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Nomazgāsim putekļus no savas dvēseles, lai varētu ieraudzīt dzīvi jaunā gaismā.
Nāk
pavasaris, saulīti turēdams, kā ziedu virs mūsu ciema. /J. Jaunsudrabiņš/
/Alberts Zarāns/
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Kokneses Mūzikas skola aicina uz
20. jubilejas svinībām

Kad tik zilās un dzidrās debesīs marts
raksta savu vārdu, pavasaris ir tuvu.
Ar savu karsto elpu tas izkausēs ledu un
sniegi kusīs, savu pēdējo sveicienu ziema
atsūtīs ar cīruļputeni. Tūlīt par savu piedzimšanu vēstīs sniegpulksteņi, bet mājas
pagalmā uzziedējis pūpolkoks. Dabā, tāpat kā cilvēka dzīvē, viss rit savu gaitu,
bet ir notikumi, kurus tik ļoti gribas pasteidzināt, paturēt pie sevis ilgāk. Nu gluži kā
pirmo sniegpulksteni, kurš tikšķ tik ātri, it
kā baidoties kaut ko nokavēt. Bet, to brīdi,
kad sāksies pavasaris, mēs nenokavēsim!
Ceram, ka avīzes lappusēs atradīsiet
kaut ko no pavasara priecīgās tuvošanās.
Uz sirsnīgu atkalredzēšanos 20. jubilejā
aicina Kokneses Mūzikas skola. Ziņojam
arī par pasākumiem, kādi notikuši gan
izglītības, gan pašvaldības iestādēs. Mūsuprāt, ikviens labs darbs, kāds gaišs un
piepildīts mirklis ik pa solītim tuvāk ved
saules atnākšanai.
Bet, ne tikai ar zaļojošu prieku atnāk
pirmais pavasara mēnesis – kamēr būs
dzīva tautas atmiņa, pavasara Māras diena – 25. marts vienmēr liks atcerēties un
pieminēt vienu no mūsu tautas sāpīgākajām liktenslīnijām. Dzejniecei un publicistei Andai Līcei, kurai bērnības gadi pagāja Sibīrijā, pieder vārdi: „Vienīgi runājot
no sirds uz sirdi, var cerēt uz savstarpēju
izpratni starp paaudzēm un tautām. Tas ir
visīsākais ceļš. Dzīvo vēstures liecinieku
stāvi – ceļa zīmes”.
Pavasari domās un dabā vēlot –
Anita Šmite, Sarmīte Rode

1988. gada 1. septembrī Pļaviņu Mūzikas
skolas filiālē Koknesē mācības klavierspēles
un akordeona spēles klasē uzsāk 33 audzēkņi. Pirmās klavierspēles skolotājas – Silvija
Cīrule un Māra Kalniņa, akordeona spēles
skolotāja – Jeļena Bahvalova. Kokneses vidusskolas dziedāšanas un ģeogrāfijas kabinetos sākas rosīga muzicēšana. Pirmie koncerti
– vidusskolas aktu zālē.
Atmodai sākoties, pār Latviju veļas „kokļu vilnis”. Tas sasniedz arī Koknesi un 1990.
gadā skolotājas Evas Gardievites vadībā sāk
muzicēt 12 koklētājas, kuras jau 1991. gadā
piedalās Baltica 91’ koklētāju salidojumā Siguldā un Krimuldā.
1991. gads ir īpaši zīmīgs, jo šajā gadā
skola iegūst patstāvīgas skolas statusu, skolai tiek ierādītas telpas pirmsskolas izglītības
iestādes „Gundega” ēkā, uzsāk darbu pūšaminstrumentu nodaļa skolotāja Raimonda
Auziņa vadībā. Skolā mācās 44 audzēkņi.
1992. gadā koklētāju ansamblis pārstāv
Koknesi Hanzas dienās Tallinā, bet 1993.
gadā apvienotais koklētāju un akordeonistu
ansamblis dodas uz Vāciju – Lībekas 850 gades svinībām.
Skolotāji – Sandra Podniece, Daina Delvere un Zigmunds Zīlītis. Šajā gadā arī skolas I izlaidums, kurš palicis spilgtā atmiņā ar
absolventu pārbraucienu no skolas uz Kultūras namu droškā, kurā iejūgtais zirdziņš bija

satrakojies ne pa jokam…
1995. gadā skolas koris piedalās VII
Latvijas Skolu jaunatnes Dziesmu un deju
svētkos. Anglikāņu baznīcā notiek Draudzības koncerts, kurā koknesieši muzicē kopā ar
Berlīnes jauniešu kori.
1996. gadā skolas koris pirmo reizi dodas
uz Vāciju. Sadraudzības pilsētā Wittingenā
koris viesojas 4 reizes, dzied pilsētas dievnamos, laukumā, tipogrāfijā, Rātsnamā, Veco
ļaužu mītnē gan Vasarsvētkos, gan Ziemassvētkos, kā arī Gifhornas Dzirnavu muzejā
un Varenholcas baznīcā kāzu ceremonijā.
1999. gada rudenī skolā 93 audzēkņi.
Skolas koris ieraksta kompaktdiskā dažādu
tautu tautasdziesmas. Disks pārtop lieliskā
Ziemassvētku dāvanā radiem, draugiem, tuvākiem un tālākiem paziņām.
2001. gadā skolas kolektīvs uzved Kārļa
Skalbes pasaku „Kaķīša dzirnavas” ar Mārtiņa Brauna mūziku. Nu var izpaust savas aktiera dotības ikviens skolas audzēknis. Brīnišķīgas dekorācijas uzvedumam veido audzēkņu Martas un Jāzepa māmiņa – Sandra Iubule.
2001. gadā skola svin savu desmitgadi.
Ar Aizkraukles Mākslas skolas pedagogu
palīdzību top skolas karogs, tiek izsludināts
konkurss par veiksmīgāko skolas himnas versiju. Uzvar skolotāju Jāņa Bumbiša un Silvijas Cīrules „Manai skoliņai”. Skolas karogu
2. lpp.

Kokneses Mūzikas skolas pedagogu kolektīvs 19. martā plkst. 16.00 aicina
uz skolas 20. dzimšanas dienas svinībām!
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iesvēta Evaņģēliski Luteriskās draudzes
mācītājs Valdis Baltruks. Dievkalpojumā
tiek aizlūgts par Kokneses Mūzikas skolas
audzēkņiem, audzēkņu vecākiem un skolotājiem. Pirmo reizi izskan skolas himna. Svinīgs un aizkustinošs brīdis.
2004. gadā tiek dibināts P. Čaikovska
klaviermūzikas izpildītāju konkurss. Pēc
gada no lokāla Latvijas konkursa tas pārtop par Starptautisku, kurā piedalās ne tikai
Latvijas, bet arī Krievijas, Baltkrievijas, Lietuvas un Igaunijas Mūzikas skolu audzēkņi.
2006. gadā konkursā piedalās pat Korejas
meitenīte Jun In, kura demonstrē spožu klavierspēles tehniku un izcilu krievu mūzikas

izpratni, un fantastisku muzikalitāti. Mūsu
konkurss ir kā „vārti” uz Sankt-Pēterburgas
Kolpino mūzikas skolas analoģisku konkursu „Sniegpulkstenītis”. Kokneses konkursa
Grand Prix ir ceļazīme uz Sankt – Pēterburgu
un naudas balva ceļa izdevumiem. No koknesiešiem uz „Sniegpulkstenīti” devās Gita Tarasova un Raitis Kveska. Kā mūsu konkursa
uzvarētāji uz Sankt-Pēterburgu brauca Rīgas
1. Mūzikas skolas, Bauskas Mūzikas skolas
un Jelgavas Mūzikas vidusskolas audzēkņi,
Klaipēdas Mūzikas skolas audzēkne.
Tā ar Dieva palīdzību un pašu centieniem
turpinām strādāt. No sirds pateicos visiem
bijušajiem un esošajiem skolas skolotājiem,

audzēkņiem un audzēkņu vecākiem par laimi
kopā dzīvot un darboties šajā burvīgajā, emociju pārpilnajā pasaulē – Mūzikā.
Lūk, kādus piemiņas vārdus mums, skolotājiem, atstājuši I izlaiduma absolventi: „Mūzikas taktī klusi uz pirkstu galiem atnāk sapnis,
kurš visu pārvērš, kurš, viegli pieskardamies,
atver kādas slepenas durvis dvēselē…” Novēlu ikvienam piedzīvot šī sapņa pieskārienu!
19. martā plkst. 16:00 Kokneses kultūras namā tiks svinēta Kokneses Mūzikas
skolas divdesmitā dzimšanas diena. Gaidīsim ciemos!
Kokneses Mūzikas skolas direktore
Silvija Cīrule

2011. gada
23. februārī
Kokneses novada
dome NOLĒMA:

rakstos “Latvijas Vēstnesis” , “Kokneses Novada Vēstīs” un internetā Kokneses novada
mājas lapā.
5.1. Ņemot vērā vecāku aptaujas rezultātus un pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju
informāciju, piekrist, ka Kokneses novada
domes.
5.1.1. pirmsskolas izglītības iestāde
“Gundega” 2011. gadā tiek slēgta no 27. jūnija līdz 29. jūlijam;
5.1.2. pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte” 2011.gadā tiek slēgta no 27. jūnija līdz
29. jūlijam.
6.1. Lai nodrošinātu Kokneses novada
teritorijas plānojuma izstrādi, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrai pasūtīt sekojošus digitālos datus, ierakstītus CD:
6.1.1. Kokneses novada topogrāfisko
karti 1: 10 000 mērogā dgn formātā ar reljefa
slāni novada teritorijai;
6.1.2. aktuālu topogrāfisko plānu 1:2 000
mērogā Kokneses ciema teritorijai;
6.1.3. topogrāfiskos plānus Vecbebru ciema, Iršu ciema un Bormaņu ciema teritorijām
mērogā 1: 5 000.
7.1. Izveidot Kokneses novada pašvaldības Pedagoģiski medicīnisko komisiju sekojošā sastāvā, kas darbojas līdz 2011. gada 31.
augustam:
7.1.1.komisijas vadītājs – Inese SVENCE
7.1.2.komisijas vadītāja vietnieks – Jolanta ZIEDIŅA
7.1.3. komisijas psihologs – Aelita BEITIKA
7.1.4. komisijas logopēds – Sarmīte
DOMBROVSKA
7.1.5. komisijas speciālās izglītības skolotājs – Jolanta ROTKĀJA
7.1.6. komisijas psihiatrs – Evija SMILGĀJA
7.1.7. komisijas ārsts - pediatrs – Daina
EGLĪTE
7.2. Apstiprināt Kokneses novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskās komisijas
Nolikumu (nolikuma teksts mājas lapā www.
koknese.lv)
8.1. Pamatojoties uz 2010. gada 26. jūlija Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes
ministrijas protokola 6. punktu, piekrist, ka
Bebru vispārizglītojošās internātpamatskolas direktore Mudīte Auliņa uzsāk darbības,
kas saistītas ar integrētās pašvaldības izglītības iestādes izveidi (veic nosaukuma maiņu
internātpamaskolai uz internātvidusskolu,
licencē vispārējās vidējās izglītības program-

mas, izstrādā jaunu iestādes nolikumu u.c.)
8.2. Apstiprināt Bebru internātvidusskolas Nolikumu (nolikuma teksts mājas
lapā www.koknese.lv )
9.1. Sadarbībā ar Zemgales plānošanas
reģionu kā vadošo partneri, piedalīties pārrobežu projektā “Vietējo produktu attīstība
Vidus Baltijā“, attīstot tirgus infrastruktūru
Kokneses novada Zaļajā tirgū”.
9.2. Izvērtēt iespēju piedalīties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
izsludinātajā KPFI finansēto projektu atklātā konkursā “Atjaunojamo energoresursu
izmantošana siltumnīcefekta gāzes emisiju
samazināšana” ar saules kolektoru uzstādīšanu pirmsskolas izglītības iestādē “Gundega”
Kokneses pagastā un pirmsskolas izglītības
iestādē “Bitīte” Bebru pagastā.
10. Informēt Zemgales plānošanas reģionu, ka Kokneses novada pašvaldības īpašumā
nav lauksaimniecības un mežu zemes platību
biomasas audzēšanai.
11.1. SIA “Kokneses komunālie pakalpojumi” organizēt jumta sakārtošanu daudzdzīvokļu mājai Parka ielā Nr. 20, Kokneses
pagastā.
11.2. Nepieciešamības gadījumā novada
domei piedalīties ar līdzfinansējumu proporcionāli pašvaldībai piederošo dzīvokļu skaitam.
12. Atļaut Laumai ĀREI Kokneses novada domes izglītības darba speciālista amatu
savienot ar Kokneses novada domes deputāta
amatu.
13. No pašvaldības budžeta apmaksāt
pusdienas Kokneses novada vispārizglītojošo
skolu 5. klašu skolēniem viktorīnas „Žilbinoša smaida noslēpums” dalībniekiem.

1.1. Lai nodrošinātu elektroapgādes drošību, lūgt AS “LATVENERGO” ieplānot
elektroenerģijas jaudu palielināšanu Kokneses novadā.
1.1.2. Lūgt AS „Sadales tīkls” Ziemeļaustrumu reģionam veikt nepieciešamās darbības, lai Kokneses novadā tiktu nodrošināta
elektroenerģijas padeve bez traucējumiem.
1.1.3. Uzdot novada domes Komunālajai
nodaļai un Bebru pagasta pārvaldei, un Iršu
pagasta pārvaldei divas reizes gadā apsekot
vidējā un zemā sprieguma līnijas un informēt
a/s „Sadales tīkls” par aizaugušajām elektrolīnijām.
2. Apstiprināt sociālo līdzekļu izlietojumu 2010. gadā (informācija mājas lapā
www.koknese.lv ).
3. Izveidot nekustamo īpašumu izsoles
komisiju sekojošā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
Alberts Bambāns – darba aizsardzības
speciālists
Komisijas locekļi:
Mudīte Auliņa – domes deputāte;
Elita Ģēģere – nekustamā īpašuma speciāliste;
Ligita Kronentāle – domes juriste;
Jānis Miezītis – domes deputāts.
4.1. Pārdot atklātā otrā izsolē ar augšupejošu soli Kokneses novada domei piederošu
1/3 (vienu trešo) domājamo daļu no nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 3260 004 0153
„Lāskalni” Kokneses pagasta, Kokneses
novadā.
4.2. Noteikt Kokneses novada domei piederošās 1/3 (vienas trešās) domājamās daļas
no nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 3260
004 0153 „Lāskalni” nosacīto cenu 4000,-Ls
(četri tūkstoši lati), kas ir par 18,4% pazemināta no pirmās izsoles cenas.
4.3. Apstiprināt Kokneses novada domei
piederošā 1/3 (vienu trešo) domājamo daļu
no nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 3260
004 0153 „Lāskalni” Kokneses pagasta,
Kokneses novadā otrās izsoles noteikumus
(noteikumi mājas lapā www.koknese.lv ).
4.4. Ievietot sludinājumus par izsoli laik-

Nākošā novada domes sēde notiks
2011. gada 30. martā plkst. 1400 novada
domē, Melioratoru ielā Nr. 1, Kokneses
pagastā, Kokneses novadā. Sēdes darba
kārtībā ir iekļauti sekojoši pamatjautājumi:
1. Par SIA “Kokneses komunālie pakalpojumi” gada pārskatu;
2. Par teritorijas sakārtošanu un
Spodrības mēnesi;
3. Par projektu realizācijas gaitu;
4. Par parādu piedziņu par komunālajiem pakalpojumiem.
Dzintra Krišāne,
Kokneses novada domes sekretāre
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APSTIPRINĀTI
ar Kokneses novada domes 2011. gada 26. janvāra lēmumu Nr. 3
2011. gada 26. janvārī
Kokneses novada Kokneses pagastā

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 4

„PAR ATVIEGLOJUMU PIEŠĶIRŠANU NEKUSTAMĀ
ĪPAŠUMA NODOKĻA MAKSĀTĀJU KATEGORIJĀM
KOKNESES NOVADĀ 2011. GADĀ”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
14. panta pirmās daļas 3. punktu, 21. panta pirmās daļas 15. punktu un
likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta trešo daļu

