pilnīgi atsevišķā ēkā. 

1997. gadā tika noorganizēts visu triju skolu 1. salidojums, kurā 
ieradās arī bijušais bebrēnietis Arvīds Āpše kopā ar savu ģimeni un 
draugiem no Kanādas. Ar šiem cilvēkiem – Edīti un Gaidu Āpšēm 
turpinās laba sadarbība arī pašlaik, jo viņi ļoti daudz skolai ir palīdzē-
juši, iegādājoties kopēšanas iekārtu, dāvinot grāmatas un sagādājot 
pārsteigumus skolēniem un skolotājiem. Kad ciemiņi viesojās skolā, 
viņu vēlējums skolēniem bija: „Bērni! Mācieties! Mācības jums ir 
pats svarīgākais. Klausiet skolotājus un savus vecākus! Mīliet savu 
dzimteni Latviju!”

SkolaS pašreizējā darBīBa
Pašlaik Bebru pamatskolā savstarpēji sadarbojas 118 skolēni, 19 sko-

lotāji un 11 tehniskie darbinieki. Skola realizē vispārējās pamatizglītības 
programmu un 8 interešu izglītības programmas. Skolēniem ir iespēja 
saņemt logopēda palīdzību. Skola akreditēta līdz 2013. gada aprīlim.

Skolēniem ir iespēja paēst garšīgas pusdienas skolas ēdnīcā, kuru 
uztur Kokneses novada dome.

Ikdienā katram skolēnam tiek dota iespēja sajust, ka viņš ir  UNI-
KĀLS un VĒRTĪGS  CILVĒKS  un  kopā  ar  pamatizglītību saņem  
arī  MĪLESTĪBU un UZMANĪBU  sakārtotā  vidē,  kas ir mūsu skolas 
misija.  Skolā strādā pieredzes bagāts kolektīvs un mācās talantīgi 
bērni. Par to liecina mācību priekšmetu olimpiāžu dalībnieku sasnie-
gumi pat valsts līmenī. 

Aktīvs palīgs pedagoģiskajā darbā un skolas dzīvē ir SKOLAS 
PADOME un  SKOLĒNU  PAŠPĀRVALDE.

Skolēniem ir augsti sasniegumi sportā – volejbolā un vieglatlētikā. 
Pateicoties skolotāju Visvalža Kalniņa un Jeļenas Čerņauskas spējai 
aizraut skolēnus, pēdējā piecgadē Bebru pamatskola ir LABĀKĀ PA-
MATSKOLA „Staburaga” un „Latvijas Avīzes” kausu izcīņā rudens 
krosa sacensībās Rīgā un A. Velmes kausa izcīņā volejbolā Neretā. 
Godalgotas vietas volejbolā ir bijušas LR 62. skolu spartakiādē Jelga-
vā un Vidzemes novada spartakiādē Ogrē, uz kurieni skolas komanda 
izvirzīta no Aizkraukles reģionālajām sacensībām jau 10 gadus.

13. gadu skolā darbojas literārais jaunrades žurnāls „Bebrēns”, 
kuru vada skolotāja Linda Šmite un vokālais ansamblis skolotājas 
Liānas Haritonovas vadībā.

Skolas 2. salidojumā 2005. gada 30. aprīlī tika iesvētīts skolas 
karogs un pirmo reizi dziedāta skolas himna, kuras mūzikas autore ir 
skolotāja Liāna Haritonova, vārdu autore absolvente Sarmīte Rode.

Lai skola pastāvētu un veidotos, ļoti svarīga bija sadarbība ar Beb-
ru pagasta pašvaldību, kuru 8 gadus vadīja Ruta Borislava. Izdarītā ļoti 
daudz, un kolektīva vārdā vēlos par to pateikties. Pašlaik esam Kokne-
ses novadā un labi sadarbojamies ar Bebru pagasta pārvaldes vadītāju 
Ilzi Pabērzu un Kokneses domes priekšsēdētāju Viesturu Cīruli.   

Aizritējis tikai nepilns gads, priekš mums visiem grūts laiks, kā 
apnicīgi mēdz teikt – krīze, bet arī no tās ejam ārā, jo vēlos teikt – kā 
domāsim, tā dzīvosim!

