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

„Mēs, latvieši, esam īsti zemes bērni. Mūsu darbs, domas un rūpes pieder zemei.” /K. Skalbe/

Novada domes laikraksts Nr. 17 (294)

2011. gada 12. maijs

LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBA
Latvijas Pašvaldību savienības 22. kongress notiks Koknesē

Esiet sveicināti maijā – pavasara ziedēšanas laikā! Laikā, par kuru Fricis Bārda izjusti sacījis: „...Dievs pats pa zemi
iet pastalām zaļām.” Pavisam drīz savā
baltumā uzziedēs ābeles, pār zemi nolīs
ķiršu ziedlapiņu lietus. Ikkatram asnam
un pumpuram pavasaris devis spēku augt
un gaismai atvērties.
Gada visskaistākajā laikā svinam mūsu
Latvijas valstij nozīmīgus svētkus. Tos pieminot, daudzviet tika iestādīti jauni kociņi,
cerīgi domājot par valsts nākotni un vēloties, lai tā kļūtu arvien zaļāka. Savu labo gribu par tīru un skaistu Latviju, apliecinājām,
piedaloties Lielajā talkā. Par talkas norisi
un paveikto stāstām šajā avīzes numurā.
Maija otrajā svētdienā svinējām vēl
vienus gaišus un sirsnīgus svētkus – Mātes dienu. Šķiet, pati daba klusā pateicībā par mātes ziedošanos, dāvā viņai visskaistākās puķes. „Tās acis, ko māte savā
mīlestībā skūpstījusi, nekad tumšas nepaliek”, teicis Jānis Jaunsudrabiņš.
„Vēl es varu priecāties un mīlēt” – ar
šiem vārdiem uz jubilejas randiņu 7. maijā ciemos aicināja vidējās paaudzes deju
kolektīvs „Irši” – arī par šo tikšanos stāstām mūsu avīzītē.
Bet, 14. maijā jūs noteikti nedrīkstiet palikt mājās, jo klāt ir Kokneses novada tūrisma sezonas atklāšana – Sama modināšanas
svētki! Esiet klāt visos pasākumos un iegūstiet
lielisku balvu – lidojumu helikopterī virs Kokneses. Ņemiet līdzi mūsu avīzes lappusi ar
zīmoga vietām, aizpildiet tās un piedalieties!
20. maijā Koknesē sagaidīsim ciemiņus no citām Latvijas pašvaldībām, bet
21. un 22. maijā koknesieši piedalīsies
Jauno laiku Hanzas dienās Kauņā. Par to,
kā aizvadīti šie pasākumi, noteikti stāstīsim laikraksta nākamajā numurā.
Lai prieku par jaunu dienu mums
dāvā smaržīgs narcises zieds!
Anita Šmite, Sarmīte Rode

20. maijā Kokneses kultūras namā notiks
Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) 22.
kongress. Pašlaik Koknesē tiek veikti sagatavošanās darbi kongresa kvalitatīvai norisei.
Latvijas Pašvaldību savienībā noris darbs
pie 22. kongresa dokumentu projektiem-rezolūcijām. LPS dome 20. aprīlī nolēma kongresam iesniegt dokumentu projektu tēmas, kuras ierosināja LPS novadu apvienības valde.
Tiek gatavoti dokumentu projekti par šādām
tēmām: par pašvaldību attīstības programmu
kā pamatu ES un nacionālajām investīcijām
pašvaldībās; par birokrātijas samazināšanu, iekļaujot dokumentā idejas par Valsts pārvaldes
iekārtas likuma atcelšanu un nepieciešamību
saskaņot fiskālo konsolidāciju ar normatīvā
regulējuma konsolidāciju; par autoceļiem,
iekļaujot neatliekamo pasākumu prasības un
ideju par autoceļu attīstību kā krīzes pārvarē-

šanas līdzekli un pamatu Latvijas turpmākajam kohēzijas procesam Eiropas Savienībā.
LPS valde 3. maijā apstiprināja šīs tēmas kongresa dokumentu projektiem. Pašvaldībām ir
iespēja vēl papildināt tēmas, par kurām tiks
sastādīti kongresa dokumentu projekti.
Kongresa noslēgumā notiks LPS atzinības rakstu pasniegšana. Šogad LPS dome ir
nolēmusi apbalvot 18 personas ar Latvijas
Pašvaldību savienības atzinības rakstu, tostarp Pēteri Keišu, bijušo Aizkraukles rajona
padomes priekšsēdētāju un Iršu pagasta padomes priekšsēdētāju.
Pēc apbalvošanas paredzēta došanās uz
topošo Likteņdārzu, tā apskate un vakariņas
kongresa dalībniekiem.
Informācija sagatavota sadarbībā ar Ilzi
Mutjanko, LPS padomnieci sabiedrisko attiecību jautājumos.

Dejotprieks!
Kas tu esi, dzīvība mana?
Liesma, kas svecei teic
Degt vēl nav gana!

tajiem gadiem! No sviedriem mēģinājumos
līdz tam skaistajam brīdim būt uz skatuves,
kad uzvilkts tautas tērps un sirds vienā ritmā
sasaucas ar otru sirdi. Dejai piemīt kas vārdos
netverams – tā liek aizmirst bēdu, liek stalti izslieties un ar lepnumu nest savas tautas
dzīves ziņu.
Dejo kopā ar bērniem un mazbērniem
Koncertā pirmā – latviešu tautas deja
„Zemnieks darbā” bija tā pirmā deja, kuru
1991. gadā kopā sanākušajiem Iršu pagasta
puišiem un meitām iemācīja vadītāja Inta Balode. Dejas solo dejoja Dzintars Meiers – kolektīva prezidents, kurš „Iršos” dejo no pirmā

„Vēl es varu priecāties un mīlēt” – ar
šiem vārdiem uz 20 gadu jubilejas randiņu
7. maija vakarā Iršos aicināja vidējās paaudzes deju kolektīvs „Irši”. Un, mēs, kas satikāmies šajā randiņā, pārliecinājāmies – jā,
viņi to var! Tiem, kad dejas vējos dvēseles
kaist, vienmēr būs laiks priecāties un mīlēt!
Paldies jums, dejotāji, par 20 kopā nodejo-

11. lpp.

„Mums ir 18 bērni un 5 mazbērni,” teic kolektīvs „Irši”. Uz kolektīva mēģinājumiem nāk arī
jaunā paaudze, tāpēc vislielākais prieks gan bērniem, gan pašiem dejotājiem bija dejot kopā
deju „Ziedi, ziedi rudzu vārpa”, vadītājas Intas Balodes horeogrāfijā.

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

2011. gada 27.
aprīlī Kokneses
novada dome
NOLĒMA:
1.1. Pieņemt zināšanai Kultūras, izglītības, sporta un sabiedrisko lietu pastāvīgās
komitejas priekšsēdētāja D. Vingra informāciju par novada izglītības iestāžu – I. Gaiša
Kokneses vidusskolas, Bebru pamatskolas,
Pērses pamatskolas, Bebru vispārizglītojošās internātpamatskolas un Kokneses speciālās internātpamatskolas – attīstības centra darbu.
1.2. Uzdot izglītības iestāžu vadītājiem
turpmāk atskaiti par iestādes darbu domei iesniegt rakstveidā.
2.1. Pieņemt zināšanai Kokneses mūzikas skolas direktores S. Cīrules informāciju
par skolas darbu.
2.2. Risināt jautājumu par jumta remontu
Kokneses mūzikas skolai. Atbildīgais – domes izpilddirektors J. Baltmanis.
2.3. Mūzikas skolas direktorei S. Cīrulei kopā ar novada domes juristi L. Kronentāli kopīgi risināt jautājumu par vecāku
nesamaksāto dalības maksu Kokneses mūzikas skolai.
3. Pieņemt zināšanai informāciju par
sociālajai palīdzībai plānoto līdzekļu izlietojumu 2011. gada 1. ceturksnī (informācija pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv).
4. Pieņemt zināšanai pašvaldības aģentūras „Kokneses tūrisma centrs” direktores
D.Liepiņas informāciju par aģentūras finansiālo darbību 2011. gada pirmajā ceturksnī
(informācija pašvaldības mājas lapā www.
koknese.lv).
5. Pieņemt zināšanai pašvaldības aģentūras „Kokneses Sporta centrs” direktora A.
Vītola informāciju par aģentūras finansiālo
darbību 2011. gada pirmajā ceturksnī (informācija pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv ).
6.1. Apstiprināt Kokneses novada domes
kopsavilkuma 2010. gada pārskatu.
6.2. Apstiprināt Kokneses novada domes
konsolidēto 2010. gada pārskatu, kurā konsolidēti:
- Kokneses novada domes kopsavilkuma
pārskats;
- pašvaldības aģentūras „Kokneses sporta
centrs” pārskats;
- pašvaldības aģentūras „Kokneses tūrisma centrs” pārskats;
- Bebru vispārizglītojošās internātpamatskolas pārskats;
- Kokneses speciālās internātpamatskolas-attīstības centra pārskats;
- ģimenes krīzes centra „Dzeguzīte” pārskats.
7. Izdarīt izmaiņas Kokneses novada domes Komunālās nodaļas amatu sarakstā un
darba samaksā:
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Nr. Amats
Slodze Darba alga
KOMUNĀLĀ
NODAĻA
1 Atradzes
1
288,00 ar
kapsētas
01.07.2011.
pārzinis
2 Kaplavas
0,88
176,00 ar
kapsētas
01.06.2011.
pārzinis
3 Ūsiņu kapsētas 0,88
176,00 ar
pārzinis
01.06.2011.
8. Apstiprināt izdevumi tāmi Kokneses
novada komandas dalībai Latvijas Jaunatnes
olimpiādē (informācija pašvaldības mājas
lapā www.koknese.lv).
9. Uzdot Izglītības darba speciālistei
Laumai Ārei līdz maija domes sēdei sagatavot Kokneses novada pedagogu darba samaksas nolikuma projektu jaunā redakcijā,
saskaņojot to ar skolu direktoriem un pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem.
10.1. Apstiprināt grozījumus Kokneses
novada domes Darba samaksas un sociālo
garantiju nolikumā (informācija pašvaldības
mājas lapā www.koknese.lv).
10.2. Grozījumi stājas spēkā ar 2011.
gada 1. maiju.
11.1. Piešķirt ikgadējo atvaļinājumu
Kokneses novada domes priekšsēdētājam
Viesturam CĪRULIM četras kalendāra nedēļas un divas dienas un papildatvaļinājumu
desmit darba dienas no 2011. gada 2. maija
līdz 2011. gada 14. jūnijam (ieskaitot).
11.2. V. Cīruļa atvaļinājuma laikā domes priekšsēdētāja pienākumus veikt domes
priekšsēdētāja vietniekam Mārim Reinbergam. M. Reinberga veikto darbu apmaksāt
saskaņā ar Kokneses novada domes Darba
samaksas un sociālo garantiju nolikumu, proporcionāli nostrādātajām stundām.
12.1.Organizēt Latvijas Olimpisko dienu
Kokneses novadā 2011. gada 30. septembrī.
12.2. Noteikt, ka atbildīgais par Pieteikuma iesniegšanu un Olimpiskās dienas organizēšanu novadā ir izglītības darba speciāliste
Lauma Āre.
13.1. Sadarbībā ar Zemgales plānošanas
reģionu kā vadošo partneri, piedalīties Eiropas Savienības struktūrfondu 3. mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” Latvijas – Lietuvas
pārrobežu sadarbības programmas 2007.2013. gadam 1. prioritātes „Sociālekonomiskās attīstības un konkurētspējas veicināšana
reģionā” 1. atbalsta virziena „Uzņēmējdarbības, darba tirgus, pētniecības un tehnoloģiju
attīstības veicināšana” projektā „Vietējo produktu attīstība VidusBaltijā”, attīstot tirgus
infrastruktūru un atbalstot mārketinga aktivitātes Kokneses novada Zaļajā tirgū.
13.2. Projekta iesnieguma atbalstīšanas
gadījumā, no Kokneses novada domes budžeta nodrošināt nepieciešamo līdzfinansējumu diviem projekta partneriem – Kokneses
novada domei un biedrībai „Koknesei”.
13.3. Nepieciešamības gadījumā ņemt
aizņēmumu projekta īstenošanai.
14.1. Pieņemt zināšanai domes priekšsēdētāja V. Cīruļa informāciju par Latvijas Paš-
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valdību savienības 22.kongresu, kas notiks
2011. gada 20. maijā Koknesē.
14.2. No līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem iedalīt līdz 5000,- Ls (pieci tūkstoši
latu), kongresa darbības nodrošināšanai, t. sk.
dziļurbuma akas ierīkošanai pie kultūras nama,
kultūras nama teritorijas sakārtošanai u.c.
15. Pieņemt zināšanai domes izpilddirektora J. Baltmaņa informāciju par remonta
darbu tāmju sagatavošanas procesu Vecbebru
Profesionālajai vidusskolai.
16.1. Lai nodrošinātu kvalitatīvas meža
izstrādes un atjaunošanas kontroli, sagatavot
un nosūtīt vēstuli Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Zemkopības
ministrijai, kurā paust atbalstu Valsts meža
dienesta mežniecību saglabāšanai.
16.2. Lai nodrošinātu, ka meža izstrādi
un kontroli neveic uzņēmumi vai iestādes,
kas pakļauti vienai ministrijai, ieteikt kontroli par meža izstrādi un atjaunošanu nodot
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas pārziņā.
17.1. No pašvaldības budžeta piešķirt
100,- Ls (viens simts latu) 12. klašu izlaiduma organizēšanai I. Gaiša Kokneses vidusskolā.
17.2. No pašvaldības budžeta piešķirt
100,- Ls (viens simts latu) 9. klašu izlaiduma
organizēšanai I. Gaiša Kokneses vidusskolā.
17.3. Tradicionālo spiningošanas sacensību „Kokneses zandarts” organizēšanai 2011.
gadā, no sadzīves tradīciju līdzekļiem piešķirt
150,- Ls (viens simts piecdesmit latus).
17.4. Lai nodrošinātu Kokneses jauniešu
futbola komandas dalību Latvijas jaunatnes
čempionātā vai sacensībās „Ādas bumba”, no
sadzīves tradīciju līdzekļiem apmaksāt dalības maksu vienā no sacensību cikliem.
18.1. Iesniegt projekta iesniegumu darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.4.2. apakšaktivitātē „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu
sociālās atstumtības riska mazināšanai un
jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem
integrācijai izglītībā”.
19.1. Apstiprināt grozījumus Kokneses
novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskās
komisijas nolikuma 6. pielikumā (informācija
pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv ).
20.1. Lai nodrošinātu Kokneses novada
domes Iepirkumu komisijas kvalitatīvu darbību, izdarīt sekojošus grozījumus komisijas
sastāvā:
20.1.1. no komisijas sastāva izslēgt komisijas locekli Anitu Ozolu;
20.1.2. par komisijas locekli apstiprināt
Attīstības nodaļas vadītāju Anitu Svenci.
20.2. Lēmums stājas spēkā ar 2011. gada
2. maiju.
21.1. Pieņemt zināšanai informāciju par
veiktajiem darbiem SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi” attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijā.
21.2. Uzdot SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi” projekta ieviešanas vienības kvalitātes speciālistam V. Rūrānam līdz
septembra domes sēdei izpētīt situāciju un
sagatavot informāciju par to, cik mājsaimnie-
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cībām ir iespējams pieslēgties pie jaunizbūvētās kanalizācijas sistēmas, cik mājsaimniecības ir pieslēgušās pie tās, un kāpēc pārējās
mājsaimniecības to nav izdarījušas, norādot
iemeslu un nepieciešamo palīdzību.
22.1. Tā kā Kokneses apvienotā pašvaldību būvvalde vēl nav sagatavojusi savu atzinumu, jautājuma izskatīšanu atlikt līdz maija
domes sēdei.
22.2. Uzdot Kokneses apvienotajai pašvaldību būvvaldei konstatēt, vai ēkas piebūve
Parka ielā Nr. 22, Kokneses pagastā, ir uzbūvēta likumīgi.
Nākošā novada domes sēde notiks
2011. gada 25. maijā plkst. 14.00 novada domē, Melioratoru ielā Nr. 1, Kokneses pagastā, Kokneses novadā un tajā
tiks izskatīti šādi pamatjautājumi:
1. Par sabiedriskās kārtības nodrošināšanu novadā;
2. Par pašvaldības sadarbību ar
Valsts policiju;
3. Par kultūras darbu novadā;
4. Par Gada publisko pārskatu;
5. Par Novada svētkiem.