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1.1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kāda piešķir nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumus atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām Kokneses novada
administratīvajā teritorijā, kas aprēķināts saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”.
1.2. Nodokļa maksātajiem, kuriem ir nekustamā īpašuma nodokļa vai nomas maksas parādi Kokneses novada domei, nodokļa atlaide netiek piešķirta. Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli ” 5. panta pirmās prim daļas noteiktajā, šis nosacījums neattiecas uz
personām, kam piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas vai ģimenes statuss.
1.3. Nekustama īpašuma nodokļa atvieglojumus piešķir personām, kurām lauksaimniecībā
izmantojamā zeme iepriekšējā gadā ir bijusi apstrādāta.
1.4. Nekustama īpašuma nodokļa atvieglojumus piešķir personām, kuras deklarētas Kokneses novada administratīvajā teritorijā un kurām par viena nekustamā īpašuma objektu (tā
daļu) aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa apmērs taksācijas gadā pārsniedz Ls 5,00 un
īpašums netiek izmantots saimnieciskās darbības veikšanai.
II. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA MAKSĀTĀJU KATEGORIJAS UN
ATVIEGLOJUMU APMĒRS
2.1. Atvieglojumi no taksācijas gadam aprēķinātās nodokļa summas piešķirami sekojošām
nodokļa maksātāju kategorijām šādos apmēros:
ApakšNĪ nodokļa
punkta Nodokļa maksātāja kategorijas
atvieglojums
Nr.
%
2.1.1
Vientuļiem pensionāriem, kuriem nav Civillikuma noteikto
50%
pirmās šķiras likumisko mantinieku un nav noslēgts uztura līgums
ar citu personu
2.1.2. Pirmās grupas invalīdiem
90%
2.1.3. Otrās grupas invalīdiem
70%
2.1.4.
Personām, kuru ģimenēs ir trīs, četri un pieci nepilngadīgi bērni vai 50%
pilngadīgi bērni, kas mācās, tai skaitā aizbildņiem
2.1.5. Personām, kuru ģimenēs ir seši un vairāk nepilngadīgi bērni vai 90%
pilngadīgi bērni, kas mācās, tai skaitā aizbildņiem
2.1.6. Černobiļas AES avārijas seku likvidatoriem un to ģimenes locekļiem 50%
2.1.7.
Personām, kurām pašvaldība piešķīrusi maznodrošinātās
70%
personas( ģimenes) statusu
III. DOKUMENTI, KĀDI NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA MAKSĀTĀJAM
JĀIESNIEDZ KOPĀ AR IESNIEGUMU
3.1. Nekustama īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķir uz nodokļa maksātāja motivēta
iesnieguma pamata par visu taksācijas gadu, izņemot gadījumus, kad personas statuss, kurš
dod tiesības saņemt atvieglojumu, ir piešķirts uz laiku. Šajā gadījumā atvieglojumu piešķir par
periodu, kurā persona atbilst šim statusam. Atvieglojumi tiek piemēroti, sākot ar nākamo kalendāro mēnesi, kad persona tiek atzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu personu, un tiesības uz
atvieglojuma saņemšanu izbeidzas ar nākamo kalendāro mēnesi, kad persona zaudē trūcīgās
vai maznodrošinātās personas statusu. Persona iesniegumā domei pamato atvieglojuma piemērošanu un norāda īpašumu, par kuru tas tiek pieprasīts, kā arī apliecina, ka tas netiek izmantots saimnieciskajā darbībā (negūst ienākumus no šī īpašuma). Iesnieguma paraugs pielikumā.
3.2. Lai saņemtu atvieglojumus saskaņā ar noteikumu 2.1.1. apakšpunktu iesniegums nav jāiesniedz, bet ir jābūt Kokneses novada domes Sociālā dienesta vientuļo pensionāru reģistra sarakstā.
3.3. Lai saņemtu atvieglojumus saskaņā ar noteikumu 2.1.2. apakšpunktu, iesniegumam
pievieno invalīda apliecības kopiju.
3.4. Lai saņemtu atvieglojumus saskaņā ar noteikumu 2.1.3. apakšpunktu, iesniegumam
pievieno invalīda apliecības kopiju.
3.5. Lai saņemtu atvieglojumus saskaņā ar noteikumu 2.1.4. apakšpunktu iesniegumam
pievieno bērnu dzimšanas apliecības kopijas, bet aizbildņiem bāriņtiesas lēmuma kopiju, kas
pamato aizbildņa statusu. Par pilngadīgiem bērniem, kas mācās, jāiesniedz izziņa no mācību
iestādes.
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3.6. Lai saņemtu atvieglojumus saskaņā
ar noteikumu 2.1.5. apakšpunktu iesniegumam pievieno bērnu dzimšanas apliecības
kopijas, bet aizbildņiem bāriņtiesas lēmuma
kopiju, kas pamato aizbildņa statusu. Par
pilngadīgiem bērniem, kas mācās, jāiesniedz
izziņa no mācību iestādes.
3.7. Lai saņemtu atvieglojumus saskaņā
ar noteikumu 2.1.6. apakšpunktu, iesniegumam pievieno:
3.7.1. Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecības kopiju;
3.7.2. laulības noslēgšanas apliecību (ja
tas ir nepieciešams).
3.8. Lai saņemtu atvieglojumus saskaņa
ar noteikumu 2.1.7. apakšpunktu, iesniegums
nav jāiesniedz, bet ir jābūt Kokneses novada
domes Sociālā dienesta reģistra sarakstā par
trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa piešķiršanu. Ziņas par trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes)
statusu ir iegūstamas pašvaldības vienotajā
informācijas sistēmā.
3.9. Iesniegums par nodokļu atvieglojumu piešķiršanu, pievienojot atvieglojumu
saņemšanas nosacījumus apliecinošus dokumentus, iesniedzams Kokneses novada
domes nodokļu inspektorei viena mēneša
laika no maksāšanas paziņojuma saņemšanas
dienas, bet ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 15.
oktobrim.
IV. IESNIEGUMU IESNIEGŠANA UN
IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA
4.1. Lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu vai atteikumu pēc finanšu komitejas atzinuma pieņem
Kokneses novada dome. Nodokļa maksātajiem, kuriem ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) status, pēc nodokļu inspektores ierosinājuma vadoties pēc
Kokneses novada domes SOPA un Kokneses
novada domes NĪNO vienotās informācijas
sistēmas.
4.2. Pēc nodokļu atvieglojumu piešķiršanas nodokļu inspektore veic nodokļa pārrēķinu atbilstoši normatīvajiem aktiem.
V. APSTRĪDĒŠANAS KĀRTĪBA
5.1. Pašvaldības amatpersonai, kura atbilstoši normatīvajiem aktiem veic administrācijas funkcijas - nodokļu inspektoram, pēc
nodokļu maksātāja rakstveida pieprasījuma
ir pienākums pārskatīt nekustamā īpašuma
nodokļa maksāšanas paziņojumā norādītās
nekustamā īpašuma nodokļa summas pareizību. Pēc pārskatīšanas nodokļu inspektors izsniedz precizētu nekustamā īpašuma nodokļa
maksāšanas paziņojumu vai pieņem motivētu
lēmumu par iesnieguma noraidīšanu.
5.2. Ja nodokļa maksātājs nepiekrīt maksājamā nodokļa summas pārskatīšanas rezultātam, viņš to var apstrīdēt domes priekšsēdētājam Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, viena mēneša laikā no lēmuma
spēkā stāšanās dienas.
5.3. Ja nodokļa maksātājs nepiekrīt Kokneses novada domes priekšsēdētāja pieņemtajam lēmumam, viņš to var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā
procesa likumā noteiktajā kārtībā, viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
4. lpp.
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VI. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
6.1. Kokneses novada domes 26.01.2011. saistošie noteikumi Nr.
4 „Par atvieglojumu piešķiršanunekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām Kokneses novadā 2011. gadā” stājas spēkā nākošajā
dienē pēc to pilna teksta publicēšanas Kokneses novada laikrakstā
„Koknese Novada Vēstis” .
6.2. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos, atzīt par spēku zaudējušiem Kokneses novada domes 27.01.2010. saistošos noteikumus
Nr. 4 (protokols Nr. 1 domes lēmums Nr. 4)” Par nekustamā īpašuma
nodokļu atvieglojumiem Kokneses novadā 2010. gadā”.
Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs V. Cīrulis
Pielikums
Kokneses novada domes
26.01.2011. saistošajiem noteikumiem Nr. 4
”Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā
īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām
Kokneses novadā 2011. gadā”
IESNIEGUMS
par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu
201__. gadā
Kokneses novada _____________ pagastā
Ziņas par atvieglojuma pieprasītāju:
Vārds, uzvārds ___________________________,
personas kods ________________________
Deklarētās dzīvesvietas adrese: _____________________________
_______________________________________________
Ziņas par nekustamo īpašumu, valdījumu, par kuru tiek pieprasīts atvieglojums:
Nekustamā īpašuma adrese _________________________________
_____________________
Kadastra numurs __________________________ , platība
____________________________
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ________________________
_____________________
Taksācijas gada aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa summa
_________________________
Lūdzu piemērot atvieglojumu, jo esmu:_____________________
_____________________
_______________________________________________________
_____________________
Iesniegumam pievienoju šādus dokumentus:
_______________________________________________________
_____________________
_______________________________________________________
_____________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
__________________________________________
Ar šo apliecinu, ka nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskā darbībā, nav iznomāts, nav nodots lietošanā citām personām,
par to nav noslēgts uztura līgums un iesniegumā noradītās ziņas ir
patiesas.
____________________________________
(paraksts)
Neiebilstu, ka iesnieguma izvērtēšanai noradītās ziņas tiks pārbaudītas nepieciešamajās datu bāzēs, iestādēs un institūcijās
____________________________________
(paraksts)
Datums _________________________

APSTIPRINĀTI
ar Kokneses novada domes
2011. gada 26. janvāra lēmumu Nr. 6.8 (protokols Nr. 1)

2011. gada 26. janvārī
Kokneses novada Kokneses pagastā

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 3

“Par grozījumiem 01.07.2009. saistošajos
noteikumos Nr. 1 ”Kokneses novada
pašvaldības Nolikums”

Izdoti pamatojoties uz likuma“Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

Izdarīt šādus grozījumus Kokneses novada pašvaldības Nolikumā:
1) Izdarīt šādus grozījumus 1.4.punktā:
1.4.2. apakšpunktā skaitli „7” aizstāt ar skaitli „ 6 ” ;
1.4.3. apakšpunktā skaitli „5” aizstāt ar skaitli „ 6 ” ;
1.4.4. apakšpunktā skaitli „5” aizstāt ar skaitli „ 3 ” ;
2) 1.5. punktu papildināt ar 1.5.10. un 1.5.11. apakšpunktiem un
izteikt tos šādā redakcijā:
„1.5.10. Izglītības darba speciālists ( grozījumi 26.01.2010.)”
„1.5.11. Jurists (grozījumi 26.01.2011)”
3) 1.11.punktu papildināt ar 1.11.9. apakšpunktu un izteikt to
šādā redakcijā
„1.11.9. Politiski represētās personas statusa noteikšanas komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem komisija (grozījumi
26.01.2011.)”
4) Izslēgt 1.15. un 1.16. punktus.
5) Izdarīt grozījumus 4.1. punktā un izteikt to šādā redakcijā:
„4.1. Domes sēdes darba kārtību nosaka domes priekšsēdētājs.
Domes sēdes darba kārtībā tiek iekļauts jebkurš jautājums, kas iesniegts domes priekšsēdētājam ne vēlāk kā divas dienas pirms kārtējās komitejas sēdes. Par citu jautājumu iekļaušanu domes darba kārtībā likumā noteiktajā kārtībā lemj dome. Izskatot domes sēdes darba
kārtībā iekļautos jautājumus, ziņojuma sniedzējs informē domi par
lēmumu projektu izskatīšanas secību un saņemtajiem atzinumiem.”
6) Izdarīt grozījumus 4.3. punktā un izteikt to šādā redakcijā:
„ 4.3. Domes lēmumu projektus , pirms to iekļaušanas sēdes darba kārtībā ne vēlāk kā 3 darba dienas pirms komitejas sēdes nodod
izskatīšanai un rakstveida atzinuma sniegšanai domes juristam vai
juridiskā pakalpojuma sniedzējam un pašvaldības institūcijām vai tās
darbiniekiem atbilstoši kompetencei.
Pašvaldības saistošo noteikumu projektam, kas izstrādāts, lai pašvaldība varētu pildīt autonomo funkciju vai brīvprātīgo iniciatīvu, papildus šo noteikumu 4.2.punktā minētajam, izskatīšanai domes sēdē
ne vēlāk kā 5 darba dienas pirms komitejas sēdes jāiesniedz pašvaldības juristam atzinuma par saistošo noteikumu projekta atbilstību augstākstāvošajiem normatīvajiem aktiem un juridiskās tehnikas noteikumiem saņemšanai. Saistošo noteikumu projektu, kuram pievienots
paskaidrojuma raksts, iesniedz kancelejā ne vēlāk kā divas dienas
pirms komitejas sēdes. Divu dienu laikā pēc komitejas sēdes saistošo noteikumu projektu un paskaidrojuma rakstu publicē pašvaldības
mājas lapā www.koknese.lv. ”
7) Izdarīt grozījumus 4.4. punktā un izteikt to šādā redakcijā:
„4.4. Lēmumu projekti un materiāli, kas izskatāmi domes sēdē,
jāiesniedz kancelejā ne vēlāk kā divas dienas pirms komitejas sēdes.
Kancelejā tos iereģistrē un nodod domes priekšsēdētājam. Priekšsēdētājs izskata iesniegto lēmuma projektu un nosaka pastāvīgo komiteju (ja projekts netiek virzīts no komitejas vai ja tas attiecas uz
vairākām komitejām) un pašvaldības institūciju vai tās darbinieku,
kam jāizskata un papildus jāsniedz rakstisks atzinums par sagatavoto
projektu.”
8) Papildināt ceturto nodaļu ar 4.17. punktu un izteikt to šādā redakcijā:
„4.17. Līgumu teksti ,pirms to parakstīšanas, tiek iesniegti saskaņošanai domes juristam, lai izvērtētu to atbilstību normatīvo aktu
prasībām un galvenajai grāmatvedei, lai izvērtētu to atbilstību novada budžetam.”
9) Izdarīt grozījumus 5.2. punktā un izteikt to sekojošā redakcijā:

5
„5.2. Domes kārtējās sēdes notiek katra
mēneša pēdējā trešdienā plkst. 14.00.”
10) Izdarīt grozījumus 5.32. punktā un
izteikt to sekojošā redakcijā:
„ 5.32. Pašvaldības saistošos noteikumus
triju dienu laikā pēc parakstīšanas elektroniski un rakstveidā nosūta Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai (grozījumi
26.01.2011.) izvērtēšanai un atzinuma sniegšanai. Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas saistošos noteikumus publicē laikrakstā „Kokneses Novada Vēstis” un tie stājās spēkā likumā
“Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā. Pieņemtos saistošos noteikumus izvieto redzamā vietā
pašvaldības domes ēkā, pagastu pārvaldēs un
publicē pašvaldības interneta mājas lapā.
Saistošie noteikumi par pašvaldības budžetu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas
elektroniski jānosūta zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (grozījumi 26.01.2011) un tie stājas spēkā nākamajā
dienā pēc to publicēšanas laikrakstā “Kokneses
Novada Vēstis”, ja saistošajos noteikumos nav
noteikts cits to spēkā stāšanās laiks. Saistošajiem noteikumiem jābūt brīvi pieejamiem pašvaldības domes ēkā un pagastu pārvaldēs.”
Sagatavoja Dz. Krišāne
Saskaņots: L. Kronentāle
Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs V. Cīrulis
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Atsaukums avīzē “Kokneses novada vēstis”
un Kokneses mājas lapā iepriekš sniegtajai
informācijai par iedzīvotāju ienākuma
nodokli no ES un valsts atbalsta!
ES un valsts atbalsta saņēmējam, kurš
nav reģistrējies kā saimnieciskās darbības
veicējs, nav jāmaksā iedzīvotāju ienākuma
nodoklis no pirmā lata 26% apmērā. Uz viņiem tāpat kā uz saimnieciskās darbības veicējiem, kuri nodarbojas ar lauksaimniecisko
ražošanu, attiecas 2000 latu neapliekamie
ienākumi.
Zemāk sīkāks skaidrojums.
Jautājumi valsts ieņēmumu dienestam:
Kā jārīkojas ES atbalsta saņēmējam,
kurš nav reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs?
Jautājums ir sakarā ar to, ka līdz šim tika
skaidrots, ka ES atbalsta saņēmējiem, kuri
nav reģistrējušies kā saimnieciskās darbības
veicēji, nav atvieglojums 2000 lati un jāmaksā no pirmā ES atbalsta lata 26%.
VID atbilde:
Ja saimnieciskā darbība nav reģistrēta:
• Ja saņem atbalsta summas lauksaimniecībai, ir jāveic likuma 11. p. 13. d. noteiktā uzskaite, lai noteiktu, kad ienākumi sasniedz Ls 2000:

Interesentiem par vīngliemežu audzēšanu
Informējam visus interesentus, ka Vīngliemežu audzētāju biedrība rīko regulārus
profesionālās apmācības kursus tiem, kuri
vēlas izmēģināt savas spējas netradicionālajā
lauksaimniecībā un nodarboties ar vīngliemežu audzēšanu.
Kursu programma paredz dot pilnu
aprakstu par vīngliemežiem, vīngliemežu
vēsturi, uzbūvi, dzīvesveidu, ziemošanu,
vīngliemežu audzēšanas tehnoloģiju voljeros, vīngliemežu piebarošanu, realizāciju,
nepieciešamo dokumentāciju un saistošo
likumdošanu.

