
1   Nr. 28 (305) 2012. gada 13. aprīlis    KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Novada Vēstis KOKNESE
BEBRI    IRŠI

Nomazgāsim putekļus no savas dvēseles, lai varētu ieraudzīt dzīvi jaunā gaismā.
/Alberts Zarāns/
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Siltu rītu, siltu rītu! Ar zālīti aprotītu, pumpuriem ierakstītu – siltu rītu!
                                                                                               /B. Martuževa/

Sveicieni aprīlī, laikā, kad esam sa-
gaidījuši pavasara saulgriežus un kopā 
ar sauli izšūpojušies Lieldienu šūpolēs! 
Pavasarī zeme atveras plaukstošam 
maigumam. Gluži kā Friča Bārdas dze-
jolī „Aiz zvaigžņu dūmakām debesis 
veras vaļām, un Dievs pats iet pa zemi 
pastalām zaļām”. Arī mums ik pavasa-
ri no jauna jāpiedzimst kā zaļai bērza 
lapai, no jauna sevī jāapjauš ziedēt un 
zaļot spēks. Kā spirdzinošs bērzu sulas 
malks, lai ir mūsu apņemšanās šajā pa-
vasarī paveikt ko īpašu, iestādīt dārzā 
jaunu augļu kociņu, priecāties par gāj-
putnu atgriešanos savās ligzdās, varbūt 
salīgt mieru ar kādu kaimiņu? Tāpat kā 
vitamīni šajā laikā mums ir nepiecie-
šams ik dienu saņemt to, ko mēs spējam 
dot cits citam – uzmundrinošu vārdu, 
sirsnīgu skatienu un sajūtu, ka ik diena 
mums dota, lai vairotu prieku un mīles-
tību. Tā kā to prot šī mēneša dižākais 
jubilārs Iršos – Arturs Jaunmaize. No-
vēlam, lai jums reiz izdodas atrast savu 
kalnu ko pārvērst ziedošā dārzā, kā to 
ir pratis „Akmeņsalu” saimnieks.

21. aprīlī atsauksimies aicināju-
mam – nāc talkā Latvijai! Lai atkāpjas 
pērnie sārņi, lai ik vieta mūsu novadā 
top par sakoptu, zaļu un tīru stūrīti!

Rosīgu darbošanos, radīt un dzīvot 
prieku!

Anita Šmite, Sarmīte Rode

No 2012. gada 5. aprīļa līdz 15. maijam 
Kokneses novada dome veic publisko ap-
spriešanu ar mērķi noskaidrot Kokneses 
novada iedzīvotāju viedokli par Kokneses 
un Ogres novadu administratīvo teritoriju 
robežu grozīšanu, lai vēsturiski Kokne-
ses pagasta un Bebru pagasta teritorijās 
ietilpušās teritorijas iekļautu Kokneses 
novadā un izveidotu optimālu novada te-
ritoriju.

Iedzīvotāju viedoklis tiks noskaidrots par 
2 jautājumiem:

1. Vai iedzīvotāji atbalsta Kokneses un 
Ogres novadu administratīvo teritoriju robe-
žu grozīšanu, nosakot to pa Lobes ezera vidu, 
atbilstoši ezera krasta līnijai Kokneses nova-
da pieguļošajām zemēm;

2. Vai atbalsta Kokneses un Ogres nova-
du administratīvo teritoriju robežu grozīšanu, 
nosakot to atbilstoši vēsturiskajām robežām 
pēc stāvokļa uz 1940. gada 21. jūliju – nosa-
kot novadu robežu pa Lokmanes upi.

Viens respondents drīkst aizpildīt tikai 
vienu anketu. Katram no jautājumiem jāatzī-

mē tikai viena atbilde. Ja respondentam nav 
viedokļa par kādu no šiem jautājumiem, uz to 
var neatbildēt. 

Anketas pieejamas pagastu pārvaldēs 
un pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv 
(sadaļā Sabiedrība/Sabiedriskā apspriešana). 
Sniegtās atbildes būs konfidenciālas un tiks 
izmantotas tikai apkopotā veidā. Aptaujas re-
zultātu apkopojums tiks publicēts „Kokneses 
Novada Vēstis” jūnija izdevumā un ievietots 
Kokneses novada domes mājas lapā www.
koknese.lv. 

Aizpildītās anketas jāievieto speciāli tām 
paredzētajās aptaujas kastītēs, kuras atrodas 
Kokneses novada domes ēkas pirmā stāva 
foajē (Melioratoru ielā 1, Koknesē), Bebru 
pagasta pārvaldē („Papardes”, Vecbebros, 
Bebru pag.), Iršu pagasta pārvaldē („Kūlē-
ni”, Iršu pag.), vai jānodod domes un pagastu 
pārvalžu sekretariātos, pagastu bibliotēkās, 
vai sūtīt pa pastu uz adresi: Melioratoru iela 
1, Koknese, Kokneses pag., Kokneses nov., 
LV-5113.

Kokneses Novada Vēstis

Kokneses novada dome aicina izteikt 
viedokli par Kokneses un Ogres novadu 
administratīvo teritoriju robežu grozīšanu

KAD UN CIKOS?
Lielā Talka notiek sestdien, 21.aprīlī, no 

plkst. 9:00 - 15:00 vienlaicīgi visā Latvijā!
KUR TALKOT?
Iedzīvotāji aicināti talkot: 
Kokneses pagastā
• Kokneses parkā (tikšanās pie Koka 

skulptūras), T. 26403430
• Piedalīties dabas takas izveidē no 

pilsdrupām līdz „Likteņdārzam” (tikšanās 
Daugavas krastā pie vecās peldētavas), T. 
26484295

• „Likteņdārzā”, T. 29259572
Tikšanās plkst. 9.00. Līdzi jāņem grābek-

ļi un labs garastāvoklis!
Talkas noslēgums plkst. 14.00 pie Kok-

neses estrādes.
Bebru pagastā
• Zutēnu kapos, atbildīgais Jānis Solovei-

ka, T. 28700332; 
• pie Vecbebru katoļu baznīcas, atbildīgā 

Regīna Madelāne, T. 26328578; 
• pie Ornicānu dīķa, atbildīgais Juris 

Bārs, T. 26411238.
Iršu pagastā
• Pie Magazi-

na, atbildīgais Jānis 
Tuka, T. 29337950.

Mājas lapā 
www.talkas.lv, sa-
daļā „Talkas vietas” var ērti apskatīt visas 
oficiāli reģistrētās talku vietas, ko organizē 
aktīvākās pašvaldības, izglītības iestādes, 
organizācijas, uzņēmumi, kā arī brīvprātīgie 
entuziasti. 21. aprīlī Tu vari pievienoties kā-
dai no šīm talkas vietām.

Katrā reģistrētajā talkas vietā ir Atbildīgā 
persona. Piefiksē tālruņa numuru, lai nepie-
ciešamības gadījumā vari sazināties!

Talkas koordinators Kokneses novadā – 
Juris Bārs, T. 26411238

KUR SAŅEMT ATKRITUMU MAISUS?
Lielās Talkas atkritumu maisi šogad ir 

dzeltenā krāsā un talcinieki tos bezmaksas 
varēs saņemt tikai un vienīgi 21. aprīlī talkas 
norises vietā.

Nāc talkā Latvijai!
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2012. gada 28. martā Kokneses novada dome nolēma:
1.1. Ieteikt Kokneses novada mednieku 

kolektīviem uzlabot darbu lauksaimniecības 
un mežsaimniecības postījumu samazināšanā.

1.2. Lūgt Valsts meža dienesta speciālis-
tiem:

1.2.1. Veikt izskaidrošanas pasākumus 
lauksaimniecības zemju īpašniekiem, kā 
efektīvāk novērst postījumus lauksaimnie-
cībā izmantojamo zemju platībās, atbilstoši 
medību likumam;

1.2.2. Izstrādāt metodiskos norādījumus 
lauksaimniecības zemju īpašnieku izglītoša-
nai par sējumu aizsardzību no meža dzīvnie-
ku postījumiem.

1.3. Pieņemt zināšanai informāciju, ka:
1.3.1. tiek izstrādāta karte, kurā fiksētas 

esošo mednieku kolektīvu medību iecirkņu 
robežas Kokneses novada teritorijā ;

1.3.2. Kokneses novada dome neatbalsta 
jaunu medību iecirkņu veidošanu Kokneses 
novada teritorijā.

1.4. Nodibināt Kokneses novada medību 
jautājumu koordinācijas padomi, kas sastāv 
no Kokneses novada domes, Valsts meža die-
nesta, AS Latvijas Valsts Meži, mežu un zem-
ju īpašnieku un Kokneses novada mednieku 
kolektīvu pārstāvjiem.

2.1. Uzdot sabiedrības ar ierobežotu at-
bildību „Kokneses Komunālie pakalpojumi” 
valdes loceklim Armandam PREISAM:

2.1.1. līdz 2012. gada 31. maijam SIA 
ieviest grāmatvedības programme „GVedis”;

2.1.2. apmaksājamos rēķinus saskaņot ar 
novada domes priekšsēdētāju;

2.1.3. saimnieciskos līgumus saskaņot ar 
novada domes priekšsēdētāju;

2.1.4. rīkojumus par aizvietošanu un pie-
maksām saskaņot ar domes priekšsēdētāju.

2.2. Uzdot domes priekšsēdētājam 
D.Vingrim informēt Kokneses novada domi 
par pieņemtajiem rīkojumiem attiecībā uz 
SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi” 
darbību.

3.1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu 
atbildību „Kokneses Komunālie pakalpoju-
mi” reģ. Nr. 48703001147 Gada pārskatu par 
2011. gadu .

3.2. SIA „Kokneses Komunālie pakalpo-
jumi” valdes locekļa Armanda Preisa amat-
algu atstāt iepriekšējo – 760,-Ls (septiņi 
simti sešdesmit lati) mēnesī (pirms nodokļu 
nomaksas).

3.3. SIA „Kokneses Komunālie pakalpo-
jumi” peļņu par 2011. gadu atstāt nesadalītu 
un neizmaksāt dividendes.

4.1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu 
atbildību „Vidusdaugavas SPAAO”, reģ. Nr. 
55403015551 Gada pārskatu par 2011. gadu 
ar zaudējumiem 64 056,00 Ls.

4.2. Uz aprīļa domes sēdi uzaicināt SIA 
„Vidusdaugavas SPAAO” vadību, lai sniegtu 
skaidrojumu par SIA saimniecisko darbību 
2011. gadā (skaidrojumu rakstveidā iesniegt 

Kokneses novada domē līdz 16.aprīlim), no-
sūtot uz e-pastu dzintra.krisane@koknese.lv).

5. Pieņemt zinānāšanai informāciju par 
projektu realizācijas gaitu Kokneses novadā 
(informācija mājas lapā www.koknese.lv ).

6.1. Sagatavot un iesniegt projekta ie-
sniegumu „Tautas tērpu iegāde Kokneses 
novada deju kolektīviem” Eiropas Lauk-
saimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 
Latvijas Lauku attīstības programmas 2007. 
– 2013. gadam LEADER pieejas īstenošanas 
413. pasākuma „Lauku ekonomikas dažādo-
šana un dzīves kvalitātes veicināšana vietē-
jo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 
6.2. aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīkoju-
ma, informācijas tehnoloģiju un programmu 
nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un in-
frastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu 
dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” Aizkr-
aukles rajona partnerības stratēģijas 3. rīcībā 
„Nacionālās kultūras mantojuma saglabāšana 
un pilnveidošana sabiedrisko aktivitāšu vei-
cināšanai”. 

(Maksimālā attiecināmo izmaksu summa 
vienam projektam 9000,00 Ls.)

6.2. Projekta iesniegumā iekļaut tērpu ie-
gādi Kokneses novada Kokneses pagasta vi-
dējās paaudzes deju kolektīvam „Liepavots”, 
Iršu pagasta vidējās paaudzes deju kolektī-
vam „Irši”, spēlmaņu kopai „Skutelnieki” , 
folkloras kopai „Urgas”.