6. Aizstāt 4.2.5. punktā atsauci uz “6. punktu” ar atsauci uz “3.2. punktu”.
7. Aizstāt 6.1. punktā atsauci uz “10. punktu” ar atsauci uz “3.6. punktu”.
8. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā “Kokneses Novada Vēstis”

Kokneses novada domes 30.03.2011. saistošo noteikumu Nr. 6 “Grozījumi Kokneses novada domes
29.07.2009. saistošajos noteikumos Nr.5 ”Par sociālo
pakalpojumu sniegšanu Kokneses novadā””
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma
raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Kokneses novada domes sekretāre
Dz. Krišāne
APSTIPRINĀTI
ar Kokneses novada domes
2011. gada 30. marta lēmumu Nr. 11
2011. gada 30. martā
Kokneses novada Kokneses pagastā

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 6
Grozījumi Kokneses novada domes
29.07.2009. saistošajos
noteikumos Nr. 5
„Par sociālo pakalpojumu sniegšanu
Kokneses novadā”
Izdoti saskaņā ar
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 3. panta trešo daļu
27.05.2003. MK noteikumu Nr. 275
“Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība,
kādā pakalpojuma izmaksas
tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6. punktu

Izdarīt Kokneses novada domes
29.07.2009. saistošajos noteikumos Nr. 5
”Par sociālo pakalpojumu sniegšanu Kokneses novadā” sekojošus grozījumus:
1. Izteikt 3.6.1. punktu šādā redakcijā:
“3.6.1. persona (ģimene) un/vai likumīgie apgādnieki atzīstami par trūcīgu spēkā
esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā” .
2. Aizstāt 4.1.3. punktā atsauci uz “12.1.
punktu” ar atsauci uz “4.1.2.1. punktu”.
3. Aizstāt 4.1.7. punktā vārdus “tiek
izdalīti četri aprūpes mājās pakalpojumu
līmeņi”ar vārdiem “tiek izdalīti trīs aprūpes
mājās pakalpojumu līmeņi”.
4. Aizstāt 4.1.17. punktā atsauci uz “12.1.
punktu” ar atsauci uz “4.1.2.1. punktu”.
5. Aizstāt 4.1.18.2. punktā atsauci uz “6.
punktu” ar atsauci uz “3.2. punktu”.

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

2. Īss projekta
satura izklāsts

3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības
teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām
7. Cita informācija

Norādāmā informācija
Kokneses novada domes 29.07.2009. Saistošie noteikumi Nr.5 “Par
sociālo pakalpojumu sniegšanu Kokneses novadā” nosaka Kokneses
novadā sniegto sociālo pakalpojumu veidus, to piešķiršanas un saņemšanas kārtību, kā arī personu loku, kuras ir tiesīgas saņemt pašvaldības
apmaksātus sociālos pakalpojumus.
1. Saistošo noteikumu 3.6.1. punkts nosaka, ka sociālo pakalpojumu izmaksas pilnībā vai daļēji tiek segtas no pašvaldības
budžeta, ja persona (ģimene) un/vai likumīgie apgādnieki atzīstami par trūcīgu saskaņā ar 03.03.2009. MK noteikumiem
Nr. 214 “Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona
atzīstama par trūcīgu”. Sakarā ar to, ka valstī ir pieņemti un
spēkā esoši 30.03.2010. MK noteikumi Nr. 299 “Noteikumi par
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”, ir nepieciešams izdarīt grozījumus saistošajos noteikumos.
2. Saistošo noteikumu 4.1.7. punkts nosaka, ka tiek izdalīti četri
aprūpes mājās pakalpojumu līmeņi. Sakarā ar to, ka novadā
tiek sniegts aprūpes mājās pakalpojums nosakot trīs aprūpes
mājās pakalpojuma līmeņus, ir nepieciešams izdarīt grozījumus saistošajos noteikumos.
3. Saistošo noteikumu 4.1.3., 4.1.17. punktos ir kļūdaina atsauce
uz 12.1. punktu; 4.1.18.2., 4.2.5. punktos ir kļūdaina atsauce uz
6.punktu un 6.1. punktā ir kļūdaina atsauce uz 10. punktu. Nepieciešams izdarīt grozījumus saistošajos noteikumos, izdarot
atsauces uz punktiem pēc būtības.
Saistošo noteikumu projekts “Grozījumi Kokneses novada domes
29.07.2009. saistošajos noteikumos Nr.5 ”Par sociālo pakalpojumu
sniegšanu Kokneses novadā”” paredz:
1. izteikt saistošo noteikumu 3.6.1. punktu citā redakcijā, kā
rezultātā būs iespēja turpmāk negrozīt saistošos noteikumus,
neskatoties uz iespējamajām izmaiņām MK noteikumos par
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu;
2. izteikt saistošo noteikumu 4.1.7. iepriekšējā redakcijā, aizstājot
vārdus “tiek izdalīti četri aprūpes mājās pakalpojumu līmeņi”ar
vārdiem “tiek izdalīti trīs aprūpes mājās pakalpojumu līmeņi”, kas
atbilst novadā sniegtajam aprūpes mājās pakalpojuma apjomam;
3. labot iepriekšminēto punktu kļūdainās atsauces.
3.1. Plānotie grozījumi neietekmē pašvaldības budžetu.

Nav attiecināms

Līdzšinējā kārtība netiek mainīta.
Saistošo noteikumu izstrādē nav jākonsultējas ar privātpersonām, jo
saistošo noteikumu projekts ir saistīts ar izmaiņām MK noteikumos un
neprecizitāšu labošanu.
Nav
Sagatavoja Sociālā dienesta vadītāja B. Tālmane

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Speciālistu piesaiste kapacitātes
stiprināšanai
Veiksmīgi norit Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta Nr. 1/DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/
VRAA/069 „Projekta koordinatora un sociālā darbinieka piesaiste Kokneses novada
pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšanai” realizācija.
2010. gada 1. oktobrī Kokneses novada
domes Attīstības nodaļā darbu uz pilnu slodzi uzsāka projekta koordinatore Anda
Mikāla. Darba līgums noslēgts uz noteiktu
laiku – līdz 2013. gada 31. janvārim. Atlīdzība projekta koordinatorei pirmos 22 mēnešus
tiks finansēta no Eiropas Sociālā fonda un pēdējos 6 mēnešus no Kokneses novada domes
budžeta līdzekļiem.
Galvenie amata pienākumi:
• koordinēt vai veikt projektu iesniegu-

mu sagatavošanu un iesniegšanu sadarbības
iestādē;
• koordinēt apstiprināto projektu īstenošanas gaitu;
• sagatavot grozījumus projektos;
• sagatavot projektu progresa dokumentāciju;
• organizēt projektu publicitātes pasākumus.
2011. gada 3. janvārī Kokneses novada domes Sociālajā dienestā darbu uz pilnu
slodzi uzsāka sociālā darbiniece Dzidra
Škoda. Darba līgums noslēgts uz noteiktu
laiku – līdz 2012. gada 2. jūlijam. Atlīdzība
sociālajai darbiniecei pirmos 12 mēnešus tiks
finansēta no Eiropas Sociālā fonda un pēdējos 6 mēnešus no Kokneses novada domes
budžeta līdzekļiem.

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

2011. gada 13. janvārī Kokneses novada dome noslēdza līgumu ar SIA „Belss”
par būvprojekta izstrādi Kokneses novada
Vecbebru Profesionālās vidusskolas renovā-
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cijai un jaunbūvei, kā arī par minētā objekta autoruzraudzību, līguma summa ar PVN
10101,60 LVL.
Izstrādāta objekta būvprojekta I kārta,

Galvenie amata pienākumi:
• novērtēt klientu vajadzības pēc sociālajiem pakalpojumiem un sociālās palīdzības;
• organizēt sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu;
• organizēt sociālo resursu sistēmu piesaisti konkrētā klienta problēmu risināšanā;
• sniegt klientam psihosociālu palīdzību
sociālā gadījuma vadīšanas procesā;
• organizēt sociālā gadījuma risināšanu,
piesaistot tajā nepieciešamos profesionāļus
un citus resursus.
Prasība turpināt darba tiesiskās attiecības ar piesaistītajiem speciālistiem vismaz 6
mēnešus pēc projekta pabeigšanas ir atrunāta
1.5.3.1. aktivitātes „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem”
noteikumos.
Projekta kopējās izmaksas LVL
18 490,00 – 100% Eiropas Sociālā fonda finansējums.
Projekta īstenošanas laiks: 01.10.2010.31.07.2012.
Projekta vadītāja: Anita Svence, Kokneses novada domes Attīstības nodaļas vadītāja
Ieguldījums tavā nākotnē!
kurā paredzēta:
1) ēkas cokola daļas siltināšana;
2) ēkas ārsienu siltināšana;
3) ēkas bēniņu siltināšana;
4) B un C korpusa jauna jumta izbūve;
5) ēkas veco logu un ārdurvju nomaiņa
pret PVC logiem, PVC un metāla durvīm;
6) pieejamības prasības izpilde;
7) aizsardzības jumtiņš – nojume.
Ņemot vērā tehnisko projektu, tika izsludināts atklāts konkurss par nepieciešamo
būvdarbu veikšanu. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 30.05.2011.
Ieguldījums tavā nākotnē!

aktuāli
Centrālā vēlēšanu komisija izsludina parakstu vākšanu
No 2011. gada 11. maija līdz 9. jūnijam
Centrālā vēlēšanu komisija izsludinājusi parakstu vākšanu likumprojekta „Grozījumi
Latvijas Republikas Satversmē” ierosināšanai.
Likumprojekts paredz grozīt Satversmes 112. pantu, papildinot to ar nosacījumu,
ka „valsts nodrošina iespēju bez maksas iegūt pamatizglītību un vidējo izglītību valsts
valodā”, kā arī ierosina pārejas noteikumu,
nosakot, ka „ar 2012. gada 1. septembri visās valsts un pašvaldību izglītības iestādēs,
sākot ar pirmo klasi, mācības notiek valsts
valodā”.
No 2011. gada 18. maija līdz 16.
jūnijam notiks parakstu vākšana tautas
nobalsošanas ierosināšanai par apturētajiem likumiem „Grozījumi likumā „Par
valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009. gada līdz 2012. gadam””,
„Grozījums likumā „Par maternitātes
un slimības apdrošināšanu”” un „Gro-

zījumi likumā „Par apdrošināšanu bezdarba gadījumā””.
Kokneses novadā parakstīties par augstāk minētajiem likumu grozījumiem varēs
parakstu vākšanas vietās:
Kokneses novada domes ēkā, tālr.
65133633;
Bebru pagasta pārvaldes ēkā, tālr.
65164293;
Iršu pagasta pārvaldes ēkā, tālr.
65163538; 20287162.
Parakstu vākšanas vietu darba laiki
no 2011. gada 11. maija līdz 16. jūnijam:
Otrdienās un ceturtdienās no plkst.
14.00 - 18.00;
Pārējās darba dienās un brīvdienās no
plkst. 9.00 – 13.00;
Tiesības piedalīties parakstu vākšanā ir
visiem balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem,
kuri parakstīšanās brīdī ir sasnieguši 18 gadu
vecumu.
Parakstu vākšana vēlētāja atrašanās

vietā tiks organizēta tiem vēlētājiem, kuri
veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties parakstu vākšanas vietā un tikai saskaņā ar
vēlētāja vai viņa pilnvarotas personas
rakstveida iesniegumu, kas būs reģistrēts
parakstu vākšanas vietā. Iesniegums ne
vēlāk kā parakstu vākšanas 29. dienā līdz
plkst 12.00 nogādājams Kokneses novada
vēlēšanu komisijai vai parakstu vācējam
parakstu vākšanas vietā Kokneses novada
administratīvajā teritorijā. Parakstu vākšanu vēlētāju atrašanās vietās vēlēšanu komisija organizēs pēdējā parakstu vākšanas
dienā.
Parakstīties var jebkurā Latvijas parakstu vākšanas vietā, uzrādot derīgu Latvijas pilsoņa pasi.
Plašāka informācija Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā www.cvk.lv
Kokneses novada vēlēšanu komisijas
priekšsēdētāja Silvija Vēze
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VECĀKI AIZBRAUC, BĒRNS PALIEK...
Šī brīža sociāli ekonomiska situācija
daudzām Latvijas ģimenēm liek pieņemt lēmumu meklēt darbu citos valsts reģionos vai
ārvalstīs. Visbiežāk tas nozīmē-vecāki dodas
prom un bērni paliek. Daudzi bērnu vecāki
dodas darbā uz ārzemēm, lai nopelnītu iztiku
ģimenei, bet bērni tiek atstāti Latvijā citu personu/radinieku, vecvecāku un draugu/ aprūpē. Pirms aizbrauciet, padomājiet - kas notiks
ar bērnu, vai viņam būs viss nepieciešamais?
Kas šajā laikā par bērnu rūpēsies un pārstāvēs
viņa intereses?
Kā rīkoties vecākiem, lai bērni paliktu
drošos apstākļos pie personām, kuras spēj
aprūpēt bērnu un nodrošināt viņa interešu
ievērošanu?
Līdz pilngadībai bērns ir vecāku aizgādībā. Tas nozīmē, ka vecākiem ir tiesības un
pienākums rūpēties par bērnu un viņa mantu,
un pārstāvēt bērnu personiskajās un mantiskajās attiecībās. Bērnu tiesību aizsardzības
likums paredz kārtību, kādā vecāki var nodot
bērnu citas personas aprūpē Latvijā.
Vecāku prombūtnes laikā var rasties situācija, ka bērnam nepieciešama pārstāvība,
piemēram, jāsaņem pase, nepieciešami ārstniecības iestādes un to speciālistu pakalpojumi, var būt situācija, ka nepieciešama
nekavējoša operatīva medicīniska iejaukšanās – operācija, vai arī nepieciešams šķērsot

valsts robežu, un citi gadījumi. Ievērojot, ka
bērna interesēs var būt nepieciešamība vērsties valsts, pašvaldības un citās iestādēs,
ja vecāki plāno doties ārpus Latvijas uz
neilgu laiku - līdz trim mēnešiem, fiziskās
personas (t.i. bērna pārstāvību) jānoformē
ar notariālu apliecinātu pilnvaru, kā to paredz Administratīvā procesa likuma 38. panta
pirmā daļa. Tas nozīmē, ka vecākiem laicīgi,
pirms došanās prom no valsts, pie notāra vai
bāriņtiesā jāuzraksta pilnvara personai, kuras
aprūpē tiek atstāts bērns.
Bērnu tiesību aizsardzības likums paredz
kārtību, kādā vecāki var nodot bērnu citas
personas aprūpē Latvijā.
Lai vecāki varētu atstāt bērnu uz ilgstošu laika periodu citas personas aprūpē, ir
jāsaņem bāriņtiesas atzinums.
Bāriņtiesas atzinums nepieciešams gadījumos, ja vecāku prombūtne plāno pārsniegt
trīs mēnešu ilgu laika posmu. Kad saņemts
bāriņtiesas atzinums, vecāki vēršas pie zvērināta notāra vai bāriņtiesā, lai sastādītu pilnvaru, ar kuru tiek noteikts, kādā apjomā vecāki pilnvaro sava bērna intereses pārstāvēt
citu personu. Tomēr, ja pie zvērināta notāra
dosieties bez bāriņtiesas atzinuma, zvērināts
notārs, pirms pilnvaras noformēšanas, lūgs
bāriņtiesas atzinumu, ka bērna nodošana citas personas aprūpē Latvijā atbilst bērna in-

teresēm.
Bāriņtiesa aicina vecākus, kuri plāno
izbraukt no Latvijas uz ilgstošu darbu
ārzemēs vai cita iemesla dēļ, ierasties bāriņtiesā un nokārtot nepieciešamos dokumentus.
Kas notiek tad, ja vecāki aizmirst par saviem pienākumiem?
Darbība vai bezdarbība, kuras rezultātā netiek ievērotas bērna tiesības (bērna atstāšana bez minimāliem iztikas līdzekļiem,
pajumtes, aprūpes, aizbildnības) vai citas
darbības, kas ierobežo bērna personiskās vai
īpašuma tiesības un brīvības, uzskatāmas par
amorālām un pretlikumīgām. Bērnu tiesību
neievērošana var būt par pamatu bāriņtiesai
pieņemt lēmumu par bērna aprūpes tiesību
atņemšanu vai lietas par aizgādības tiesību
atņemšanu ierosināšanu tiesā.
Neesiet pavirši attiecībā pret saviem bērniem!
Pat, ja apstākļu spiesti esat atstājuši savus bērnus vismīlošāko vecvecāku gādībā,
ziniet, ka viņi būs labi aprūpēti un it kā nekādas problēmas nevarētu rasties, sakārtojiet
juridiskos jautājumus!
Silvija Vēze, Kokneses novada
bāriņtiesas priekšsēdētāja,
tel. 65133633,
e-pasts: silvija.veze@koknese.lv