Aicināti atsaukties arī jau esošie vīngliemežu audzētāji, lai visi kopīgi smeltos pieredzi un dalītos ar informāciju.
Interesenti aicināti pieteikties, sazinoties
pa tālruni 20358807 (Uldis),
e-pasts: smiltins.U@inbox.lv
Kursu dalības maksa: 25 Ls.
Papildus informācija pieejama mājas
lapā www.vingliemezitis.lv
Vīngliemežu audzēšana ir rentabls bizness, kas prasa nelielus ieguldījumus.
Uldis Smiltiņš,
Vīngliemežu audzētāju biedrība

Nebaidies no interneta – NĀC un IESAISTIES!

28. februārī, E-prasmju nedēļas ietvaros,
Kokneses pagasta bibliotēkā notika informatīvs pasākums “Nebaidies no interneta - NĀC
un IESAISTIES!”, kurā informēja par internetu un tā iespējām.
Pasākums bija veltīts senioriem, kuri vē-

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

lējās uzzināt par aizraujošo interneta pasauli. Pasākuma laikā uzzināja gan par interneta vēsturi, par Kokneses pašvaldības mājas
lapu un iespējām tajā, gan notika praktiska
darbošanās, apskatot dažādas interneta lapas
ikdienas vajadzībām - kur meklēt receptes,
apsveikuma pantiņus, kā
arī, kur uzzināt par sabiedriskā transporta kursēšanas grafikiem, kur
lasīt ziņas un citu interesantu informāciju.
Tika apgūtas arī datora lietošanas pamatprasmes, neaizmirstot drošību.
Paldies visām aktīvajām kundzēm par
drosmi un vēlēšanos
arvien uzzināt kaut ko
jaunu!
Anita Šmite

o ieņēmumos uzskaita ieņēmumus no
lauksaimnieciskās ražošanas un saņemto atbalstu lauksaimniecībai;
o izdevumos uzskaita izdevumus, kas
saistīti ar lauksaimniecisko ražošanu un izdevumus, kas saistīti ar darbību, par kuru saņemts atbalsts.
• Ienākumi = ieņēmumi – izdevumi.
Ja saimnieciskā darbība nav reģistrēta:
• Ja minētie ienākumi kopā ar citiem neapliekamajiem ienākumiem nepārsniedz Ls
1680, tad minētie ienākumi deklarācijā nav
jāuzrāda.
• Ja minētie ienākumi pārsniedz Ls 1680,
bet nepārsniedz Ls 2000, tos uzrāda D1 pielikumā kā neapliekamos ienākumus 2. un 3.
ailē un deklarācijas D 4. rindā.
• Ja minētie ienākumi pārsniedz Ls 2000,
tos uzrāda D1 pielikuma 2. ailē, 3. ailē uzrāda
Ls 2000, starpību uzrāda 6. ailē, no kuras to
pārnes uz deklarācijas D 1. rindu.
Ineta Sproģe,
lauksaimniecības konsultante

Sveču dienas izstāde
Kokneses pagasta bibliotēkā
Liels paldies Burmistres, Čunčules,
Lancmanes kundzēm par atsaucību, veidojot
kopā ar mums Sveču dienas izstādi Kokneses
pagasta bibliotēkā. Kopā svētkus gaismai,
gaidot pavasari, svinēja 44 dažāda vecuma
un noskaņu sveces un svečturi. Bibliotēkas
apmeklētāji varēja iepazīties arī ar materiāliem par sveču liešanu, uzzināt, kādas sveces
atbilst katrai horoskopa zīmei.
Paldies Gailītes, Jansones, Sondores,
Burmistres, Lulles kundzēm par dāvinātajām
grāmatām bibliotēkai. Draudzīgā aicinājuma
ietvaros Kokneses pagasta bibliotēka saņēmusi gandrīz 50 dažāda satura grāmatas.
Ingrīda Višķere, bibliotekāre
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Drošāka interneta diena 2011 Koknesē
8. februārī I. Gaiša Kokneses
vidusskolā tika atzīmēta Drošāka
interneta diena 2011. Skolēniem un
skolotājiem bija iespēja tiešraidē
vērot „Net - Safe Latvija” Drošāka
interneta centra rīkoto diskusiju „Internets zem lupas...”, kurā sabiedrībā zināmas personas diskutēja par
interneta plusiem un mīnusiem.
Savukārt 4., 6. un 8. klases skolēni un skolotājas piedalījās bibliotēku
veidotajā diskusijā „Internets – tā nav
spēle. Tā ir TAVA DZĪVE”. Kokneses
bērni un jaunieši ir zinoši interneta drošības jautājumos, bet arī pie mums ga-

dās, ka kāda ievietotais foto internetā tiek
izmantots neīsta profila veidošanā vai,
izmantojot interneta vidi, tiek apvainoti
klases biedri. Tāpēc vēlreiz aicinu – domāsim, ko ievietojam internetā un nedarīsim citiem to, ko negribam, lai izdara
mums kā reālajā dzīvē, tā arī virtuālajā
pasaulē – internetā.
Paldies skolas direktoram, skolotājiem un bērniem par sadarbību. Diskusijas video ir noskatāms Kokneses
bērnu bibliotēkā.
Antra Vasiļevska,
Kokneses bērnu bibliotēkas
bibliotekāre

Valentīndienas koncerts Iršos

Pa balti sniegotu ceļu
Valentīndienas priekšvakarā, 11. februārī, Iršos ieradās pašdarbnieki no Kokneses, Vietalvas un Pļaviņām,
lai iepriecinātu skatītājus ar
jauku un patīkamu koncertu. Jau vairākus gadus pēc
kārtas, februārī deju kolektīvs „Irši” rīko pasākumu,
kurā piedalās dažādi kolektīvi no Kokneses un arī kaimiņu novadiem.
Šogad koncertā skatītājus priecēja vidējās paaudzes

deju kolektīvs „Liepavots” no Kokneses,
līnijdejotājas un dramatiskais kolektīvs no
Vietalvas, kā arī Pļaviņu kultūras centra amatierteātris „Aina”.
Mēs gribam, lai mūsu acīs un dvēselē
būtu mirdzums, lai ikdienas dzīvē ienāktu
mazi un lieli brīnumi. Gribam, lai ir veselība
pašiem un tuvākajiem cilvēkiem. Mēs parādījām mīlestību pret sevi pašu un mīlestību
pret pasauli aiz loga.
Koncerta dalībnieki ar vislielāko mīlestību to pierādīja caur deju, mūziku, dziesmu un
teātra spēli.
Inta Balode,
VPDK „Irši” vadītāja

Kokneses tūrisma centrs pārstāv tūrisma objektus Balttour 2011 izstādē
No 2011. gada 11. līdz 13. februārim
Rīgā, Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā
notika 18. starptautiskā tūrisma izstāde - gadatirgus “Balttour 2011”, uz kuru devās Kokneses Tūrisma centrs, lai tās apmeklētājiem
piedāvātu atpūtas iespējas Kokneses novadā.
Šogad izstāde bija sadalīta 2 hallēs – “Apceļo
Latviju!”, kur tika prezentētas ienākošā un
iekšzemes tūrisma iespējas, bet hallē “Atklāj
pasauli!” apmeklētājus pārsteidza ar bagātīgu, vēl nebijušu ārvalstu ceļojumu piedāvā-

jumu par atlaižu cenām.
Īpašo izstādes atmosfēru trīs dienu laikā sajuta 22 500 apmeklētāji,
no kuriem 4500 bija tūrisma profesionāļi un aicinātie klienti. “Balttour
2011” varēja apskatīt 230 stendus,
kuros savus piedāvājumu prezentēja
vairāk nekā 600 izstādes-gadatirgus
dalībnieki no 34 valstīm. Pārstāvētas bija visas ar tūrismu un ceļošanu
saistītās nozares – gan valsts un paš-

Ilmārs Klaužs izstādes apmeklētājiem atklāj
kurmju ķeršanas noslēpumus.

Amatu centra “Mazā Kāpa” īpašniece Inese
Kāpiņa rāda, kā pagatavot ādas atslēgu
piekariņu.

Anta Kučere no “Janavām” piedāvā sejas
krēmu “Beāte” un tējas veselībai.
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valdību tūrisma aģentūras, gan tūrisma informācijas centri, gan transporta un citu tūrisma
pakalpojumu pārstāvji.
Kokneses Tūrisma centrs ar piedāvājumu atradās Zemgales reģiona stendā, kurā
varēja iegūt ne tikai informāciju, bet ar
dažādiem piedāvājumiem šeit atradās arī
amatnieki. Ar atraktīviem piedāvājumiem
amatnieku stendā bija arī mūsējie – Anta
Kučere no saimniecības “Janavas” stāstīja
un rādīja, kā tiek gatavots sejas krēms “Beāte”, Inese Kāpiņa piedāvāja atpūtas iespējas
amatu centrā “Mazā Kāpa” un rādīja, kā tiek

gatavoti ādas suvenīri, ļaujot izstādes dalībniekiem pašiem sev par piemiņu izgatavot
atslēgas piekariņu, bet pie Ilmāra Klauža varēja uzzināt, kā top kurmju slazdi! Apmeklētāju interese bija ļoti liela.
Kokneses Tūrisma centrs, gatavojoties
šai izstādei, izdeva Kokneses novada Tūrisma avīzi 2011, tika sagatavoti maršrutu piedāvājumi pa novadu, kā arī informācija par
Koknesi atrodama Latvijas Tūrisma Attīstības Valsts aģentūras un Zemgales plānošanas
reģiona izdotajos materiālos. Visvairāk apmeklētājus interesēja maršruta piedāvājumi,

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
kā arī liela interese bija par topošo „Likteņdārzu” un Kokneses pilsdrupām.
Nākamā – 19. starptautiskā tūrisma izstāde-gadatirgus “Balttour 2012” notiks 2012.
gadā no 10. līdz 12. februārim Starptautiskajā
izstāžu centrā Ķīpsalā. “Balttour” rīkotājs Latvijas Tūrisma aģentu un operatoru asociācija (ALTA) un nodrošinātājs - Starptautisko
izstāžu rīkotājsabiedrība BT 1 sola turpināt
attīstīt projektu un strādāt, lai arī “Balttour
2012” patīkami pārsteigtu gan profesionāļus,
gan ikvienu ceļotgribētāju.
Anita Šmite

„Likteņdārzam” veltīts labdarības pasākums – Vestarda Šimkus koncerts
un Latvijas mākslinieku darbu izsole
2011. gada 21. martā Mazajā Ģildē notiks
„Likteņdārzam” veltīts labdarības pasākums
– izcilā Latvijas pianista Vestarda Šimkus
koncerts un Latvijas mākslinieku darbu izsole. Pasākuma mērķis ir ar to personību, kas
jau iesaistījušās „Likteņdārza” tapšanā, piemēru un tiešu pamudinājumu, uzrunāt Latvijas uzņēmējus piedalīties projekta tapšanā.
Uz pasākumu aicināti tie Latvijas uzņēmēji, kas jau līdz šim ir aktīvi iesaistījušies
„Likteņdārza” tapšanā, gan arī tie, kas nākotnē varētu par tādiem kļūt, kā arī Fonda dibinātāji un sadarbības partneri. Pasākuma viesis būs arī Latvijas Valsts prezidents Valdis
Zatlers un Japānas ārkārtējais un pilnvarotais
vēstnieks Latvijā Takaši Osanai (Takashi
Osanai) ar kundzi.

Mazā Ģilde šim pasākumam ziedo savas
telpas, un Vestards Šimkus ir nolēmis šo uzstāšanos sniegt bez atlīdzības – kā ziedojumu
„Likteņdārzam”. Arī koncerta režisors Uģis
Brikmanis savu darbu ziedo.
Pēc koncerta pirmo reizi notiks „Likteņdārzam” veltīta Latvijas mākslinieku darbu
izsole, kuras ienākumi tiek ziedoti „Likteņdārzam”. Savus darbus izsolei ziedo Džemma Skulme, Guntars Sietiņš, Vija Zariņa,
Kaspars Zariņš, Katrīna Luīze Avotiņa, Nele
Zirnīte, Solveiga Vasiļjeva, Zane Balode,
Natālija Laminska, Ludmila Meilerte, Elīna
Titāne, Elīna Zunda, Antra Ivdra, Egils Rozenbergs, Edgars Vērpe, Artis Bute, Juris
Jurjāns un citi. Mākslas darbu izsoli vadīs
Fonda padomes loceklis G. Belēvičs. Izsoles

Ceļosim pie kaimiņiem!
Es dāvinu jums pirmās vizbulītes,
Lai pavasari spētu sirdī jaust.
Lai visi rīti – arī miglas tīti
Ar gaismu dvēselē un sirdī aust.
Esiet sveicināti Kokneses novada pensionāri! Kā jau katru gadu, pēc aukstās ziemas
nāk pavasaris, kad daba mostas no ziemas
sala un no rītiem modina saulītes stari. Arī,
mums, pensionāriem, gribas ļauties pavasarīgam noskaņojumam un ceļot priekam!
Sirsnīgi aicinu 4. jūnijā doties divu dienu
aizraujošā ceļojumā uz kaimiņzemi Lietuvu.