7. Pārtraukt dalību Latvijas - Lietuvas 
pārrobežu sadarbības programmas 2007.-
2013. gadam projektā LLIV-340 „Local 
products development in Middle Baltic” un 
neslēgt partnerības līgumu ar Zemgales Plā-
nošanas reģionu.

8.1. Pieņemt zināšanai Kokneses nova-
da domes Attīstības nodaļas vadītājas Anitas 
Svences informāciju par nodaļas darbu (in-
formācija mājas lapā www.koknese.lv).

8.2. Risināt jautājumu par projektu ko-
ordinatora amata vietas izveidošanu novada 
domē.

9. Lai nodrošinātu Administratīvo terito-
riju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas notei-
kumu 24. panta otro daļas izpildi un atbilstoši 
Ministru kabineta 2010. gada 25. maija no-
teikumiem Nr. 478 „Administratīvo terito-
riju un teritoriālā iedalījuma vienību robežu 
noteikšanas, kā arī aprakstu sagatavošanas 
un aktualizēšanas kārtība”, saskaņot Jaun-
jelgavas novada administratīvās teritorijas 
robežas datus.   

10.1. Apstiprināt Kokneses novada Beb-
ru pamatskolas nolikumu jaunā redakcijā .

10.2. Nolikums stājas spēkā nākošajā 
dienā pēc tā apstiprināšanas Kokneses nova-
da domē. 

10.3. Ar šī nolikuma spēkā stāšanos at-
zīt par spēku zaudējušu ar Kokneses novada 
domes 2009. gada 30. septembra ar lēmumu 
Nr7 (protokols Nr. 6) apstiprināto Kokneses 

novada Bebru pamatskolas nolikumu.
10.4. Nolikums pēc tā apstiprināšanas 

Kokneses novada domē publicējams pašval-
dības mājas lapā www.koknese.lv. 

11.1. Atcelt 2011. gada 29. jūnija lēmu-
mu Nr. 5.12. „Par bezmantinieka mantas pār-
ņemšanu” (protokols Nr. 7).

11.2. Atteikties un nepārņemt no Latvi-
jas Valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas 
aģentūras” bezmantinieka mantu – dzīvokļa 
īpašumu Nr. 11, „Ataugās”, Vecbebros, Beb-
ru pagastā, Kokneses novadā, kadastra Nr. 
3246 900 0190.  

12.1. Izveidot Kokneses novada, Bebru 
pagasta nekustamajā īpašumā ar kadastra Nr. 
3246 007 0086 „Dimanti” atsevišķu dzīvokļa 
īpašumu „Dimanti” - 1 ar kadastra Nr. 3246 
900 0005 un nostiprināt to zemesgrāmatā uz 
Kokneses novada domes vārda .

12.2. Izveidot Kokneses novada, Beb-
ru pagasta nekustamajā īpašumā ar kadastra 
Nr. 3246 007 0086 „Dimanti” ar kadastra 
apzīmējumu 3246 007 0086 001 atsevišķu 
dzīvokļa īpašumu „Dimanti” - 3 ar kadastra 
Nr. 3246 900 0006 un nostiprināt to zemes-
grāmatā uz Kokneses novada domes vārda .

12.3. Izveidot Kokneses novada, Bebru 
pagasta nekustamajā īpašumā ar kadastra Nr. 
3246 007 0086 „Dimanti” ar kadastra apzī-
mējumu 3246 007 0086 001 atsevišķu dzī-
vokļa īpašumu „Dimanti” - 4 ar kadastra Nr. 
3246 9000016 un nostiprināt to zemesgrāma-
tā uz Kokneses novada domes vārda.

13.1. Izveidot Kokneses novada, Bebru 
pagastā nekustām īpašumā ar kadastra Nr. 
3246 006 0159 009 atsevišķu dzīvokļa īpašu-
mu „Avoti” - 9 un nostiprināt to zemesgrāma-
tā uz Kokneses novada domes vārda.

13.2. Nekustamā īpašuma speciālistei 
Elitai Ģēģerei pasūtīt inventarizācijas lie-
tu un nostiprināt minētā īpašuma tiesības 
zemesgrāmatā uz Kokneses novada domes 
vārda.

14. Izveidot Kokneses novada, Bebru 
pagasta nekustamajā īpašumā ar kadastra Nr. 
3246 006 0219 „Dīķmalas” atsevišķu dzīvok-
ļa īpašumu „Dīķmalas” - 10 ar kadastra Nr. 
3246 900 0001 un nostiprināt to zemesgrā-
matā uz Kokneses novada domes vārda.

15. Uzdot Ilmāra Gaiša Kokneses vi-
dusskolas direktoram Mārim Reinbergam 
sagatavot priekšlikumus sporta stundu skaita 
palielināšanai 1. - 4. klasēs.

16.1. Pieņemt zināšanai domes izpild-
direktora J. Baltmaņa informāciju par p/a 
„Kokneses Sporta centrs” darba uzlabošanu.

16.2. Uzdot domes izpilddirektoram J. 
Baltmanim sagatavot uz aprīļa domes sēdi 
tādu informāciju, kādu to prasa Pārvaldes 
līgums.

17. Izsludināt iepirkumu Kokneses nova-
da Pērses pamatskolas piebūves – aktu zāles 
remontam.
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18.1. Lai ekonomētu pašvaldības līdzek-
ļus, sadraudzības pilsētu Vintingenu (Vācija) 
apmeklēt laikā, kad Lineburgā (Vācija) no-
tiek Jauno laiku Hanzas dienas no 2012. gada 
26. jūnija līdz 3. jūlijam.

18.2. Par delegācijas vadītāju apstiprināt 
domes priekšsēdētāju Daini Vingri.

18.3. Komandēt Kokneses novada do-
mes priekšsēdētāju Daini Vingri uz Vāciju 
no 2012. gada 26. jūnija līdz 3. jūlijam un 
izmaksāt viņam dienas naudu saskaņā ar MK 
noteikumiem.

18.4. No pašvaldības budžeta tradīciju 
līdzekļiem apmaksāt:

18.4.1. transporta izdevumus līdz 3500,- 
Ls (trīs tūkstoši pieci simti latiem);

18.4.2. suvenīru iegādi – līdz 100,- Ls 
(viens simts latiem);

19.1. Izsludināt publisko apspriešanu par 
Kokneses novada un Ogres novada adminis-
tratīvo teritoriju robežu grozīšanu.

19.2. Publiskajai apspriešanai apstiprināt 
šādus noteikumus:

2.1. publisko apspriešanu rīkot laikā no 
2012.gada 5.aprīļa līdz 15.maijam (ieskaitot). 

2.2. publisko apspriešanu veikt anketēša-
nas formā;

2.3. apstiprināt anketēšanas veidlapu;
2.4. publiskās apspriešanas rezultātu ap-

kopojumu sagatavot Attīstības nodaļai sadar-
bībā ar sabiedrisko attiecību speciālisti un ap-
stiprināt Kokneses novada domes 2012. gada 
30. maija sēdē.

19.3. Informāciju par robežas grozīšanu 
un Kokneses novada domes jau pieņemtos lē-
mumus šajā jautājumā, kā arī informāciju par 
publisko apspriešanu un rezultātu apkopoju-
mu publicēt Kokneses novada domes mājas 
lapā www.koknese.lv un vietējā laikrakstā 
„Kokneses Novada Vēstis”.

19.4. Aptaujas anketu var saņemt Kok-
neses novada domes, Bebru un Iršu pagastu 
pārvalžu sekretariātā, pagastu bibliotēkās, kā 
arī tā ir publicēta domes mājas lapā www.
koknese.lv.

19.5. Aptaujas anketa iesniedzama Kok-
neses novada domes, Bebru un Iršu pagastu 
pārvalžu sekretariātos, pagastu bibliotēkās 
vai nosūtāma Kokneses novada domei pa 
pastu uz adresi Melioratoru ielā 1, Kokneses 
pagastā, Kokneses novadā, LV-5113.

19.6. Lūgt SIA „Metrum” teritorijas plā-
nojuma izstrādes gaitā sagatavot novada gro-
zīto robežu kartes un apraksta projektu. 

19.7. Uzdot Attīstības nodaļai un sabied-
risko attiecību speciālistei koordinēt publisko 
apspriešanu un sagatavot publiskajā apsprie-
šanā pausto viedokļu apkopojumu.

20. Pamatojoties uz 09.03.2010. MK 
noteikumiem Nr. 224 „Noteikumi par valsts 
un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas 
prasībām un to izpildes kontroli” apstiprināt 
autoceļu vai to posmu uzturēšanas klases 
sarakstu vasaras periodam (no 01.04. līdz 
31.10.) Kokneses pagastā (1. pielikums), Iršu 

pagastā (2. pielikums) un Bebru pagastā (3. 
pielikums).

21. Pilnvarot Kokneses novada domes 
priekšsēdētāju Daini VINGRI Kokneses 
novada domes vārdā parakstīt līgumu par 
elektroenerģijas piegādi ar akciju sabiedrību 
„LATVENERGO”. 

22. Lai nodrošinātu skolēnu ēdināšanu 
Bebru pamatskolā, no budžeta līdzekļiem 
piešķirt 500,- Ls (pieci simti latus) putotāja 
– miksera iegādei.

23. No 2012. gada budžeta tradīciju lī-
dzekļiem piešķirt 1450,- Ls (viens tūkstotis 
četri simti piecdesmit latus) Kokneses jau-
niešu biedrības rīkotajam Mūzikas un māks-
las festivālam „INFINITUS 2012” , kas tiks 
organizēts 2012. gada 2. jūnijā Kokneses es-
trādē.

24. Vasaras periodā (no 25. jūnija līdz 1. 
augustam) no pašvaldības budžeta finansēt 
vienas grupas darbu pirmsskolas izglītības 
iestādē „Gundega”, lai nodrošinātu pirms-
skolas vecuma bērnu no Kokneses un Bebru 
pagastiem pieskatīšanu, ar nosacījumu, ka 
vecāki veic ēdināšanas priekšapmaksu līdz 
30. aprīlim (ieskaitot) un grupā ir vismaz 16 
bērni.

25.1. Grozīt Kokneses novada domes 
2012. gada 29. februāra sēdes lēmumu Nr. 9. 
„Par Kokneses novada attīstības plānošanas 
dokumentu 1. redakcijas izstrādes termiņu”, 
izsakot to šādā redakcijā:

25.1.1. Izteikt Kokneses novada domes 
2011. gada 25. maija sēdes lēmuma Nr. 5.1. 
„Par Kokneses novada attīstības programmas 
2013. – 2019. gadam izstrādes uzsākšanu” 
pielikuma 6.1. punktu šādā redakcijā:

„6.1. Kokneses novada attīstības prog-
rammas pirmās redakcijas sagatavošana un 
iesniegšana pasūtītājam – līdz 2012. gada 15. 
augustam.”

25.1.2. Izteikt Kokneses novada domes 
2011. gada 25. maija sēdes lēmuma Nr. 5.2. 
„Par Kokneses novada teritorijas plānojuma 
2013. - 2024. gadam izstrādes uzsākšanu” 
pielikuma 9.1. punktu šādā redakcijā:

 „9.1. Kokneses novada teritorijas plā-
nojuma pirmās redakcijas sagatavošana un 
iesniegšana pasūtītājam – līdz 2012. gada 15. 
augustam.”

25.1.3. Izteikt Kokneses novada domes 
2011. gada 28. decembra sēdes lēmuma Nr. 
5.2. „Par Kokneses novada attīstības stratēģi-
jas izstrādes uzsākšanu” pielikuma 6.1. pun-
ktu šādā redakcijā:

„6.1. IAS 1. redakcijas izstrāde – līdz 
2012. gada 15. augustam.”

26.1. Ar 2012. gada 1. aprīli apstiprināt 
maksu par klaiņojoša suņa noķeršanu Kokne-
ses novada administratīvajā teritorijā, saska-
ņā ar pielikumu. 