Skolas direktore – aija Skudra

Skolas tradīcijas
	Zinību diena
	Vecāku nedēļa 
	Skolotāju diena
	Rudens svētki un tirdziņi
	Lāčplēša diena – konkurss – „Skolas Lāčplēsis”
	Latvijas svētki
	Ziemassvētku pasākumi
	1. – 4. klašu kombinētā olimpiāde 
	Labestības nedēļa
	Tēvu  diena
	25. marta piemiņas pasākums
	Ģimenes diena – izstāde
	Pēcpusdiena talantīgākajiem skolēniem
	Grāmatu dāvināšanas svētki
	Sporta dienas 
	Volejbola maratons      
	Skolotāja – tēlnieka Voldemāra Jākobsona balvas pasniegšana 

labākajiem skolēniem mācību gada beigās
	9. klases skolēnu Pēdējā zvana dienas koncerts vecākiem un 

skolas kolektīvam
	Fotografēšanās skolas GODA GRĀMATAI
	Izlaidums
	Ekskursijas
	Diskotēkas – absolventu tikšanās vakari

 no 13. lpp. 

5. jūnijā
BEBRU pamatskolā
aBsolvEntU, skolotājU
Un daRBiniEkU
tikŠanās 3. salidojUmā
skolas 150 gadU 
salidojUmā
Pasākuma norise:
16.00 – 17.00 – reģistrēšanās
16.30 – piemiņas brīdis Zutēnu kapos
17.00 – gājiens:

              * astoņgadīgā skola („Ābeles”)
              * Vecbebru muiža
              * Tēlnieka – skolotāja V. Jākobsona
                   muzejs „galdiņi”
19.00 – SaLIdoJUma aTKLĀŠaNa
              skolas pagalmā
20.00 – tikšanās ar skolotājiem
20.30 – ieskats skolas vēstures lappusēs
21.00 – balle, kurā spēlēs Kristīne 
                                   un alvis no Jēkabpils 
dalības maksa – 3 lati     
BŪSIeT mīļI gaIdīTI!
                       ~ Bebru pamatskolas kolektīvs ~

2. salidojumā priesteris V. Stulpins iesvēta skolas karogu.
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„Ir vieta Jaunbebros, kur jau desmit ga-
dus, vismaz divas reizes gadā „Āpšukalna” 
talkās pulcējas ļaudis, kuri ir „Āpšukalna” 
saimnieka Andreja Muraško domubiedri. Tie 
ir Andreja brāļi un māsas ar ģimenēm, stu-
diju un sporta draugi, bijušie un esošie kolē-
ģi. Te, Āpšukalnā, visus vieno Andrejs. Viņš 
pats ir ļoti mērķtiecīgs un prasīgs, bet dvē-
selē sirsnīgs, draudzīgs un atsaucīgs. Krietns 
cilvēks. Āpšukalnā visi strādā ar prieku, 
jautras, mīļas apcelšanas gaisotnē. Īpaši 
bērniem te ir laba darba audzināšanas sko-
la. Te strādā visi, pat paši mazākie, kuri tikko 
rociņās var paņemt kādu žagariņu vai mazu 
grābeklīti. Neesmu redzējusi nevienu niķīgu 
malā stāvētāju, jo bērni te jūt strādātprieku 
skaistā, iekoptā vidē. Talku noslēdzošā daļa 
ir vakarēšana. Neaizmirstama bija dziedā-
šana mēnesnīcā līdz rīta gaismai, koncertā – 
konkursā par godu Latvijas valsts 90. dzim-
šanas dienai, kurā dalībnieki un vērtētāji bija 
paši talcinieki. Lai Andrejam veiksme ir viņa 
sabiedrotais!” Tā „Āpšukalna” saimnieku 
raksturo viņam labi pazīstams cilvēks, arī at-
saucīga talciniece – Anita Auziņa.

mājas no Rutku tēva romāna
Lielajā Latvijas sakopšanas talkas dienā, 

arī Jaunbebros, „Āpšukalnā” cītīgi strādāja 
lieli un mazi talcinieki. Ja esat lasījuši Rutku 
tēva romānu „Latvietis un viņa kungs”, tad 
noteikti zināsiet, ka „Āpšukalnā” 19. gadsim-
ta vidū dzīvoja Jaunbebru Kartupeļu dumpja 
dalībnieka Viļuma Preisa ģimene. Kā „Āpšu-
kalns” kļuvis par Andreja Muraško īpašumu, 
stāsta pats saimnieks: „Āpšukalnu” no Latvi-
jas valsts nopirka manas mātes māsas Hermī-
nes Paulīnes vīrs Kārlis Liepiņš, kuru bērnību 

saucām par onkuli un viņš mūs, bērnus, par 
resgaļiem. Īpašumu denacionalizācijas laikā 
to mantoja māsīca Skaidrīte Taurene dzim. 
Liepiņa, pirms gadiem tas kā dāvinājums tika 
man.