Vairāk kā trešdaļa plānoto līdzekļu sociālajiem
pabalstiem jau iztērēti
Televīzijā un citos masu mēdijos bieži
vien izskan ziņas par to, ka sākusies ekonomikas augšupeja un dziļākais krīzes punkts ir
garām. Optimismu mēģina uzturēt arī ar to,
ka sākušies sezonas darbi un līdz ar to augs
iedzīvotāju nodarbinātība un ienākumi. Noslēdzot šī gada pirmo ceturksni, Kokneses
novada domes Sociālais dienests sociālās palīdzības pabalstus ir izsniedzis 34% apmērā
no plānotā gada budžeta. Tas par lielu optimismu neliecina. Liela daļa iedzīvotāju ir ar
minimāliem iztikas līdzekļiem vai vispār bez
tiem. Grūtībās nonākušajiem ir iespēja griezties sociālajā dienestā pēc palīdzības. Visvairāk izmaksātie pabalsti ir garantētās minimālās iztikas līdzekļu nodrošināšanai (ceturksnī
izlietots Ls 16017,97), malkas iegādes un
apkures maksas pabalsts (ceturksnī izlietots
Ls 11374,23) un ēdināšanas maksas segšanai
skolās un bērnudārzos (ceturksnī izlietots Ls
2622,26). Sociālie darbinieki pēc pārrunām
ar klientiem secina, ka daudzi no viņiem ir
ieslīguši bezcerībā, kļuvuši kūtri un vairs pat
necenšas darbu meklēt, jo atrunas ir apmēram
šādas: „Tāpat nekur jau neņem strādāt un ja
arī paņem, tad pēc tam neko nesamaksā”.
Darba devējiem ir nepieciešams kvalificēts
un strādīgs darbinieks, un katram pašam ir
jārūpējas par šādu īpašību apvienojumu sevī.
2010.gadā atbilstība trūcīgas ģimenes statusam noteikta 273 ģimenēm, kurās kopā ir 802
personas, tajā skaitā 338 bērni. Šī gada pirmajā
ceturksnī atbilstība trūcīgas personas statusam
no jauna noteikta 284 personām, kopējais trū-

cīgo personu skaits novadā uz doto brīdi ir 737.
Sociālais dienests, pēc iedzīvotāju iesniegumu un iztikas līdzekļu deklarāciju izskatīšanas, izsniedz personas statusam atbilstošu izziņu. Šī gada pirmajā ceturksnī ir izsniegtas 142
izziņas: 90 izziņas par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam, 8 izziņas par atbilstību maznodrošinātas ģimenes statusam, 29
izziņas par atbilstību ģimenei (personai), kura
ir tiesīga saņemt medicīnas pakalpojumus ar
pilnu atbrīvojumu no pacienta iemaksas un
līdzmaksājuma un 15 izziņas par atbilstību
ģimenei (personai), kura ir tiesīga saņemt medicīnas pakalpojumus ar 50% atbrīvojumu no
pacienta iemaksas un līdzmaksājuma.
360 personas Kokneses novadā saņem atbalstu caur EK (Eiropas Komisija) programmu
Vistrūcīgākajām personām, ko nodrošina saistībā ar Latvijas Sarkanā Krusta organizāciju
(2011. gada EK Pakas saturs – putraimi 1kg, a/l
Kviešu milti 1kg, četrgraudu pārslas 1kg, auzu
pārslas 0,5kg, vājpiena pulveris 0,1kg, piens
2% 1L). Saņēmēji Kokneses pagastā - 150,
Bebru pagastā - 140, Iršu pagastā - 70.
2010.gadā Kokneses novada domes Sociālais dienests iesaistījās sociālā atbalsta
kampaņā, kuras mērķis bija nodot Kokneses novada trūcīgajām mājsaimniecībām
dāvanu kartes „Elektrības norēķinu karte –
500kWh”. Līdz šī gada aprīļa beigām esam
izdalījuši visas Kokneses novadam piešķirtās
kartes. Pavisam kopā Kokneses novadā 233
trūcīgās mājsaimniecības ir saņēmušas Latvenergo dāvanu kartes (tajā skaitā Kokneses

pagastā – 98, Bebru pagastā – 92, Iršu pagastā – 43). Ar šī gada jūnija mēnesi tiks mainīti
nosacījumi par dāvanu karšu saņemšanu, un
tām pašvaldībām, kuras visas kartes ir izdalījušas, būs iespēja saņemt vēl papildus kartes.
28. martā Kokneses novada domes Sociālais dienests saņēma humānās palīdzības dāvinājumu no Austrijas. Tas veiksmīgi tika noorganizēts, pateicoties Kokneses iedzīvotājas M.
Grundas kontaktiem ar draugiem no Austrijas.
Humānās palīdzības kravā, kas bija 15000 kg
apmērā, bija apģērbi, apavi, trauki, somas,
segas, aizkari, gultas veļa, rotaļlietas u.c. Humānās palīdzības pakas saņēma Kokneses pagasts, Bebru pagasts, Iršu pagasts, Kokneses
speciālā internātpamatskola-attīstības centrs
un Bebru vispārizglītojošā internātpamatskola. No iedzīvotāju puses bija vērojama liela
atsaucība humānās palīdzības saņemšanā, jo
īpaši liels pieprasījums bija vērojams pēc apaviem, traukiem, gultas veļas, somām un rotaļlietām. Kokneses novada iedzīvotāju vārdā uz
Austriju tika nosūtīta vēstule ar pateicību cilvēkiem, kuri bija dāsni ziedojuši un palīdzējuši šīs kravas sakārtošanā un nosūtīšanā. Ņemot
vērā izdalītās humānās palīdzības apjomu un
cilvēku vajadzības, vēlreiz aicinu iedzīvotājus,
kuriem ir mājās lietotas, pašiem vairs nevajadzīgas, bet vēl gluži labas lietas, kuras varētu
noderēt citiem, nogādāt tās sociālajā dienestā.
Saulainas dienas, enerģiju un darba prieku pavasara darbos vēlot,
Kokneses novada domes
Sociālā dienesta vadītāja Baiba Tālmane
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Pielikums Nr. 1 Kokneses novada domes 30.03.2011. sēdes lēmumam Nr. 2

CEĻA KLASES KOKNESES NOVADA DOMES KOKNESES PAGASTA CEĻIEM
2011. gada vasaras periodam
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.

Ceļa nosaukums
Kaplava -Gailīši
Lipši -Lazdas
Vecā šoseja -Kaplava
Līdums Auliciems
Bidēgi-Auliciems

Ceļa garums
/km/
3,5
3,0
2,6
1,1
4,7

6.

Rožlejas -Dolieši

0.4

7.

Bilstiņi-Atradze

3,1

8.
9.

Jaunkalnieši -Lanti
Ķerkavas -Salas

3,0
0,8

10.

Ratnicēni-Austrumi

3,0

1
11.

2
Ratnicēni -Ragāļi

3
3,6

12.
13.

Vītoliņi-Estrāde
Gaiļi -Atradze

1,0
2,3

14.
15.

Reiņi-Noras
Spruļi- Birznieki
-Pauliņi

0,9

16.

Bormaņi -Upeslīči

4,8

17.

2,5

18.

MazvecsviļiAizelkšņi
Vecā šoseja-Kalnavoti

19.

Ziediņi- Sala

1,3

20.

Alēni-Ieviņas

0,4

21.

Spīdolas -Ūsiņi

4,4

22.

Karjers-UrgasGrotēni

3,0

23.

Mētras-Heltes

0,6

24.

Bitenieki-Circeņi

0,6

KOPĀ
Tajā skaitā ar melno
segumu

58,3
3,4

5,5

2,2

Kadastra
Nr.
32600090067
32600120113
32600120114
32600120115
32600100147
32600120116
32600100172
32600100149,
32600100167,
32600100168
32600010062
32600010063
32600030165,
32600060110,
32600070160.
4
32600020029
32600030166
32600130492
32600070138,
32600070159.
32600070139
32600030154,
32600030168,
32600040238
32600040208,
32600050137
32600050120,
32600050139
32600110104,
32600110117
32600080134,
32600080162
32600080135
32600040209,
32600040242,
32600040244
32600110105

Ceļa turpinājums
blakus pagastā
Bebru pagasts
5
-

Grants
Grunts uzlabots
Grants
Grants
Grunts uzlabots

Satiksmes intensitāte Ceļa klase
/2004. gada dati/
D
56
D
28
B
37
D
48
B
52

Grunts
Grants

9
198

D
B

Grunts
Melnais segums
Grunts

32
100
4

D
C
D

6
Grunts

7
19

8
D

Melnais segums
Grants

175
622

D
B

Grunts

9
19

D
D

grants

169

B

grunts

4

D

melnais segums 1,6
grunts uzlabotais 0,6
grunts uzlabotais

24

D

24

D

grunts
grunts

23
78

D
D

grunts

28

D

-

D

-

D

grunts

-

32600100023,
32600100017,
32600100016,
32600100012,
32600100029,
32600100009.
32600100018,
32600100017,
32600100027

Seguma veids

-

grants

grunts

-

Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājs V. Cīrulis
Pielikums Nr. 2 Kokneses novada domes 30.03.2011. sēdes lēmumam Nr. 2

Ceļu klases 2011. gada vasaras periodam Kokneses novada ceļiem
Bebru pagastā

10,120
0,680
0,470
0,400
1,830

10,120
0,680
0,470
0,400
1,830

Koknese
Koknese
Koknese
Koknese
Koknese

Bebru pagasts
Bebru pagasts
Bebru pagasts
Bebru pagasts
Bebru pagasts

Uzturēšanas
klase

Novads

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Pagasts vai
pilsēta

Posma
garums

Ozoli - Lobe
Gregersons - Purvs
Ošāji - Āleni
Ošāji - Aliņas
Bebrupes tilts - Purmaļi

Posma
beigas (km)

1
2
3
4
5

Autoceļa nosaukums

Posma
sākums
(km)

Ceļa Nr.

Pamatojoties uz MK not. Nr. 224

D
D
D
D
D
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Cenši - Grīvas
Rudzīši - Jaundzērvēni
Zutēnu kapi - Lidlauks
Zutēnu kapi - Virši
Rožkalni - Birzes
Skaras - Madaras
Mežaparks - Pīlādži
Pagastmāja - Kalnieši
Irbītes - Audzēres
Saulaines - Pasiles - Mežaparks
Brencēni - Stalidzēni
Saulaines - Lejabrencēni
Bebri - Stalidzēni - Spārniņi
Domēni - Vēži
Riemeri - Bebriņi
Tupiešēni - Kroglejas
Gaidupes - Priežukalns
Vilkāres - Beņķi - Ausmas
Mehāniskās darbnīcas - Stalidzēni
Blankas - Zemgaļi
Spārniņi - Kasparīši - Plepi - Mirtes
Jaunceltnes - Šļakāni
Lauciņi - Vidusmitri
Ausmas - Cūkkalni
Ausmas - Kalnamitri
Jaunbebru parks - Audēji
Pērses tilts - Āpšukalns
Grābiņas - Bērziņi
Ataugas - Lācīši
Pilskalni - Dārzniecība - Ausekļi
Gāzenieki - gāzes stacija
Senči - Dzērvēni
Kalnāji - Rudiņi
Riemeri - Vijas
Jaunkalnieši - Lanti

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

1,420
1,260
0,570
1,000
0,460
0,180
0,820
0,700
0,640
1,720
2,670
0,400
3,950
2,450
1,700
2,900
1,380
7,770
1,720
2,120
3,040
0,400
2,350
1,250
0,700
0,400
2,000
0,930
0,100
0,530
0,340
0,290
0,470
0,690
3,000

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

1,420
1,260
0,570
1,000
0,460
0,180
0,820
0,700
0,640
1,720
2,670
0,400
3,950
2,450
1,700
2,900
1,380
7,770
1,720
2,120
3,040
0,400
2,350
1,250
0,700
0,400
2,000
0,930
0,100
0,530
0,340
0,290
0,470
0,690
3,000

Koknese
Koknese
Koknese
Koknese
Koknese
Koknese
Koknese
Koknese
Koknese
Koknese
Koknese
Koknese
Koknese
Koknese
Koknese
Koknese
Koknese
Koknese
Koknese
Koknese
Koknese
Koknese
Koknese
Koknese
Koknese
Koknese
Koknese
Koknese
Koknese
Koknese
Koknese
Koknese
Koknese
Koknese
Koknese

Bebru pagasts
Bebru pagasts
Bebru pagasts
Bebru pagasts
Bebru pagasts
Bebru pagasts
Bebru pagasts
Bebru pagasts
Bebru pagasts
Bebru pagasts
Bebru pagasts
Bebru pagasts
Bebru pagasts
Bebru pagasts
Bebru pagasts
Bebru pagasts
Bebru pagasts
Bebru pagasts
Bebru pagasts
Bebru pagasts
Bebru pagasts
Bebru pagasts
Bebru pagasts
Bebru pagasts
Bebru pagasts
Bebru pagasts
Bebru pagasts
Bebru pagasts
Bebru pagasts
Bebru pagasts
Bebru pagasts
Bebru pagasts
Bebru pagasts
Bebru pagasts
Bebru pagasts

D
D
D
D
C
C
C
D
C
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
C
C
D
D
D
D
D

Sagatavoja J. Bārs. Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājs V. Cīrulis
Pielikums Nr. 3 Kokneses novada domes 30.03.2011. sēdes lēmumam Nr. 2

Par pašvaldības ceļu un ceļu
servitūtu uzturēšanu vasaras
periodā Iršu pagastā
1. Apstiprināt Kokneses novada Iršu pagasta autoceļu sarakstu
uzturēšanai vasaras periodā no 2011. gada 1. aprīļa līdz 2011. gada
30. oktobrim:
Autoceļa nosaukums
Meņģele - Zirnīši
Meņģele - Liepkalne
Krustojums - Magones
Slapsiles - Vilkāres
Jirjeni - Melderi
Aizas - Krastmaļi
Laidas - Sauleskalni
Pērles - Blāzmas
Pērles - Mežāres
Upesgrīvas - Dzelmes
Dūjas - Niedrītes
Ilgneši - Mežvidi
Kapi - Aizupes
Robiņi - Aijas
Ūdenskrātuve - Jaunrobiņi
Jaunrobiņi - Vietalvas ceļš
Irši - Mētras
Mētras - Krustupji
Centrs - Doktorāts
Akācijas - Attīrīšanas iekārtas
Sarmas - Granīti
Saulstari - Ieviņas
Laimdotas - Dālderi
Bluķi - Rāceņi
Granīti - Saulstari
Aizupes - Sausnēja

Posma garums, km
0,89
1,27
1,08
3,57
4,68
0,45
0,74
0,23
2,75
1,96
1,72
0,65
0,50
0,19
0,56
0,28
0,10
0,81
0,41
0,22
0,12

Uzturēšanas klase
C
C
D
C
C
C
C
C
C
C
D
D
D
D
C
C
C
C
D
C
C

0,20
0,74
0,11
0,21
1,50
25,94

D
C
D
D
D

Kopā C klases uzturēšanas autoceļi 19,37 km.
Kopā D klases uzturēšanas autoceļi 6,57 km.