26.2. No maksas, par klaiņojoša suņa no-
ķeršanu, netiek atbrīvota neviena persona.

26.3. Maksa suņa īpašniekam, pirms suņa 
saņemšanas patversmē, jāiemaksā Kokneses 

Pielikums 
Kokneses novada domes

2012. gada 28. marta sēdes lēmumam Nr. 10

Maksas pakalpojumi
Kokneses novada domē 
un pagastu pārvaldēs

1. Apstiprināt maksu par Kokneses nova-
da domes un pagastu pārvalžu maksas pakal-
pojumiem par klaiņojošu suņu noķeršanu:

 
Pakalpoju-
ma nosau-
kums

Mēr-
vie-
nība

Izce-
no-
jums 
bez 
PVN
Ls

PVN 
22%  
Ls

Mak-
sa 
kopā 
Ls  

Maksa par 
klaiņojoša 
suņa
noķeršanu

Ls 15.00 3.30 18.30

1. Maksas pakalpojums stājas spēkā ar 
2012. gada 1. aprīli. 

2. No maksas par pakalpojumu saņemša-
nu netiek atbrīvota neviena persona.

3. Maksa suņa īpašniekam, pirms dzīv-
nieka saņemšanas patversmē, jāiemaksā 
Kokneses novada domes, Bebru, Iršu pagasta 
pārvalžu kasēs vai ar pārskaitījumu Swed-
bankas kontā: LV 94HABA0551003424462

4. Maksa par klaiņojoša suņa noķeršanu 
neatbrīvo suņa īpašnieku no apmaksas par 
dzīvnieka uzturēšanās izdevumiem patvers-
mē, saskaņā ar patversmes izdevumu tāmi 
(publicēta pašvaldības mājas lapā www.kok-
nese.lv).

novada domes, Bebru, Iršu pagasta pārvalžu 
kasēs vai ar pārskaitījumu bankas kontos.

26.4. Maksa par klaiņojoša suņa noķer-
šanu neatbrīvo suņa īpašnieku no maksas par 
dzīvnieka uzturēšanās izdevumiem patvers-
mē, saskaņā ar patversmes izdevumu tāmi 
(publicēta pašvaldības mājas lapā www.kok-
nese.lv).

26.5. Šis lēmums stājas spēkā ar 2012.
gada 1. aprīli.

Nākošā novada domes sēde notiks 
2012. gada 25. aprīlī plkst. 12.00 Kok-
neses novada domē. 

Tajā tiks izskatīti šādi pamatjautāju-
mi:

1. Par 2011. gada 2. pusgadā domes 
pieņemto lēmumu izpildi;

2. Par sociālajai palīdzībai plānoto lī-
dzekļu izlietojumu 1. ceturksnī;

3. Par pašvaldības aģentūru finansiālo 
darbību 1. ceturksnī;

4. Par pašvaldības gada pārskatu.

Kokneses novada domes sekretāre
Dzintra Krišāne
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1. PIELIKUMS
Kokneses novada domes

28.03.2012. sēdes lēmumam Nr. 5.13 (protokols Nr. 3)

Kokneses novada domes ceļa klases
Kokneses pagasta ceļiem 2012. gada vasaras periodā

Nr.p.k. Ceļa nosaukums Ceļa 
garums

/km/

Seguma veids Ceļa 
klase

1 Kaplava – Gailīši 3.58 grants D
2 Lipši – Lazdas 3.05 grunts uzlabots D
3 Vecā šoseja – Kaplava 2.58 grants C
4 Līdums – Auliciems 1.10 grants D
5 Bidēgi – Auliciems 4.74 grunts uzlabots C
6 Rožlejas – Dolieši 0.49 grunts D
7 Bilstiņi – Atradze 2.78 grants C
8 Mētras – Heltes 0.51 grants D
9 Ķerkavas – Salas 0.77 melnais segums C

10 Ratnicēni – Austrumi 3.00 grunts D
11 Bitenieki – Circeņi 0.62 grunts D
12 Ratnicēni – Ragāļi 3.62 grunts D
13 Vītoliņi – Estrāde 0.73 melnais segums D
14 Gaiļi – Atradze 2.27 grants B
15 Reiņi – Noras 0.95 grunts D
16 Spruļ – Birznieki – 

Pauliņi
5.63 grunts D

17 Bormaņi – Upeslīči 4.71 grants C
18 Mazvecsviļi – Aizelkšņi 2.56 grunts D
19 Vecā šoseja – Kalnavoti 2.26 melnais/grunts uzl. D
20 Ziediņi – Sala 1.30 grunts uzl. D
21 Alēni – Ieviņas 0.52 grunts D
22 Spīdolas – Ūsiņi 4.29 grunts D
23 Karjers – Urgas – Grotēni 3.01 grunts D

Kopā: 55.07
    

2. PIELIKUMS
Kokneses novada domes

28.03.2012. sēdes lēmumam Nr. 5.13 (protokols Nr. 3)

Ceļu klases  pašvaldības autoceļiem Iršu pagastā  
vasaras periodā no 2012. gada 1. aprīļa līdz 2012. 
gada 31. oktobrim

Autoceļa nosaukums Posma 
garums, 

km

Uz-
turē-
šanas 
klase

Kadastra
numurs

Seguma 
veids

1. Meņģele – Zirnīši 0,89 D 32540010034 grants

2. Meņģele – Liepkalne 1,27 D 32540010032 grants
3. Krustojums – Magones 1,08 D 32540010036 bez 

seguma
5. Slapsiles – Vilkāres 3,57 C 32540050039 grants
6. Jirjeni – Melderi 4,68 C 32540020089 

32540060045
grants
grants

7. Aizas – Krastmaļi 0,45 D 32540020096 grants
8. Laidas – Sauleskalni 0,74 D 32540020090 grants
9. Pērle – Blāzmas 0,23 D 32540020095 bez 

seguma
10. Pērles – Mežāres 2,75 C 32540020088 

32540030259
grants

11. Upesgrīvas – Dzelmes 1,96 D 32540040100 grunts
12. Dūjas – Niedrītes 1,72 C 32540040099 grants
13. Ilgneši – Mežvidi 0,65 D 32540030224 grunts
14. Kapi – Aizupes 0,50 D 32540030225 bez 

seguma

15. Robiņi – Aijas 0,19 D 32540030218 bez 
seguma

16. Ūdenskrātuve –
Jaunrobiņi

0,56 C 32540030262 grants

17. Jaunrobiņi – Vietalvas 
ceļš

0,28 C 32540030226 grants

18. Irši – Mētras 0,10 C 32540030223 grants
19. Mētras – Krustupji 0,81 C 32540030263 grants
20. Centrs – Doktorāts 0,41 D 32540030266 bez 

seguma
21. Akācijas – Attīrīšanas 

iekārtas
0,22 C 32540030265 

32540030264
grants

22. Sarmas – Granīti 0,12 C 32540030219 grants
23. Saulstari – Ieviņas 0,20 D 32540030269 bez 

seguma
24. Laimdotas – Dālderi 0,74 C 32540030282 grants
25. Bluķi – Rāceņi 0,11 D 32540010039 grants
26. Granīti – Saulstari 0,21 D 32540020096 grants
27. Aizupes – Sausnēja 1,50 D 32540030203 grants

25,94

Kopā C klases uzturēšanas autoceļi 15.55 km.
Kopā D klases uzturēšanas autoceļi 10.39 km.

Ceļu klases ceļu – servitūtiem  vasaras sezonā no 
2012. gada 1. aprīļa līdz 2012. gada 31. oktobrim

Autoceļa nosaukums Posma 
garums, 

km

Uztu-
rēšanas 
klase

Kadastra
numurs

Se-
guma 
veids

28. Mētras – Krustupji 0,32 C 32540030062 grants

29. Dzidras – Melderi 0,22 C 32540020002
32540020006

grants

30. Aizas – Krastmaļi 0,37 D 32540020033 grants
31. Namiķi – Gobas 1,19 D 32540020011

32540020030
32540020065
32540020043

grants

32. Vilkāres – Pamati 1,42 C 32540050001
32540050019
32540050020
32540050023
32540050007
32540050008
32540050010
32540050017

grants

33. Pamati – Gravas 0,32 C 32540050012 grants
34. Surmīši – Pērles 0,70 C 32540020003

32540020019
grants

35. Dzeguzes – Pārupes –
Tropiņi

1,34 D 32540010006
32540050004

bez 
seguma

36. Krustojums – Meņģele 1,00 D 32540010011
32540010012

grants

37. Palejas – Lielkalni 1,33 D 32540020046
32540020058

bez 
seguma

38. Lielkalni – Pērles 0,71 D 32540020046
32540020058

bez 
seguma

39. Lielkalni – Silkalni – 
Pērles

1,39 C 32540020022
32540020040

bez 
seguma

40. Ceplīši – Ķirši 0,29 C 32540030009 bez 
seguma

Laidas – Saulītes 0,75 D 32540020059
32540020014

bez 
seguma

41. Kapi – Ieviņas – 
Ābelītes

1,10 D 32540030244
32540030029
32540030145
32540030118
32540030109

bez 
seguma
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42. Ielejas – Indrāni 0,13 D 32540030140
32540030123

grants

43. Druviņas – Kurtuve 0,07 C 32540030003 grants
44. Ūdenskrātuve – 

Vietalvas ceļš
0,13 C 32540030020 grants

45. Upesgrīvas – Kalnupes 0,78 D 32540030119 bez 
seguma

46. Upesgrīvas – Dambīši 1,70 D 32540030247
32540030119
32540030068
32540030095
32540030187
32540030105

bez 
seguma

47. Auzāni – Dambīši 0,51 D 32540040077 grants
48. Vaivieši – Kārkliņi 1,37 D 32540040051

32540040082
32540040058
32540040078
32540040102
32540040049
32540040048

bez 
seguma

49. Upeslīči – Dzelmju 
ceļš

0,30 D 32540040239 bez 
seguma

50. Līgotnes – Pumpuri 0,86 C 32540040056
32540040047

grants

51. Sumbri –  Zemitāni 2,65 C 32540040008
32540040015
32540040038

grants

52. Sapnīši – Gaidēni 0,17 D 32540040005
32540040022

grants

53. Sapnīši – Zemgaļi 0,32 D 32540040021 bez 
seguma

54. Spuldzenieki –
Vālodzes

0,54 C 32540040019
32540040046

grants

55. Spuldzenieki – 
Ķieģeļnieki

1,13 D 32540040025
32540040004
32540040086

grants

56. Dzirnavas – Ezerkalni 0,25 D 32540060001 grants
32540020016
32540020058

                                         23.36
Kopā C klases uzturēšanas autoceļi 8.91 km. 
Kopā D klases uzturēšanas autoceļi 14.45km.

3. PIELIKUMS
Kokneses novada domes

28.03.2012. sēdes lēmumam Nr. 5.13 (protokols Nr. 3)

Ceļu klases 2012. gada vasaras periodam 
Kokneses novada ceļiem Bebru pagastā
Pamatojoties uz MK not. Nr. 224