Andrejs Muraško dzīvo un strādā Rīgā, 
bet „Āpšukalns” un Bebru pagasts ir vieta, 
kas sauc atgriezties, kur viņam un brāļiem 
Leonardam un Jurim, māsām Rutai un Ģer-
trūdei pagājuši bērnības un skolas gadi.

Vieta, kur jūtos mājās
Kā Andrejam radās ideja par talku rīkoša-

nu un kā izdevies piesaistīt tik daudz talcinie-
ku? Pirms gadiem desmit, aizaugušā, mežu 
ieskautā uzkalnā bija tikai mājas drupas un 
Imanta Ziedoņa un dižkoku atbrīvotāju gru-
pas 80. gados uzstādītais akmens. Tagad te 
ir iekopta vide, uzcelta guļbūves pirtiņa un 
saimniecības ēka uz vecās kūts pamatiem.

Andrejs atzīst: „Mani iedvesmo sapnis par 
Mājām. Šai vietā es esmu dzimis un dzīvojis 
līdz apmēram 20 gadu vecumam, te vairāk 
kā 40 gadus dzīvoja mūsu māte Alma Marta 
Muraško, dzim. Siliņa, un no 1949. gada līdz 
mūža beigām mūsu tēvs Pēteris Muraško, ko 
tuvākie, pavelkot uz zoba, sauca par iegātni, 
lai gan mātei daļa „Āpšu” piederēja tikai for-
māli, lai izvairītos no izsūtīšanām.  Šeit es 
patiesi jūtos kā mājās un ir jauki apzināties, 
ka šai vietai ir tik vēsturiska nozīme un la-
sot Rutku tēva romānu, var atpazīt zināmas 
vietas. Gan jau mūsu vēsturniece, māsa Ruta, 
izpētīs arī Preisu dzimtu.

Pirmajā talkā svin mātes dienu
Pirmo talku pirms divpadsmit gadiem, 

sarīkojām sestdienā pirms Mātes dienas, kad 
kopā sanācām visi „Āpšu” bērni ar ģimenēm 

Par izmaiņām 
Pasažieru vilcienu 

Kustības saraKstos
Saskaņā ar Ministru kabineta 2007. 

gada 2. oktobra noteikumu Nr. 673 “Sa-
biedriskā transporta pakalpojumu organi-
zēšanas kārtība maršrutu tīklā” nosacīju-
miem, informējam: Atsaucoties uz “LDZ 
Infrastruktūra” Rīgas nodaļas iesniegumu 
par tehnisko “logu” piešķiršanu sakarā ar 
sliežu ceļa kapitālā remonta veikšanu Aiz-
kraukles stacijā, noteikt izmaiņas vilcienu 
kustībā:

Maršrutā Rīga – Krustpils
•	 šā gada 17.,27. maijā vilciens Nr. 

606 plkst. 8.45 no Rīgas atcelts;
•	 šā gada 17.,27. maijā vilciens Nr. 

605 plkst. 11.54 no Krustpils atcelts.
Sabiedriskā transporta daļas vadītājs,

R. Timma

Mans „Āpšukalns” – sapnis par mājām un Ulda Straumes ģimene. Tika svinēta arī 
Mātes diena, arī Māte bija kopā ar mums. 
Nākamajās talkās pievienojās arī citi kaimi-
ņi: Mātes draudzene Anna ar meitu Alīnu 
Allu un znotu Edmundu, tad mani studiju un 
sporta laiku draugi, tad bijušie klasesbiedri 
ar Aņu (Anitu) priekšgalā, viņu vidū arī pro-
fesionāla daiļdārzniece Daina, tad darba un 
dzīves gaitās iegūtie draugi. Paplašināt talci-
nieku loku bija objektīva nepieciešamība, jo 
darba kļūst aizvien vairāk. Tā mums visiem 
ir arī iespēja satikties. Ir arī balva par darbu: 
iespēja padzīvot „Āpšukalnā”.