2. Apstiprināt Kokneses novada Iršu pagasta ceļu – servitūtu
sarakstu uzturēšanai ziemas sezonā no 2011. gada 1. aprīļa līdz 2011.
gada 30. oktobrim:
Autoceļa nosaukums
Mētras - Krustupji
Dzidras - Melderi
Aizas - Krastmaļi
Namiķi - Gobas
Vilkāres - Pamati
Pamati - Gravas
Surmīši - Pērles
Dzeguzes - Pārupes
Krustojums - Meņģele
Palejas - Lielkalni
Lielkalni - Pērles
Lielkalni – Silkalni - Pērles
Ceplīši - Ķirši
Laidas - Saulītes
Kapi – Ieviņas - Ābelītes
Ielejas - Indrāni
Druviņas - Kurtuve
Ūdenskrātuve – Vietalvas ceļš
Upesgrīvas - Kalnupes
Upesgrīvas - Dambīši
Auzāni - Dambīši
Vaivieši - Kārkliņi
Upeslīči - Dzelmju ceļš
Līgotnes - Pumpuri
Sumbri - Zemitāni
Sapnīši - Gaidēni
Sapnīši - Zemgaļi
Spuldzenieki - Vālodzes
Spuldzenieki - Ķieģeļnieki
Dzirnavas - Ezerkalni

Posma garums, km
0,32
0,22
0,37
1,19
1,42
0,32
0,70
1,34
1,00
1,33
0,71
1,39
0,29
0,75
1,10
0,13
0,07
0,13
0,78
1,70
0,51
1,37
0,30
0,86
2,65
0,17
0,32
0,54
1,13
0,25
23,36

Uzturēšanas
klase
C
C
C
D
C
C
C
C
D
C
D
C
C
D
C
C
C
C
C
C
C
C
D
C
C
C
D
C
C
D

Kopā C klases uzturēšanas autoceļi 18,84 km.
Kopā D klases uzturēšanas autoceļi 4,52 km.
Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājs V. Cīrulis

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

PAR LABIEM DARBIEM
Koknese pošas tūrisma sezonas atklāšanas pasākumam, arī mūsu novada tirgus, kurš
14. maijā kļūs par „Sama modināšanas svētku” epicentru.
Kokneses tirgus dibināšanas pamatā ir
doma izveidot vietu, kur notiek labas lietas,
kur koncentrējas pozitīvas domas un notiek
labi darbi.
Tirgus dibināšanas pamatā ir vēl viens
stūrakmens - ideja par sadarbību, par brīvprātīgu un novada sabiedrībai vajadzīgu darbu.
Atcerieties, kā 2010. gadā ideja par tirgus
izveidi ieguva atsaucību Kokneses novada
pašvaldībā, kad mūsu novada domes deputāti nolēma piešķirt nepieciešamo līdzfinansējumu tirgus laukuma izveidei. Tad sekoja
Ziemassvētku tirgus, kas tapa, iespējams,
pateicoties nākošajiem labajiem darbiem no
vairāku novada uzņēmēju puses, par kuriem
rakstījām pagājušā gada nogalē.
Šodien Kokneses novada tirgus laukuma „slavas alejas” bruģi varam papildināt ar
tādiem vārdiem kā Ilmārs Stalidzāns, Jānis
Dzenis, Ernests Skopāns, Andis Dandēns, Aldis Klaucāns, Juris Lejiņš, Uldis Bērziņš, Nor-
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munds Vingris, Juris Sprukulis, Gita Deksne,
Māris Liopa, Ģirts Šrēbers un Artūrs Stakinovs. Pateicoties šiem novada uzņēmējiem,
tirgus laukumā tiks uzstādīts sludinājumu
stends un nobruģēta tā apkārtne. Tirgus inventārs ir ieguvis parocīgu un drošu noliktavu, un
pavisam drīz iegūs arī atraktīvu izskatu.
Daudz labi darbi vēl priekšā. Maija pirmajās dienās ir iesniegts pārrobežu sadarbības projekts, kas tapa, pateicoties Zemgales
plānošanas reģiona, biedrības „Koknesei” un
novada domes ciešai sadarbībai. Ja šis projekts iegūs atsaucību, tad Kokneses tirgus
nākamgad varētu kļūt par vienu no lielākajiem un labāk aprīkotajiem zaļajiem tirgiem
Zemgales reģionā.
Priekšā vēl daudz interesantas ieceres un
iespējas iesaistīties tirgus izveidē ar labiem
darbiem, līdz mūsu novada tirgus taps par visiem mums iecienītu un noderīgu vietu.
Un, lai šis gads ikvienam mūsu novadā
būtu ražīgs, biedrība „Koknesei” novēl visiem
Kokneses, Bebru un Iršu iedzīvotājiem skaļus
un spilgtus „Sama modināšanas svētkus”.
Biedrība „Koknesei”

Paldies par palīdzību!
Mēs no sirds pateicamies, ka Bebros, „Papardēs”, ir atvērta sociālās palīdzības istaba,
kurā bez maksas varam saņemt piemērotu
apģērbu un apavus mūsu ģimenēm. Paldies
par iespēju uz vietas Bebros, saņemt Pārtikas
pakas „Paēdušai Latvijai”. Sirsnīgs paldies
par darbošanos sociālās palīdzības istabā
Lībai Zukulei un viņas laipnajām palīdzēm!
Paldies, ka mūsu bērni ir paēduši un apģērbti!
Sarmīte Grauza, Sigita Mitrovska,
Natālia Osipova, Lana Rūne

Iestāda eglīti, domājot
par Latviju
Dienu pirms LR Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 21. gadadienas, Bebru
pagasta pārvaldes darbinieki iepretim pārvaldes ēkai, iestādīja eglīti. Iecerēts, ka kociņu
stādīšana ik gadu maijā, pieminot Latvijas
valstij nozīmīgus svētkus, Bebros kļūs par
tradīciju. Lai aug un zaļo iestādītā Kanādas
balzama eglīte!
Kokneses Novada Vēstis

Talkojām ar prieku un no sirds!
Aicinājumam „Nāc talkā Latvijai” atsaucās arī Kokneses novada ļaudis. Daudzuviet
talkot gribētāji čakli rosījās jau vairākas dienas pirms Vislatvijas Lielās talkas.
Koknesieši, arī domes darbinieki, Lielās
talkas dienā cītīgi strādāja Atradzes kapos. 22
talkotāji vāca atkritumus, ejot gar Daugavas
krastu. Lielākā daļa jauniešu un skolas bērnu pie Kokneses novada ģimenes atbalsta
dienas centra tīrīja sliežu ceļa apkārtni. 120
maisos talcinieki savāca visdažādākos sadzīves atkritumus – apģērbu paliekas, traukus,
mēbeles, medicīniskās šļirces, pat lādiņam
līdzīgu priekšmetu. Pēc labi padarīta darba, apkārtnes posēji cienājās ar desiņām un
pārrunāja paveikto. Par teritoriju, kuru viņi
sakopa ir atbildīgs „Latvijas Dzelzceļš”, bet
šoreiz sliežu ceļa apkārtni sakopa talcinieki –
dienas centra apmeklētāji, darot to ar prieku
un apziņu, ka vēl viens mazs stūrītis Koknesē
būs tīrāks. Sakopšanas darbu gan vēl šajā teritorijā daudz, bet tās bija vietas, kur talciniekiem tuvoties nebija droši.

Bebru pagastā dienu iepriekš pagasta ceļu malās vāca atkritumus vāca Bebru pamatskolas skolēni. Bebru vispārizglītojošās internātpamatskolas skolēni
un skolotāji Lielās talkas nedēļā sakopa savas skolas apkārtni un Vecbebru
muižas parka teritoriju. Arī Vecbebru
profesionālās vidusskolas audzēkņi
krietni pastrādāja pie Vecbebru muižas
parka sakopšanas, bet Vecbebru profesionālās vidusskolas 20 skolotāji 29.
aprīlī talkoja pie Vecbebru katoļu baznīcas. Lielās talkas dienā pie dievnama
rosījās 10 talcinieki – katoļu draudzes
locekļi un citi pagasta iedzīvotāji. Ir paveikts liels darbs – ir novākts iepriekš
ap baznīcu apjoztais drāšu žogs, nolīdzinātas zemes kaudzes, glīti saposta
baznīcai piederošā teritorija. Vecbebru
katoļu draudze pateicas Bebru pagasta
pārvaldei par iespēju darbam izmantot
pašvaldības tehniku un Pēterim Kroičam par pašaizliedzīgu darbošanos un
arī par palīdzību ar tehniku. Ap 16
talcinieku Zutēnu kapos sakopa
pamestās, gadiem nekoptās, kapu
vietas. Meža parka estrādē 29.
aprīlī daudz paveica PII „Bitīte”
kolektīvs, bet Lielajā talkas dienā
darbu turpināja Bebru pagasta pārvaldes darbinieki, komunālās nodaļas strādnieki, „simtlatnieki” un
citi brīvprātīgi talkotāji, sagrābjot
pērnās lapas, vācot kritalas, zāģējot sausos un aizlauztos kokus.
Paši jaunākie talcinieki Meža parkā bija mazā un smaidīgā, tikko
pirmo dzimšanas dienu sagaidījusī, Paula Zeilāne, ņipra palīdze
māmiņai Maijai un četrgadīgie

dvīņu puikas Kirils un Maksims, kuri dūšīgi
palīdzēja omītei.
Iršu pagastā Lielajā talkā pārvaldes darbinieki un pārējie iedzīvotāji čakli darbojās
pie Brāļu kapu un Iršu kapsētas apkārtnes sakopšanas. Pa pagasta ceļu malām atkritumus
vāca Pērses pamatskolas skolēni un Ģimenes
krīzes centra „Dzeguzīte” iemītnieki, piepildot ar atkritumiem 205 maisus. Kopīgiem
spēkiem tika saposta teritorija pie ūdenskrātuves, kā arī iesākts darbs pie Magazina ēkas.
Lielo talku Iršos atbalstīja 48 talcinieki.
Savāktos atkritumus maisos no Kokneses
novada izveda SIA „Euro Concord A”KS.
Lielajā talkā kopīgiem spēkiem esam paveikuši daudz un varam lepoties, ka mūsu novads kļūst arvien tīrāks, sakoptāks un zaļāks!
Kokneses Novada Vēstis
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KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Aicina Kokneses
tūrisma centrs,
sadarbībā ar
Kokneses kultūras
namu, sporta
centru, biedrību
„Koknesei”
un novada
uzņēmējiem!

Programma
Laiks
8.00
8.00 - 11.00
8.00 - 13.00
9.30
10.00 - 13.00

10.00 - 13.00
10.00 - 13.00
11.00

11.00 - 17.00
11.00 - 17.00

11.30
12.00 - 17.00
12.30
13.00
13.45
16.00
16.30
20.00



Pasākums
Pavasara tirgus ar andelēšanos, degustācijām u.c. izdarībām.
Sama modināšana – nūjošana (1,5 h) sertificētu instruktoru vadībā. Nūjot
gribētāji varēs izvēlēties kādu no piedāvātajiem starta laikiem: 8.00; 10.00;
11.00.
Nūjošanas un fitnesa piederumu „Gymstick” demonstrācija un pārdošana.
Konsultācijas par inventāra lietošanu un nūjošanas pamattehniku. Nūju noma
(uzrādot personu apliecinošu dokumentu).
Sama modināšanas svētku atklāšana. Darbosies informatīvā telts.
Kas meklē, tas atrod – vides orientēšanās nūjojot, ar dažādiem atjautības
uzdevumiem un pārsteigumiem.
Maršuta komplekta (noteikumi, karte, uzdevumi, nūjas, Ugunszupa – 1pers.)
īpašā svētku cena – Ls 1,00.
Tikšanās ar samu – iespēja nogaršot īpaši spēcinošo Ugunszupu, baudot Pērses
krasta gleznaino ainavu – Ls 1,00.
Kokneses jauno solistu uzstāšanās, 2011. gada vasaras sezonas lielāko pasākumu
prezentācija, mīmu Sidur un Sibor rosīšanās, dažādu gardumu degustācija u.c.
„Nerausti samu aiz ūsām” – virves vilkšanas sacensības (komandā līdz 6
dalībnieki). Pieteikšanās sacensību vietā.
„Kokneses sama” balvu izcīņa svaru bumbas celšanā, raušanas vingrinājumā
(svēršanās un pieteikšanās sacensību vietā).
Sacensību nolikumi pieejami www.koknese.lv /aktualitātes sporta dzīvē.
Laivu noma. Ls 2,00/pusstunda; Ls 3,00/stunda.
Tevi gaida „Misija Koknese” – aizraujošs piedzīvojums pa ūdeni un sauszemi,
ar meklēšanu un atrašanu, savu spēku pārbaudīšanu un uzvaras prieku.
Pārgājiena komplekta (noteikumi, karte, uzdevumi, Ugunszupa, laivas noma – 3
pers.) īpašā svētku cena – Ls 5,00.
Leļļu teātra izrāde „Kuplastes medus karameles”. Bebru pirmsskolas izglītības
iestādes „Bitīte” priekšnesums.
Peldēšanās prieki ikvienam par Kokneses sama īpašo cenu – Ls 1,00/h.
Leļļu teātra izrāde „Kuplastes medus karameles”. Bebru pirmsskolas izglītības
iestādes „Bitīte” priekšnesums.
Kokneses pūtēju orķestra koncerts.
Tematiska ekskursija pa Kokneses parku „Ar teikām un nostāstiem
satikties…..”.
Piedāvā Kokneses amatierteātris.
Vēsturiskās ekspozīcijas paviljona atklāšanas pasākums, loterija un aktīvāko
tūristu apbalvošana.
Ārijas Āres dzejas un Andra Kristona dziesmu koncerts „Mēs esam ievīti
Kokneses vārdā” (nelabvēlīgu laika apstākļu gadījumā kultūras namā plkst.
17.00).
Muzeju nakts pasākums “Es savam kaimiņam...” Bērzaunes amatierteātra
izrāde H. Paukšs “Muitnieka māja” un citas aktivitātes.

Norises vieta Koknesē
Zaļā tirgus laukums.
Zaļā tirgus laukums. Aktīvās atpūtas telts
Gymstick.
Zaļā tirgus laukums.
Aktīvās atpūtas telts Gymstick.
Zaļā tirgus laukums.
Zaļā tirgus laukums. Aktīvās atpūtas telts
Gymstick.
Brīvdienu piestātne „Pērsejas”.
Zaļā tirgus laukums.
Zaļā tirgus laukums.

Kokneses pilsdrupas.
Kokneses pilsdrupas.

Zaļā tirgus laukums.
PA „Kokneses sporta centrs” peldbaseins.
Zaļā tirgus laukums.
Blaumaņa pagalms.
Blaumaņa pagalms.
Kokneses pilsdrupas.

Bebru pagasts, tēlnieka V. Jākobsona
memoriālā māja - muzejs

Apmeklējiet Likteņdārzu un pārliecinieties, kā top lielais dārzs – mūsu visu dāvana Latvijai 100 gadu dzimšanas dienā.
Kokneses pilsdrupās 14. maijā ieeja bez maksas!

10. lpp.

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
no 9. lpp.

Visas dienas garumā, aktīvi piedaloties
pasākumos un sakrājot dalības zīmodziņus, būs iespēja piedalīties Sama modināšanas svētku loterijā, kurā tiks izlozētas
dažādas dāvanas un galvenā balva – lidojums virs Kokneses novada helikopterī, ko
nodrošina Likteņdārza atbalstītājs, firma
„Baltijas Helikopters”.
Loterijas dalības noteikumi:
1. Loterijā var piedalīties ikviens tūrisma
sezonas atklāšanas pasākuma – sama modināšanas svētku apmeklētājs.
2. Loterijas talons pieejams pasākuma
dienā (14. maijā) Zaļā tirgus laukumā, tūrisma informācijas teltī, kā arī pašvaldības
laikraksta „Kokneses Novada vēstis” maija
numurā.
3. Uz talona iezīmētas 5 zīmoga vietas
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– PA „Kokneses tūrisma centrs”, Kokneses
kultūras nams, PA „Kokneses sporta centrs”,
biedrība „Koknesei” un brīvdienu piestātne
„Pērsejas”.
a. Apmeklējot informatīvo telti vai Kokneses pilsdrupas, un atbildot uz dienas jautājumu, tiks iegūts PA „Kokneses tūrisma
centra” zīmogs;
b. Piedaloties Kokneses pūtēju orķestra
koncertā vai apmeklējot tematisko ekskursiju
pa Kokneses parku „Ar teikām un nostāstiem
satikties…”, tiks iegūts Kokneses kultūras
nama zīmogs;
c. Piedaloties sporta aktivitātēs Zaļā tirgus laukumā vai apmeklējot Kokneses peldbaseinu, tiks iegūts PA „Kokneses sporta
centrs” zīmogs;
d. Apmeklējot Zaļo tirgu, tiks iegūts
biedrības „Koknesei” zīmogs;

e. Apmeklējot atpūtas telti „Gymstick”,
piedaloties „Misija Koknese” vai dodoties
laivu braucienā pie Kokneses pilsdrupām, tiks
iegūts brīvdienu piestātnes „Pērsejas” zīmogs.
4. Aizpildot visas zīmoga vietas, līdz
plkst. 16.00 loterijas talons jānodod Kokneses pilsdrupās.
5. Plkst. 16.25 notiks Sama modināšanas
svētku loterijas izloze.
6. Loterijā tiks izlozētas dažādas dāvanas
un galvenā balva – lidojums virs Kokneses
novada helikopterī, ko nodrošina Likteņdārza atbalstītājs, firma „Baltijas Helikopters”.
Atgādinām, balvu izlozē piedalās tikai
tie taloni, kuros savākti visi 5 zīmogi!
Izlozētās balvas saņem izlozes laikā un
vietā. Ja izlozētās loterijas zīmes īpašnieks
nav ieradies, šī balva tiek piešķirta nākošajai loterijas zīmei.

AIZPILDI ZĪMOGU VIETAS UN PIEDALIES LOTERIJĀ!