Ceļa 
Nr. Autoceļa nosaukums Posma garums 

km
Uzturēšanas  

klase

1. Ozoli – Lobe 8,81 D

2. Gregersona piebraucamais ceļš 0,68 D

3. Ošāji – Aļēni 0,78 D

4. Ošāji – Aliņas 0,51 D

5. Bebrupes tilts – Purmaļi 1,66 D

6. Cenši – Grīvas 1,09 D

7. Rudzīši – Jaundzērvēni 1,09 D

8. Lidlauka ceļš (m.s.) 0,59 D

9. Zutēnu kapi – Virši 0,58 D

1.0 Rožkalni – Birzes 0,56 C

1.1. Ceļš pie Skarām 0,23 C

1.2. Mežaparks – Pīlādži 0,94 C

1.3. Pagastmāja – Kalnieši 0,46 D

1.4. Irbītes – Audzēres 0,48 C

1.5. Saulaines – Pasiles – Mežaparks 1,87 D

1.6. Brencēni – Stalidzēni 1,51 D

1.7. Saulaines – Kautuve 0,55 D

1.8. Bebri – Stalidzēni – Spārniņi 3,15 D

1.9. Domēni – Vēži 1,54 D

2. Riemeri – Bebriņi 1,51 D

2.1. Tupiešēni – Kroglejas 3,32 D

2.2. Gaidupes – Priežukalns 1,04 D

2.3. Vilkāres – Beņķi – Ausmas 5,19 D

2.4. Mehāniskās darbnīcas –  
Stalidzēni 0,98 D

2.5. Blankas – Zemgaļi 2,12 D

2.6. Kasparīši – Plepi – Mirtes 2,39 D

2.7. Jaunceltnes – Šļakāni 0,39 D

2.8. Lauciņi – Vidusmitri 1,52 D

2.9. Ausmas – Cūkkalni 1,25 D

3. Ausmas – Kalnamitri 0,73 D

3.1. Jaunbebru parks – Audēji 0,25 D

3.2. Pērses tilts – Āpšukalns 2,02 D

3.3. Grābiņas – Bērziņi 0,49 D

3.4. Ataugas – Lācīši   (m.s.) 0,11 D

3.5. Pilskalni – Dārzniecība – Ausekļi 
(m.s.) 0,52 D

3.6. Gāzenieki – gāzes stacija 0,34 D

3.7. Senči – Dzērvēni 0,26 D

3.8. Kalnāji – Rudiņi 0,47 D

3.9. Riemeri – Vijas 0,65 D

4. Jaunkalnieši – Lanti 3,00 D

4.1. Mežaparks – Kaktiņi – Dzērvītes 0,47 D

4.2. Koknese – Ērgļi ceļš – Vīndedzes 0,50 D

4.3. Meņģeles ceļš – Vijas 0,50 D

4.4. Lācīši – Romas katoļu baznīca 0,15 D

4.5. Plepu ferma – Plepi – Margas 0,42 D

4.6. Lobes ceļš – Bāliņi 1,00 D

4.7. Lobes ceļš – Dubļaines 0,50 D

4.8. Lobes ceļš – Jauneles – Ozoli 0,35 D

4.9. Ozolu ceļš – Vītoli 0,40 D

5. Uz Alejām 0,15 D

5.1. Blankas – Mucenieki 0,28 D

5.2. Griķīši – Ausmas 1,85 D

5.3. Senči – Siliņi – Sūnas 0,90 D

5.4. Blanku ceļš – Purva Siljāņi 0,55 D

5.5. Ceļš – uz bērnudārzu/gar 
Ziediem/(m.s.)

0,15 D

5.6. Ceļš –Zālītes (m.s.) 0,05 D

5.7. Ceļš – gar Avotiem uz 
bērnudārzu (m.s.)

0,19 D

                                      Kopā:
            t. sk. ar melno segumu

63,71
1,59
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2012. gada 26. janvārī ekspluatācijā tika 
nodota projekta „Kokneses novada domes 
ēkas energoapgādes sistēmas rekonstrukcija”, 
ietvaros uzstādītā energoapgādes sistēma. 

SIA „RRKP būve” veica telpas remontu, 
uzstādīja 2 granulu katlus, izveidoja pieslēgu-
mu esošai apkures sistēmai, izbūvēja granulu 
bunkuru ar automātisko padevi un veica citus 
darbus sistēmas darbības nodrošināšanai.

Projekta mērķis bija rekonstruēt Kok-
neses novada domes apkures sistēmu, lai 

uzlabotu sistēmas energoefektivitāti, radītu 
apkures jaudas regulēšanas iespēju, tādējādi 
samazinot apkurei patērējamos energoresur-
sus un samazinot apkures izmaksas.  

Projekta kopējās izmaksas 38 873,77 Ls, 
no tām attiecināmās izmaksas 17 088,16 Ls.

ELFLA līdzfinansējums (90%) – 15 
379,34 Ls.

Kokneses novada domes līdzfinansējums 
(10%) – 1 708,82 Ls un neattiecināmās iz-
maksas – 21 785,61 Ls.

Lauku atbalsta dienesta 
paziņojums par pasākuma 
„Atbalsts uzņēmumu 
radīšanai un attīstībai 
(ietverot ar lauksaimniecību 
nesaistītu darbību 
dažādošanu)” atvēršanu

Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta 
konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu 
Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecī-
bas fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lau-
ku attīstības programmas (LAP) pasākumam 
„Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstī-
bai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu 
darbību dažādošanu)” 

Astotās kārtas projektu iesniegumu pie-
ņemšana notiks no 2012. gada 7. maija līdz 
2012. gada 7. augustam vai līdz laikrakstā 
„Latvijas Vēstnesis” publicētajam paziņo-
jumam par kārtas noslēgumu saskaņā ar 
2010. gada 9. februāra MK noteikumu Nr. 
132 5.2 punktu. (t.i., kad beigsies finansē-
jums) 

!!! (Atbalsta likme 70%)
Astotās kārtas pieejamais publiskais fi-

nansējums: 
1. aktivitātei, kas saistīta ar kurināmā 

ražošanu no lauksaimniecības un mežsaim-
niecības produktiem - 2 000 000 LVL (divi 
miljoni lati); 

2. pārējām aktivitātēm - 18 000 000 LVL 
(astoņpadsmit miljoni lati). 

Projekta iesnieguma veidlapa un meto-
diskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atro-
dami mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā ES 
atbalsts / Lauku attīstības programmas pasā-
kumi. 

Projektu iesniegumi jāiesniedz Lauku 
atbalsta dienesta Centrālajā aparātā Klien-
tu apkalpošanas daļā Rīgā, Republikas 
laukumā 2, 3. stāvā, 308. kabinetā (tālr. 
67027693, 67027684), vai Lauku atbalsta 
dienesta reģionālajās lauksaimniecības pār-
valdēs, pa pastu, elektroniski (atbilstoši nor-
matīvajiem aktiem par elektronisko doku-
mentu noformēšanu) vai izmantojot Lauku 
atbalsta dienesta elektronisko pieteikšanās 
sistēmu (EPS).

Pirms lemjat par projekta rakstīšanu, ie-
pazīstieties ar nozarēm, kuras atbalsta šajā 
pasākumā.

No lauksaimniecībai tuvām nozarēm ir: 
slieku un vīngliemežu audzēšana, maizes 
cepšana. 

Nelauksaimnieciskās nozares ir ļoti 
daudz.

Konsultācijas: LAD informatīvais tāl-
runis 6709500, Aizkraukles LKB 65122561 
(Lita), novada lauku attīstības speciālisti 
(65133642 Ineta).

Lauksaimniecības konsultante
Ineta Sproģe

Projekts „Kokneses novada domes ēkas 
energoapgādes sistēmas rekonstrukcija”

Nr.11-04-L32100-000069

Ieguldījums tavā nākotnē!

Kokneses novada dome pārdod otrā at-
klātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tai 
piederošo nekustamo īpašuma ar kadastra Nr. 
3260 014 0122 Dzirnavu ielā 14c (Čiekur-
kalte) Kokneses pagastā, Kokneses novadā,  
kas sastāv  no divām nedzīvojamām ēkām  un 
zemesgabalu 0,1682 ha Kokneses ciemata te-
ritorijā Pērses upes krastā.

Objekta izsoles sākumcena Ls 2800,- 
(divi  tūkstoši astoņi simti lati).

Noteikta divu veidu  maksāšanas kārtība 
100% latos: 1) visu objekta nosolīto summu 
divu nedēļu laikā pēc izsoles protokola paraks-
tīšanas. 2)  divu nedēļu laikā pēc izsoles proto-
kola parakstīšanas jāsamaksā Ls 1000, (vienu 
tūkstoti latus) un pārējo nosolīto summu divu 
gadu laikā no līguma parakstīšanas dienas, lī-
gumā paredzot likumiskos un soda procentus.  

Izsole notiks 2012. gada 24. aprīlī  
plkst. 11 Kokneses novada domes ēkas telpās 
Melioratoru ielā 1, Kokneses pagasta, Kokne-
ses novadā. Pretendentu pieteikšanās tiek re-
ģistrēta līdz 2012. gada 24. aprīļa  plkst. 10.00 
minētās domes ēkas sekretariātā (2. stāvā). 

Pretendentiem līdz 2012. gada 24. 
aprīļa  plkst. 10.00  ar norādi: „Drošības 
nauda Ls 280, un reģistrācijas maksa Ls 
20 par piedalīšanos nekustamā īpašuma ar 
kadastra Nr. 3260 014 0122 Dzirnavu ielā 
14c Koknesē  Izsolē”, jāiemaksā drošības 
nauda 10% no izsoles sākumcenas, t.i., Ls 
280, (divi simti astoņdesmit latus) un reģis-
trācijas maksa Ls 20 (divdesmit lati) par 
ko apliecinoši dokumenti jāiesniedz pie iz-
soles  pieteikuma.

Drošības un reģistrācijas nauda ir ie-
maksājama Kokneses novada domes, re-
ģistrācijas Nr. LV 90000043494, AS SEB 
Bankas UNLALV2X, kontā LV22UNLA 
0035900130701.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties 
Kokneses novada domes sekretariātā, Meli-
oratoru ielā 1, Koknesē un pašvaldības mā-
jas lapā www.koknese.lv (sadaļā Pašvaldība/
Izsoles)

Objektu apskatīt var pēc iepriekšējas sa-
skaņošanas ar nekustamā īpašuma speciālisti 
pa tālruni 65133634.

Nekustamā īpašuma Izsole Koknesē 

Atkritumu vākšana notiek tikai šajos 
maisos un nekur citur tos šogad nav iespē-
jams saņemt.

KUR ATSTĀT PIEPILDĪTOS MAISUS?
 Par Lielās Talkas atkritumu maisu savāk-

šanu un izvešanu ir atbildīga attiecīgā pašval-
dība. Savus piepildītos maisus atstāj TIKAI 
reģistrētajā talkas vietā un par to atrašanās 
vietu informē talkas Atbildīgo.

KO IESĀKT AR AIZDOMĪGIEM 
ATKRITUMIEM UN MIRUŠIEM DZĪV-
NIEKIEM?

Ja talkojot ieraugi izlietotas injekcijas 
šļirces, pudeles ar ķīmiskiem vai nenosakā-
miem šķīdumiem, akumulatorus, kā arī citus 
bīstamus atkritumus – neaiztiec tos! Par šādu 
priekšmetu atrašanās vietu informē Talkas 
Atbildīgo! Bet ja talkojot dabā vai pilsētas te-
ritorijā uzej mirušu dzīvnieku – neaiztiec to, 
bet gan ziņo attiecīgajai pašvaldībai. Savu-
kārt, ja ieraugi vairāk kā divus ievainotus vai 
bojā gājušus dzīvniekos, ziņo operatīvajam 

dienestam pa tālruni 112.
KĀ APĢĒRBTIES?
Talkojot noteikti lieto darba cimdus! Ie-

sakām vilkt garās bikses un kreklu vai jaku 
ar garām piedurknēm. Kājās velc slēgtus 
apavus ar pietiekami cietu, biezu zoli, lai pē-
dās neieduras kāds nepamanīts stikls vai ass 
priekšmets. Galvā liec cepuri vai lakatu. Šāds 
apģērbs Tevi pasargās arī no ērču kodieniem!

KO ŅEMT LĪDZI? 
Dodoties talkot, noteikti ņem līdzi darba 

cimdus, savus ģimenes locekļus, draugus, ra-
dus, darba kolēģus, kaimiņus un pats svarīgā-
kais – darba prieku!