Apskatīsim Dzintara muzeju, skaisto molu
un jūru, brīnišķīgās dabas ainavas Palangā.
Otrajā ekskursijas dienā iecerēts apskatīt
Klaipēdu, pēc tam ar prāmi doties uz Kuršu
pussalu un apmeklēt Delfināriju, jūras muzeju un vēl pagūt nokļūt Nicā, Kuršu kāpās. Dalības maksa ekskursijai būs Ls 30, šajā summā iekļauta maksa par muzejiem, Delfināriju,
prāmi, nakstmītni un transportu. Par ēšanu
būs jārūpējas pašiem. Lūgums visiem ekskursijas dalībniekiem nokārtot jaunā parauga
pases. Bebru pagasta pensionāriem dalības

organizēšanā „Kokneses fondu” atbalsta galerija „Antonija”. Izsoles darbi pirms tam būs
aplūkojami www.antonia.lv Izsole nr. 17 un
galerijā „Antonija” Brīvības ielā 157, Rīgā.
Pasākumu filmēs “Latvijas Televīzija”,
un 2011. gada 25. martā – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā - tas tiks atspoguļots LTV 1. programmā.
Pasākumu atbalsta AS „Hipotēku banka”
un AS „Latvijas valsts meži”. Uz pasākumu plānots izdot arī „Likteņdārzam” veltītu
DVD, kura tapšanā savu atbalstu devusi AS
„Latvenergo”.
Ieeja uz pasākumu – ar ielūgumiem.
Tālrunis uzziņām „Kokneses fonds”, tel.
67289535. Tuvāka informācija par “Likteņdārza” projektu - www.liktendarzs.lv
maksa līdz 23. maijam jāsamaksā Bebru pagasta pārvaldē pie sekretāres. Pārējie braukt
gribētāji dalības maksu varēs samaksāt līdz
31. maijam. Dalības maksa jāsavāc savlaicīgi, jo būs nepieciešams samainīt naudu. Iršu
un Kokneses pensionārus par braukšanas
iespējām, lūdzu sazināties ar mani. Zvaniet,
jautājiet, piesakāties! Ekskursijai var pieteikties arī citi interesenti – autobusā paredzētas
50 sēdvietas. Vēlu visiem skaistu atpūtu un
možu noskaņojumu! Tālrunis informācijai
26159335, vakaros 65164188.
Anna Bite, Bebru pagasta pensionāru
padomes priekšsēdētāja

Latvijas Politiski represēto apvienības valde

izsaka pateicību
Vecbebru profesionālās vidusskolas
audzēkņiem un skolotājiem

par gardo un bagātīgo brokastu un pusdienu galdu apvienības
22. konferencē Rīgā, Latviešu biedrības namā š. g. 5. februārī.
Paldies Vecbebru PV direktoram Jānim Bakmanim, kurš šo ideju, par konferences dalībnieku ēdināšanu, atbalstīja!
Īpašs paldies Kokneses Politiski represēto nodaļas koordinatorei Lībai Zukulei par pasākuma koordinēšanu un uzraudzīšanu.
Paldies Kokneses novada domei par iespēju izmantot transportu un šoferim Valteram Kārkliņam par palīdzību un atsaucību.
Ceram uz sadarbību arī turpmāk, nākošos Latvijas Politiski represēto apvienības pasākumos.
Ar cieņu – LPRA sekretāre un valdes locekle
Dagnija Liepiņa

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
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Latvijas politiski represēto apvienības 22. konferencē
2011. gada 5. februārī „Māmuļā” – latviešu biedrības namā, notika Latvijas politiski represēto apvienības 22. konference.
Ar pamatziņojumu – atskaiti par iepriekšējo
divu gadu darbu uzstājās apvienības vadītājs
Gunārs Resnais. Uzstāšanos viņš sāka ar klusuma brīdi, pieminot 824 aizsaulē aizgājušos
politiski represētos 2010. gadā.
Konferences dalībniekus ar koncertu
sveica pūtēju orķestris „Rīga”.
Šī bija vadības pārvēlēšanu konference,
tādēļ tika pieņemts reglaments un darba kārtības dokumenti. Konferences gaitā diskutēja ne tikai par PRA saistošiem jautājumiem,
bet arī par vēstures tēmām. Tā kā tuvojas 16.
marts, tad tika atgādināts, ka starp leģionāriem, kuri cīnījās pret Sarkano armiju, bija 29
kara Lāčplēša ordeņa kavalieri, kuri ordeni
bija saņēmuši par brīvības cīņām 1919. gadā.
Par šiem brīvības cīnītājiem šodien nerunā,
viņi ir pilnībā aizmirsti.
Tika debatēts par izsūtīto pēcnācējiem,
kuri palikuši Krievijā. Vecie cilvēki vairs neatgriezīsies Latvijā, bet viņu bērni to varētu

izdarīt. Viņi ātri iemācītos latviešu valodu un
būtu šīs zemes patrioti.
Konferences dalībnieki ierosināja:
- ieviest bezbērnu nodokli,
- ieteica pašreizējo prezidentu Valdi Zatleru virzīt otrajam prezidentūras termiņam.
Konference nolēma:
- LPRA Koordinācijas padomes un valdes darbu atzīt par apmierinošu;
- organizēt LPRA salidojumu 2011. gada
20. augustā Ikšķilē;
- pieņēma virkni dokumentu, kas saistīti
ar LPRA darbu;
- pieņēma aicinājumu mūsu jaunatnei.
Aicinājumā teikts: Mēs, politiski represētie,
daudzcietušās latviešu tautas aizejošā paaudze, domājot par Latvijas un latviešu nākotni, vērojot tautsaimnieciskās un sabiedriskās
norises valstī, sevišķi demogrāfijas un emigrācijas jautājumos, esam satraukti par Latvijas kā valsts tālāko pastāvēšanu un latviešu
tautas izdzīvošanas iespējām. Tāpēc aicinām
mūsu jauniešus apzināties savu atbildību pret
mūsu valsti un tautu, būt aktīviem dalībnie-

kiem visās valsts, sabiedrības jomās un sadzīves norisēs, būt īstiem tautas tradīciju kopējiem un Tēvzemes aizstāvjiem, jo jūs esat
valsts nākotnes garants. Mēs aicinām jauno
paaudzi nākt kopā politrepresēto pulkā atceres pasākumos 25. martā, 14, jūnijā un citās
kopā sanākšanas reizēs. Mēs aicinām strādāt
Latvijas valsts un savas tautas labā, ar domu
par to, ko varat dot Latvijai un latviešu tautai.
Jums jābūt lepniem, ka varat dzīvot brīvā, neatkarīgā Latvijā. Mīlēsim mūsu senču izcīnīto, aizstāvēto un atgūto tēvu tēvu zemi, mūsu
dārgo dzimteni, mūsu Latviju!
Par LPRA valdes priekšsēdētāju atkārtoti
ievēlēja Gunāru Resno.
Valmieras teātris 23. martā plkst. 18.30
aicina represētos un skolu jaunatni noskatīties
Alvja Lapiņa lugu „Atvari” Vara Braslas režijā.
Kokneses novada represētie labprāt atsauktos novada mācību iestāžu aicinājumam
un jaunajai paaudzei dalītos savās atmiņās.
Interesēties pa tālr. 65129249, 26423431
Andris Freimanis, Kokneses novada
politiski represēto nodaļas vadītājs.

izglītības iestādēs
Sporta svētki
„Gundegas” bērniem
1. martā tradicionālajos sporta svētkos
PII „Gundega” bērnu balsis pieskandināja
Kokneses sporta halli. Bērni meta bumbiņu
tālumā un mērķī, skrēja un leca tālumā. Jaunākā vecuma bērni sportoja savam priekam, 5
– 6 gadīgie bērni cīnījās par medaļām. Labākais skrējējs – Raitis Trūba, labākais lekšanā
tālumā – Raivo Miķelsons, labākie mešanā
mērķī – Krista Strazdiņa un Ričards Žurzdins, labākais mešanā tālumā – Raivo Miķelsons. Spēlē „Mednieki un pīles” piecgadīgo
bērnu grupā uzvarēja grupiņa „Kamenīte”.
Sešgadīgo grupiņas „Lācītis” un „Sprīdītis”
cīnījās līdzvērtīgi. Virves vilkšanā stiprākās
bija grupiņas „Kamenīte” un grupiņas „Lācītis” bērni.
PII “Gundega”

Izteiksmīgas runas konkurss
„Valodiņa 2011”
Devīto reizi Lažas speciālajā internātpamatskolā pulcējās labākie speciālo skolu

daiļlasītāji. Kokneses speciālo internātpamatskolu – attīstības centru pārstāvēja 3.
klases skolnieks Vladislavs Visokinskis, 7.
klases skolnieks Sandis Treikals un 10. klases skolniece Ieva Treikala.
Pavisam konkursā piedalījās 14 skolu
audzēkņi. Koknesieši bija mērojuši vistālāko
ceļu uz Lažas skolu.
Konkurss noritēja trīs posmos – 1. – 4. klašu grupā, 5. – 9. klašu grupā un 10. – 11. klašu
grupā. Bērnu sniegumu vērtēja speciāla žūrija,
kuras priekšsēdētājs bija Renārs Kaupers. Katra
bērna priekšnesumā tika saskatīts labākais, ar
ko tas izcēlās citu vidū. Konkursanti no Renāra
Kaupera saņēma pateicības rakstus, katram tika
uzdāvināts grupas „Prāta vētra” 2011. gada kalendārs, blociņš un pildspalva. Ar saldumu balvām konkursantus un pedagogus sveica piena
pārstrādes uzņēmums „Elpa”.
Konkursa dalībniekus noslēgumā priecēja Renārs Kaupers ar savām dziesmām. Pēc
konkursa bērni varēja noskatīties Ē. Baloža
leļļu teātra izrādi, bet skolotāji apspriest nākošā gada plānus izteiksmīgas runas konkursam.
Aija Kārkliņa,
latviešu valodas skolotāja

Projektu nedēļā pēta
skolas vēsturi
No 21. – 25. februārim Kokneses speciālajā internātpamatskolā – attīstības centrā
norisinājās projektu nedēļa, kuras tēma bija
„Mana skola”. Projekts tika veltīts skolas 45
gadu jubilejai.
Projektu nedēļas pasākumos piedalījās visi skolas – centra audzēkņi. Skolotāju vadībā skolēni iepazina skolas vēsturi,
apkārtējo vidi, pētīja skolēnu un pedagogu
skaitu no 1964. gada līdz šodienai, skolēnu
sasniegumus dažādos sporta veidos, intervēja
bijušos skolotājus, virtuāli projektēja skolas
apkārtni, veidoja rotaļu un atpūtas laukuma
maketu, sacerēja dzejoļus, gatavoja dažādas
skaistas un noderīgas lietas skolas telpu noformēšanai – zīda vitrāžas, sienas pulksteņus
dekupāžas tehnikā, glezniņas no apkārtnē savāktajiem dabas materiāliem, koka zvaniņus
un daudz ko citu. Lieliska dāvana skolai ir
albums ar visu skolēnu zīmētajiem pašportretiem. Ar paveikto varēja iepazīties noslēguma prezentācijās un izstādē.
Kokneses speciālās internātpamatskolas
- attīstības centra direktores vietniece
izglītības jomā Sanita Baltcere.
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Tīnei 20
Folkloras kopa “Tīne” šogad svin savu
20. dzimšanas dienu. Pirms 20 gadiem, tieši
26. februārī, sanācām uz savu pirmo mēģinājumu. Tas notika Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā. Tās ir mūsu mājas visus šos gadus.
Daudzi bērni un jaunieši ir bijuši saistīti ar
“Tīnes” gaitām. Saskaitīt nemaz nevar... Tagad vecākie jau nodibinājuši savas ģimenes
un uz “Tīni” nāk viņu bērni. Daži no mūsējiem dzīvo tālās zemēs, citi tepat, bet “Tīni”
viņi nav aizmirsuši. Katram savs “Tīnē” pavadītais laiks ir tas mīļākais. Bet man tie 20
gadi kopā ar “Tīni” sastāv no vairākiem vienādi mīļiem mozaīkas gabaliņiem.
Folkloras kopa “Tīne” ir saglabājusi savas tradīcijas. Mēs svinam gadskārtas svētkus, piedalāmies bērnu un jauniešu folkloras
kustībā “Pulkā eimu, pulkā teku”, gatavojamies un piedalāmies dažādos konkursos, ik
gadu rīkojam jauno biedru iesvētīšanu, ikdienā spodrinām savu dziedātprasmi, danču
prieku un muzicēšanu.
Šogad folkloras kopā daudz pirmklasnieku. Pateicoties vecāku un vecvecāku atbalstam,
esam tikuši pie pašu darinātiem tērpiem! Tas ir
svarīgi, jo pašu vecmāmiņas adītas zeķītes noteikti būs mīļākas par veikalā pirktajām...
26. februārī pie “Tīnes” bērniem bija
sabraukuši ciemiņi no Ogres, Zaķumuižas,
Allažiem, Lēdurgas, Straupes, Salacgrīvas,
Madonas, Cesvaines, Mārcienas un Vecpiebalgas. “Vidzemes ciemakukulis” – tāds nosaukums bija šim pasākumam. Un ciemakukuļi bija vareni! Katrs lepojās ar savas puses
kārumiem (āboliem, pīrāgiem, pupām, maizi,
desu, medu, tortēm...). Mūsu puses labumi
bija Elgas Grigānes ceptie kliju pīrāgi un Inetas Sproģes gatavotais kaņepju sviests.
Tika dziedāts, dejots, muzicēts... Un visbeidzot, pat tuvākie Kokneses parka kalniņi tika
nošļūkāti, jo kurš tālāk nobrauc, tam garāki lini.
Kurš nu par liniem vairs domā, bet Meteņu laiks
ir auglības veicināšanas laiks. Un to nu katrs
grib savā mājā un savos laukos! Lai tā arī būtu!
Un vislielākais sveiciens un svētības vēlējums visiem “Tīnes” bijušajiem dalībniekiem, kas savās sirdīs saglabājuši prieku un
labas atmiņas par savu pavadīto laiku folkloras kopā “Tīne”!
“Tīnes” vadītāja kopš 1991. gada,
Inguna Žogota

Koknesieši
saksofonmūzikas
festivālā “SAXOPHONIA”
No 2011. gada 11. līdz 19. februārim Latvijā norisinājās VII Starptautiskais saksofonmūzikas festivāls “SAXOPHONIA”, kurā
piedalījās mūziķi no Norvēģijas, Francijas,
Somijas, Vācijas un Latvijas.
Festivāls sevī ietvēra dažāda stila un žanru profesionālu mūzikas kolektīvu koncertus
Rīgā un Latvijas novados, kā arī Latvijas
mūzikas skolu un vidusskolu saksofona klašu
audzēkņu konkursu, kuru organizēja Latvijas
Mūzikas akadēmija sadarbībā ar Brāļu Jurjānu biedrību un valsts SIA Latvijas koncerti.
Kokneses mūzikas skolu pārstāvēja četri jaunie saksofonisti: jaunākajā grupā Elza Lācīte
un Reinis Šiballo un mūzikas skolas audzēkņu vecākajā grupā Līva Bitnere un Ilmārs
Kalniņš, skolotājs Ziedonis Puķītis, koncertmeistare Alla Puķīte.
Saksofonistu sniegumu vērtēja starptautiska žūrija Žana-Pjēra Baralioli (Francija)
vadībā. Reinis Šiballo konkursā piedalījās,
spēlējot tenora saksofonu un pēc iegūtā punktu skaita ieguva trešo vietu savā grupā, savukārt Ilmāra Kalniņa (tenora saksofons) sniegumu žūrija novērtēja ar atzinību. Konkursa
laureātu apbalvošana un noslēguma koncerts
notika 19. februārī plkst. 12.00 Latvijas Mūzikas akadēmijas Lielajā zālē. Konkursa galvenā balva I - II grupā - firmas “Yamaha” alta
saksofons YAS 475; III – IV grupā – firmas
“Selmer” alta saksofons Serie III. Noslēguma
koncertā piedalījās Rīgas saksofonu kvartets,
saksofonu kvartets n[ex]t, Xylem Trio, festivāla viesi un saksofonu kopkoris.
Vecāku pateicība skolotājiem Ziedonim
un Allai Puķīšiem, Kokneses mūzikas skolai
un Kokneses pašvaldībai.
Sanita Šiballo

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
- Dziedi ar skolotāju „Zvaigznes visapkārt
Tev un Man!” Pasākuma mērķis bija veicināt skolotāju un skolēnu interaktīvu, radošu
sadarbību. Dziesmu festivālā savu dziedātprieku izteica visi klašu kolektīvi ar skolotājām un audzinātājām. Mūzikas skolotāja
Iveta Bērziņa atzīst, ka šo pasākumu bērni
ļoti gaidīja un tam cītīgi gatavojās, koncertā
bija atraisītāki un drošāki nekā pirmajā reizē.
Katra dziesma pārvērtās par mazu šovu. Visu
priekšnesumu dalībnieki bija padomājuši
par piemērotu skatuves veidolu: tērpiem un
kustībām, par to kā ne tikai nodziedāt, bet arī
izstāstīt savu dziesmu. Draiski un nebēdnīgi,
pārtopot par velniņiem, R. Paula dziesmu par
Genovevu atklāja 1. klases skolēni un audzinātājas. Koncertā piedalījās arī visjaunākie
– pirmsskolas grupiņas bērni, kuri lieliski
iejutās Ilmāra Dzeņa dziesmā par speķaino
putru. Klausītājus saviļņoja skolotājas Daigas Andersones un viņas divgadīgās meitiņas
Esteres dziedātā Nikolaja Puzikova dziesma
„Dievs tevi mīl” un skolotājas Sanitas Šiballo dziesmiņa ar četrgadīgo meitiņu Patrīciju
„Dāvāja Māriņa”. Koncertā atraktīvu priekšnesumu sniedza pagasta vokālais ansamblis
„Bitītes”. Aplausu pavadījumā, populāro
Laura Reinika dziesmu „Es skrienu” izpildīja
zēnu ansamblis. Skatītājus pārsteidza brīdis,
kad zēni pēc nodziedātās dziesmas, šīs melodijas pavadījumā turpināja dejot. Koncerta
nobeigumā dziedāja apvienotas skolas koris.
Dziesmā par krāsainiem sapņiem, mazie un
lielie dziedātāji, šķiet, izteica galveno – dziedot mēs varam radīt savu pasauli krāsainu!
Pasākuma idejas īstenošana nebūtu iespējama bez skolotāju un audzinātāju atsaucības, mūzikas skolotājas Ivetas Bērziņas
degsmes un darboties gribas, un skolas vadības atbalsta.
Pasākums, kurā bērnus un skolotājus
vieno dziesma, noteikti kļūs par jauku skolas
tradīciju!
Kokneses Novada Vēstis

Kokneses mūzikas skolas audzēkņi
Starptautiskajā saksofonmūzikas festivālā
“SAXOPHONIA”.
Kokneses mūzikas skolas audzēkņi (no
kreisās) – Ilmārs Kalniņš, Reinis Šiballo,
Elza Lācīte un Līva Bitnere. Skolotāji no
kreisās – Alla Puķīte un Ziedonis Puķītis.
Folkloras kopa “Tīne” ir saglabājusi savas
tradīcijas. Tiek svinēti gan gadskārtas svētki,
gan spodrināta sava dziedātprasme, danču
prieks un muzicēšana.