Vieta zīmogam
Vieta zīmogam
Vieta zīmogam

PA „Kokneses
tūrisma centrs”

Kokneses
kultūras nams

Kokneses
sporta centrs

Vieta zīmogam
Vieta zīmogam
Biedrība „Koknesei”

Vārds, uzvārds

Brīvdienu piestātne
„Pērsejas”
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KOKNESES NOVADA VĒSTIS

kultūras dzīve novadā
no 1. lpp.

mēģinājuma dienas un Daina Ļūļaka.
Inta Balode ar pateicību atcerējās toreizējo kultūras darba organizatori Iršos – Māru
Upenieks, ar kuras ierosmi arī radās deju
kolektīvs: „Daudziem dejotājiem bija jaunas
ģimenes, Māra labprāt pieskatīja viņu atvases, lai tikai mammas un tēti tiktu uz deju
mēģinājumu”. Šo 20 gadu laikā kolektīva dalībniekiem ir piedzimuši 18 bērni, sagaidīti 5
mazbērni un pēdējo 5 gadu laikā nosvinētas 3
kāzas. Nākamajā dejā ar Intas Balodes horeogrāfiju „Ziedi, ziedi rudzu vārpa”, skatītāju
sirsnīgu aplausu pavadīti, kopā ar kolektīva
dejotājiem, dejoja viņu bērni un mazbērni,
gan tie, kas augumā pārauguši savus vecākus,
gan pavisam mazi ķipari. Varam būt droši –
aug jauni dancotāji!
Jubilejas randiņā satiekas ar draugiem
„Iršiem” pa nodejoto gadu laiku rasts
liels draugu un atbalstītāju pulks. Uz jubilejas randiņu bija ieradušies paši mīļākie un
tuvākie: VPV jauniešu deju kolektīvs „Kāre,
„Liepavots” no Kokneses, vokālais ansamblis „Bitītes” no Bebriem, vokālais ansamblis
„Zīle” no Vietalvas, līnijdejotāju kolektīvs
„Smaidas” no Vietalvas un līnijdejotājas no
Liepkalnes. Koncertā jubilāru dejotāju dejas mijās ar draugu priekšnesumiem. Kā jau
randiņā, ik brīdis bija satraucošs, negaidīts
un pārsteigumu pilns. Skatītājiem nepiekusa
plaukstas skaļi aplaudējot ik dziesmai un dejai. Ja deju „Viņš bučojis man” dancoja tikai
meitas, tad nākamo „Es bij puika, man bij
vara” ar degsmi un aizrautību, un brangiem
maisiem plecos dancoja „Iršu” vīri. Pēc skatītāju gavilēm un aplausiem, viņiem tā bija
jādejo vēlreiz! Un, vīri to varēja!
Sveic savu vienīgo, vislabāko vadītāju!
Par sevi jubilāri teic – esam kā viena ģimene. To redzējām foto kadros, kuros iemūžināti skaistākie kopā pavadītie mirkļi: mēģinājumos, koncertos un izbraukumos, svinot
jubilejas…
Aizkustinošs bija brīdis, kad Inta Balode
kopīgai dejai uz skatuves aicināja pievienoties bijušos kolektīva dalībniekus. Skanot:
„Vēl es varu priecāties un mīlēt” viņi atkal
bija kopā. Ar sirsnīgiem vārdiem un katrs dāvinot pa košai gerberai, dejotāji sveica savu
vienīgo, vislabāko vadītāju Intu Balodi. Tāpat deju randiņa rīkotāji pateicās visiem sa-

Jubilejas koncerts tika uzsākts ar deju
„Zemnieks darbā”, kas ir pirmā iemācītā
deja kolektīvam 1991. gadā.

viem draugiem un atbalstītājiem. Laba vēlējumus, daudz ziedu un jauku dāvanu saņēma
arī paši divdesmitgadīgie jubilāri. Iršu pagasta pārvaldes vadītāja Raina Līcīte vislielāko
paldies veltīja kolektīva vadītājai Intai Balodei. Katrs kolektīva dalībnieks saņēma Iršu
pagasta pārvaldes pateicības rakstu, bet visi
kopā – dāvanu karti 30 000 santīmu vērtībā.
Visus apsveicējus vienoja kopīgs vēlējums – tik pat diži un cēli nodejot nākamos 20
gadus un satikties vēl vienā jubilejas randiņā!
Sarmīte Rode

notikumiem īpaši veidotā fotostāstā. Pieaugušie uzzināja par sistēmas “Alise” iespējām,
pasūtot, apskatot grāmatu fondu, izmēģināja
roku grāmatu meklēšanā, izsniegšanā. Mazie
apmeklētāji ar prieku izspēlēja dažādas atrakcijas, krāsoja, skenēja grāmatas... Visi kopā,
dzerot tēju, sapratām, ka šīs 2 stundas bija
ļoti neparastas un interesantas mums visiem,
tādēļ nolēmām nākamgad tikties visi atkal
Krēslas stunā. Gaidīsim arī Jūs!
Ingrīda Višķere, bibliotekāre

Senioru kori viesojas
Koknesē

Ar pateicības rakstiem un ziediem gan deju
kolektīva dalībniekus, gan kolektīva vadītāju
Intu Balodi sveic Iršu pagasta pārvaldes
kultūras darbiniece Rudīte Vaivode un
pagasta pārvaldes vadītāja Raina Līcīte.

Bibliotēka krēslas
stundā
No 18. – 24. aprīlīm visā Latvijā notiek
Bibliotēku nedēļas pasākumi, kuru mērķis ir
pievērst sabiedrības uzmanību bibliotēkām
un to pakalpojumiem. 18. aprīlis ir īpašs arī
Kokneses pagasta bibliotēkai, jo šajā dienā tā
svin savu 88. dzimšanas dienu.
Kokneses pagasta bērnu un pieaugušo
bibliotēkās 19. aprīlī notika pasākums “Krēsla bibliotēkā”. Tam izvēlējāmies arī neparastāku laiku – no plkst. 20.00 – 22.00. Pasākuma ideja bija parādīt apmeklētājiem, ka bibliotēkā ir interesanti lieliem un maziem jebkurā laikā. Pasākuma sākumā visi iepazinās
ar bibliotēkas telpām, seniem un jaunākiem

Apmeklētāji iepazina bibliotēkas telpas,
uzzināja senus un jaunākus notikumus.

30. aprīlī Kokneses kultūras namā un
Likteņdārzā skanēja senioru koru balsis. Uz
Koknesi bija ieradušies ciemiņi no Rīgas,
Talsiem, Rēzeknes, Madonas, Jēkabpils,
Ogres, Bauskas, Jelgavas un, protams, bija
arī paši koknesieši – senioru koris „Labākie
gadi” (diriģente Silvija Cīrule).
Kokneses kultūras namā notika kopmēģinājums, bet vēlāk kori devās uz topošo „Likteņdārzu”, kur vienojās kopīgās dziesmās,
godinot no Sibīrijas mājās nepārnākušos, un
iestādīja ozolu. Dziedāts tika gan pie kociņa
stādīšanas, gan iepretim luterāņu baznīcai un
vēlāk pie ugunskura.
Ik gadu, gatavojoties senioru koru dziesmu svētkiem, notiek tikšanās Koknesē. Bija
ierasts, ka šeit ieradās tikai Ogres reģiona
kori, bet šogad sagaidīti ~ 300 viesi.
Sirsnīgā gaisotne un atmiņu stāsti vēl ilgi
paliks atmiņā ikvienam dalībniekam!
Kokneses novada vēstis

Iepretim Kokneses luterāņu baznīcai skanēja
dažādas latviešu tautasdziesmas.

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
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Akmens modinātāja – Laimoņa Blumberga izstāde “galdiņos”
Jau 52. pavasari Latvijā sagaidām Mākslas dienas. 6. maijā, atsaucoties starptautiskā
mākslas festivāla „Mākslas dienas 2011” rīkotāju aicinājumam mākslinieku darbnīcās,
galerijās un muzejos atklāja jaunas izstādes.
Arī Bebros, tēlnieka Voldemāra Jākobsona
memoriālajā mājā – muzejā, atklājām tēlnieka – vecmeistara Laimoņa Blumberga izstādi
„Mūžīgais skaistums”. Izstāde, mākslinieka
pēdējos 15 darba gados radītās akmens sievas, ir viņa apliecinājums dziļai cieņai pret
sievietes sūtību būt mīļotai, būt dzīvības
devējai. Muzejā vairākkārt ir atklātas citu
tēlnieku izstādes, bet šī diena bija īpaša, jo
savas izstādes atklāšanā piedalījās pats darbu
autors, kuram dižie gadi nebija šķērslis mērot
ceļu no Rīgas un pabūt atkal vietā, kur reiz
jau bijis pirms daudziem gadiem.
Ar Jākobsonu satiekas Cigoriņu kalnā
Tēlniekam Voldemāram Jākobsonam šogad 27. janvārī svinējām 112. dzimšanas dienu,
bet Laimonis Blumbergs dienu iepriekš, 26.
janvārī sagaidīja 92. dzimšanas dienu. Dzīves
laikā Laimonis Blumbergs bija vairākkārt ticies
ar mūsu novadnieku Voldemāru Jākobsonu. Pirmo reizi tas noticis 30. gadu sākumā, kad Laimonis Blumbergs mācījies Jēkabpils Valsts komercskolā un piedalījies slēpošanas sacensībās
Cigoriņu kalnā, kur arī ieraudzījis jauno Pļaviņu pilsētas vidusskolas fizkultūras skolotāju un
aizrautīgo slēpotāju Voldemāru Jākobsonu. Pēc
tam viņi tikušies kopīgos mākslinieku saietos,
tēlnieku izstādēs. Laimonis Blumbergs „Gal-

diņos” pabijis Jākobsona 70. dzimšanas dienā,
kopā ar citiem Latvijas Mākslinieku savienības
biedriem bijis te dienā, kad Voldemārs Jākobsons pavadīts pēdējā gaitā. Ienākot muzejā pēc
tik daudziem gadiem, mūsu ciemiņš uzreiz pirmo pamanīja un noglāstīja sirmo laukakmenī
kalto Jākobsona „Kukažiņu”.
Tēlniecība saista kopš bērnu dienām
Apbrīnas vērts ir Laimoņa Blumberga
dzīves gājums un mūža darbs tēlniecībā. Izstādes skatītājiem: pagasta iedzīvotājiem un
Bebru internātpamatskolas skolēniem bija
vienreizēja iespēja noskatīties tēlnieka līdzi
atvesto, Jāņa Rēdliha un Maijas Smildziņas
2010. gadā veidoto dokumentālo filmu „Akmens modinātājs” – emocionāli piesātinātu
vēstījumu par mākslinieku. No maziem atmiņu stāstu atspulgiem tēlnieks filmā uzbur
savas dzīves ainas. Dzīvojot Krustpilī, Veseļmuižā, mazais zēns agri sāk palīdzēt akmeņkaļa darbā tēvam Andrejam Blumbergam.
„Kad man bija kādi septiņi gadi, tēvs mani
pielika pie zāģa. Bija jāmācās un jāveic kalšana, slīpēšana, gravēšana. Ja bija darba sastrēgumi, tēvs agri cēlās, pacēla arī mani trijos,
četros. Pastrādāju, paēdu brokastis. Deviņos
sākās skola. Bija prieks stundās pasēdēt un
paklausīties ko interesantu. Tas bija tāds atpūtas laiks”, tā par pirmajiem skolas gadiem
Jēkabpils pamatskolā atminas tēlnieks. Un,
seko nākamais atmiņu stāsts: „Es izaugu iepazīstot akmeni. Tēva draugi Zilpauss un Ādminis strādāja pie akmens kalšanas brāļu kapos un pie Brīvības pieminekļa celtniecības.
Man bija iespēja redzēt šo darbu tapšanu. Jau
tad tēlniecība saistīja mani uz visiem laikiem.
Pēc Jēkabpils Valsts komercskolas beigšanas
1940. gadā iestājos Latvijas Mākslas akadēmijā.” Taču studijas 1943. gadā pārtrauc karš,
kad viņu iesauc vācu armijā. 1945. gadā karš
Laimonim Blumbergam beidzas Kurzemes
cietoksnī. Sākas karagūstekņa ceļš lopu vagonos uz austrumiem – gulaga nometnēm
Sahalīnā. 1947. gadā, nomocīts un izvārdzis,
sverot vien 55 kilogramus, viņš atgriežas
Latvijā. Tajā pašā gadā viņam izdodas atsākt
studijas. Vēl viens atmiņu uzplaiksnījums
no filmā dzirdētā: „Pirmo laiku man pajumti
deva Hilda Vīka un Viktors Eglītis, daudz palīdzēja Otto Skulme. Tēlniecību mācījos pie
Teodora Zaļkalna, Emīla Meldera. Vēl studējot, Kārlis Zemdega mani aicināja sev palīgā veikt viņa darbus. Kopš 1950. gada sāku
piedalīties izstādēs”. Akadēmijā Laimonis
Blumbergs iepazīstas ar Ritu Kranci, topošo
scenogrāfi, vēlāk pazīstamo tekstilmākslinieci

Ritu Blumbergu. 1949. gadā
topošie mākslinieki uzsāk
kopēju dzīves
ceļu, kuru lielā mīlestībā un
saskaņā kopā
būs lemts iet 60
gadu garumā.
Lai vairojas
prieks!
Filmā skan
mākslinieka
mīļākais skaņdarbs – Mocarta „Mazā nakts
mūzika”, kad viņš domās pārstaigā savus atmiņu ceļus. Saviļņojošs ir mirklis, kad tēlnieks
savās lauku mājās Krustpilī, sēž uz tiltiņa, kājas iemērcis ūdenī, mazgā kādu jaunatrastu
akmeni un pārdomājot savu dzīvi teic: „Vai
atceraties ko teica Kārļa Skalbes kaķītis ķēniņam? Nepiemini ļaunu, lai vairojas prieks”.
Un, mēs, šo prieku saņemam no mākslinieka
pamodinātajiem akmens tēliem kas piedzimuši no granīta, labradorīta, kvarca, lauku špata,
kaļķakmens, gliemežakmens – atrastiem tepat
mūsu Latvijas ceļmalās. Taču ir arī akmeņi,
kas pārvesti no Norvēģijas un Austrālijas. Filmā mākslas zinātniece Ruta Čaupova uzsver
Laimoņa Blumberga darbu radīšanā atšķirīgo
no citiem tēlniekiem: „Laimonis Blumbergs,
slavenā tēlnieka Kārļa Zemdegas audzēknis,
viens no pirmajiem latviešu tēlniecībā pievērsās tiešās kalšanas metodei, viņš neveido darba modeļus, bet veidojumus kaļ tieši akmenī.”
Tēlniecību salīdzina ar mūziku
Laimonis Blumbergs teic: „Plastiskums
tēlniecībā ir tas pats, kas melodija mūzikā.
Mūzika un tēlniecība ir cieši saistītas. Apejiet
apkārt Brīvības piemineklim un jūs saklausīsiet brīnišķīgu simfoniju”.
Filmas izskaņa ir gaiša un dzīvespriecīga.
Ir vasaras diena, dzīves gudrais vīrs iet pa sev
tuvām jaunības takām un vēro kā laukakmenī
atviz saules stari.
Laimoņa Blumberga atmodinātie akmens
tēli mājvietu raduši Latvijas Nacionālajā
mākslas muzejā, Jēkabpils Valsts ģimnāzijas
parkā, privātās kolekcijās, Amerikā, Kanādā,
Japānā, Šveicē, Dānijā, Vācijā, Itālijā un cituviet. Bet, viņa akmens sievas līdz 18. jūlijam būs skatāmas „Galdiņu”’muzejā. Paldies
visiem, kuri pabija muzejā izstādes atklāšanas dienā un sajuta mākslinieka sirsnību un
radītprieku!
Sarmīte Rode

Dažādais pavasaris Kokneses Dienas centrā!
Nevienam nav noslēpums, ka Ģimenes
atbalsta dienas centrā (DC) telpās darbojās
ne tikai bērni un jaunieši. Šeit aktīvi, 2 reizes
mēnesī (vasarā retāk), pulcējas arī Senioru
klubiņš „Pīlādzītis” ar savām aktivitātēm un
radošajām izdarībām, tāpat, vismaz 2 reizes
mēnesī, sanāk arī Kokneses vājredzīgie uz
radošajām darbnīcām (uz Lieldienām tapa
skaisti un praktiski Lieldienu galda rotājumi, bija iespēja arī apgūt dažādu dāvanu rotājumu veidošanu) un angļu valodas apguvi.
Divas reizes nedēļā aktīvi dejo Hip-hop deju
Kokneses jaunieši un reizēm arī interešu grupa „Aura” izmanto mūsu pasākumu zāli savām tikšanās reizēm.