UZ TIKŠANOS 21. APRĪLĪ!
P.S. Lielajā Talkā aicinām ne tikai vākt 

atkritumus, bet darīt arī citus labus darbus 
- stādīt kokus, radīt brīnišķīgas puķu dobes, 
labiekārtot māju pagalmus, izgatavot putnu 
būrīšus, atjaunot žogus, soliņus, tiltiņus... 
Dzīvosim skaisti! Lai prieks Tev pašam un 
pārējiem!

turpinājums no 1. lpp. 
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JAUNUMI 2012. GADĀ
1.  Lauksaimniekiem saimniecībās jā-

glabā rakstiski apliecinājumi par tiesī-
bām 15.06.2012. apsaimniekot atbalstam 
pieteikto LIZ un par LIZ, kas nav īpašumā 
šāds apliecinājums būs jāuzrāda pēc LAD 
pieprasījuma.   Rakstisks apliecinājums var 
būt:  nomas līgums, patapinājuma līgums, 
dāvinājuma līgums, mantojuma apliecinošs 
dokuments, pagasta lēmums u.c.;

Izņēmuma apliecinājumi attiecībā uz 
Platību maksājumu iesniegumā 2012. gadam 
deklarētajām platībām: vienpersonisks zemes 
īpašnieka vai tā pilnvarotā pārstāvja rakstisks 
apliecinājums; ārkārtas gadījumā, ja no ze-
mes īpašnieka vai tā pilnvarotā pārstāvja  
nav iespējams iegūt rakstisku piekrišanu, bet 
pastāv vienošanās par atļauju apsaimniekot 
konkrēto zemes gabalu, ir pieļaujams  vien-
personisks rakstisks pretendenta apliecinā-
jums. Izņēmuma apliecinājumos par tiesībām 
apsaimniekot  LIZ obligāti jānorāda:  attiecī-
gais lauka numurs un platība (ha), kas dekla-
rēta atbalstam Platību maksājumu iesniegu-
mā 2012. gadā; konkrētais lauku bloka vai 
kadastra numurs, īpašnieks, īpašnieka adrese 
un kontaktinformācija.   LAD sazināsies ar 
attiecīgo zemes īpašnieku, lai pārliecinātos 
par konkrētā lauksaimnieka tiesībām apsaim-
niekot atbalstam pieteikto LIZ platību.    

 2. 2012. gadā piemērojamie samazinā-
jumi tiešā atbalsta shēmu ietvaros 

Tā kā vecajās Eiropas Savienības dalīb-
valstīs 2012. gadā tiek piemērots 10% tiešo 
maksājumu apmēra samazinājums summām, 
kas pārsniedz EUR 5 000 un papildus 4% 
samazinājums summām, kas pārsniedz EUR 
300 000 (tā sauktā modulācija), tad piešķirot 
maksājumus 2012. gadā, līdzīgi samazināju-
mi tiks attiecināti arī uz jauno dalībvalstu, tai 
skaitā Latvijas, lauksaimnieku Eiropas Sa-
vienības tiešo maksājumu un papildu valsts 
tiešo maksājumu kopsummām. Sīkāku sama-
zinājuma aprēķina shēmu var redzēt 2012.
gada šī raksta pielikumos rokasgrāmata un 
PTM aprēķins Kokneses mājas lapā sada-
ļā uzņēmējdarbība/lauksaimniecība, kā arī 
LAD mājas lapā. 

3. Pretendējot uz MLA atbalstu zālāju 
vai nektāraugu platībās, īpašumā jābūt tādam 
lauksaimniecības dzīvnieku (tai skaitā bišu 
saimju) skaitam, kas nodrošina vismaz 0,2 
LielV uz 1 MLA atbalstam tiesīgo kultūrau-
gu (k.k. 710, k.k. 720, k.k. 930) hektāru. Bišu 
stropi jāmarķē atbilstoši LDC piešķirtajam 
ganāmpulka numuram.

4. Pasākumā „Agrovides maksājumi”:
Jaunas saistības par atsevišķu dzīvnieku 

var uzņemties tikai LDGRS apakšpasākumā;
Saistību periodā ne vairāk kā par 20% var 

paplašināt apakšpasākuma platību, par kuru 
ir uzņemtas saistības pirmajā saistību perioda 
gadā. Par paplašināto platību virs 20%, atbal-

ES tiešie maksājumi
stu nepiešķir un saistības neuzņemas;

• lai BLA atbalstu saņemtu par PPG, pre-
tendentam, kurš nodrošina vismaz 1 bišu sai-
mi uz 3 PPG ha, bišustropi jāmarķē atbilstoši 
LDC piešķirtajam ganāmpulka numuram.

5. Izmaiņas laba lauksaimniecības un 
vides stāvokļa nosacījumos:

Jauna prasība – LIZ (tai skaitā papuves) 
kopj un kultūraugus tajā audzē, izmantojot 
Latvijas apstākļiem un sugai atbilstošu kop-
šanas agrotehniku (tai skaitā pļaušanas nosa-
cījumus), kā arī nezāļu ierobežošanas pasāku-
mus. Ja papuve ir zeme, kurā neaug neviena 
kultūra, tad tai reizi gadā līdz 15. septembrim 
jābūt uzartai (mehāniski apstrādātai).

 NĀKOTNES IESTRĀDES
PĒC 2013. GADA

Gatavojoties plānošanas periodam no 
2014. līdz 2020. gadam, kurā paredzētas bū-
tiskas izmaiņas atbalsta saņemšanas nosacīju-
mos, pretendējot uz Agrovides atbalstu 2013. 
gadā, būs noteikti atsevišķi precizējumi:

• jaunas saistības varēs uzņemties tikai 
pasākuma „Agrovides maksājumi” apakšpa-
sākumā LDGRS;

• BLA, IDIV, BDUZ, RLZP un BI saistī-
bu periodu (2008. − 2012.) būs tiesības paga-
rināt par vienu gadu parplatību, kas apstipri-
nāta 2012. gadā;

• nebūs tiesību paplašināt platības, par 
kurām ir uzņemtas Agrovides saistības.

Saskaņā ar Regulas Nr. 1974/2006 46. 
pantu atbalsta saņemšanas nosacījumi 
saistību periodiem, kas turpinās pēc 2013. 
gada, var tikt mainīti, lai tos pielāgotu nā-
kamam plānošanas periodam. Ja pretendents 
nevarēs izpildīt piemērojamos nosacījumus, 
saistības pārtrauks un par laika posmu, kurā 
saistības bija spēkā, atbalstu neatprasīs.

2014. gadā BLA atbalstu būs tiesīgs sa-
ņemt pretendents, kurš visu saimniecību ap-

saimniekos saskaņā ar bioloģiskās ražošanas 
prasībām. 

No  2014. gada aramzemē sēto zālāju un 
papuves kopējā platība nedrīkstēs aizņemt 
vairāk par 40% no pieteiktām platībām.

Šie noteikumi vēl nav apstiprināti, bet ir 
saskaņoti ar ZM.

ESOŠAS PRASĪBAS, KURAS DER 
ATCERĒTIES

1. Ja iepriekšējā gadā nepieteicāties at-
balstam vai esat reģistrējies kā jauns LAD 
klients, tāpat, ja esat ieguvis lietošanā jau-
nu LIZ platību, Jums RLP jāiesniedz in-
formācija par apsaimniekotajiem zemes 
gabaliem,norādot platību kadastra numurus, 
uz kuru pamata LAD varētu sagatavot Jums 
nepieciešamās lauku bloku kartes.

2. Atbalstam var pieteikt LIZ platību, 
kas 30.06.2003. bija labā lauksaimniecības 
stāvoklī (izņēmums ir BLA, IDIV, BDUZ un 
RLZP platība, kas atrodas LAD izveidotā at-
sevišķā Agrovides lauku blokā.

Lai izveidotu jaunu Agrovides lauku blo-
ku, līdz 1. maijam pretendentam papīra for-
mātā RLP jāiesniedz aizpildītu Iesniegumu, 
iesniegumu lauku bloku kartes precizēšanai 
un karti, kurā norādītas atbilstošās izmaiņas, 
kurā jaunizveidojamā lauku bloka numurs Ie-
sniegumā norādāms ar “99999 – 99999”.

3. Iesniegšanas termiņš 15. maijs.
P.S. Tāpat kā citus gadus, bloku kartes 

un iesniegumu veidlapas variet pasūtīt Inetai 
6533642, Gundegai (Irši) 65163538.

!!!!! Vēl variet paspēt noslēgt līgumu 
ar LAD, lai pildītu kartes EDS sistēmā. 
Tam ir savas priekšrocības – vienkāršāka 
kļūdu labošana, zīmējot redz kāda platība 
(ha) ir iezīmēta, var apskatīt iepriekšējā 
gadā pieteiktās platības un pārnest noko-
pējot uz šo gadu. Iesniegto var izprintēt un 
uzglabāt.

Programma 
Norises vieta: Aizkraukles pagasta kultūras nams
Datums: 19.04.2012

Laiks Stundu 
skaits Saturs Lektors

11:00- 12:30 1.50 Aktuālākie pasākumi, kurus 
administrē LAD un to atbalsta 
saņemšanas nosacījumi

Lielrīgas RLP vadītāja 
vietniece
Solvita Ķikāne

12:30- 
13:00

0.50 Iepazīšanās ar elektronisko 
pieteikšanās sistēmu un tās 
priekšrocībām, atbalsta iesniegumu 
aizpildīšana.

Lielrīgas RLP ES Tiešo 
maksājumu daļas vadītāja 
Gita Austruma

13:00- 
14:00

1.00 Augkopībā pieejamie pakalpojumi, 
lauku robežu precizēšanas iespējas.

Ilze Skudra (SIA LLKC 
augkopības nodaļas 
vecākā speciāliste)

Kontaktpersona: Valentīna Beča, tālr. 26158775
Lauksaimniecības konsultante Ineta Sproģe

Aizkraukles LLKC nodaļas rīkotais informatīvais seminārs
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Aprīlī – spodrības, tīrības un teritoriju 
sakopšanas mēnesī, kad talkos visa Latvija, 
vēlreiz aicinām suņu saimniekus būt atbildī-
giem un ievērot likumdošanu.

Par suņa atstātajiem ekskrementiem 
atbildīgs saimnieks 

Ministra kabineta noteikumu Nr. 266 
„Labturības prasības mājas (istabas) dzīv-
nieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrē-
šanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācī-
bai” 52.3 punkts paredz, ka mājas (istabas) 
dzīvnieka īpašniekam vai turētājam ir pie-
nākums apdzīvotu vietu teritorijā savākt 
sava mājas dzīvnieka ekskrementus.

Latvijas Administratīvo pārkāpumu 
kodeksa 106. panta „Dzīvnieku turēšanas, 
labturības, izmantošanas un pārvadāša-
nas prasību pārkāpšana”. 

Pamatojoties uz šo normatīvo aktu, par 
dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantoša-
nas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas 
sodu fiziskajām personām no pieciem līdz 
divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām 
personām – no desmit līdz piecsimt latiem. 

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja 
tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc adminis-
tratīvā soda uzlikšanas vai, ja to dēļ nodarīts 
fizisks vai materiāls zaudējums, - uzliek nau-
das sodu fiziskajām personām no desmit 
līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām perso-
nām – no piecsimt līdz tūkstoš latiem. 

Sodus piemēro dzīvnieku turētājiem par 
labturības normu nenodrošināšanu dzīvnie-
kiem. Tātad sodīti par pārkāpumiem, kas 
saistīti ar suņu īpašnieku bezatbildību, kad 

tie nesavāc savu mīluļu „atstāto”, tādējādi 
veicina ne tikai sabiedrisko vietu,  kaimiņa 
īpašuma, bet arī vides piesārņošanu. 

Apkārtējās vides piesārņošanas risku 
iespējams mazināt, vienmēr savācot dzīv-
nieku izkārnījumus, kā arī regulāri dodot 
mājdzīvniekiem prettārpu līdzekļus.

Cik bīstami ir suņu izkārnījumi?
Suņu īpašniekiem nevajadzētu vieglprā-

tīgi izturēties pret savu pienākumu. Pames-
tie izkārnījumi ir gan neglīti, gan arī bīstami 
veselībai. PVD eksperte Iveta Kociņa norāda 
uz vides piesārņojuma risku, kas rodas, suņa 
fekālijām nokļūstot augsnē. Viņa skaidro, 
ka ar tajās esošajiem helmintiem (tārpiem, 
piemēram, cērmēm, lenteņiem, spalīšiem, to 
oliņām) var invadēties (aplipt) citi dzīvnie-
ki un arī cilvēki. Neattārpotā sunī mītošais 
apaļtārps spēj saražot desmitiem tūkstošu oli-
ņu dienā, kas ar suņa izkārnījumiem nonāk 
apkārējā vidē. Ja izkārnījumi netiek savākti, 
oliņas paliek ārējā vidē un pastāv turpmākās 
invadēšanās risks. Suņa cērme var pāriet no 
suņa uz cilvēku, norijot parazīta mikrosko-
piskās oliņas. Vislielāko kaitējumu veselī-
bai nodara cērmju kāpuri, no zarnu trakta 
migrējot organismā. Ja tie nonāk acīs, rodas 
neatgriezenisks kaitējums redzei. Eksperti 
piebilst: ne tikai suņa, bet arī kaķa cērme var 
radīt veselības problēmas cilvēkiem.    