Bērni – čaklākie talcinieki
Talkas laiks ir nolikts jau gadu iepriekš, 

pat vēl vairāk, uz „mūžiem”. „Sakarniece” 
talkas rīkošanā ir māsasmeita Irīna. Katram 
talciniekam nosūtam ielūgumu ar talkas die-
nas programmu. Es pats gatavoju darba lauku, 
instrumentus, mielastu. Kopš uzcelta pirts, 
mums ir arī pirts operatore Silvija, ir arī savs 
augļukoku uzposējs, švāģeris Andris, instru-
mentu pārzinis Levonc, īstajā vārdā Leonards, 
Vēsturniece – māsa Ruta, kas iemūžina un do-
kumentē talku norisi. Par mūsu vēderiem gādā 
mūsu Košiņa, māsa Ģertrūde. Vislielākais 
paldies kaimiņam Uldim Straumem, bez viņa 
„Āpšukalns” nebūtu tāds, kāds tas ir tagad. 
Šajā talkā bijām ap 40 cilvēku, kopbildē visu 
nav. Īpaši čakla šoreiz bija jaunākā paaudze, 
kādi 10 bērni. Bez parastajiem pavasara dar-
biem tika izrakti un pārvietoti laukakameņi, 
pārtaisīts zemeņdārza žogs, uzcelta nojume 
dēļiem, iedēstīti daži koki un krūmi”.

Kādu Andrejs redz savu „Āpšukalnu” 
nākotnē? Atbilde izsaka visu: „Tas būs, ceru, 
mans sapņa piepildījums. Vieta, kur kāds, 
varbūt es pats, dzīvošu, kur smaržos ziedošas 
pļavas un nopļautais siens, kur kūkos dzegu-
ze un griezīs grieze, kur šalks zaļais mežs un 
atsauksies atbalss, jo vienmēr būs kāds, kas 
sauks… Novēlu “katram vienam” sapni par 
Mājām un spēju to īstenot!”

Sarmīte Rode
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datums, laiks Pasākums Norises vieta

15. maijā 
plkst. 12.00

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

Tēlnieka V. Jākobsona 
memoriālā māja-muzejs

15. maijā 
plkst. 15.00

KORU DRAUDZĪBAS KONCERTS. Piedalās: 
jauktais koris “BURTNIEKS” (Rīga, diriģents 
Egils Lipšāns), senioru koris “LABĀKIE GADI” 
(Koknese, diriģente Silvija Cīrule), sieviešu koris 
“ANIMA” (Koknese, diriģente Aija Auziņa).

Kokneses kultūras nams

15. maijā 
plkst. 20.00

Muzeju nakts pasākums: „Rozēm kaisu istabiņu!” Tēlnieka V. Jākobsona 
memoriālā māja-muzejs

20. maijā 
plkst. 18.00

Skolnieku dziesmu un deju svētku IESKAŅU 
KONCERTS. Piedalās novada skolu dziedātāji un 
dejotāji.

Kokneses kultūras nams

27. maijā 
plkst. 19.00

Bebru pagasta pašdarbības kolektīvu un deju 
kolektīva “Irši” koncerts.

Bebri, Mežaparka 
estrāde

datums, laiks  Pasākums  Vieta
5. jūnijā

plkst. 16.00

Bebru pamatskolas salidojums un skolas 150 
gadu jubilejas svinības
Voldemāra Jākobsona memoriālajā mājā-muzejā 
izstāde par Bebru pagasta vēsturi
«PA SAULES TAKU CAUR LAIKU...»

 Bebru pagasts

7. jūnijā 
plkst. 17.00

V. Jākobsona memoriālajā mājā-muzejā LAIKU 
LABUMU TIRDZIŅŠ. Plkst. 19.00. DANČU 
VAKARS kopā ar spēlmaņu kopu “Skutelnieki”.

 Bebru pagasts

12. jūnijā 
plkst. 15.00

Kultūras un sporta aktivitātes. Iršu pagasts

12. jūnijā •	 no plkst. 8.00. GADATIRGUS 
(Blaumaņa ielā un pagalmos) 

•	 10.00. – 12.00. Blaumaņa pagalmā 
NOVADA PAŠDARBĪBAS 
KOLEKTĪVU KONCERTS. 

•	 13.00. luterāņu baznīcā DZIEDOŠO 
KOLEKTĪVU KONCERTS 

•	 16.00. Blaumaņa pagalmā Lielvārdes 
Tautas teātra izrāde. Reimans, 
«KRUSTMĀTE JŪLE NO TŪLES». 
Ieeja: Ls 1,-

•	 19.00. Kokneses estrādē Ievas Kerēvicas 
un Madonas zaļā kora koncerts. 

•	 22.00. Zaļumballi spēlē «Dukuri». 
Nelabvēlīgos laika apstākļos kultūras pasākumi 
notiks kultūras namā. 