Joprojām Kokneses Sarkanā krusta nodaļa ir atradusi vietu DC telpās - jau no janvāra
palīdzēja iedzīvotājiem projektā „Paēdušai
Latvijai” un aprīlī sāka dalīt, saucamās „Eiropas pakas”, tādā veidā aprīlī palīdzot 200
Kokneses trūcīgajām personām ar pārtikas
pakām. Daži Sarkanā krusta biedri aktīvi palīdzēja Kokneses Sociālajam dienestam, organizējot un realizējot pavasara drēbju dienas.
Aprīlis Dienas centrā pagāja jokojot,
kāds izmantoja arī iespēju pabūt Krēslas
stundā bibliotēkā (bibliotēkas organizēts pasākums) un, gatavojoties Lieldienām, kā arī
Lielajai talkai. Lieldienas tika gaidītas visu
nedēļu, sākot ar 18. aprīli, kad tika gatavo-

tas apsveikumu kartiņas un dažādi tematiskie
dekori. Zaļo ceturtdienu pavadījām ar „Lieldienu dullajiem uzdevumi un spēlēm”, kuras
notika ārā, jo pavasara saulīte sildīja pietiekami. Bērniem bija jāizpilda dažādi uzdevumi
un spēles, kuros bija iesaistītas olas vai apaļi
priekšmeti, bija arī jāliek puzles ar Lieldienu
tematiku. Pašas Lieldienas svinējām 23.aprīlī
– rīts sākās ar olu meklēšanu DC teritorijā,
pēc tam atrastās olas tika iemainītas pret konfektēm J Vēlāk tika lasītas dažādas lapiņas
un ziediņi – krāsotas olas (gan sīpolu mizās,
gan melleņu ievārījumā) un, protams, pēc
tam olu kaujas un cienāšanās.
Pēdējā aprīļa nedēļa pagāja gatavojoties
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Lielajai talkai – minētas mīklas saistībā ar
vides tīrību, zīmēti „cūkmeni” (darbi apskatāmi DC telpās) un lasīti visādi noteikumi,
kas jādara, kā jāģērbjas, lai būtu droši „talkot”. Īsumā – kopā mūsu teritorijā talkā
piedalījās no 25 - 30 cilvēku un 2 četrkājaini
draugi – suņi. Tīrījām no vienas pārbrauktuves līdz otrai gar dzelzceļa sliedēm un nedaudz arī krautuvē – kopumā savācām vairāk
kā 100 maisus pilnus ar atkritumiem. Sīkāk
par to, kā mums gāja, skatiet foto galeriju
www.koknese.lv
Maijā plānojam šādas aktivitātes:
• 3. - 7. maijam – gatavojam pārsteigumus mīļajām mammām, ko dāvāt māmiņdienā!

• 10. - 14. maijs – „Ģimenes nedēļa” –
dažādas aktivitātes saistībā ar ģimeni, savu
dzimtas koku zīmēšana utt.
‼ 14. maijā Svinēsim „Ģimenes dienu” (oficiāli valstī tā ir 15. maijs) pl. 12:00
„Ģimenes sporta spēles” ar netradicionāliem uzdevumiem!
• 17. - 21.maijs – pavasara ziedu nedēļa – zīmējam, veidojam, rakstam par un ap
ziediem un dzīvo ziedu izstādes veidošana
DC teritorijā!
• 24. - 28. maijs – cepuru veidošana un
26. maijā pl.15:00 „Cepuru balle” – paraugdemonstrējumi DC teritorijā.
• 31. maijs - 4. jūnijs – Bērnu aizsardzības nedēļa:

‼ 1. jūnijā – Starptautiskā bērnu
aizsardzības diena – pl.12:00 sportiskās
aktivitātes DC teritorijā un pl. 15:00 jauniešu koncerts pie DC ieejas (dejo Hip-hop
un dzied Ilze ar Elīnu).
!!! Maijs ir tas mēnesis, kad visi rosās pa
dārzu un stāda gan puķes, gan ēdamās lietas, tāpēc, ja Tev mājās ir lieki puķu stādi un
domā mest tos ārā – nes uz Kokneses Dienas
centru, būsim ļoti pateicīgi, ja līdzdarbosies,
izdaiļojot DC apkārtni!!!
Ņem draugus un nāc uz DC pasākumiem!
Līva Skābarniece – DC vadītāja

sporta dzīve novadā

Volejbolisti Ventspilī – pirmie!
Ik gadu Latvijas Sporta Veterānu Savienība (LSVS) rīko sporta spēles dažādos sporta veidos veterānu vecumu sasniegušajiem,
vēl aktīvi sportot gribošajiem visas Latvijas
novadu un pilsētu iedzīvotājiem. Šīs sacensības uzskatāmas par republikas čempionātu
un notiek dažādās vecuma grupās. Jau iepriekš tika informēts, ka 45+ grupā Kokneses
novada komanda (kuras sastāvs tiek veidots
uz Iršu pagasta vienības bāzes) šī gada martā
Jelgavā izcīnīja 3. vietu.
16. aprīlī Ventspils uzņēma LSVS 48.
sporta spēļu dalībniekus volejbolā kungiem
50+ grupā un 9 komandu konkurencē Kokneses novada komanda izcīnīja 1. vietu! Lat-

vijas veterānu čempionu tituls Aivaram Dambītim, Modrim Vilcānam, Mārim Kravalim,
Jānim Feodorovam, Aināram Ratniekam, Arkādijam Trukšam, Dzintaram Greļam.
Iršu volejbolisti jau 2002. g. izcīnīja 1.
vietu LSVS turnīrā, startējot 40+ grupā, un
vēl pēc tam 5 reizes (arī 45+ grupā) izcīnīja
otrās vietas.
Šogad, pirmoreiz iesoļojot piecdesmitnieku kārtā, bija mērķis tiekties pēc augstā
titula, spēlējot tādā sastāvā vairākos turnīros (Neretā, Lubānā un Iršos), kāds startētu
Ventspilī.
Sacensību izloze iedalīja Kokneses novada komandu vienā apakšgrupā ar pērnā gada

Nūjošana Koknesē maijā un jūnijā
Nūjošanas nodarbības katru sestdienu:
14. maijā – Kokneses novada tūrisma
sezonas atklāšanas svētkos (pilna pasākuma
programma-www.koknese.lv) nūjošana (1,5
h) sertificētu instruktoru vadībā. Nūjot gribētāji varēs izvēlēties kādu no piedāvātajiem
starta laikiem: 8.00; 10.00; 11.00. Sākums
no zaļā tirgus laukuma. Nodarbības un nūju
noma bezmaksas (uzrādot personu apliecinošu dokumentu);
21. maijā pl. 8.00 – instruktore Zigrīda

(nodarbība - 2.00 Ls, nūju noma- 0.50 Ls,
pensionāriem: nodarbība - 1 Ls, nūjas – bezmaksas), pulcēšanās pie Kokneses sporta
centra (peldbaseina);
28. maijā pl. 8.00 – vadītāja Ita (nodarbība un nūju noma - 1 Ls,) pulcēšanās piebrīvdienu piestātnes “Pērsejas”;
4. jūnijā pl. 8.00 – instruktore Zigrīda
(nodarbība - 2.00 Ls, nūju noma - 0.50 Ls,
pensionāriem: nodarbība - 1 Ls, nūjas – bezmaksas), pulcēšanās pie Kokneses sporta

čempioniem – jūrmalniekiem. Spēlē pret viņiem tika zaudēts vienīgais sets turnīrā. Iršu
volejbolistu „cīņas sauklis” ir Ļ. Tolstoja
vārdi „Kauju uzvar tas, kas stingri nolēmis
to uzvarēt” – un šoreiz vēlme bija tik liela
un ieguldītais darbs tik pamatīgs, ka jāsaka
– rezultāts likumsakarīgs. Otrajā vietā palika
Ventspils Naftas termināla komanda, bronzas
medaļas tika Ludzas vīriem.
Līdz ar to, klasiskā volejbola sezona gandrīz beigusies, prieks arī par Aizkraukles volejbola komandas izcīnīto amatieru līgas čempionu titulu. Savu pienesumu uzvarai deva arī
Kokneses novada puiši – Raitis Zukulis, Artūrs
Plūme, Kaspars Greļs – apsveicam arī viņus!
18. jūnijā veterāni dodas uz Jūrmalu – cerēsim uz veiksmīgu startu pludmales smiltīs!
Dzintars Greļs
centra (peldbaseina);
11. jūnijā pl. 8.00 – vadītāja Ita (nodarbība un nūju noma - 1 Ls,) pulcēšanās pie brīvdienu piestātnes “Pērsejas”;
18. jūnijā pl. 8.00 – instruktore Zigrīda
(nodarbība - 2.00 Ls, nūju noma- 0.50 Ls,
pensionāriem: nodarbība - 1 Ls, nūjas – bezmaksas), pulcēšanās pie Kokneses sporta
centra (peldbaseina)
Laipni gaidīsim!
Informācija par nodarbības vadītāju un
pulcēšanās vietu jūnijā var mainīties, tāpēc
pārliecinieties pa tālr. – 29119882 – Ita.

izglītības iestādēs
Paldies Comenius projekta „Māksla kustībā” atbalstītājiem un dalībniekiem
Laiks skrien vēja spārniem, katra diena
nes ko jaunu, un parasti nesanāk daudz kavēties atmiņās par to, kas bijis. Bet ir tādi brīži
un dienas, par ko gribas domāt un ko gribas
atcerēties atkal un atkal– tāpēc, ka atmiņas ir
siltas, gaišas un pacilājošas. To var sacīt arī
par aprīļa vidus nedēļu Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā, kad notika COMENIUS projekta „Māksla kustībā” konference. Četras
dienas bija skaistas, notikumiem un emocijām bagātas, un to kulminācija bija starptautiskais muzikālais uzvedums „Lāčplēsis”.
Sirsnīgs paldies Druvim Andriksonam,
jo bez viņa darba ar solistiem, bez viņa uz-

ņēmības, pacietības un miera šāds uzvedums
nebūtu bijis iespējams!
Pateicamies Initai Asarītei, kura spēja
panākt, ka koris ar prieku nāca uz mēģinājumiem arī vakaros un dziedāja tik skaisti!
Sirsnīgs paldies Agitai Mežielai, kurai ne
brīdi netrūka ne ideju, ne uzņēmības tās realizēt, un galu galā ar minimāliem līdzekļiem
tika panākta lieliska scenogrāfija un kostīmi.
Pateicamies Sandrai Māliņai un Kornēlijai Reisnerei par uzvedumā ļoti iederīgajām
dejām!
Paldies solistiem Evai Andriksonei,
Solveigai Vikšerei, Atim Ārem, Norbertam

Sidorovam, Jāzepam Iubulim, Kristapam
Aldiņam, Zigmāram Ozoliņam par ieguldīto
darbu un pārliecinošo dziedājumu!
Sirsnīgs paldies visiem uzveduma dalībniekiem!
Par ieguldīto laiku, spēku, enerģiju, materiālajiem līdzekļiem – par visu, ko ziedojāt,
lai ne tikai dotu naktsmītni, bet arī sagādātu
māju sajūtu ārvalstu skolēniem, gribam no
sirds pateikties viesu uzņēmējiem: Sandrai Aldiņai, Ivetai un Edgaram Baikoviem,
Inesei un Jānim Dzeņiem, Litai Grāvei un
Jānim Asmusam, Sanitai Ērmanei un Ai14. lpp.
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nāram Briedim, Ņinai un Jurim Koļesņikoviem, Anitai Liepiņai un Pēterim Vikšeram,
Agitai Ļobai, Sandrai un Ivaram Māliņiem,
Guntai un Nikolajam Medkoviem, Agitai un
Ivo Mežieliem, Lailai Paeglei, Skaidrītei un
Andrejam Pastariem, Benitai un Artim Peciņiem, Aigai un Tālim Spilbergiem, Dacei
un Ingum Spullēm, Dacei, Jānim un Elvijam
Strazdiem, Gundegai un Ērikam Ungeriem,
Ilzei Vaivarei, Agritai Zālītei, Irai un Valdim
Zvaigznēm! Paldies, ka šajos ekonomiskajos
apstākļos, kad bieži vien no svara ir katrs lats,
jūs tomēr atradāt iespēju vairākas dienas uzturēt vienu, divus un pat trīs ciemiņus, zinot,
ka vienīgais atlīdzinājums būs jūsu bērnu
prieks un gandarījums.
Pateicamies Kokneses novada domei un
personīgi Viesturam Cīrulim!
Paldies projekta atbalstītājiem Aigaram
Kalniņam un Jānim Dzenim!
Paldies kādreizējiem COMENIUS projekta dalībniekiem Kalvim Žogotam un Rihardam Blesem, kuri arī tagad, kad skola pabeigta, tomēr ir īsti projekta fani! Bez Kalvja
nebūtu izdevies tik jauks karaokes vakars un
nebūtu arī tik kvalitatīvas uzveduma tehniskās detaļas. Rihards savukārt gados jaunākajiem domubiedriem aizraujoši novadīja semināru „Eiropas varonis ”.
Pateicamies Ingunai Žogotai un Dacei
Dobrikai par to, ka ar latviskajiem dančiem

Muzikālo izrādi „Lāčplēsis” atklāj
projekta koordinatores Līvija Reinberga
un Inguna Kalniņa.
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viņas palīdzēja radīt jaunu sakāmvārdu: „Sākums labs – viss labs”!
Paldies par atbalstu visam skolas kolektīvam! Ne jau velti ārzemju skolotāji teica, ka
mūsu skolā ir tāda gaisotne kā lielā, draudzīgā ģimenē.
Paldies Ritai un Gunāram Bērziņiem par
garšīgo konditoreju!
Pateicamies Gundegai Klaucānei un visam halles kafejnīcas kolektīvam par gardajām pusdienām!
Paldies „Ragāļu krogam” un kafejnīcai
„Rūdolfs” par jaukajām vakariņām!
Paldies viesu namam „Mazā kāpa” un
viesnīcai „Orinoko” par viesmīlību!
Šajās dienās tika piedzīvots un paveikts
pietiekami daudz, bet nāk prātā tas, ko darījām piektdienas rītā, pirms pēdējiem uzveduma mēģinājumiem. Tas bija visiem kopīgs šķietami neliels, bet patiesībā nozīmīgs
darbs: ikviens no projekta dalībniekiem uz
papīra veidoja sev atbilstošu Lielvārdes jostas fragmentu. Katrs gabaliņš sanāca citāds,
bet visi kopā radījām skaistu, garu un krāšņu
jostu. Tāpat ir ar mūsu projekta darbu: katrs
tajā iegulda savu daļu, un kopā rodas neaizmirstams veikums.
Mūsu projekts vēl turpināsies, vēl skolēnu un skolotāju delegācijas brauks gan uz
Vāciju, gan Ungāriju un Nīderlandi, vēl būs
jāveic pamatīgs, nopietns darbs. Bet to nebūs

Ar minimāliem līdzekļiem maksimāls
rezultāts. Uzstājas skolotājas Sandras
Māliņas dejotājas neparastos tērpos.
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grūti darīt, jo spēcina lepnums par Koknesi,
par tās ļaudīm, par mūsu skolu un tās audzēkņiem.
Ar pateicību projekta vadītājas Inguna
Kalniņa un Līvija Reinberga, skolas direktors
Māris Reinbergs.

Muzikālais uzvedums „Lāčplēsis”
15. aprīļa pēcpusdiena Comenius projekta dalībniekiem un atbalstītājiem bija spilgtiem notikumiem bagāta, jo Ilmāra Gaiša
Kokneses vidusskolā tika rādīts muzikāls
uzvedums „Lāčplēsis”, kas bija pirmais šāda
veida pasākums Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā. Uzvedums bija unikāls ar to, ka tajā
piedalījās gan mūsējie, gan viesi no Vācijas,
Ungārijas, Itālijas un Holandes.
Izrādes laikā varējām vērot, cik liels un
aizrautīgs darbs bija ieguldīts uzveduma veidošanā – speciāli gatavoti, interesanti tērpi,
dekorācijas, horeogrāfija, lieliski aktieri un
režisora darbs (režisors Māris Reinbergs).
Lai uzvedumu saprastu arī ārzemju viesi, tika
rādīti subtitri angļu valodā.
Izrādē bija iesaistījušies liela daļa skolas
audzēkņu – projekta dalībnieki, skolas koris
un solisti, kā arī dejotāji. Šī izrāde bija patiess baudījums gan skatītājiem, gan pašiem
dalībniekiem.
Kokneses novada vēstis

Līkcepure (Kristaps Aldiņš) un Kangars
(Zigmārs Ozoliņš).