!!! Atgādinām, ka apkārtējās vides pie-
sārņošanas risku iespējams mazināt, vien-
mēr savācot un izmetot dzīvnieku izkārnī-
jumus, kā arī regulāri dodot mājdzīvnie-
kiem prettārpu līdzekļus.

Kokneses Novada Vēstis

LATVENERGO dāvanu kartes
Kokneses novada domes Sociālais dienests jau 

vairāk kā trīs mēnešu garumā izsniedz AS „Latve-
nergo” dāvanu kartes, kuras paredzētas sociāli ma-
zaizsargātām ģimenēm ar bērniem. Dāvanu karšu 
izsniegšanu paredzētajām mērķa grupām uzsākām 
iepriekšējā gada pašās pēdējās dienās.  

Šīs sociālās kampaņas posmā atbalsta mērķa 
grupas ir sociāli mazaizsargātās ģimenes ar bērniem:

1. trūcīgās ģimenes ar bērniem (tās, kuras iepriek-
šējā kampaņas posmā saņēmušas tikai vienu karti);

2. ģimenes ar bērniem invalīdiem, kaut arī šīm 
ģimenēm nav piešķirts trūcīgas ģimenes statuss;

3. ģimenes ar aizbildnībā esošiem bērniem, 
kaut arī šīm ģimenēm nav piešķirts trūcīgas ģime-
nes statuss;

4. daudzbērnu ģimenes, kaut arī šīm ģimenēm 
nav piešķirts trūcīgas ģimenes statuss, taču tikai 
tās, kuras nav saņēmušas kompensāciju par 2400 
kWh AS „Latvenergo” apkalpošanas centros.

Kopumā AS „Latvenergo” un Latvijas Paš-
valdību savienība piešķīra Kokneses novadam 
pieprasītās 180 kartes. Šajos pirmajos trīs mēnešos 
dāvanu kartes ir saņēmušas 78 Kokneses novada 
ģimenes (Koknesē - 42, Bebros - 17, Iršos - 19). 
Kokneses novada administratīvajā teritorijā dzī-
vesvietu deklarējušās attiecīgajām mērķa grupām 
atbilstošās ģimenes dāvinājuma kartes vēl jopro-
jām var saņemt sociālajā dienestā. Lai varētu karti 
saņemt, personai ir jāņem līdzi:

□ personu apliecinošs dokuments, 
□ statusa apliecinājums (trūcīgā statusa izziņa, 

bērna invaliditātes apliecība, bāriņtiesas lēmums 
par aizbildnības nodibināšanu, izziņa par ģimenes 
sastāvu vai cits);

□ elektroenerģijas piegādes līguma numurs (sa-
ņēmējs var norādīt arī citas privātas vai juridiskas 
personas līguma numuru uz apliecinājuma pamata, 
ka viņš tur dzīvo, t.i. īres līguma ar šo personu).

Precīzāku informāciju par neskaidriem jautā-
jumiem, var uzzināt, piezvanot uz sociālo dienes-
tu: vadītājai - 65161812, sociālajiem darbiniekiem 
Kokneses pagastā - 65161811, sociālajai darbinie-
cei Bebru pagastā - 65164340, sociālās palīdzības 
organizatorei Iršu pagastā - 65163673.

 Sociālā dienesta vadītāja
Baiba Tālmane

Katram no mums dzīvē ir brīži, kad viss 
neliekas tik jauki un patīkami kā gribētos. 
Taču pasaule ir tāda, kāda tā ir – un to, kā mēs 
jūtamies, galvenokārt nosaka mūsu attieksme 
pret notiekošo. Veselīgs skats uz dzīvi nav ie-
dzimta īpašība – arī psiholoģiskais komforts 
ir viena no tām lietām, par ko, tāpat kā par 
savu izskatu, ir jārūpējas regulāri. Bet dažreiz 
dzīvē ir tādas situācijas, kuras mēs paši ne-
spējam atrisināt. Un tad ir ieteicams apmek-
lēt psihologu, jo psihologa pamatuzdevums 
ir palīdzēt cilvēkam labāk orientēties dažā-
dās sarežģītās, grūtās dzīves situācijās un 
rast izeju no tām. Piemēram, situācijā, kad ir 
ilgstoši konflikti ar citiem cilvēkiem, ja kāds 
aizskar, pazemo, draud, ja ir zaudēts kāds 
tuvs cilvēks, ja ģimenē ir krīze savstarpējās 
attiecībās. Tagad bieži veidojas situācija, kad 
kāds no ģimenes locekļiem ir spiests doties 
strādāt uz ārzemēm, lai arī pirmajā mirklī 
šķiet, ka ir atrasts labs risinājums, tomēr tas 
līdzi nes arī skumjas, vientulību, apjukumu 
grūtos brīžos, kad nav kam palūgt palīdzību. 
Protams, nav iespējams uzskaitīt visas grū-

tības, ar ko var nākties sastapties dzīvē, un 
katrs no mums tās uztver savādāk. Kļūdaini 
ir domāt, ka pie psihologa ar savām grūtībām 
vēršas tikai vājie, muļķi un „trakie”, patiesī-
bā ir vajadzīga liela drosme, lai uzdrīkstētos 
runāt par savām problēmām. Arī stiprajiem 
cilvēkiem kādreiz nepieciešams atbalsts.

Psihologu var apmeklēt arī tad, ja nav 
īpašu satraukumu, bet ir vēlēšanas kaut ko 
mainīt savā dzīvē, savā raksturā, ieradumos, 
uzlabot attiecības ar sev tuviem cilvēkiem, 
uzlabot saskarsmes iemaņas.

Kad un kādus rezultātus var gaidīt no psi-
hologa konsultācijām? Jo senāka un dziļāka 
problēma, jo ilgāks laiks būs nepieciešams, 
lai kaut ko mainītu. Ieilgušai problēmai ne-
pieciešamais laiks ir vismaz 8 – 10 konsultā-
cijas līdz pat vairākiem gadiem. Ja risināms 
vienkāršāks jautājums, var gūt kādu rezultātu 
jau vienā tikšanās reizē. Agnese Replaira ir 
teikusi: „Nav viegli laimi atrast sevī, un nav 
iespējams to atrast nekur citur”.

Kokneses novada domes Sociālajā die-
nestā ar marta mēnesi darbu ir uzsākusi psi-

holoģe Elita Feodorova. Konsultācijās ir ie-
spēja saņemt psiholoģisku atbalstu un adek-
vātu palīdzību ikvienam, kas nonācis stresa 
situācijā, saskāries ar sāpīgām problēmām 
darbā vai ģimenē. Psihologs strādās, lai palī-
dzētu apmeklētājiem izprast ģimenes būtību 
un vērtības, savstarpējo attiecību veidošanu, 
novērst arvien pieaugošo neiecietību vienam 
pret otru, bezatbildību, konfliktus un izprat-
nes trūkumu ģimenē, kā arī stiprinātu motivā-
ciju jeb vēlēšanos uzlabot situāciju.

Psihologs konsultē Kokneses Ģimenes 
atbalsta dienas centra telpās pirmdienās un 
otrdienās no pl. 10.00 līdz 19.00, pusdien-
laiks no 13.00 līdz 14.00. Iedzīvotāji konsul-
tāciju var pieteikt Kokneses novada domes 
Sociālajā dienestā vai pagastu pārvaldēs pie 
sociālajiem darbiniekiem. Lai nodrošinātu 
klientiem pakalpojuma pieejamību, katra 
mēneša otrā otrdiena būs konsultāciju diena 
Bebros un katra mēneša ceturtā pirmdiena 
būs konsultāciju diena Iršos.

Sociālā dienesta vadītāja
Baiba Tālmane

Satīri aiz sava suņa!

Kokneses novada domes Sociālajā dienestā darbu uzsācis psihologs
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Kokneses Ģimenes atbalsta dienas centrā 
līdz 27. martam bija apskatāma izstāde „Mēs 
varam un darām”, kuru veidojuši Kokneses 
novada cilvēki ar redzes traucējumiem. Iz-
stāde tapusi, pateicoties iespējai piedalīties 
projektā „Sociālās rehabilitācijas pakalpo-
jumu attīstība personām ar redzes traucēju-
miem Latvijā”. Katram dalībniekam projekta 
ietvaros tiek nodrošinātas 200 rehabilitācijas 
stundas, kuras iespējams izmantot radošās un 
praktiskās nodarbībās. 

Viens no projekta mērķiem un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojuma būtība ir nodar-
bības nodrošināt pēc iespējas tuvāk dzīves-
vietai. Projekta dalībniekiem no Kokneses 
novada nodarbības regulāri notiek Ģimenes 
atbalsta dienas centrā (DC). Projekta koordi-
natore Inita Zarkeviča izsaka pateicību DC 
kolektīvam par atbalstu.  Zarkevičas kun-
dze atklāj: „Cilvēki ir ļoti apmierināti ar šī 
projekta piedāvātajām iespējām. Tā ietvaros 
piesaistīti līdzekļi radošu nodarbību nori-
sei, kuru laikā Koknesē gūtas iemaņas ādas 
mākslinieciskajā apstrādē – gatavoti briļļu 
maki, maciņi lupai, naudas maki, pases un 
invalīdu apliecības vāki.  Tāpat floristikas 
programmā dekupāžas tehnikā apdarināti 
dažādi priekšmeti. Gatavojoties svētkiem, 
darināti dekori, Adventa vainagi, Līgo dienas 
pušķi un veidotas kompazīcijas oāzēs. 

Divi projekta dalībnieki no Kokneses 
novada izmanto iespēju apgūt angļu valodu.”

Par projektu
Redzes invalīdiem ir iespēja bez maksas 

iesaistīties projektā „Sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu attīstība personām ar redzes 
traucējumiem Latvijā”, ko atbalsta Eiropas 
Sociālais fonds un finansē valsts. Projekts 
aizsākts 2010. gada rudenī un ilgs līdz 2013.
gada 31.augustam - tas paredz par brīvu or-
ganizēt pasākumus redzes invalīdiem (nere-
dzīgajiem un vājredzīgajiem cilvēkiem) un 
citiem cilvēkiem ar 1. vai 2. grupas invali-
ditāti, kurus norīkojis sertificēts oftalmologs, 
kas apliecina, ka personas redzes asums la-
bāk redzošajai acij ar maksimālu korekciju 
ir zemāks par 0,1 un redzes lauks sašaurinās 
mazāk par 20 grādiem no fiksācijas punkta. 

Projekta realizācijas reģionālais centrs ir 
Jēkabpilī. Reģionā ietilpst arī (bijušie) Ma-
donas un Aizkraukles rajoni. Daļa no projek-

Kokneses Dienas 
centrs pavasarī

Skolēnu brīvdienu nedēļa pagāja raiba 
kā Lieldienu ola… bija gan ārstu diena, 
gan naudas diena (katra DC apmeklētāja 
īpašā nauda aplūkojama DC izstādītē), kā 
arī Vēja diena un Labirintu diena. 

Nav aizmirsta arī lieliskā tradīcija ik 
ceturtdienu gatavot kaut ko gardu… krāsnī 
ceptas siermaizes, vai spageti/cīsiņu as-
toņkājus, kā arī tika krāsotas olas dažādās 
metodēs.

Lieldienu nedēļa mazliet ar plāniem 
pajuka, jo pavasara bacilis bija noķēris 
arī DC darbiniekus un daudzus bērnus, 
tādēļ gan Dziesmu duelis, gan olu krāso-
šana un meklēšana DC teritorijā notiek 
nedēļā pēc Lieldienām, bet tas jau nema-
zina bērnu prieku un azartu piedalīties 
olu kaujās un ierādīt labākos trikus, kā 
uzveikt pretinieku.

Aprīlis ir mēnesis, kad tiek svinētas ne 
tikai Lieldienas un skaitās arī Sulu mēne-
sis, bet visi aicināti piedalīties Lielajā Tal-
kā. Arī DC un Kokneses LSK aktīvisti at-
balsta šo ideju, tādēļ, ja ir vēlme piedalīties  
nāc 21. aprīlī pl.10:00 pie DC ieejas, kur 
būs iespēja saņemt maisus (cimdus pašiem 
jāsagādā) un info par kopjamo teritoriju! 
Pēc labi padarīta darba neiztrūkstoši pie 
DC desu cepšana ugunskurā (ņem līdzi sev 
iecienītas desiņas)! 