Kokneses pagasts

datums, laiks Pasākums Norises vieta

20. jūnijā
plkst. 15.00
plkst. 17.00

Jāņu ielīgošanas koncerts kopā ar deju kolektīvu “Irši” un 
vokālo ansambli “Bitītes”.

Irši
Bebri, estrāde

23. jūnijā 
plkst. 19.00

Latvijas teātru aktieru izrāde, J. Palevičš “PREILENĪTE”. 
Piedalās aktieri: DAIGA GAISMIŅA, GUNTA VIRKAVA, 
LIENE GĀLIŅA, JURIS HIRŠS, EGĪLS MELBĀRDIS, 
VOLDEMĀRS ŠORIŅŠ, ZIGURDS NEIMANIS, deju 
kolektīvs “LIEPAVOTS”. Ieeja: Ls 3,- , izrādes dienā:Ls 5,- . 
Biļešu iepriekšpārdošana Kokneses kultūras nama kasē un pie 
Bebru un Iršu kultūras dzīves organizatoriem no 17. maija. 
Ballē ieeja brīva. Zaļumballi spēlē “Mūzikas kolekcija”.

Kokneses 
estrāde

Sīkākas uzziņas 
– I. Strazdiņa, 
tālr. 26574538

23. jūnijā
plkst. 19.00

Līgo nakts ballīte. Spēlē DJ Litlle. Bebri, Mežaparka 
estrāde

līgo pAsākumi novAdā

KOKNESES NOvada vēStiS. Kokneses novada domes laikraksts. Reģistrācijas apliecība nr. 2079. Iznāk reizi mēnesī.
Redaktores – i. Balode, tālr.: 26164508, e-pasts: koknesei.lv@inbox.lv; S. Rode, tālr.: 29619832, e-pasts: sarmiiterode@inbox.lv

Par publicētajiem faktiem un skaitļiem atbild rakstu autori.
Iespiests SIA “Erante”, www.erante.lv

ziņas no KoKneses novada
dzimtsaraKstu nodaļas

pAsākumi kokneses novAdā

kokneses novAdA svētki

2010. gada aprīlī.
Laulības nav reģistrētas.
Reģistrēti 6 jaundzimušie.

Mūžībā pavadīts:
oJĀRS ImaNTS SmILga (1931. g.).

Paldies!
Kokneses speciālās internātpamatskolas 
– attīstības centra direktore D. Isajeva 
izsaka pateicību:

•	 Kokneses kultūras nama direktorei 
Ingūnai Strazdiņai, folkloras kopai 
„Urgas” un skaņu operatoram 
Arnim Zitānam par sniegto atbalstu 
Latvijas speciālo skolu mūzikas 
festivālā „Nāc un dziedi”.

•	 Sporta centra direktoram 
ArvīdamVītolam par doto iespēju 
2009./2010. m. g. skolēniem apgūt 
peldēšanas prasmi.

PaZIŅoJUmS no PII „gundega”
Pirmsskolas izglītības iestāde “Gun-

dega” 13. maijā plkst 17.00 izstādes zālē 
aicina 2007. – 2010. gadā dzimušo bērnu, 
kuri vēl neapmeklē bērnudārzu, vecākus 
uz sapulci.

Piedāvāju palīdzību dažādos mājas 
darbos – sazāģēt malku ar elektrisko zāģi, 
saskaldīt, sakraut. Nav sveši arī zemes 
darbi. Tālr. 29365840.

Ekskursija pa sēlijas baltajiEm cEļiEm!
29. maijā Bebru pagasta pensionāri 

dosies ekskursijā pa Sēlijas skaistāka-
jām vietām. Bebru pagasta pensionāriem 
ekskursijai līdz 21. maijam jāpiesakās 
pie Bebru pagasta sociālās darbinieces 
Antras Ķimenes, vai arī pie manis pa tālr. 
65164188, 26159335. Dalības maksa par 
ekskursiju Ls 7. Izbraukšana pulksten 6 no 
Bebru pagasta centra autobusu pieturas. 
Pēc 21. maija, atkarībā no tā cik daudz vēl 
būs brīvu vietu, varēs pieteikties pensio-
nāri no Iršiem un Kokneses.

anna Bite, Bebru pagasta pensionāru 
padomes priekšsēdētāja

Mūsu sapņi paliek bērnos,
Tālāk būs jau viņu ceļš.
                          /H. Heislers/

Izsakām līdzjūtību Skaidrītei Jakubovičai, 
vīru mūžībā pavadot.

SIA „Ziedi” kolektīvs