Dzied Laimdota (Eva Andriksone) un
Lāčplēsis (Norberts Sidorovs). Dejo tautisko
deju kolektīvs, vadītāja Kornēlija Reisnere.
Rokenrols nīderlandiešu izpildījumā.

No kreisās: Francs Štefens un Atis Āre
izpilda dziesmu no rokoperas „Lāčplēsis”
- „Latvju zeme vaļā stāv” – kopā ar kori,
diriģente Inita Asarīte.
Dejo ungāru meitenes.

Staltie teicēji ar skanīgām balsīm. No
kreisās: Edijs Lapuks un Matīss Pastars.
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Cik skaists bija kopā pavadītais laiks!

Bebru
internātpamatskolā
„Žilbinoša smaida
noslēpums”
14. aprīlī Bebru vispārizglītojošajā internātpamatskolā notika SIA Zemgales mutes
veselības centra organizētā Kokneses novada
5. klašu viktorīna „Žilbinoša smaida noslēpums”.
Viktorīnas laikā tika pārbaudītas erudīcijas prasmes par tēmām:
• Veselīgs uzturs.
• Mutes dobuma kopšanas līdzekļi.
• Zobu traumas.
Jautājumus sagatavoja SIA Zemgales
mutes veselības centra pārstāvji. Katra komanda rādīja mājas darbu par tēmu „Smaids
dara pasauli dzīvespriecīgāku”.
Pasākumā piedalījās divas Kokneses Ilmāra Gaiša vidusskolas 5. klašu komandas
ar savām skolotājām – Inesi Vancāni (5.b
klase) un Daci Dobriku (5.a klase). Bebru
pamatskolas komanda ar skolotāju Annu Romanovsku, Pērses pamatskolas komanda ar
skolotāju Olitu Ružu, Bebru internātpamatskolas komanda ar skolotājām Gunitu Bajāri
un Daigu Andersoni.
Visas komandas parādīja labas zināšanas,
iznākumu izšķīra viens punkts, uzvaru izcīnīja internātpamatskolas komanda un ieguva
iespēju startēt Zemgales reģionālā 5.klašu
viktorīnā „Esi gudrs, būsi vesels!”, kas notiks
5. maijā Bauskā.
Pasākumu vadīja Bebrs no Rīgas kanāla
(Jolanta Nīcgale-Kondrāte) un Zaķis no Zaķusalas (Daiga Andersone).
Bebru internātpamatskolas
kolektīvs
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Gan mūsējie, gan viesi ir priecīgi par
izdevušos priekšnesumu.

Sapulce PII „Gundega”
Š. g. 18. maijā plkst 17.00 PII „Gundega” lielajā zālē sapulce 2008. – 2010.
gadā dzimušo bērnu vecākiem, kuri vēl
neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi.
Darba kārtībā:
1. Uzņemšanas, atskaitīšanas un vietas saglabāšanas kārtība (PII „Gundega”
vadītāja D. Dūniņa);
2. Dienas organizācija (PII „Gundega” vadītāja D. Dūniņa, izglītības metodiķe I. Požarska);
3. Adaptācijas periods (J. Miezīte, A.
Vīgupe);
4. Ēdināšana un medicīniskā aprūpe
(medmāsa I. Krēgere).
Daiga Dūniņa

Suminot Gundegas
vārdu
28. aprīlī svētki Gundegai un svētki
bērnu priekam. Zaķis ar Lapsu aicināja
uz diskotēku, veiklības pārbaudi „Meža
kaķī”, braukšanu ar mašīnām pēc ceļu satiksmes noteikumiem, rotaļām un spēlēm,
zīmēšanu ar krāsu pistolēm. Katra grupa
gatavoja dāvanu – rotāja vienu Gundegas
burtu.
Svētki izdevušies un vārda dienas prieks
gan bērniem, gan „Gundegas” darbiniekiem.
Ilggadējai „Gundegas” darbiniecei Rasmas
kundzei, ir bijis gods svinēt vairāk kā 40
bērnudārza vārda dienas. Šogad, sagaidot
bērnudārza vārda dienu, ir tapis veltījums
„Gundegai”!
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Gandarījums par rezultātu ir visiem
dalībniekiem, projekta koordinatorēm un
skolas direktoram Mārim Reinbergam.

Veltījums „Gundegai”
Mani agrie sapņu rīti,
Viss tik sens, tik īsts var būt.
Gadi, mēneši un dienas aiziet,
Darbi, kuri nāca, gāja.
Savelk kamolu tik biezu,
Ka to atšķetinot likās,
Tikko te vēl vecās mājās
Tur pie sirmās Daugavas,
Te uz jauno aši steidzam,
Atkal gadi, mēneši un dienas.
Velciet, velciet kamoliņu,
Varbūt atšķetinot liksies,
Ka es te arī darbos traucu
Savā mīļā „Gundegā”.
Dzīvot, mīlēt vienmēr liksies
Atgriezties reiz bērnībā!
Rasma Taukule

Mammīte bitīte, es tava
puķīte
Mātes dienu gaidot, 5. maijā, Kokneses
kultūras namā notika pirmsskolas izglītības iestādes “Gundega” audzēkņu koncerts
“Mammīte bitīte, es tava puķīte”.
Ar pašgatavotu ziedu savas māmiņas iepriecināja visi mazie „Gundegas” audzēkņi
un katra grupiņa bija sagatavojusi priekšnesumus ar skanīgām dziesmām un lustīgiem
dančiem. Bērni centās no visas sirsniņas iepriecināt savas māmiņas.
Šī ir lielākā un visvērtīgākā dāvana, ko
katra māmiņa var saņemt Mātes dienā – bērna smaids un mīlestība!
Paldies par sirsnīgo koncertu „Gundegas” kolektīvam, radot svētku noskaņu ikvienai māmiņai un vecmāmiņām!
Kokneses novada vēstis
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Atbalstīsim
projektu „Rotaļu
un kustību laukums
Kokneses speciālajā
internātpamatskolā –
attīstības centrā”
Tikai kopā varam īstenot lielas ieceres,
tāpēc atbalstīsim projektu „Rotaļu un kustību
laukums Kokneses speciālajā internātpamatskolā – attīstības centrā”.
Mūsu projekts atlases pirmajā kārtā izturēja konkursu un ir izvirzīts uz otro kārtu.
Tālāko nosaka sabiedrības atbalsts.
Balsošana notiek maija mēnesī portālos:
• http://www.labiedarbi.lv/ (BEZMAKSAS)
• www.draugiem.lv/special/labiedarbi/
(BEZMAKSAS)
Esiet atsaucīgi, un aiciniet balsot arī savus draugus un paziņas! Atbalstīsim mūsu
skolas projektu!
PALDIES par LABO DARBU, ko esi
izdarījis!
Direktores vietniece metodiskajā darbā
Elīna Ivanāne
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Kopumā skolēni darbojās sešās radošās
darbnīcās, no kurām četras vadīja skolas –
centra skolotāji:
• Ādas apstrāde – I. Kāpiņa
• Dabas veltes – A. Kučere
• Izveido pats – skolotāja J. Rotkāja
• Veiklie pirkstiņi – skolotāja V. Verkēviča
• Zīda apgleznošana – skolotāja S. Riekstiņa
• Kokapstrāde – skolotājs I. Miķelsons
Pasākums guva lielu atsaucību. Skolēniem patika piedāvātā iespēja izmēģināt un
apgūt jaunas amatu prasmes.
Kokneses speciālās internātpamatskola
– attīstības centrs saka lielu paldies Inesei
Kāpiņai un Antai Kučerei par atsaucību un
dalību pasākumā.
MK „Cilvēks un sabiedrība”
vadītāja Daina Logina

Jaunie amatnieki 2011
2011. gada 27. aprīlī Kokneses speciālajā
internātpamatskolā – attīstības centrā notika
ikgadējais pasākums „Jaunie amatnieki –
2011”. Skolas zālē visi interesenti var aplūkot skolēnu darbu izstādi – koka izstrādājumi, adījumi, izšuvumi, tamborējumi, papīra
dekori, apsveikumi u.c. bērnu darinājumi.
Pasākuma gaitā skolas audzēkņi prezentē
mājturības un tehnoloģiju stundās apgūtās
zināšanas un prasmes.
Lai rosinātu skolēnus apgūt jaunas amatu
prasmes, MK „Cilvēks un sabiedrība” pedagogi noorganizēja radošās darbnīcas, uzaicinot viesos amatu meistarus.
Amatu, atpūtas un mācību centrs „Mazā
Kāpa”, ādas apstrādes meistares Ineses Kāpiņas
vadībā, piedāvāja līdzdarboties ādas apstrādē.
Bērni gatavoja aproces un atslēgu piekariņus.
Bioloģiski sertificētās vides veselības
saimniecības “Janavas” īpašniece Anta Kučere prezentēja zāļu tējas, dabīgos krēmus un
ziepes, pastāstīja par ārstniecības augiem, to
izmantošanas iespējām.

Bebru internātpamatskolā
Grib būt gudri un veseli!
5. maijā Bebru vispārizglītojošās internātpamatskolas 5. klases skolēnu komanda
un skolotājas Daiga Andersone, Gunita Bajāre un Iveta Bērziņa devās uz Bausku, kur
piedalījās SIA Zemgales mutes veselības
centra 5. klašu skolēniem rīkotā viktorīnā
„Esi gudrs, būsi vesels”.
„Jautrais vilcieniņš” ceļos uz Rīgu
Par piedalīšanos Zemgales novada izstādē – konkursā „Lietas un tēli” ar darbu „Jautrais vilcieniņš” Bebru vispārizglītojošās internātpamatskolas vizuālās mākslas skolotāja
Žanna Malašenoka un skolēni Juta Karpova,
Edijs Brunovs, Rosangelika Marcinkeviča un
Evija Kopeika saņēmuši 2. pakāpes atzinības
rakstu. Šovasar, jūlijā, viņu kopīgi radītais
„Jautrais vilcieniņš” būs apskatāms Rīgā,
Vērmanes dārzā, teātru festivāla laikā.
Kokneses Novada Vēstis
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,,LATVIJAS POLITISKI
REPRESĒTO APVIENĪBA”
AICINĀJUMS
Par latviešu valodu skolās.
Latvijas Politiski represēto apvienība
(LPRA), valdes sēdē 2011. gada 26. aprīlī
un Koordinācijas padomes sēdē 2011. gada
2. maijā nolēma atbalstīt likumprojektu par
izglītību tikai valsts valodā nodošanu izvērtēšanai referendumā. Organizācijām un
personām, kuras neatbalsta šo jautājumu, atgādinām, ka Latvijas valstī latviešu valoda ir
vienīgā valsts valoda. To savā zvērestā apsolījuši arī Saeimas deputāti. ASV, Kanādā un
citās valstīs ieceļojušie iedzīvotāji ar sapratni
pieņēmuši situāciju, ka viņu bērni valsts dotētās skolās mācās angļu vai attiecīgās valsts
valodā. Šādu situāciju visā pasaulē uzskata kā
aksiomu, kā obligātu. Sibīrijā izsūtīto bērni
skolās mācījās krievu valodā. Sākumā bija
grūti, bet vēlāk iegūtās zināšanas izrādījās ļoti
noderīgas un bieži palīdzēja izsūtījumā. Iebildumiem un pretestībai pret latviešu valodu
skolās pamatā ir politiskas motivācijas. Latvijas valsts un latviešu tautas nedraugu darbība,
organizējot parakstu vākšanu krievu valodai
kā otrai valsts valodai, kā arī Saskaņas centra
vadītāja J. Urbanoviča vēstījums, ka Latvijā
jāatjauno padomju vara liecina, ka aktuālas ir
pretvalstiskas darbības. Tā ir nostāja pret latviešu tautu, latviešu valodu un Latvijas valsts
neatkarību. Jājautā, vai tā nav nacionālā naida
kurināšana? Tādēļ LPRA aicina Latvijas politiski represēto apvienības reģionālās nodaļas, klubus veikt pasākumus, informējot par
atbalstu minētam likumprojektam, aicinot visus piedalīties parakstu vākšanā no 11. maija
līdz 9. jūnijam. Ikvienam Latvijas patriotam
jāparāda sava attieksme pret latviešu valodu.
Aicinām politiski represēto organizācijas ar
rakstiem vietējā (pilsētu, novadu) presē aicināt ierasties parakstu vākšanas vietās politiski
represētos, viņu radiniekus, draugus, paziņas,
visus Latvijas iedzīvotājus. Latviešu valoda
jāaizstāv, tā ikvienam Latvijai lojālam mūsu
valsts iedzīvotājam ir dārga un svēta. Aicinām
visus uz parakstu vākšanas vietām!
LPRA priekšsēdētājs Gunārs Resnais

likteņdārzā
Palīdz tapt “Likteņdārzam”, dāvinot mākslas darbus

Pēc šā gada martā notikušā labdarības pasākuma - pianista Vestarda Šimkus koncerta un pirmās “Likteņdārzam”
veltītās Latvijas mākslinieku darbu izsoles - “Likteņdārzs” - turpina dāvinājumā
saņemt mākslas darbus nākamajai izsolei,
kas paredzēta pēc gada.
Mākslinieks Valdis Opmanis kopā
ar mākslinieka Alfeja Bromulta (1913 1991) sievu Tirzīti Bromulti “Likteņdārza”
tapšanai veltījuši sešus Alfeja Bromulta darbus, kuros attēlota Kokneses puse – Stabu-

rags, Kokneses pilsdrupas, kā arī divus darbus ar tēlnieces Aleksandras Briedes skulptūru “Daina”. Darbi tapuši 1962. un 1963. gadā
– laikā, ka Alfejs Bromults strādāja Kokneses
pusē. Alfejs Bromults bijis viens no populārākajiem savas paaudzes gleznotājiem. Gleznojis ainavas, ziedus un portretus reālistiskā
manierē. Lielu nozīmi pievērsis kolorītam.
Trīs sava vīra - Riharda Skrubja (1928
- 1995) darbus “Likteņdārzam” uzdāvinājusi viņa sieva Dzidra Skrube. Starp tiem
arī mākslinieka Riharda Skrubja gadā veido-

tais plakāts (linogriezums) kinofilmai “Purva
bridējs” ar Vijas Artmanes atveidoto Kristīni
līgavas tērpā. Zīmīgi, ka, rakstot “Purva bridēju”, Rūdolfs Blaumanis dzīvoja un strādāja Koknesē par skrīveri. Ceturtais Dzidras
Skrubes dāvinājums ir Jāņa Riekstiņa oforts
„Ķīšezers”, kas tapis 1967. gadā.
Jau kopš pašiem “Likteņdārza” tapšanas
pirmsākumiem tā tapšanā ar sirdi, darbiem
un līdzekļiem iesaistījušies Latvijas politiski
represēto apvienības biedri. Latvijas Politiski represēto apvienības valdes sekretāre,
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Ogres Politiski represēto kluba valdes locekle Dagnija Liepiņa Fondam uzdāvinājusi divas gleznas no privātās kolekcijas
- K. Sniedzes 1980. gadā tapušo gleznu un
Margaritas Peilānes (1915 – 1996) „Pavasaris”. Ceļā uz Fondu ir arī Strenču politiski represēto biedrības priekšsēdētājas

Dzintras Lezdiņas dāvātās gleznas.
Fotogrāfs Leons Balodis, kas izsoles rīkotājiem sagādāja pārsteigumu, izsoles dienā
piedāvājot izsolei 1966. gadā tapušo Kokneses pilsdrupu fotogrāfiju, vienu no Kokneses
fotogrāfijām apsolījis arī nākamā gada izsolei.
Lai palīdzētu tapt „Likteņdārzam” kā mūsu

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
dāvanai Latvijai 100 gadu dzimšanas dienā,
katrs ir aicināts līdzdarboties - iegādājoties ziedojumu zīmes, piezvanot uz pastāvīgo ziedojumu tālruni 9000 6787, iestādot koku, atvedot
pelēko akmeni „Likteņdārza” amfiteātrim vai
ziedojot līdzekļus uz „Likteņdārza” norēķinu
kontu un tagad arī – dāvinot mākslas darbus.

Černobiļas seku likvidācijas dalībnieki kopā ar Valsts
prezidentu Valdi Zatleru stādīs koku „Likteņdārzā”
2011. gada 14. maijā „Likteņdārzā”
kociņus plāno iestādīt Latvijas savienība
„Černobiļa” un Lietuvas apvienība. Kociņu stādīšanā piedalīsies arī „Likteņdārza”
patrons, Latvijas Prezidents Valdis Zatlers, kurš arī pats personiski ir piedalījies
Černobiļas avārijas seku likvidēšanā, kā
arī Ukrainas un Baltkrievijas vēstnieki
Latvijā un Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas vadības pārstāvji.
2011. gada 26. aprīlī apritēja 25 gadi kopš
pasaulē lielākās avārijas Černobiļas atomelektrostacijā Ukrainā. Avārijas seku likvidēšanas
darbos piedalījās cilvēki no Ukrainas, Baltkrievijas, Krievijas, Igaunijas, Lietuvas, Latvijas un
citām valstīm – kopskaitā ap 800 000 cilvēku.
Avārijas seku likvidēšanas darbos piedalījās
vairāk nekā seši tūkstoši iedzīvotāju no Latvijas.