DC aktīvi katru otrdienu pl.13:00 no-
tiek Ārstnieciskā vingrošana, kur ikvienam 
ir iespēja pareizi izkustināt visus savus 
muskulīšus pirms pavasara dārza darbiem. 
Dalības maksa 0,50 Ls. Ņem vingrošanas 
paklājiņu, vai palielu frotē dvieli uz kā var 
apgulties un NĀC VINGROT!!!

20.04. DC būs Slēgts – darbinieku mā-
cību sakarā! 

Plānojot jau Maija aktivitātes – 2. 
maijā par un ap Darba svētkiem gan Senio-
ru klubiņā, gan DC apmeklētāju darbos! 

No 7. maija gatavojam pārsteigumus 
māmiņām Mātes dienā un 9. maijā pl.15:00 
Eiropas dienas svinēšana DC.

15. maijā pl.15:00 Ģimenes dienas 
sportiskās aktivitātes DC pagalmā ar kon-
certiņu pl.17:00

Ja rodas kādi jautājumi vai gadījušās 
neskaidrības – zvani 65161740 vai raksti uz 
mūsu jauno e-pastu: dienascentrs@kokne-
se.lv

Radošu ideju un rosīgu pavasari novēl
DC kolektīvs

Bezmaksas iespēja redzes invalīdiem
ta aktivitātēm tiek piedāvātas klientiem pēc 
iespējas tuvāk dzīvesvietai – novadu sociālo 
dienestu telpās. 

Projektā tiek piedāvātas dažādas akti-
vitātes papildus tam, ko jau līdz šim redzes 
invalīdi varēja apgūt bez maksas valsts prog-
rammā. 

Piedāvātās iespējas ir ļoti plašas
Jēkabpils TO klientiem pieejamas šādas 

nodarbības:
 „Psiholoģiskās adaptācijas tre-

niņi”, kurā ietilpst programmas: „Adaptācija 
ģimenē” – ģimenes psihoterapeita konsultācijas 
gan klientam, gan ģimenes locekļiem un „Per-
sonības pašizaugsmes programma” – individu-
ālas vai grupas psihologa nodarbības.  
 „Pašaprūpes iemaņu apguve”, 

kurā ietilpst programmas: „Ēdienu gatavoša-
na, pasniegšana, galda kultūra”, „Pašapkal-
pošanās un mājturība”, „Mājamatniecība”.
 „Tiflotehnikas lietošanas ap-

mācība” 
 „Specializēto datortehnoloģiju 

un komunikācijas tehnoloģiju lietošanas 
apmācība” 
 „Fiziskā un intelektuālā darba 

pamatprasmju apguve” ietver sevī prog-
rammas „Ādas mākslinieciskā apstrāde”, 
„Floristika”, „Bižutērijas izgatavošana”, 
„Rokdarbi”, „Angļu valoda”.
 „Saskarsmes un radošās paš-

izteksmes iemaņu apguve”, tajā ir : Saskars-
mes programma „Svarīgas ir labas idejas” un 
Radošās pašizteiksmes programmas „Dzeja 
un teātris”.
 „Pielāgoto sporta aktivitāšu 

apguve”
Baseina apmeklējums Jēkabpilī centrā 

„Citrus  SPA” 
 „Konsultācijas un palīdzība 

klienta sociālo problēmu risināšanā” 
Pateicoties Eiropas finansējumam, ir 

iespēja attīstīt talantus, prasmes, gūstot mo-
tivāciju pilnveidoties. Tā ir iespēja atrasties 
starp ļaudīm ar līdzīgām problēmām, atbals-
tot citam citu.

Aicina pieteikt dalību projektā
Ir grūti noskaidrot, cik reģionā ir iedzīvo-

tāju ar redzes invaliditāti, un redzes traucēju-
miem, jo šo informāciju liedz iegūt Fizisko 
personu datu aizsardzības likums. Agrāk šo 
cilvēku loku bija vieglāk apzināt, jo VDEĀK 
komisija tūlīt pēc redzes invaliditātes pie-
šķiršanas deva informāciju Latvija neredzīgo 
biedrībai. Tāpēc projekta organizatori gaida 
īpašu atbalstu no sabiedrības un pašiem vāj-
redzīgajiem cilvēkiem.

Tiem, kuri vēlas iesaistīties šajās akti-
vitātēs, vai sīkāk noskaidrot par iespējām 
pilnveidoties šo aktivitāšu ietvaros, jāpiesa-
kās, zvanot projekta „Sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu attīstība personām ar redzes 
traucējumiem Latvijā” reģionālajai koordi-
natorei:

INITAI ZARKEVIČAI pa tālruni 
27040603.

E-pasta adrese inita.zarkevicha@inbox.lv
Aicināti zvanīt ir neredzīgo vai vājre-

dzīgo cilvēku radinieki, draugi vai sociālie 
darbinieki, un pieteikt šos cilvēkus dalībai 
projektā.

Kokneses Novada Vēstis

Izstādē „Mēs varam un darām” bija 
apskatāmi radošo nodarbību laikā

veidotie darbi.
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LSK Kokneses nodaļa pavasarī
LSK Kokneses biedri martā organizēja 2 

radošās darbnīcas: „Lieldienu apsveikumi”, 
kuri aizceļoja pie Kokneses ģimenēm, ku-
rās ir kāds īpašais bērniņš un otra „Lieldienu 
dekori”, pamatā ņemot dekoratīvos ķirbīšus! 
PALDIES visiem brīvprātīgajiem un Ziedu 
studijas „Maranta” dāmai, kura mācīja, kā 
top skaistie dekori.

Tāpat turpinās „Radošās virtuves darbnī-
cas” 2 reizes mēnesī un marta beigās tapa da-
žādi Lieldienu ēdieni, nākamā tikšanās reize 
10. aprīlis pl.17:30 DC virtuvē, bet drošāk se-
kot līdzi afišām uz Kokneses afišu stendiem, 
jo datums var pamainīties.

PALDIES visiem Kokneses novada ie-
dzīvotājiem, kuri bija aktīvi „Donordienu” 
atbalstītāji un ATVAINOJAMIES tiem, kurus 
Donorcentrs aizraidīja prom, jo nebija gatavi, 
ka Koknesē ir tik daudz gribētāju nodot asi-
nis. Situācija bija izveidojusies tāda saspīlēta 
tikai tādēļ, ka vairāk kā gadu Koknesē nebija 
šāda diena bijusi. Mēģināsim sarīkot vēl vis-
maz vienu reizi gan Bebru pašvaldībā, gan 
Kokneses pašvaldībā Donordienas, lai brīv-
prātīgais darbs nenorimtu.

Nākamajā ikmēneša sapulcē, kas notiks 
11. aprīlī, lemsim par šādiem jautājumiem – 
kad rīkot un vai vajag vispār „Drēbju dienas”, 
par Donordienu, par Lielo talku un Pārtikas 
akcijām – Eiropas pakas, Paēdušai Latvijai.

Informējam Kokneses iedzīvotājus, ka 
Eiropas paku krājumi iet uz beigām un ap-
rīlī vēl dalīsim to, kas palicis, klāt jaunas ne-
tiks vestas, jo LSK brīvprātīgie paku dalītāji 
ņems atvaļinājumu, līdz nāks jaunās pakas ne 
ātrāk kā vasarā. Esiet aktīvi un sāciet piedo-
māt iekopt mazdārziņus, lai paši vairotu savu 
labklājību un būtu tuvāk pie dabas.

Ja radušies jautājumi/ ieteikumi / ne-
skaidrības, nāc uz mūsu sapulci vai raksti e-
pastu: lskkoknese@koknese.lv

Vēlot krāsainu pavasari un būt aktīviem 
brīvprātīgajiem LSK Kokneses aktīvisti.

Kokneses „Pīlādzītis” plānotie 
darbiņi pavasarī! 

Raiba un krāsaina bija tikšanās 4. aprīlī, kad 
tika sumināti vairāki klubiņa biedri ar viņu īpa-
šajām dienām, kā arī ieskandinātas jau Lieldie-
nas… jo šai dienā saulīte mijās ar mākoņiem un 
sniegu, kas pavasarim ir ļoti raksturīgi.

Tika lemts par vasaras ekskursiju, kas no-
tiks 12.jūlijā un virziens būs Kurzeme ar nosau-
kumu „…bet labāk tomēr smejiet, kad suitiem 
cauri ejiet…”, kur būs iespēja tikties ar īstām 
suitu sievām un citi jaukumi. Sīkāka informā-
cija par maršrutu, cenām un pieteikšanās iespē-
jām nākamajā Kokneses novada avīzē.

Nākamās tikšanās reizes klubiņā:
• 19. aprīlī pl. 12:00 „Foto arhīvu die-

na” – kad lūkosimies daudzajās bildēs, kas 
tapušas šajā gadā mūsu tikšanās reizē, lai 
kopīgi lemtu, ko likt arhīvā un ko katrs pats 
vēlas savos albūmos redzēt. Ēdam visu, kas 
zaļš un tikko dīdzis!!! 

• 2. maijs pl. 12:00 „Darba svētkus pa-
vadot un mātes dienu sagaidot”  - dzeja un 
vēl kāds pārsteigums!

• 15. maijs pl. 12:00 Ģimenes dienas ie-
tvaros tikšanās ar psihologu – Elitu Feodorovu.

Senioru klubiņš „Pīlādzītis”

23. martā Kokneses novada domes Ģime-
nes krīzes centrā „Dzeguzīte” notika jaunas 
struktūrvienības – Sociālās pansijas, svinīga 
atklāšana. Līdz šim „Dzeguzītē” darbojās 
šādas struktūrvienības - bērnu nams, atbalsta 
nodaļa ģimenēm ar bērniem un pirmsskolas 
rotaļu grupa. 

Katram ir savs dzīves gājums un vissva-
rīgākā ir drošības sajūta, sajūta, ka esi kādam 
vajadzīgs. Jaunajā pansijā klienti dzīvo mā-
jīgās un labiekārtotās telpās, saņemot indi-
viduālu aprūpi. Ir izveidota plaša bibliotēka, 
klientiem ir iespēja skatīties iemīļotos televī-
zijas raidījumus, doties nelielās pastaigās un 
pavadīt savu laiku, nodarbojoties ar sev tīka-
mām nodarbēm.

No pirmajām dienām Sociālajā pansijā 
mīt Marjana. Darbinieku jautājumam: ,,Kā 
jūties?” ikreiz seko viņas smaids, jo ne viss 
ir izsakāms vārdos. Savas izjūtas paužot, 
Marjana raksta:

,,Nevajag daudz, pavisam maz, tikai 
nieku, lai mirdzošs mirklis nestu prieku. Es 
,,Dzeguzītē” nodzīvoju veselu mēnesi, tas 
ir pagājis kā viena diena manā mūžā. Jūtos 
kā Paradīzē. Tikai caur mīlestību, lai visiem 
stipra veselība un izturība!”

Svinīgi atklājot Sociālo pansiju,  ĢKC 
„Dzeguzīte” direktore Inga Ķieģele teic: 
„Katra diena ir skaista ar to, ka tā ir diena, 
diena pavasarī, diena, kad viss sāk mosties, 
kad nokūst biezā sniega sega un viss zaļo. 
Ir pavasaris, laiks, kad spožāk spīd saule 
un cilvēki visapkārt ir labā noskaņojumā. 
Katrs pirmais asniņš liek mums pasmaidīt 
un ne velti pavasaris mums asociējas ar 
vārdu – mīlestība. Šo dienu „Dzeguzītes” 

kalendārā atzīmēsim kā īpašu, jo durvis 
tiek vērtas jaunai struktūrvienībai – Sociā-
lajai pansijai”.