Zvaigznes visapkārt
Tev un Man!
Jau otro gadu Bebru vispārizglītojošā
internātpamatskolā notika dziesmu festivāls

10. lpp.

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
no 9. lpp.

Intervija ar
koknesiešiem Latvijas
avīzē

“Kokneses jaunieši pārliecināti, ka arī
Latvijā ir iespējams dzīvot labi”, ar šādu
virsrakstu lasāma Ilzes Kuzminas intervija
Latvijas Avīzes 2011. gada 2. marta numurā,
sadaļā Izglītība. Karjera ar Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas 12.b klasi.
Jaunieši stāsta par to, kā jūtas brīdi, kad
jau pēc dažiem mēnešiem beigsies viens svarīgs dzīves posms un sāksies nākamais. Ļausim ieskatīties fragmentos no intervijas, bet
pilnu interviju variet skatīt Latvijas avīzē vai
mājas lapā www.latvijasavize.lv
“Nemaz negribas šogad skolu beigt,” atzīst Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas 12.b
klases skolniece Rūta Veigure. “Beidzot esam
pa īstam saraduši kopā. Negribas domāt par
augstskolu, par to, kur dzīvot studiju laikā.”
Topošās policistes un prokurores
Liene Miezīte atklāj vienu no iespējamiem savas dzīves ceļiem – viņa varētu savu
karjeru saistīt ar tiesībsargājošām iestādēm
un strādāt kriminālistikas jomā: “Man ir paziņa, kas arī mācījusies šajā jomā.”
Viņai tikt budžeta grupā ir vēl jo svarīgāk, jo šogad skolu beigs arī klasesbiedrene
un dvīņu māsa Lāsma. Liene apzinās, ka divu
bērnu studijas, arī tiekot budžeta grupā, ģimenes budžetam būtu gana liels slogs.
Līdzīga nākotnes vīzija ir Lāsmai Dunovskai, kura cer saņemt Vītola fonda stipendiju un sapņo kļūt par prokurori. Ja stipendiju
izdosies iegūt, viņa studēs tiesību zinātnes
Latvijas Lauksaimniecības universitātē. Ja ne
– mācīsies Valsts policijas koledžā.
Arī Latvijā ir iespējas
Kaut arī dažādās aptaujās liela daļa jauniešu atzīst, ka apsver iespēju aizbraukt no
Latvijas, manis satiktie jaunie koknesieši
lielākoties prom neraujas. Puse ir droši, ka
paliks Latvijā, citi svārstās. Vienīgi Ausma
Viļumāne izlēmusi aizbraukt, jo gadu jau nodzīvojusi Anglijā, kur strādā viņas mamma.
Arī M. Jēkabsons pieļauj iespēju studēt Anglijā, jo tur dzīvo viņa māsa un brālis.
Tie, kuri nevēlas aizbraukt, teic, ka Latvijā viņus noturēs iespēja dzīvot latviskā vidē, ik
dienas runāt latviešu valodā, draugi un tuvinieki.
Jaunieši arī atzīst, ka negribas riskēt, dodoties uz svešu zemi. “Kā būtu svešā valstī,
to nevar zināt,” spriež koknesieši.
Runājot par iespējām pelnīt pašu valstī, jaunieši vispār ir optimistiski noskaņoti. Tā kā tik
daudz ekonomiski aktīvo cilvēku jau aizbraukuši, darba devēji būšot spiesti paaugstināt algas.
Jautāti, vai negrasās dažus gadus pelnīt naudu un tad sākt studijas, jaunieši saka – tas būtu
riskanti, jo ļoti bieži redzēts, ka tie, kuri domājuši
studēt vēlāk, augstāko izglītību neiegūst nekad.
Kad ierunājamies par neseno barikāžu
atceres laiku, jaunieši saka – arī viņi būtu gatavi aizstāvēt savu valsti, lai arī šobrīd dzīve
Latvijā nav tik laba, kā gribētos.
Informācija pārpublicēta no Latvijas
Avīzes 2011. gada 2. marta numura.
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Viss jau būs, un viss
jau nokārtosies,
Tikai laiks šis nekad
neatkārtosies...
Ārā auksta ziemas pievakare. Ir 25. februāris. Pie skolas durvīm viesus sagaida izplaucis bērza zars,  it kā vēstīdams un iedrošinādams – pavasaris ir jau tepat tuvu, tuvu.
Aiz tās sniega kupenas, aiz lāstekas pie loga.
Vēl tikai mazu brīdi un koki sazaļos, putni atgriezīsies un puķes uzziedēs. Vēl tikai
mazu brīdi un tad klāt eksāmenu laiks, izlaidums un Lielā dzīve. Vēl tikai mazu brīdi
kāds ceļa posms veicams mums visiem kopā.
     Klāt tradicionālais Žetona vakars. Kārtējais? Nē!! Šī gada 46 abiturientiem, viņu vecākiem un klašu audzinātājām ilgi gaidītais,
īpašais un vienīgais.
Skolas svinību zāle ir viesu pilna. Uz pasākumu ieradušies vecāki, vecvecāki, māsas,
brāļi, draugi un skolasbiedri. Daudzi pat stāv
kājās.
Skan mūzika un, mīļu acu skatu pavadīti,
zālē ienāk šī vakara gaviļnieki - 12.A un 12.B
klašu skolēni un viņu audzinātājas. Svinīga
skolas direktora M. Reinberga uzruna, un tad
vārds tiek dots pašiem divpadsmitajiem. Ar
ziediem, dzejas rindām un dziesmām izskan
pateicības vārdi vecākiem un skolotājiem.
Kā  piederības simbolu savai skolai, Žetona gredzenu saņem 23 - A klases un 23 B klases audzēkņi. Viņi ir tik ļoti dažādi un
atšķirīgi. Centīgi, gudri, nesavaldīgi, klusi,
pašpārliecināti, noslēgti, slinki, atraktīvi ,
draudzīgi. Un tieši tāpēc interesanti un mīļi.       
Tāpat kā citus gadus, arī šogad, četri no viņiem saņem apbalvojumu – I. Gaiša Kokneses vidusskolas Goda nozīmi. Par teicamām
sekmēm, dalību olimpiādēs, aktīvu darbību
skolēnu pašpārvaldē un dalību starptautiskajos skolu COMENIUS projektos, 12.A klasē
Goda nozīmi saņem Kristaps Aldiņš un Lelde
Māliņa. 12.B klasē tās ir Rūta Freimane un
Rūta Veigure.
,,Goda nozīmi”, darbabiedru un audzēkņu dāvātos ziedus saņem arī skolotājas Sandra Aldiņa un Alla Tarasova. Īss pārtraukums,
lai pēc brīža pasākums turpinātos.
12.B klases uzvedums ,,Tā mēs izaugām
lieli” ir veltīts skolas tēmai. Ar dziesmām,
dejām un jokiem skolēni atceras šajos gados
piedzīvoto. Katrs atklāj kādus talantus un
varēšanu. 12.A klase izveidojusi savu versiju
tik pazīstamajai pasakai par Trīs sivēntiņiem.
Taču šinī vakarā sivēntiņiem un vilkiem piepulcējas zaķi, aitiņas, lapsu pāris un citi meža
iemītnieki.

Vakars ir pagājis nemanot. Milzīgs gandarījums gan skatītājiem, gan pašiem dalībniekiem. Tās atkal būs siltas un mīļas atmiņas
par klasesbiedriem, nogurdinošiem mēģinājumiem, interesantiem pasākumiem.
Vēl tikai mazu brīdi mums visiem kopā, jo
           Viss vēl būs un viss jau nokārtosies
Tikai laiks šis nekad neatkārtosies...
12.A klases audzinātāja Inita Asarīte

Šūpuļdziesmas
dzimtajā valodā
Bebru vispārizglītojošā internātpamatskolā
2. martā lieli un mazi skolas bērni dziedāja
šūpuļdziesmas. Šogad, atzīmējot Starptautisko dzimtās valodas dienu, UNESCO
Latvijas nacionālā komisija aicinājusi īpaši
pievērsties šūpuļdziesmām dzimtajā valodā.
Atsaucoties sirsnīgajam aicinājumam, šajā
dienā atklāja skolēnu zīmējumu izstādi, kurā
zīmējumos jaunie mākslinieki stāsta par
savām mīļmantiņām un šūpuļdziesmām, bet
rotaļlietu izstādē kopā bija sanākuši populārākie šūpuļdziesmu varoņi: rotaļu lāči un
peles. Pasākumā „Šūpuļdziesmas dzimtajā
valodā” latviešu valodas skolotāja Daiga
Andersone pastāstīja par šūpuļdziesmu motīviem, tēliem un raksturu latviešu folklorā.
3. klases skolēni kopā ar mūzikas skolotāju
Ivetu Bērziņu nodziedāja nesen iemācīto
miega dziesmiņu, bet visiem pasākuma dalībniekiem negaidītu pārsteigumu bija sarūpējusi skolotāja Daiga Andersone – ikviens
varēja pamēģināt dziedāt šūpuļdziesmu
karaoke versijā. Visiem ļoti iepatikās kāda
latgaliski dziedama šūpuļdziesma. Tā pasākuma ritējumā skolēni bez zināmajām dziesmām „Velc, pelīte” un „Aijā, žūžu” atklāja
daudz jaunu un nedzirdētu šūpuļdziesmu.
Kokneses Novada Vēstis

Mīļākās rotaļlietas, dziedot šūpuļdziesmas!

Comenius projekta
dienasgrāmata
13.02. – 19.02.
Jau kopš 2006. gada Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas skolēniem ir iespēja iesaistīties starptautiskajos skolu projektos. Pats pirmais projekts bija “Jaunatne un miers”, kurā
piedalījāmies kopā ar vācu, holandiešu un
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itāliešu skolēniem. Sekoja nākamais projekts
“Tuvu, tomēr tālu” – par to, kādi priekšstati
un aizspriedumi ir Eiropas tautām citai par
citu. Tagad ir sācies darbs trešajā projektā
“Māksla kustībā”, un tajā darbojamies kopā
ar vāciešiem, ungāriem, holandiešiem un itāliešiem. Pirmā projekta tikšanās notika 14.
- 19. februārī Itālijas pilsētā Alatri, nepilnus
100 km uz dienvidiem no Romas. Projekta
dalībnieki ir vecumā no 15 līdz 19 gadiem,
un uz Itāliju šoreiz devās skolēni no 11. un
12. klases. Tagad gatavojamies, lai aprīlī varētu godam  uzņemt viesus no 4 valstīm.
Par to, kādus iespaidus koknesieši guvuši Alatri, ļausim ieskatīties skolnieku kopīgi
veidotajā dienasgrāmatā.
Svētdiena, 13. februāris
Beidzot tā diena ir klāt! Mēs no rīta dodamies uz lidostu „Rīga”, lai veiktu savu lidojumu uz Romu ar pārsēšanos Briselē. Latvijā
gaisa temperatūra ir – 200C. Lidojuma laikā
jau pārrunājam, ko darīsim Romā.
Esam Briseles lidostā. Izejam ārā un ieelpojam pavasara svaigo gaisu, un pārņem ļoti
dīvainas sajūtas. Te temperatūra ir plusos,
mēs priecājamies par zaļo zālīti. Pēc divu
stundu uzturēšanās Beļģijā lidojam uz Romu.
Ielidojam vakarā un, kad izejam no lidostas, sajūta ir kā nedaudz pavēsā vasaras
naktī. Ar autobusu tiekam līdz centram un
kājām dodamies uz viesnīcu. Pirmās vakariņas ieturam Mc’Donaldā, un jau sajūtam, ka
tas, ko te var dabūt, garšo citādāk. Ierodamies
viesnīcā. Dodamies uz Spāņu kāpnēm un uz
Trevi strūklaku, kurā ir jāiemet monēta, lai
atgrieztos atpakaļ Romā. Mēs arī to izdarām. Ejam atpakaļ uz viesnīcu un pārrunājam
jauniegūtos iespaidus – vienas dienas laikā
no aukstas ziemas vasarā!
Ritvars Mežiels
Pirmdiena, 14. februāris
Valentīna dienas rītā pamostamies ātrāk,
jo mūsu plānā pirms došanās uz Alatri ir Romas apskate. Brokastis viesnīcā, un jau saprotam, ka itāļi nav kūtri uz brokastu ēšanu.
Mantas atstājam viesnīcā un dodamies meklēt kādu „Tabacchi” veikaliņu, lai iegādātos
dienas biļeti sabiedriskajam transportam
Romā, bet izrādās, ka šajos veikaliņos tās
vairs netirgo, ko paši itāļi nezināja, jo tas esot
jaunums. Meklējam biļešu automātu un, kad
tas ir atrasts, dodamies uz pieturu, kur kāpjam iekšā autobusā un braucam uz Vatikānu.
Kad esam nokļuvuši pie Sv. Pētera Bazilikas, stājamies rindā, lai tiktu iekšā. Paveicās, jo rinda pirms mums nebija gara, bet aiz
mums gan sastājās līdz pat pašiem vārtiem.
Sākumā apskatām pirmo stāvu, kas ir gana
iespaidīgs, bet, kad pa 5 eiro esam nopirkuši
biļeti, lai kāptu augšā Bazilikas kupolā, sākās
pats interesantākais. No sākuma nokļuvām
tik augstu, cik augstas ir Sv. Pētera laukuma
kolonas. Jau no šejienes pavērās lielisks skats
uz Romu, bet mēs devāmies vēl augstāk. Jo
augstāk kāpām, jo šaurākas kļuva kāpnes, likās, ka siena gāžas virsū. Vairāki no mums
konstatēja, ka viņiem ir klaustrofobija. Bet
jāatzīst, ka grūtais kāpiens bija tā vērts, jo
skats no kupola augšas bija pasakains! Kad
bijām kādu brīdi pabaudījuši šo burvību, ceļš
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mūs veda lejup, kur no Vatikāna pasta tika
nosūtītas pastkartītes uz mājām.
Pēc tam dodamies uz Venēcijas laukumu,
kur apskatām mūžīgo uguni un muzeju, kas
veltīts cīņām par Itāliju. Īpaša uzmanība veltīta tiem objektiem, kas vēsta par Itālijas apvienošanos, jo šogad tiek svinēta apvienošanās
150. gadadiena. Skatoties no muzeja terases,
ielas galā jau var redzēt Kolizeju, bet Kolizeja
apskate ir ieplānota piektdien. Papusdienojam
kādā šķērsieliņā un, protams, baudām picas.
Tālāk dodamies apskatīt Panteonu, vietu,
kur sensenos laikos cilvēki gājuši pielūgt dažnedažādākos dievus. Iespaidīga izmēra ēka,
kuras griestos ir atvere, pa kuru iespīd saules
gaisma. Stāsta, ka visskaistāk izskatoties, kad
līst, jo tad redzams gaismas un ūdens stabs.
Mums radās jautājums – kur tad tas ūdens
paliek, salīstot iekšā? Izrādās, ka grīdā ir caurumiņi, pa kurieni šis ūdens aiztek. Ēka ir ļoti
sena, celta jau pirms mūsu ēras, un kārtējo
reizi mēs varam apbrīnot seno romiešu izcilās arhitektu un celtnieku spējas. No ārpuses
vietām jaušamas gadu līdzi nestās rūpes, bet
tik un tā Panteons stāv nesagāžams un varens. Pie Panteona mazliet piesēžam atvilkt
elpu, jo jāsāk ceļš uz viesnīcas pusi.
Pa ceļam vēl apskatām Trevi strūklaku
dienas gaismā. Godīgi sakot, naktī tā izskatās
valdzinošāka un romantiskāka, bet arī dienā
tā ir pasakaina. Šī strūklaka noteikti ir vieta,
kas jāapmeklē, esot Romā. Iemetam vēlreiz
monētas uz atgriešanos.
Dodoties uz viesnīcu, pa ceļam vēl ir
Spāņu kāpnes, kur uzņemam kopīgu foto.
Mūsu viesnīca atrodas gandrīz blakus Spāņu
kāpnēm.
Viesnīcā paņemam savas somas
un dodamies uz
staciju, kur satiekam citu valstu
Comenius biedrus,
kas ir ieradušies
uz tikšanos Itālijā,
Alatri. Nu kāpjam
divstāvīgā vilcienā un sākam ceļu
uz Alatri. Ceļā pavadījām aptuveni
pusotru stundu. Vilciens bija kluss un
mierīgs, ne tāds kā
Latvijā. Protams, ir
neliels satraukums