Radiācija vistiešākajā veidā ir ietekmējusi un
pasliktinājusi šo cilvēku veselību - vairāk nekā
trīs tūkstoši ir kļuvuši invalīdi, apmēram viens
tūkstotis cilvēku ir miruši, un pārējie ir dažādā
mērā zaudējuši darbaspējas.
Latvijas savienība „Černobiļa” kā sabiedriska organizācija apvieno visus tos,
kuri ir cietuši Černobiļas atomelektrostacijas
(AES) avārijas rezultātā un citās kodolobjektu avārijās. Biedrības mērķi ir saistīti ar tās
biedru sociāli ekonomisko tiesību un interešu
aizsardzību un pārstāvniecību visās valsts,
pašvaldību u.c. institūcijās, politiskajās un
sabiedriskajās organizācijās, starptautiskajās
organizācijās, atbilstoši starptautisko tiesību vispārpieņemtiem principiem. Savienība
piedalās arī savlaicīgas un reālas palīdzības
organizēšanā ČAES avārijas seku likvidēša-

Ziedošais maijs pirms 66 gadiem
Man tas saistās ar netīriem zābakiem uz
baltas segas...
Kad 1944. gada rudeņi fronte tuvojās Rīgai, mūsu ģimene devās bēgļu gaitās uz Kurmāles pagasta „Ozolaini” netālu no Kuldīgas.
Tur dzīvoja mammas onkulis inženieris Jānis
Rīters, bijušais Rīgas pilsētas būvinspektors,
Latvijas Hipotēku bankas padomes priekšsēdētājs, izcils kultūras un sabiedrisks darbinieks.
Viņa lepnā māja ar kādām 7 istabām un plašu
zāli pacēlās kalna galā ar noeju iekoptā košumdārzā. Ne velti „Ozolaini” par apmešanās vietu izvēlējās vācu virsnieki, kuri saimniekiem
atstāja tikai pāris istabu. Tomēr ar vāciešiem
sadzīvojām labi. Vecāki brīvi pārvaldīja vācu
valodu. Virsnieki mūs, četrus bērnu, cienāja ar
šokolādi, cepumiem, labprāt rādīja savu ģimeņu fotogrāfijas, stāstīja par saviem tuviniekiem,
aicināja manus vecākus un lielo māsu koncertēt
pie klavierēm zālē. Kopā skatījāmies kino filmas virsnieku klubā. Vācu pavārs mūsu, bēgļu,
ģimeni ēdināja no savas virtuves. Vācu ārsts
mūsu rīcībā bija jebkurā brīdī.
…Putnu balsīm pieskandināts, saulains un
ziedošs pienāca 1945. g. 9. maija rīts. Vācieši
uzvilka balto padošanās karogu. Mums visiem
ap sirdi bija ļoti smagi un drūmi. Daži virsnieki
raudāja. Drīz iepazinām pirmos „atbrīvotājus.”
Es, maza meitene, tobrīd gulēju slima ar
cingu. Līdz tam vācu ārsts man lika smērēt
uz smaganām tādu patīkamu, skābu ziedīti un
katru dienu smaidīdams nāca mani apraudzīt.
Devītajā maijā pēkšņi ar kājas spērienu
atvērās istabas durvis. Tajās parādījās neliela auguma, trulu ģīmi padomju zaldāts,
kurš, caur pieri blenzdams, nāca tieši manā
virzienā. Izbīlī sastingstu. Kā šodien redzu,
- ar saviem nošķiebtajiem, dubļainajiem kirzas zābakiem svešais uzkāpj uz manas baltās
vilnas segas un stiepjas pāri manai galvai uz

grāmatplauktu gultas galā. Nesaprotu, kas viņam padomā! Izrādās, marodieris ieraudzījis
plauktā lielu „dārgumu” – parastu modinātājpulksteni un tas nu viņam jādabū rokā. Visu
acu priekšā iebrucēji „atbrīvoja” mūs arī no
radiouztvērēja, fotoaparāta, pat ādas portfeļa
un zābakiem, atņēma vērtslietas un naudu.
Uz ceļiem sarkanarmieši apturēja gājējus
ar draudošu saukli „atdavai časi!” (no krievu
val. „atdod pulksteni”). Īpaši iekārojams svešajiem šķita rokaspulkstenis, kas Kurzemē bija
vai katram otrajam lauku puisim un meitai.
„Uzvaras dienā” pirms 66 gadiem padomju oficieri iznīcināja arī Jāņa Rītera mūža
devumu. Būdams Latviešu – lietuviešu biedrības dibinātājs, viņš 13 gados bija paveicis
unikālu darbu, proti, sastādījis pirmo latviešu
– lietuviešu vārdnīcu 1400lpp apjomā.
Nespēdami neko izlasīt un saprast, neklausoties mana papa skaidrojumos un iebildumos,
uzvarētāji svieda vērtīgos sējumus uz grīdas,
mīdīja ar zābakiem un pēc tam sadedzināja!
Paldies Dieviņam, onkulis pirms kādas nedēļas bija miris un šo vandālismu nepieredzēja!
Pēc pāris dienām čekisti arestēja pagasta vīriešus un izveda uz t.s. „filtrācijas” nometnēm. Tādējādi mans paps nonāca Baltās – Baltijas jūras kanāla celtniecības zonā
Karēlijā, no kurienes pēc 2 gadiem atgriezās
dzīvs, bet ar galīgi sabeigtu sirdi.
Mammu ar visiem bērniem no skaistās
„Ozolaines” armijnieki pārcēla uz kādu pamestu ēku pagasta viņā galā. Bet Jāņa Rītera
mājas pagrabā ierīkoja čekas moku kambari. Okupantu uzvaras gājiens bija sācies. Tas
nesa sev līdz nemitīgus pazemojumus, vardarbību, beztiesiskumu, naidu, ciešanas un
nāvi. To nav iespējams aizmirst!
Ilga Sīle „Mētrās”.
2011. gada 29. aprīlī.

nas rezultātā cietušajiem, kā arī citiem, kuri
cietuši jebkurā citā radioaktīvajā avārijā un
kodolizmēģinājumos. Tās mērķis ir veicināt
invalīdu ārstēšanās un rehabilitācijas sistēmu pilnveidošanu un veikt pasākumus viņu
integrācijai sabiedrībā. Savienībai ir izveidojusies ilggadīga sadarbība ar Paula Stradiņa
Klīniskās universitātes slimnīcu.
14. maijā ap pulksten 12 uz „Likteņdārzu” aicināti visi Latvijas savienības
„Černobiļa” biedri, lai atvestu savus 20
– 30 cm diametra tumši pelēkos laukakmeņus „Likteņdārza” amfiteātra akmens
krāvumam un kopīgi iestādītu kociņus
černobiliešu piemiņai.
Tuvāka informācija par projektu – www.
liktendarzs.lv.
Valda Auziņa

senioriem
Uzmanību Kokneses
pensionāri!

Auniet kājas vasaras ekskursijai š.g. 6.
jūlijā!
Šogad brauksim pa Latgali. Iepazīsim
seno amatniecības un pienrūpniecības pilsētu
– Preiļus – un tās skaisti sakopto centru.
Aplūkosim 2 miniatūras pilis, viesosimies Leļļu galerijā, kur būs arī iespēja fotografēties senlaicīgos tērpos. Preiļos pusdienosim katrs pēc savas izvēles.
Tālāk dosimies uz pasaules nozīmes katoļu svētvietu Aglonu, kur apmeklēsim kokgriezēja E. Deplera izveidoto Karaļkalna
parka ansambli un iepazīsim Aglonas bazilikas 18. gs baroka mākslas un arhitektūras
vērtības. Daudz interesanta redzēsim un baudīsim Aglonas Maizes muzejā.
Aptuvenās ekskursijas izmaksas (bez
pusdienām) Ls 5, Lūdzu pieteikties līdz š.g. 30. jūnijam
sociālajā dienestā pie Janīnas, tel.65161811
Senioru klubiņa „Pīlādzītis” padome
P.s. Nākamā klubiņa sanāksme 11. maijā
plkst. 11:30, kad pieminēsim un godināsim
savas mātes.
Pēc tam tiekamies 15. jūnijā pl.12:00 un
ieskandināsim Jāņus.

Krāmu tirgus Koknesē!

1. maiju, Darba svētkus, Kokneses
Zaļais tirgus atklāja ar nebijušu pasākumu
- KRĀMU TIRGU! Šis bija pirmais šāda
veida tirdziņš, kurā noskaidrojām, ka par
šo pasākumu ir ļoti liela interese, tāpēc ir
nolemts Krāmu tirgu organizēt katra
mēneša pirmajā svētdienā!
NĀKAMĀ ANDELĒŠANĀS 5. JŪNIJĀ!
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pasākumi novadā

Muzeju nakts pasākums: „Es savam kaimiņam”
14. maijā
Plkst. 20.00 Bērzaunes amatierteātra izrāde H. Paukšs „Muitnieka
māja”;
Plkst. 20.00 „Ak, kas par skriešanu, ak, kas par smiešanu!” – rotaļu
stunda bērniem laukumā pie muzeja;
Plkst. 21.20 „Kaimiņu būšana” – ieklausīsimies Voldemāra Jākobsona
kaimiņu stāstos;
Plkst. 22.00 Kaimiņu sadziedāšanās pie ugunskura muzeja dārzā,
„Voldiņa” tējas baudīšana.
14. maijā
Tūrisma sezonas atklāšana – Sama modināšanas svētki.
27. maijā
Kokneses estrādes vasaras sezonas atklāšanas koncerts.
Brīvdabas koncertprogramma „Zvaigžņu mirdzumā”.
Koncertā piedalās: „Dzeguzīte”, Jānis Paukštello, Harijs
Spanovskis, „Dzirnas”, Andris Daņiļenko, Miks Dukurs,
Olga Dreģe, Paula Dukure, Guntis Skrastiņš. Visiem
zināmas un iemīļotas dziesmas populāru dziedātāju un
aktieru izpildījumā. Ieejas maksa iepriekšpārdošanā no 9.
maija - Ls 3,00; koncerta dienā - Ls 4,00.
1. jūnijā
Kokneses mūzikas skolas koncerts.
plkst. 17.00
4., 5. jūnijā Teātru saiets „Pērses krastos”, kurā piedalīsies teātri no
Lielvārdes, Ābeļiem, Krimuldas, Sarkaņiem, Brocēniem,
Rīgas. Ciemos atbrauks arī senie draugi - Taujenai teātris
no Lietuvas. Ieeja uz izrādēm Ls 1,00, abonements uz
visām izrādēm Ls 3,00. Cikos, kur un kādas izrādes varēs
redzēt, jāseko reklāmai pēc 16. maija.
18. jūnijā
Mūzikas un mākslas festivāls INFINITUS 2011.
Biļetes no 1.marta portālā www.bezrindas.lv
• 1.04. – 18.05.2011 – biļešu cena 6,- Ls
Vairāk par pasākumu: www.infintius.lv
18. jūnijā
Tēlnieka Voldemāra Jākobsona memoriālās mājas –
plkst. 13.00 muzeja 35 gadu svinības.
23. jūnijā
Aizkraukles tautas teātra un Skrīveru amatierteātra izrāde
plkst. 18.00 R. Blaumanis, „Skroderdienas Silmačos”. Biļetes
iepriekšpārdošanā no 23. maija Ls 2,00; izrādes dienā
dārgāk. Pēc izrādes zaļumballe, spēlē grupa „Sikspārnis”.
24. jūnijā
Līgo nakts ballīte.
plkst. 23.00

Vecbebru Profesionālā vidusskola

Bebri, tēlnieka
Voldemāra
Jākobsona
memoriālā māja
- muzejs

Koknese
Kokneses
estrāde

Kokneses
kultūras nams
Koknese

Koknese

Bebri, tēlnieka
V. Jākobsona
memoriālā māja
- muzejs
Kokneses
estrāde
Bebri, Meža
parka estrāde

Mikroautobusa grafiks uz Atradzes kapsētu
Datumi
18. maijs, 1. jūnijs, 15. jūnijs, 6. jūlijs,
20. jūlijs, 3. augusts, 17. augusts, 7.
septembris, 21. septembris, 5. oktobris.
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Izbraukšana no
Atiešanas laiks no Atiešanas laiks no
Stacijas laukuma vidusskolas vārtiem Atradzes kapsētas
15.00

Cepu gardas mājas tortes no dabīgām
izejvielām! Cena: 5ls/kg. Pasūtījumu jāveic nedēļu iepriekš. Mob. tālr. 26456872;
e-pasts: mazinjaa5@inbox.lv
Vēlos īrēt vienistabas dzīvokli ar malkas apkuri Koknesē. T. 22455084.
Veikals „Vesko” Bebros aicina darbā
pārdevēju. Pieteikties personīgi pie veikala vadītājas.
Kokneses novada represēto nodaļa 17.
maijā pulksten 13 ĢADC telpās nodaļas
biedrus aicina uz tikšanos, lai pārrunātu
aktuālus jautājumus.

15.05

16.00

Veselā miesā vesels gars
Pacietība, cieņa, stingrs raksturs,
mērķtiecība. Tas ir tas, ko cenšamies audzēkņos attīstīt. Fiziskā izturība, kas tiek
gūta treniņos, jauni draugi, nometnes,
sacensības, semināri un jostu atestācijas.
Prieks par sasniegtajiem rezultātiem. Mēs
gaidām jaunus biedrus, kuri vēlas mums
pievienoties un apgūt Taekwondo, Hapkido, kā arī citus cīņas veidus. Pašaizsardzību ar un pret ieročiem. Gaidām bērnus,
jauniešus un pieaugušos.
Mob. tel. 26036144
E-mail: jkstalazs@inbox.lv

ar 2011. gada 1. septembri piedāvā apmācību Eiropas Sociālā fonda finansētā
izglītības programmā „Restorānu pakalpojumi”, kvalifikācija – restorānu pakalpojumu speciālists (viesmīlis, bārmenis),
mācību ilgums 1,5 gadi.
Izglītības programma paredz atbalstu
jauniešiem ar iegūtu vispārējo vidējo izglītību, bez profesionālās kvalifikācijas,
līdz 25 gadu vecumam, kuri nesaņem bezdarbnieka pabalstu vai atbalstu citos ES
struktūrfondu aktivitāšu pasākumos.
Vecbebru Profesionālā vidusskola
uzsāk mācību grupas komplektēšanu
ar š. g. 2. maiju.
Dokumentu iesniegšana darbdienās
9.00 – 16.00 201. kabinetā.
Kontakttālrunis: 65133606, 65133600
4. jūnijā notiks dziedniecības centra
„Sirius” 2. grupas 1. nodarbība.
Nodarbības notiek Koknesē, Parka
ielā 20, dzīvoklis Nr. 66.
Nodarbības notiek no plkst. 10.30 līdz
18.00.
Pieteikties pa t. 22319558, Zita.
Pie tevis iešu, tēt,
Ar ziediem baltiem,
Kad vasara tos bagātīgi sniegs,
Ar egļu zariem sniegotiem un saltiem,
Kad ziema smaržojošas puķes liegs.
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem,
Edmundu Līberu mūžībā pavadot.
Bebru pagasta pensionāru padome
Kad mana dvēsele šķirsies
No dziesmu lejas šīs,
Tā mīlestības dziesmu
Sev līdzi aiznesīs.
/Fr. Bārda/
Izsakām līdzjūtību Edmunda Lībera
tuviniekiem, viņu mūžībā pavadot.
„Avotu” mājas iedzīvotāji

ziņas no Kokneses novada
Dzimtsarakstu nodaļas
2011. gada aprīļa mēnesī
reģistrēts 1 jaundzimušais.
Viss jāatstāj, kad saule pavasarī
Sies atkal vaļā puķu pumpurus.
Mūžībā pavadīti:
Zeltīte Buholce (1937. g.);
Ivars Bērziņš (1980. g.);
Imants Pavlovičs (1955. g.);
Jeļena Šteina-Šteika (1918. g.);
Brigita Baumane (1949. g.);
Edmunds Lībers (1934. g.);
Savelijs Postnojs (1941. g.);
Nikolajs Skribans (1939. g.);
Māris Krūze (1968. g.);
Dzidra Lidija Auzāne (1922. g.).
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