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
par to, kas mūs sagaida otrā galā.
Izkāpjot Frosinones stacijā, mūs viesmīlīgi sagaida, paņem mūsu somas, un mēs
kāpjam mašīnās, lai dotos uz mūsu viesģimeņu mājām. Ceļā bija jāpavada aptuveni 15
minūtes. Ierodoties mājās, mēs sapazināmies
ar ģimeni un pavakariņojām. Vakariņas bija
bagātīgas, un, protams, bez pastas nu nekur.
Neliela duša, un dodamies uz skolu, lai sāktu
šo projektu un iepazītos ar citiem klātesošajiem biedriem. Prezentācijas bija ļoti interesantas, jo katrs bija oriģināls. Bija filmiņas,
bija Power Point prezentācijas, ungāri bija
sacerējuši jauku dziesmiņu, bet holandieši
pat atveidoja projekta dalībvalstu zināmāko
autoru gleznas!
Vēlāk, kad oficiālā daļa bija beigusies un
visi bijām sapazinušies, devāmies uz kādu
krodziņu Alatri. (Protams, bez skolotājiem.
J) Šādi varējām iejusties mūsu draudzīgajā
kompānijā, bet laicīgi devāmies mājup, jo šī
bijusi gara diena mums!
Beāte Ļoba
Otrdiena, 15. februāris
Personīgi mana otrdiena iesākās 6:40 no
rīta, kad bija laiks celties. Ātri iegāju dušā,
paēdu brokastis un ar Alessandru, meiteni,
kas mani uzņēma, devāmies uz Acupo autobusa pieturu, lai brauktu uz Alatri, kur bija
galvenā tikšanās vieta projekta dalībniekiem.
Brauciens ilga 40 minūtes.
Kad bijām nonākušas pilsētā, devāmies uz
skolu, lai sāktu darbu nacionāli jauktajās grupās. Katrā grupā bija apmēram 10 jaunieši un
1 vai 2 skolotāji. Jaunieši bija no Itālijas, no Nīderlandes, no Latvijas, no Holandes, kā arī no
Vācijas un Ungārijas. Katras grupas uzdevums
bija uztaisīt prezentāciju par itāliešu rakstnieka
Kalvino grāmatu „Invisible cities” („Neredzamās pilsētas”). Katrai grupai bija angļu valodā
jāizlasa un jāizkonspektē Kalvino „Invisible
cities” teksti, lai izprastu, kas tur ir domāts, un
pārspriestu, kā mēs katrs to pilsētu saprotam.
Protams, kontaktēšanās valoda – angļu.
Tā kā diena bija saulaina un silta, galvenais projekta vadītājs Pjerluidži Fiorentino
ierosināja, ka trešdienā paredzēto braucienu
uz Arpino un vēl vienu pilsētiņu pārceļam uz
šodienu, jo trešdien solot sliktu laiku.
Darbs grupās bija beidzies, es un Alessandra devāmies uz tuvējo kafejnīcu, lai
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nopirktu pusdienas – picu un kolu. Pulksten
divos mēs visi satikāmies, lai brauktu uz Arpino. (Arpino atrodas stundas braucienā no
Alatri.) Brauciena galvenais mērķis bija iegūt iespaidus un uzņemt fotogrāfijas, lai tās
izmantotu savas grupas prezentācijā. Arpino
pavadījām aptuveni 3 stundas, staigājot pa ieliņām, fotografējot, vērojot mājas un krāšņo
dabu. Arpino ir kalnaina pilsētiņa ar šaurām
ieliņām, ar diezgan vienādām ēkām un olīvu
kokiem, ļoti krasi atšķirīga no Latvijas pilsētiņām. Mums bija dota arī viena stunda brīvā
laika, kuru katrs varēja izmantot, kā grib –
sēžot kafejnīcā vai pastaigājoties pa pilsētu..
Pēc devāmies uz citu pilsētu, lai apskatītu
ūdenskritumu. Tas bija iespaidīgs.
Pulkstenis jau bija pāri sešiem, kad atgriezāmies Alatri. Grupu uzdevums bija
beidzies, un mēs katrs ar savu jaunieti, kas
mūs uzņēma, devāmies uz mājām, lai paēstu vakariņas. Tā es un Alessandra devāmies
ar autobusu mājās. Aizbraukušas uz Acupo,
mēs paēdām un tad apmēram pēc stundas devāmies uz Fuggi, lai satiktos ar citiem projekta dalībniekiem un ietu paslidot. Slidošana bija diezgan jautra un smieklīga, jo daudzi
nemācēja labi slidot un kritieni sekoja citss
pēc cita. Bija jau pienācis vakars, un tā mēs
devāmies atpakaļ uz Alessandras mājām.
Bija aizraujoši strādāt jauktajās grupās
un veidot prezentācijas. Kopumā šis projekts
izvērtās par interesantu piedzīvojumu: iepazinos ar jaukiem cilvēkiem, guvu pieredzi,
papildināju savas angļu valodas zināšanas
un apskatīju skaisto Itāliju.
Monta Peciņa
Trešdiena, 16. februāris
Šo dienu, kā jau visas, mēs iesākām agri
no rīta. Ārā bija pavēss laiks un lija pavasarīgs lietutiņš. Ejot pa Alatri šaurajām, romantiskajām ieliņām, jutos kā pavasarī.
Dienas lielāko daļu mēs pavadījām skolā,
strādājot starptautiskās grupās pie savām prezentācijām par neredzamajām pilsētām. Katra grupa šo uzdevumu gatavoja savā izpratnē,
ar savu pieeju. Lai arī mūsu grupa ar kaut ko
izceltos, mēs neredzamo pilsētu ainas un idejas uzlikām uz papīra zīmējot.
Tā mēs katrs varējām izpausties mākslā,
jo arī projekta nosaukums ir Art in Motion
(Māksla kustībā).
Dažas grupas veidoja krāsainas un attēliem bagātas Power Point prezentācijas, kurās ievietoja iepriekšējā dienā uzņemtās fotogrāfijas. Citas grupas iestudēja mazas teātra
izrādītes, kuras vēlāk bija ļoti interesanti skatīties .Daļa grupu darbu pabeidza samērā ātri,
bet mums tas tomēr aizņēma ilgāku laiku.
Pēc vairāku stundu darba bija „karstās šokolādes pauze”: skolas administrācija mums
bija sagatavojusi karstus un ļoti saldus šokolādes dzērienus, kādus, cik es sapratu, itālieši
dzer diezgan bieži; taču es par to garšu varu
spriest tikai pēc sajustās smaržas, jo neesmu
saldu produktu cienītāja.
Vēl pēc pāris stundām mēs darbu beidzām. Tad katrs devāmies kur nu kurais. Daļa
skolēnu gāja apskatīt Alatri pilsētas augstāko
punktu – seno akropoli. Arī mēs abas ar manu
viesuzņēmēju Džūliju turp devāmies un pēc
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tam ieturējām pusdienas pie viņas mājās.
Mums pievienojās vēl daži projekta dalībnieki, tajā skaitā arī Beāte un Ritvars kopā ar
saviem viesuzņēmējiem.
Vakarā mēs visi sapulcējāmies lielajā
mājā, kurā dzīvoja Kristapa viesģimene, un
tur mums notika kopīga ballīte. Pasākums
bija izdevies un ļoti patīkams. Mājās devāmies jau ap pusnakti, lai nākamajā dienā nebūtu grūti piecelties un turpināt darbu grupās.
Kopumā iespaidi par šo ceļojumu man ir
ļoti labi. Ar visu šai laikā man bija neapšaubāmi paveicies, un šādus apstākļus es mēģināšu sagādāt arī atbraucējiem uz Koknesi.
Galvenais, manuprāt, ir laipna uzņemšana, komunicēšana un draudzīga sadarbība ar
visiem projekta dalībniekiem.
Lelde Māliņa
Ceturtdiena, 17. februāris
Rīts pirms gala prezentācijām. Dažiem
vēl pēdējie darbi, dažiem viss jau gatavs, bet
visi gatavojas. Prezentācijas katram citādākas, protams, un visiem tās ir interesantas.
Pēc prezentācijām visa projekta dalībnieku „aplis” kur tiek pārrunāts projekts un
rakstīti „tip, top, flop”; visi, jau sajutuši, ka
ir pēdējā diena, paliek mazliet sentimentāli.
Pēc tam, mēs, latvieši, prezentējam to, ko
projekta tikšanās laikā darīsim Latvijā un kādi
būs citu projekta dalībnieku uzdevumi. Prezentēšana ievirzās arī mazliet sportiskā virzienā, roku laušanās sacensības atraisa visus.
Mazliet brīvā laika pēc prezentēšanas,
un sākās gatavošanās noslēguma ballītei.
Vakariņas, visi satiekas un dodas uz pasākumu skolā, kur jau sākusies ballīte. Kārtīga
diskotēka ar DJ. Latvieši pavisam netīšām ir
pirmie, kuri sāk iekustināt deju grīdu, un ballīte var sākties. Ļoti laba sajūta, jo visi kopā
draudzīgi atpūšas, ļoti internacionāls pasākums, bet atpūšoties nemaz nejūt, ka gandrīz
katrs piektais pārstāv kādu citu valsti. Pēc
diskotēkas maza pēcballīte pie kādas Itāļu
meitenes un tad jau mājās gultā, jo no rīta deviņos jau vilciens uz Romu.
Piektdiena, 18. februāris
Agrs rīts, mazliet grūtāks nekā citi garās
nakts dēļ un, protams, arī tādēļ, ka tas ir pēdējais rīts Alatri pilsētā. Daži mazliet aizguļas,
bet vilcienu neviens nenokavē. Stacijā sākas
jau pirmās atvadas, pārsvarā no uzņēmējģimenēm, kārtējais sentimentālais moments,
kuru nebija maz.
Vienā vilcienā visi devāmies uz Romu:
mēs, vācieši, ungāri, holandieši un arī daži
itāļi, kuri bija izlēmuši mūs pavadīt līdz pašai
galvaspilsētai. Romas stacijā vēl vienas atvadas, teorētiski jau pēdējās. Visi dodas, kur nu
kurais. Mēs sameklējam viesnīcu, noliekam
mantas un dodamies apskatīt Kolizeju.
Ar mazām viltībām šis Kolizeja apmeklējums sanāca lētāks, nekā bija domāts. Kolizejs, protams, nebija tāds kā filmās, bet tomēr tas bija Kolizejs.
Tālāk devāmies suvenīru medībās un
paēst pusdienas. Staigājot pa centru un meklējot, kur paēst, pavisam netīšām uzskrējām
itāļu skolēniem, kuri bija atbraukuši mūs pavadīt! Pēdējais sentimentālais brīdis, un tad
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jau lielais atā – līdz aprīlim Latvijā.
Mazliet apmaldījušies, bet sveiki un veseli tomēr nonācām viesnīcā. Maza atpūta,
mazais miegs un tad veikala apmeklējums,
kur tika iepirktas arī vēl dažas lietas, ko aizvest mājiniekiem. Mazliet vīna un vēl citu
itāļu gardumu pēdējā vakarā, garas nakts sarunas par projektu un vēl šo to, tomēr gulēt
arī bija jāiet, jo no rīta pusseptiņos jau bija
jāizbrauc uz lidostu.
Kristaps Aldiņš
Sestdiena, 19. februāris
Pēdējā diena Itālijā, un pārņem pat skumjas, jo negribas ziemu, vienīgi gribas atkal satikt savu ģimeni un draugus. Agri no rīta dodamies uz autobusu, kas mūs aizvedīs uz lidostu.
Lidojam atpakaļ uz Rīgu ar pārsēšanos Frankfurtē, kur mums būs jāuzturas sešas stundas.
Frankfurtes lidostā, mazliet izpētījuši
apkārtni, nopērkam picas (manuprāt, daudz
garšīgākas nekā Romā!) un ejam atpūsties.
Apmetamies kafejnīcā, bet drīz vien mūs izdzen ārā, jo mēs neko nepērkam (vispār jau
saldējumu nopirkām). Atrodam citus krēslus
un guļam. Pa vidam vēl nomēģinām kebabu,
garšo labi, un par 4 eiro jūtos pieēdies.
Lidojam atpakaļ uz Latviju. Atkal Sniegs!
Izkāpjam no lidmašīnās un jau jūtamies nosaluši. No rīta bija vasara, bet tagad atkal ziema. Dodamies mājās un dalāmies iespaidos
ar saviem tuviniekiem. Pietrūkst Comenius
draugu. Gaidām viņus Latvijā aprīlī!
Ritvars Mežiels

Specialitātes nedēļa
Vecbebros
Vecbebru Profesionālajā vidusskolā no
14. - 18. februārim notika tradicionālā ēdināšanas pakalpojumi specialitātes nedēļa. Jau
vairākus gadus šīs nedēļas ietvaros notiek dažādi izglītojoši un izklaides pasākumi, kuros
piedalās arī biškopības un datortehniķu specialitātes audzēkņi.
14. februārī, visu mīlētāju dienā, audzēkņi
un skolotāji baudīja īpašas pusdienas. Skolas
ēdamzāle bija pārtapusi par restorānu, III A
ĒP kursa audzēkņi par oficiantiem. Ēdienkartē bija tādi gardumi kā: dārzeņu zupa „Karstā
sirds”, vistas gaļas veltnis „Bučulis”, sulas želeja „Randiņš” ar vaniļas mērci un citi.
15. februārī notika konkurss „Labākais
pavārs VPV- 2011”. Piedalījās 14 ĒP specialitātes otro un trešo kursu audzēkņi. Viņu
uzdevums bija pagatavot 2 porcijas auksto
uzkodu un 2 porcijas deserta ēdienu no „Melnās kastes” produktiem. Ēdienos bija obligāti
jāiekļauj piena produkti.
Kopvērtējumā pirmo vietu ieguva III B
ĒP kursa audzēkne Iveta Muceniece, otro- III
A ĒP kursa audzēkne Lauma Jurkjāne, trešoIII A ĒP kursa audzēkne Daila Jansone-Ieviņa. Audzēkņu veikumu izvērtēja kompetenta
neatkarīgā komisija, kuras sastāvā bija „Vino
Rosso” šefpavārs, mūsu bijušas audzēknis
Kaspars Pavārnieks, ēdnīcas vadītāja Mārīte
Zeilāne un skolotāja Marina Riekstiņa.
Iveta Muceniece 9. un 10. martā piedalīsies Siera kluba un Skrundas arodvidussko-
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las organizētajā konkursa „Labākais pavārs
2011”, kur mērosies prasmēm un iemaņām
ar 22 mācību iestāžu audzēkņiem, gatavojot
3 aukstās uzkodas, 2 otros gaļas ēdienus un
ēdienu, izmantojot produktus no „Melnās
kastes”. Konkursam Skrundā Ivetu gatavo
skolotāja Regīna Sniedze. Vēlam veiksmi!
16. februārī visi mācību iestādes audzēkņi piedalījās konkursā „Šokolāde pienā”, ko
organizēja un vadīja III B ĒP kurss ar audzinātāju Vinetu Grinšponi. Konkursā vērtēja
komandas noformējumu, audzēkņu atjautību
un veiksmīgu sadarbību komandā. Šī konkursa galvenie uzdevumi bija: dārzeņu zīmēšana
ar aizsietām ACĪM, „Apelsīna apģērbšana”,
spicākais pavāra teiciens, šokolādes ēšana ar
dakšiņu un nazi, kā arī citi uzdevumi. Bez
ievērības nepalika arī grupu audzinātāji, kuriem bija sagatavoti uzdevumi.
Kopvērtējumā godalgotās vietas ieguva:

I vieta - komanda „Bištek” - IV biškopji,
audzinātāja I. Upmale;
II vieta - komanda „Krekeri” - III A ĒP
kurss, audzinātāja M. Pranča;
III vieta - komanda „Kaņepītes” - II B ĒP
kurss, audzinātāja M. Ancāne.
Ēdināšanas pakalpojumu speciālo
priekšmetu metodiskās komisijas vadītāja
Regīna Sniedze

Vecbebru profesionālās
vidusskolas audzēkņu
veiksmīgie starti
Janvārī vairāki skolas audzēkņi veiksmīgi startēja Jēkabpils atklātajās ziemas sacensībās vieglatlētikā „Daugava 2011”. Daila
Jansone-Ieviņa ar personisko rekordu izcīnīja
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2. vietu lodes grūšanā – 10,96 m. Daila ieguva arī 3. vietu augstlēkšanā ar rezultātu 1,45
m. 2. vietu augstlēkšanā ar rezultātu 1,50 m
izcīnīja Ilze Andersone. Jānis Lielauza spēcīgā konkurencē augstlēkšanā, pārvarot 1,78
m, ieņēma 7. vietu.
24. februārī, piedaloties AMI sporta kluba profesionālajām vidusskolām rīkotajās Vidzemes reģiona sacensībās telpu futbolā, kas
norisinājās Rankas arodvidusskolā, skolas
meiteņu komanda ieguva 3. vietu. Komandā spēlēja audzēknes: Ilze Andersone, Inga
Gūtmane, Malva Buculāne, Inga Glāzniece,
Daila Jansone-Ieviņa, Agnese Sprance, Kitija
Kabrina.
Ar jauniešiem ikdienā strādā un sacensībām palīdz gatavoties sporta skolotājs un
treneris Modris Vecumnieks.
Kokneses Novada Vēstis

aktualitātes sporta dzīvē
Kokneses kausa izcīņa
volejbolā
19. februārī Kokneses sporta hallē nu jau
22. reizi notika Kokneses kausa izcīņa volejbolā. Kā ierasts, tā pulcēja lielu sportistu
skaitu no visas Latvijas, kam šīs sacensības
ir vienas no gaidītākajām visas sezonas garumā. Kopumā 16 komandas šogad cīnījās par
Kokneses kausu un speciāli šim pasākumam
kaltajām medaļām.
Ļoti saspringtas un līdzvērtīgas cīņas
notika kungu konkurencē, kur necerēti visu
goda pjedestālu aizņēma Kokneses novada
pārstāvētās komandas. Cīņā par 3. vietu līdzvērtīgā trīs setu spēlē pārāki par Rīgas komandu „Aparāts” izrādījās Iršu komanda, kas
gadu no gada ir bijuši šo sacensību favorītu
vidū. Savukārt finālā tikās Kokneses un Vecbebru pārstāvētās komandas. Lai gan koknesieši līdz šim visās spēlēs bija zaudējuši tikai
vienu setu, Vecbebru komanda izrādījās ļoti
„sīksta” komanda, par ko liecina arī rezultāts
finālā – 21:17 un 21:19. Kokneses komanda
pelnīti kļuva par šo spēļu uzvarētājiem.
Arī dāmām ļoti skatāmas bija finālspēles,
kur cīņā par trešo vietu tikās Babītes un Jēkabpils komandas. Vien ar pāris punktu pārsvaru un ar setu attiecību 2:0, pārākas izrādījās pagājušā gada čempiones no Babītes. Lai
noteiktu šī gada kausa ieguvējas starp Talsu

un Ropažu komandām, bija nepieciešams
trešais sets, kur emocionālā galotnē ar 17:15
spēcīgākas izrādījās Ropažu meitenes.
Gribu teikt lielu paldies sportistiem par
atsaucību un Kokneses novada domei, kas
katru gadu finansiāli atbalsta sacensības!
Kokneses PA „Kokneses Sporta centrs”
sporta pasākumu organizators Andris Vītols

Skopāns startēja individuāli.
Kopvērtējumā Kokneses novada galda
tenisisti LSVS 48. sporta spēļu finālsacensībās, kurās piedalījās visu pilsētu, novadu un
sporta klubu komandas, ieskaitot Rīgu, izcīnīja 5. vietu, kas jāvērtē kā labs sasniegums.
Galda tenisa komandas vadītājs
Ernests Skopāns

Otrais starts – veiksmīgs

Latvijas pašvaldību
sporta veterānu
48. sporta spēles
vieglatlētikā telpās

2011. gada 5. - 6. februārī Iecavas sporta
namā notika Latvijas Sporta veterānu savienības 48. sporta spēļu finālsacensības galda
tenisā, kurās jau otro gadu piedalījās Kokneses novada komanda.
Sacensības šogad pulcēja ievērojami vairāk dalībnieku vecumā no 40 līdz 83 gadiem.
Tajās piedalījās daudzi bijušie Latvijas galda
tenisa čempioni gan dāmām, gan kungiem.
Vecuma grupā 40+ Aldona Homiča izcīnīja 2. vietu un pagājušā gada bronzas medaļu „pārkala” sudrabā. Marija Andžāne 60+
grupā, tāpat kā 2010. gadā, ierindojās 9. vietā.
Kungiem vecuma grupā 50+ ļoti spēcīgā
konkurencē veiksmīgi startēja Alberts Veigurs, izcīnot zelta medaļu. Andris Krūmiņš
40+ grupā atkārtoja pagājušā gada rezultātu, paliekot 4. vietā, bet mazāk veiksmīgi
nospēlēja Edgars Pikšteins, šajā pašā grupā
iegūstot 8. vietu. Komandas interesēs Ernests

26. februārī Rīgas sporta manēžā notika
Latvijas pašvaldību sporta veterānu (senioru)
48. sporta spēles vieglatlētikā telpās. Kokneses novada komandas dalībnieki šajās sacensībās izcīnīja sešas zelta, septiņas sudraba un
piecas bronzas medaļas. Komandu vērtējumā
mūsu vieglatlēti ierindojās 10. vietā (2010.
gadā 13. vietā). Pavisam startēja 25 komandas. Novadu vērtējumā koknesieši aiz Līvānu, Gulbenes, Bauskas un Tukuma novadiem
ierindojās 5. vietā. Cerēsim, ka ne mazāk
veiksmīgs starts Kokneses novada vieglatlētu komandai būs arī vasaras sacensībās, kuras
notiks 25. – 26. jūnijā Jelgavā.
Komandas vadītājs Arvīds Vītols

Sadraudzības pilsētā Vitingenā
***
Sadraudzības pilsētā Vitingenā arī tiek
atzīmēta Starptautiskā sieviešu diena. Kā
katru gadu, arī šogad, reģiona centrā Gifhornā, notiks 8. marta svinības, kuru laikā notiks
priekšlasījumi, diskusijas, jauka gaisotne un
dejas.
Šogad tiek atzīmēta Starptautiskās Sie-

viešu dienas 100 gadu jubileja. Tā atgādina
par sieviešu tiesībām un diskrimināciju, bet
vienlaicīgi arī aicina atcerēties sieviešu kustību panākumus.
***
Iedzīvotāju statistika uz 31.12.2010. Vitingenas apdzīvotajās vietās.

Kopējais iedzīvotāju skaits Vitingenas
teritorijā 12963, no kuriem Vitingenā dzīvo
5183 un otrā lielākajā apdzīvotajā vietā Knēzebekā 2939. Ciematos dzīvojošo cilvēku
skaits svārstās no 40 līdz 603.
No šī kopējā skaita vācieši ir 12682, bet
ārzemnieki 281.
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Atmiņas, kuras nekad nepārklās sniegs
Ik pavasari, kad tuvojas 25. marts, koknesietēm, māsām Valentīnai Malaševskai un
Terēzijai Gerasimovai atmiņās atdzīvojas
1949. gada 25. marta baisā nakts, kad viņu
ģimenei sākās moku ceļš uz vēl nezināmo, bet
turpmākos apmēram astoņus gadus, līdz mielēm iepazīto, tālo Sibīriju. „Mēs esam Latgales meitenes, bet mūsu dzīves lielākā daļa
pieder Koknesei”, tiekoties Valentīnas kundzes mājās Hanzas ielā, stāsta abas māsas.
Klausoties viņu atmiņās, es sajutu tik daudz
mīļuma pret saviem tuvajiem un nenogurstošu dzīvesprieku, gluži kā februārī dzimušās
dzejnieces Ārijas Elksnes dzejas rindās: „Ap
tevi vienmēr ir pavasaris, kā tu no ziemas to
nosargāji?” Pagājušā gada 17. decembrī Terēzija (savējie viņu sauc par Terēzi) Gerasimova svinēja 80. dzimšanas dienu, bet 9. februārī 85. dzīves gadskārtu sagaidīja Valentīna Malaševska. Ziemā dzimušajām māsiņām,
šķiet, zināms kāds noslēpums kā sniegputenī
sev sirdī izplaucēt pavasara ziedu.
Jaunības sapņi sabrūk vienā naktī
Viņas bieži mēdz domās atgriezties bērnības pusē, kur Daugavpils apriņķa Līksnas
pagastā vecākiem piederēja zemnieku saimniecība. Tēvs kopā ar savu brāli bija uzcēluši skaistu māju ezera malā netālu no šosejas
Daugavpils – Rīga. Abas māsiņas un brāli
Henriku jau no mazām dienām tēvs un māte
radināja pie darba. Pēc Līksnas sešklasīgās
pamatskolas beigšanas, kad bija garām kara
gadi, māsas turpināja skoloties Daugavpilī.
1949. gada pavasarī Valentīna gatavojās absolvēt Daugavpils daiļamatniecības vidusskolu (tagad to tāpat kā pirmās brīvvalsts laikā
sauc par Saules skolu), bet Terēze mācījās
vidusskolā. Meitenes pilsētā īrēja nelielu dzīvoklīti. „25. marta naktī mūsu mājvietā iebruka bruņoti vīri un pavēlēja steidzīgi ģērbties
un līdzi paņemt ko ēdamu. „Jūs esat kulaku
meitas”, mūsu neizpratni kliedēja karavīri.
Uztraukumā neko lāgā nespējām paņemt. Uz
Daugavpils preču staciju jau bija aizvesti tēvs
un viņa brālis. Māte ar Henriku bija paslēpušies pie kaimiņiem, bet uzzinot, ka mēs esam
aizturētas, paši ieradās stacijā un pieteicās. Tā
mums visiem kopā sākās mēnesi ilgais brauciens uz Sibīriju. Terēzei bija 18 gadi, man bija
palikuši 23”, atceras vecākā māsa Valentīna.
Tēva kapa vieta nav zināma
Atmiņu pavedienu turpina Terēze: „Iebraucot Tombovskas sādžā, vīriešus aizveda
tālāk uz citu kolhozu, bet mūs, sievietes un
bērnus nostādīja Tombovskas klubā – ēkā
bez jumta, garā rindā, lai apkārtējo kolhozu
priekšsēdētāji varētu nolūkot sev strādniekus. Mani, māsu un mammu atstāja turpat.
Mums ierādīja istabu mājā, kurā jau dzīvoja
kāda jau agrāk izsūtīta vāciešu ģimene”. Par
smago darbu lielajā salā, Valentīnas kundze
teic: „Tas bija līdzīgi kā parādīts filmā „Ilgais
ceļš kāpās” – mēs, jaunas sievietes un meitenes, ģērbušās pufaikās un vatētās biksēs,
kājās velteņi, devāmies meža darbos. Mums
pašām koki bija jānozāģē un jāapdarina, kā
arī jāizved no meža: augstos koka ratos iejū-

dzām divus buļļus un bez grožu palīdzības,
tie bija jānovalda un jātiek galā ar vezumu.
Gāja visādi, pēkšņi dzīvniekus kaut kas izbiedēja, viņi sāka ātrāk traukties uz priekšu un
malkas vezums apgāzās. Vakaros, kad pārnācām mājās, lielākais gardums vakariņās bija
uz plīts malas no atrastiem sasalušiem kartupeļiem ceptas pankūkas, retu reizi tikām pie
auzu miltos ceptas maizes gabaliņa. Vieglāk
klājās, kad radinieki varēja sūtīt pārtikas paciņas, jo nebija nekā garšīgāka par sausiņiem
un speķi no Latvijas”. Māsas satrieca ziņa par
tēva nāvi un tas, ka brālim, kurš bija aizsūtīts uz traktorista kursiem , neļāva atgriezties
un tēvu apbedīt. Tēva kapavieta nav zināma,
pirms gadiem māsām un brālim bija nodoms
aizbraukt un atrast tēva atdusas vietu, bet to
neizdevās piepildīt.
Kāpēc jūs neraudat?
Kad pēc strādāšanas Tombovskas sādžā,
ģimeni nosūtīja uz kolhozu, kurā audzē šķirnes lopus, dzīves un darba apstākļi mazliet
uzlabojas. Valentīna sāka strādāt par kolhoza ēdnīcas vadītāju, bet Terēze pienotavā.
Par darbu ēdnīcā Valentīnas kundze stāsta:
„Ēdienkartē katru dienu bija skābu kāpostu
zupa, zirņu biezenis un kompots, retu reizi
pankūkas vai pelmeņi. Sagatavotās pusdienas
izvadājām arī strādniekiem uz darba vietām”.
1953. gada 5. martā visā padomju zemē
sēroja par „dižā tautu tēva” nāvi, krievu sievietes skaļi apraudājušas lielo bēdu vēsti un
jautājušas latvietēm: „Kāpēc jūs neraudat?”
No Sibīrijas uz Līksnu, no Līksnas
uz Koknesi
Nedēļas nogalēs vietējā klubā rādīja kino
vai bija ballīte. Ļoti iespējams, ka tieši kādā
no balles vakariem latviešu puisis Jānis Malaševskis noskatīja Valentīnu. 1955. gada
vasarā vietējā ciema dzimtsarakstu nodaļā
jaunieši reģistrēja laulību. Pēc gada jaunajā
ģimenē piedzima dēls Osvalds. 1957. gadā,
kad dēliņam ir deviņi mēneši, viņi saņem atļauju doties mājup uz Dzimteni. Māsa, brālis
un māte Latvijā atgriežas mazliet vēlāk. Valentīnas kundze atceras: „Ar vīru bijām nolēmuši dzīvot Līksnā, bet aizbraucot uz dzimto
pagastu, uzzinājām, ka tēva mājās jau dzīvo
citi un uz tām mums nav nekādu tiesību. Pajumti dabūjām pie radu ģimenes, tur apmetās
arī brālis, māsa un māte. Brālis darba meklējumos devās uz šo pusi. Kad viņam izdevās
atrast darbu Kokneses MTS, viņš aicināja arī
mūs nākt uz Koknesi. Tā no 1957. gada mūsu
dzīves meti ievijušies te, Daugavas krastā, tikai brāli dzīves ceļš aizveda līdz Lielvārdei”.
Koknesē Malaševsku ģimenē piedzimst
otrs dēls Juris, bet Terēzes ģimenē – meita
Ineta. Pirmos gadus ienācēji no Līksnas mituši netālu no kādreizējā Kalna kroga. 1972.
gadā Malaševski sāk dzīvot pašu uzceltajā
mājā Hanzas ielā. Valentīnas Malaševskas
darba gadi pagājuši strādājot Kokneses patērētāju biedrībā, Kokneses ceļu pārvaldē,
pēdējie darba gadi aizvadīti Kokneses meliorācijā, vietā, kur māsa Terēze lielāko darba
mūža pusi nostrādājusi par grāmatvedi. Lie-
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kas, tik ātri aizsteidzies laiks, darbā un rūpēs
par saviem tuvajiem. Aizsaules ceļos aizsaukti māsu dzīvesbiedri un brālis Henriks. Atradzes kapsētā mūža miegā dus viņu māmuļa.
Dzīves piepildījums
bērnos un mazbērnos
Terēzes kundzes ar lepnumu stāsta par
mazdēlu Reini, kurš šogad pabeigs studijas
augstskolā, bet Valentīnas kundzei vislielākais prieks ir par pieciem mazbērniem – divām Jura meitām, kuras absolvējušas Banku augstskolu un Osvalda bērniem: meitu
Meldru, kura šopavasar beigs vidusskolu
un dēliem Jāni un Andri. Andris, kura vaļasprieks un darbs saistīts ar alpīnismu un slēpošanu, ar ģimeni nu jau vairākus mēnešus
dzīvo Norvēģijā. Viņš ar sieviņu audzina divgadīgo meitiņu Gabriēlu. Vismīļākā dāvana
Valentīnas kundzei dzimšanas dienā ir Andra
atsūtītā grāmata – fotoalbums, kuru vecmāmiņa pāršķirsta vai ik dienu, jo fotogrāfijas
tēlaini stāsta par priecīgiem notikumiem
mazdēla ģimenītē. Albumā Andris ierakstījis:
Vislabākajai vecmāmiņai no Beitostolenas
labākā slēpošanas instruktora!
„Man ir visjaukākās draudzenes un kaimiņienes: Mirdza Parole un Aina Bluzmane,
esam gluži kā trejmeitiņas! Bieži tiekamies
ikdienā un kopā svētkus svinam”, stāsta Valentīnas kundze.
Abas māsas piedalās pensionāru biedrības „Pīlādzītis” un Kokneses novada represēto nodaļas rīkotajos pasākumos, vismaz reizi
gadā aizbrauc uz dzimto Līksnas pagastu.
„Ar tām pašām acīm raudu, ar tām pašām
smejos”, teic dižo gadu īpašniece Valentīna
Malaševska. Un, ir atmiņas, kuras nekad nepārklās sniegs, bet, pāri tām ik pavasari zaļi
cerību asni dīgs.
Sarmīte Rode
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Ģimenes atbalsta
dienas centrs aktīvi
turpina darboties
un gaida jau
pavasari!
Pavasarīgi dekoratīvie ziedi (narcises,
dālija un pat ciklamene) ir jau apskatāmies
ĢADC priekštelpā, ja vēlies pats ko tādu
izveidot, nāc 17. martā pl.17:00 uz ĢADC,
Vērenes ielā 1 - kur taps pavasarīgi ziedi no
dažādiem materiāliem!
Skolēnu brīvlaika nedēļā (no 21. marta)
- radošas darbošanās katru dienu un galda
spēļu sacensības!
Laikā no 28. marta līdz 10. aprīlim Dienas centrs BRĪVAM apmeklējumam
BŪS SLĒGTS! Veļas mazgāšanas un dušas
pakalpojums būs pieejams ierastajā darba laikā no otrdienas līdz piektdienai no pl,10:00
- 18:00 un sestdien no pl.11:00 - 16:00.
Visi laipni gaidīti!
ĢADC kolektīvs

Prieks par jauniešu rīcību
Koknesiete Helēna Vasiļjeva „Kokneses Novada Vēstīm” pastāstīja par gadījumu, kurā viņu iepriecinājusi jauniešu rīcība. „15. februāra vakarā, braucot no darba,
ap plkst. 18.40 pie savas mājas Blaumaņa
ielā 20 pamanīju pie 3. kāpņu telpas uz ietves gulošu cilvēku. Tai brīdī mājai tuvojās trīs jaunieši: Artis Dandēns ar diviem
draugiem. Kamēr piebraucu pie automašīnas stāvvietas, jaunieši vīrieti, kurš bija alkohola reibumā, bija jau piecēluši un veda
uz mājām. Ja vairāk būs tādu cilvēku, tad
lielā aukstumā neviens necietīs un visiem
kopā būs daudz siltāk!”
Trešdienās pulksten 19 un svētdienās
pulksten 18 Kokneses sporta centra baseinā notiek ūdens aerobikas nodarbības.

Biedrība „Koknesei”
aicina darbā:

tirgus administratoru
Prasības:
- pieredze darbu koordinēšanā;
- radoša pieeja tirgus organizēšanas
darbam;
- pamatzināšanas ekoloģiskajā
lauksaimniecībā un mājražošanā;
- labas iemaņas darbā ar datoru;
- augsta atbildības sajūta pret darba
pienākumiem;
- saudzīga attieksme pret tirgus inventāru;
- precizitāte darbā un draudzīga attieksme
komunikācijā ar citiem.
Piedāvājam:
- saistošu darbu un apmācības;
- padarītajam darbam atbilstošu
atalgojumu.
Pieteikumus sūtiet līdz 22. martam
uz e-pastu: kokneses.tirgus@gmail.com

DZIEDNIECĪBAS SIRIUS - CENTRS
APZIŅAS ATMODINĀŠANAS UN
ATTĪSTĪBAS SKOLA
AICINA
UZ 3-GADĪGĀS SKOLAS
1. KURSA NODARBĪBĀM
APMĀCĪBAS IESĀCĒJIEM:
 šīs nodarbības ļaus orientēties
jēdzienos, kuri ir pamats nākamajam
NĀKAMAJAM ETAPAM;
 kādas iespējas šis laiks mums
piedāvā;
 ezoterisko zināšanu pamati, kādas
ir cilvēku apslēptās iespējas;
 čakras, smalkie ķermeņi,
apziņas princips;
 pašdziedināšanas un pašattīstības
enerģētiskie instrumenti, garīgā
attīstība un garīgums;
 dzīvības enerģija, jaunās enerģijas;
 pielietot garīgā darba instrumentus
un reāli sev palīdzēt.

“Ak,vīrieši,vīrieši,dzīve bez Jums,
Mums, sievietēm, būtu tik grūta!”

Bebru
internātpamatskolas
dāmas izsaka
MILZĪGU
PALDIES
sava kolektīva
vīriešiem par
sagādāto ikgadējo
pārsteigumu
Pavasara svētkos.

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
Uzsākot darbu Kokneses pilsdrupu vēsturiskās ekspozīcijas paviljonam, Kokneses novada domes aģentūra „Kokneses Tūrisma centrs” aicina darbā kultūras tūrisma gidu.








Galvenie darba pienākumi:
Jaunu tūrisma piedāvājumu
izstrādāšana un vadīšana,
Ekskursiju sagatavošana un vadīšana,
Suvenīru tirdzniecība.
Prasības:
Radoša pieeja tūrisma piedāvājumu
veidošanā,
Komunikabilitāte,
Prasme strādāt komandā,
Labas latviešu, krievu un angļu
valodas zināšanas.

CV sūtīt līdz š. g. 15. martam uz epastu: turisms@koknese.lv vai personīgi
iesniegt Kokneses Tūrisma centrā, Melioratoru ielā 1, Koknesē (1. stāvā).
Tālr. +371 65161296.

SVARĪGS PAZIŅOJUMS!
Jūs jau ziniet, ka Kokneses novada tirgus
dibināšanas galvenais iemesls ir nodrošināt
vidi, kur mūsu novada iedzīvotāji var uzlabot savu materiālo stāvokli, pārdodot tirgū
pašu izaudzētus vai saražotus veselīgus lauku
produktus. Citiem vārdiem sakot, rūpējoties
par savu ģimeni, parūpēties arī par apkārtējo
vidi. Pastāv arī citi veidi, kā veicināt ekoloģiju un pacensties uzlabot savu materiālo
stāvokli, par piemēru, kārtojot māju, atbrīvoties no nederīgām lietām, tām atrodot jaunus
saimniekus vai pielietojumu.
Pirms Kokneses tirgus laukumu aizņem mājražojumi un veselīgi lauksaimniecības produkti, aicinām ikvienu kādā no
pirmajām, siltajām pavasara svētdienām
uz krāmu tirgu.
Dalības noteikumi ir vienkārši: tirgošanās var notikt no tirgus autostāvvietā novietotām automašīnām, ratiem vai pašu līdzpaņemtiem galdiem. Priekšmetus variet salikt
uz tirgus laukuma bruģa noklāta paklāja vai
avīzes. Tirgoties vai mainīties variet ar grāmatām un traukiem, dažādiem instrumentiem
un sadzīves tehnikas rezerves daļām, antīkiem priekšmetiem vai nelielām mēbelēm. Ar
piebildi, izņemot pārtikas produktus, drēbes
un apavus. Pasakiet bērniem, ka tirgū varēs
mainīties ar rotaļlietām, pasakiet kaimiņiem
un draugiem, lai, kārtojot māju, padomā, ko
mest laukā, bet ko nest uz krāmu tirgu.
Dalības maksa 50 santīmi. Iekrāto naudu izlietosim tirgus teritorijas uzkopšanai un
apzaļumošanai.
Par tirgus datumu ziņosim laicīgi “Kokneses Novada Vēstīs’’, interneta mājas lapā
www.koknese.lv un izvietojot tirgus afišas
novada teritorijā.
Kokneses novada tirgus darba grupa,
sadarbībā ar biedrību “Koknesei’’
un Kokneses novada domi.

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

pasākumi novadā
Datums,
Pasākums
laiks
04. marts – Pļaviņu novada Kultūras centra lietišķās mākslas pulciņa
01. aprīlis „Skanstupe” darbu izstāde.
Izstādi var apskatīt:
Otrdien, trešdien, ceturtdien – 10.00 – 12.00; 16.00 – 18.00;
piektdien – 10.00 – 12.00.
11. martā
Koncertprogramma “Jums, daiļās dāmas!”
plkst. 19.00 Dzied: KASPARS ANTESS, piedalās pianists Anatolijs Livča.
Ieeja: Ls 2,00. Biļešu iepriekšpārdošana kultūras nama kasē.
12. martā
Atpūtas vakars:
plkst. 19.00 Bebru pagasta vokālā ansambļa „Bitītes” koncerts
plkst. 21.00 4. dzimšanas dienā „Sievietēm jaukām uz pasaules baltās”.
Balle. Spēlē: grupa „Rasa”. Ieejas maksa Ls 2. Galdiņu
rezervēšana līdz 10. martam pa T. 65164294, 29619832
13. martā
Čellu trio “Melo - M” viesosies Kokneses kultūras namā,
plkst. 16:00 klausītājiem piedāvājot savu jauno koncertprogrammu
“Operas joks” ar pazīstamām opermūzikas melodijām jaunās
skaņās, kā arī spēlēs savus labākos skaņdarbus no iepriekšējo
gadu programmām. Ieejas maksa: Ls 3,00 - 5,00.
16. martā
Neatkarīgā teātra „Kabata” izrāde bērniem „Pepija Garzeķe”.
plkst. 15.00 Ilgums - 1 stunda 30 minūtes, 2 cēlieni. Ieeja: 2,-; 1,50.
BIĻEŠU IEPRIEKŠPĀRDOŠANA NO 1.FEBRUĀRA
kultūras nama kasē.
19. martā
Kokneses Mūzikas skolas divdesmitās dzimšanas dienas
plkst. 16.00 svinības.
19. martā
Balle kopā ar „Klaidoni” un Eviju Sloku. Biļetes iegādāties
plkst. 20.00 un galdiņus rezervēt Iršu pagasta pārvaldē pie kultūras darba
organizatores līdz 15. martam. Ieejas maksa Ls 3,50.
25. martā
Atceres brīdis pie Piemiņas akmens komunistiskā terora
plkst. 14.00 upuriem.
25. martā
Piemiņas brīdis represētajiem pie Kokneses kultūras nama.
plkst. 15.00 Pēc tam Kokneses novada represētie gaidīti ĢADC.
25. martā
Jaunā latviešu spēlfilma “Dancis pa trim”.
plkst. 15.30 Ieeja: 1,00
plkst. 19.00
2. aprīlī
“Jautrie zābaciņi” Latvijas vienīgā līnijdejotāju komanda –
plkst. 13.00 pasaules čempioni piedāvā vislatvijas 10 gadu jubilejas
koncerttūri “Lūk, tās ir līnijdejas!”. Ieeja bez maksas.
8. aprīlī
Zane Daudziņa izrādē “TĀDA ES ESMU”.
plkst. 19.00 Ieejas maksa: Ls 4,00; Ls 5,00. Biļešu iepriekšpārdošana
Kokneses kultūras nama kasē. Žurnāla “Ieva” klientu kartes
īpašniekiem 30% atlaide.
9. aprīlī
Novada deju kolektīvu koncerts “UZ DĀLDERA DANCI
plkst. 17.00 GRIEZU...”.
27. maijā
Kokneses estrādes vasaras sezonas atklāšanas koncerts.
18. jūnijs

Mūzikas un mākslas festivāls INFINITUS 2011.
Biļetes no 1. marta portālā www.bezrindas.lv
• 1.03. – 31.03.2011 – biļešu cena 4,-Ls
• 1.04. – 18.05.2011 – biļešu cena 6,-Ls
Vairāk par pasākumu: www.infintius.lv

Palīdzēšu sazāģēt malku, saskaldīt un
sakraut to. Var piedāvāt arī citus darbus.
Meklēju mobilā telefona Nokia –
3510; Nokia – 3310 grāmatiņu.
Tālrunis: 29365840.
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Norises vieta
Kokneses
kultūras nams

Kokneses
kultūras nams
Bebru
vispārizglītojošās internātpamatskolas
zāle
Kokneses
kultūras nams

Kokneses
kultūras nams
Kokneses
kultūras nams
Iršu klubs
Bebri
Pie Kokneses
kultūras nama
Kokneses
kultūras nams
Kokneses
kultūras nams
Kokneses
kultūras nams
Kokneses
kultūras nams
Kokneses
estrāde
Koknese

Sertificēta masiere veic klasisko,
punktu un pēdu masāžu.
T. 26479701

Pret jaunu pavasari dienas iet.
Pret marta vētrām un pret gadu kalnu.
Un pūpoli kā padebeši zied.
Un cīruļi ar dziesmām aiztrenc salnu.
Tu mirkli apstājies, lai izjūt sirds,
Kad saviļņota stāvi mūža vidū.
Lai satraukti krāc. Lai saule spoži mirdz.
Lai sapņu putni vējiem pretim lido.
No gadiem sirdij nevajaga bīties.
Pie mutes brūno svilpaunieku liec,
Tad atkal gribēsies pēc paliem dzīties.
Tad atkal redzēsi: plaukst sniegos zieds.
/Andris Vējāns/

Lai Tavā dzimšanas dienā vienkopus
savācas viss labais, ar līksmu sirdi sagaidi
katru nākamo dienu un gadu, jo vēl daudz
skaistu mirkļu Tevi sagaida nākotnē, Rainīt!
Iršu pagasta pensionāru vārdā
Valentīna Meiere
Kokneses novada domes Sociālais dienests
aicina dāvāt dažādas mantas, kuras pašiem
vairs nav noderīgas, bet ir labi saglabājušās:
o Apģērbus;
o Apavus;
o Rotaļlietas, spēles;
o Traukus;
o Sadzīves lietas;
o Būvmateriālus (tapetes, krāsas u.tml.);
o Mēbeles.
Būsim pateicīgi par katru piedāvājumu. Visas dāvātās mantas atradīs jaunu mājvietu
ģimenēs, kurām nepieciešama palīdzība.
Ja esiet nolēmuši kādu mantu dot, tad sazinieties ar sociālo darbinieku savā pagastā vai sociālajiem darbiniekiem Koknesē.
Telefoni informācijai: Iršos 65163673;
Bebros 65164340; Koknesē 65161811.
no tuviem cilvēkiem mēs
neaizejam projām
krīt viņu gaisma
mūsos.
/M. Laukmane/
Izsakām līdzjūtību Litai
Malašenokai, māsu mūžībā pavadot.
„Avotu” mājas iedzīvotāji

ziņas no Kokneses novada
Dzimtsarakstu nodaļas
2011. gada februāra mēnesī
reģistrēti 3 jaundzimušie.
Uz tālo zvaigzni – nezināmo
Vēl tava gaisma iet un iet.
/A. Melnalksnis/
Mūžībā pavadīti
Alfreds Puniņš (1919. g.)
Rasma Krūmiņa (1936. g.)
Ruta Ukina (1951. g.)
Antons Stalidzāns (1925. g.)
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