Uz pansijas svinīgu atklāšanu – lentas 
griešanu, tika aicināts Kokneses novada 
domes priekšsēdētājs Dainis Vingris, pan-
sijas pirmā iemītniece Marjana Gadecka 
un ĢKC darbinieki. Cilvēks ir un tas aug 
un nobriest mijiedarbībā ar līdzcilvēkiem, 
ar dabu, ar Dievu. ĢKC direktore Inga 
Ķieģele aicināja Aizkraukles evaņģeliski 
luteriskās draudzes mācītāju Ainaru Spriņ-
ģi ienest svētību jaunajās mājās – Sociālās 
pansijas telpās.

Muzikālu sveicienu kokles skanējumā 
veltījaVelga Feldmane.

Gādība par Sociālās pansijas darbu uzti-
cēta ĢKC „Dzeguzīte” darbiniecei Birutai. 
Nododot Sociālās pansijas simbolisko atslē-
gu, direktore vēl: „Lai izdodas iekrāsot katru 
dienu, lai netrūkst ne krāsu, ne izdomas, pa-
veicot labus darbus, pasakot labus vārdus un 
gluži vienkārši – pasmaidot.”

Pasākuma noslēgumā ĢKC kolektīvu un 
pirmo iemītnieci Sociālajā pansijā sveica un 
veiksmi vēlēja viesi, kuru vidū bija gan Kok-
neses novada domes pārstāvji un deputāti, 
gan viesi no novada Sociālā dienesta, Pērses 
pamatskolas un Kokneses speciālās internāt-
pamastkolas – attīstības centra.

Mīlestība, iejūtība, labs vārds ir solis 
uz iespēju cilvēkam atplaukt un nejusties 
vientuļam. ĢKC „Dzeguzīte” direktore 
Inga Ķieģele izsaka pateicību visiem, kas 
sniedz atbalstu – tas dod spēku aizvien jau-
nām idejām!

Teksts un foto Anita Šmite

Atklāta Sociālā pansija Iršu pagastā

Pansijas svinīgajā atklāšanā. No kreisās:  Ina Šlesere, Inga Ķieģele, Marjana Gadecka, 
Dainis Vingris un Iveta Ostrovska.
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kuLtūra

2012. gada februārī un martā visā Latvijā 
norisinājās Latvijas amatierteātru iestudēju-
mu skates. Piecos Latvijas reģionos eksperti 
noskatījušies un izvērtējuši kopumā 53 izrā-
des. Sešu labāko vidū iekļuva arī Kokneses 
amatierteātris  ar Sandijas Kalniņas izrādi 
„Metāla ziedi”, režisore Inguna Strazdiņa un 
ieguva tiesības piedalīties GADA IZRĀDE 
2011 finālā Dailes teātrī.

1. aprīlī koknesieši devās uz Dailes teāt-

ri, un visas dienas garumā piedalījās Latvi-
jas amatierteātru iestudējumu parādē - teātra 
svētkos, kur skatītājiem bija iespēja redzēt 
reģionālajās skatēs izvirzītos amatierteātru 
iestudējumus.

Par „Gada izrādi 2011” kļuva Liepājas 
Metalurgu Tautas teātra drosmīgā interpretā-
cija Raiņa lugai „Pūt, vējiņi!” (režisore Daina 
Kandevica). 

Skates „Gada izrāde 2011” finālu vērtē-

ja teātra zinātniece, mākslas zinātņu doktore 
Edīte Tišheizere, Latvijas Kultūras akadēmi-
jas rektors, profesors Jānis Siliņš un režisors 
Valters Sīlis. 

Latvijas amatierteātru iestudējumu skati 
„Gada izrāde 2011” rīkoja Kultūrizglītības 
un nemateriālā mantojuma centrs. Atbalstīja 
– lieldraugs Latvijas Dzelzceļš, kā arī Latvija 
Statoil un Sixt. 

Kokneses Novada Vēstis

Pavasara Māras diena ir diena, kad koki 
sajūt sāpes, tādēļ tos nedrīkst cirst vai griezt. 
Mums tā ir sēru diena – komunistiskā genocīda 
upuru piemiņas diena. Tāpat kā koks šajā die-
nā sajūt sāpes, tā sāp un brūces nesadzīst tiem, 
kuriem atņēma tēva mājas un laimīgu rītdienu. 
Latvijas likteņa līnijā neizdzēšama sāpju zīme 
atgādina – ir pagājuši 63 gadi kopš 1949. gada 
25. marta, kad notika visplašākā Latvijas ie-
dzīvotāju izsūtīšana uz Sibīriju un citiem attā-
liem Padomju Savienības reģioniem, aptuveni 
44 000 cilvēku – ģimenes ar bērniem un sirm-
galvjiem tika aizvesti svešumā.

25. marta priekšpusdienā uz mazu at-
ceres brīdi pie Piemiņas akmens represijās 
cietušajiem Bebru pagastā pulcējās bebrēnie-
ši – represētie, viņu tuvinieki un atbalstītāji. 
Atcerēties, atgādināt un pieminēt traģiskās 
Latvijas vēstures lappuses aicināja Bebru pa-
gasta pārvaldes vadītāja Ilze Pabērza. Bebru 
pagasta represēto grupas vadītāja Antoņina 
Midega lūdza ar klusuma brīdi pieminēt ne-
sen mūžībā aizsaukto represēto nodaļas bied-
ru Jāni Rīdereru. Iedegtās sveču liesmiņas, 
pūpolzari un pavasara ziedi lietainajā dienā 
sasildīja Piemiņas akmeni.

Turpinājumā bebrēnieši piedalījās piemi-
ņas pasākumā Koknesē. Pasākums iesākās pie 
koknesiešu Piemiņas akmens pie Kokneses 
kultūras nama. Pēc kopīgi nodziedātas tau-
tas lūgšanas, klātesošos uzrunāja Kokneses 
novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris: 

„Šajā piemiņas brīdī, lai ar klusu pateicību 
pieminām tos, kuru dzīvības izdzisa tālumā no 
Dzimtenes, kuru sapnis par Latviju, dus sve-
šā zemē, šodien lai mūsu cieņu un pateicību 
sadzird tie, kuri izturēja un atgriezās mājās, 
bet nav vairs mūsu vidū. Paldies jums visiem, 
Kokneses novada represētajiem, par jūsu pār-
ciesto bērnību, par smagajiem jaunības ga-
diem Sibīrijā, par to, ka esat kopā ar mums, jo 
tieši jūs vislabāk zināt, cik vērts ir maizes rie-
ciens, cik sirdij dārgs katrs tēvzemes stūrītis. 
Novēlu jums stipru veselību, bet mums jāmā-
cās no jums gara spēks un Dzimtenes mīlestī-
ba”. Savas pārdomas, pieminot šos traģiskos 
notikumus, izteica Kokneses novada represēto 
valdes priekšsēdētājs Andris Freimanis.

Kultūras nama zālē ar vēsturisku apska-
tu – prezentāciju „1949. gada deportācija 
Latvijā: no sagatavošanās līdz reabilitācijai” 
pasākuma dalībniekus iepazīstināja Andreja 
Upīša Skrīveru vidusskolas jaunais vēstures 
skolotājs Edgars Bērziņš. Pēc LU absolvēša-
nas Edgaram pirmais darba gads būs aizritē-
jis Skrīveros, bet ar Bebriem viņam saistās 
bērnības laiks un skolas gadi Bebru pamat-
skolā. Viņš jau vairākkārt ir piedalījies dažā-
dos atceres pasākumos mūsu novadā. Savā 
prezentācijā Edgars Bērziņš izmantoja LVVA 
materiālus, tēlaini atklājot un izskaidrojot 
1949. gada 25. marta notikumus Latvijas vēs-
tures gaitas kontekstā.

Vēsture jaunajai paaudzei nav jāmācās 

Kokneses amatierteātra izrāde „Metāla ziedi” Gada izrādes 2011 finālā

Piemiņas pasākums pavasara Māras dienā
tikai no vēstures grāmatām, tā ir jāsadzird, 
jāsaredz, jāsajūt. Ar šādu Kokneses novada 
represēto nodaļas biedres Līzas Zukules aici-
nājumu, pieminot 1949. gada 25. marta tra-
ģiskos notikumus, Kokneses novada represēto 
nodaļa mēnesi iepriekš bija izsludinājusi kon-
kursu novada mācību iestādēs, ar mērķi rosi-
nāt skolēnus izzināt un izpētīt savas ģimenes 
vai dzimtas saistību ar notikumiem pirms 63 
gadiem, noskaidrot kā tapuši Piemiņas akmeņi 
Bebros un Koknesē, izteikt savas domas par 
tautas vienotību un tēvzemes mīlestību. Kok-
neses novada represēto nodaļa pateicās par at-
saucību visiem konkursa dalībniekiem un viņu 
ģimenēm par atbalstu, kā arī par palīdzību 
skolēnu rosināšanā vēstures skolotājām: Val-
dai Kalniņai, Baibai Keišai un Ievai Puniņai. 
Par piedalīšanos konkursā Kokneses novada 
domes priekšsēdētājs Dainis Vingris jauna-
jiem vēstures pētniekiem no I. Gaiša Kokne-
ses vidusskolas: Matīsam Baikovam, Līnai 
Rudzonei, Sanitai Karlušai, Jānim Graudam, 
Līvai Vitenbergai, Emīlam Bitem, Dāvim un 
Aivim Dobrikiem, Pērses pamatskolas skolē-
niem Klāvam un Krišum Rudzoniem, Bebru 
pamatskolas skolēnam Jurim Bērziņam, Vec-
bebru Profesionālās vidusskolas audzēknēm 
Sintijai Kalniņai un Sandai Naudiņai uzdā-
vināja Kokneses sporta centra dāvanu kar-
tes. Konkursa dalībniekiem pateicās arī LU 
studente Kristīne Cerbule, kura iesaistījusies 
Likteņdārza darbībā un Kokneses novada re-
presēto atmiņu stāstu vākšanā un apkopošanā. 
Kristīne Cerbule klātesošos iepazīstināja ar 
sagatavoto prezentāciju „Likteņdārza stāsti”. 
Arī konkursa dalībnieku darbi tiks izmantoti 
projektā „Likteņdārza stāsti”.

„Tālumā no Dzimtenes, dziesma bija tā, 
kas deva garīgu spēku un palīdzēja izdzīvot”, 
piesakot Kokneses pūtēju orķestra koncertu, 
sacīja kultūras nama direktore Inguna Straz-
diņa. Pēc mazliet smeldzīgiem un liriskiem 
saksofonistu skaņdarbiem, pūtēju orķestris, 
Ziedoņa Puķīša vadībā, spēlēja tautā iemīļotu 
dziesmu melodijas, kurām atraktīvais orķes-
tra vadītājs aicināja dziedāt līdzi. Valsis „Zi-
lais lakatiņš” un citas vecākai paaudzei sirdij 
tuvas melodijas domās lika atgriezties jaunī-
bas dienās. Skatītāju sirsnīgie aplausi bija pa-
teicības apliecinājums mūziķu sniegumam.

Pasākuma izskaņā, pie kafijas tases, rai-
sījās atmiņu stāsti un izskanēja pārliecība, ka 
jaunā paaudze neaizmirsīs tautas likteņgaitas.

Kokneses Novada Vēstis

Piemiņas brīdis. Pagājuši 63 gadi kopš 1949. gada 25. marta, kad notika visplašākā 
Latvijas iedzīvotāju izsūtīšana uz Sibīriju un citiem attāliem

Padomju Savienības reģioniem.
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No 2. - 15. martam Latvijas publiskajās 
bibliotēkās norisinājās jau otrās Monētu die-
nas. Šī bija iespēja ne vien nobalsot par sev 
tīkamo monētu, atminēt sarežģītu krustvār-
du mīklu ar 22 jautājumiem, bet arī uzzināt 
daudz interesanta par naudas vēsturi. Pavi-
sam šajā pasākumā iesaistījās 53 interesenti, 
20 no viņiem atminēja arī krustvārdu mīklu! 
Pateicoties viņiem, Kokneses bibliotēka ir 
astotā aktīvākā starp Latvijas bibliotēkām. 
Īpašs paldies Dienas centra mazajiem minē-
tājiem par ieinteresētību! Tagad gaidīsim vi-
sas akcijas noslēgumu aprīlī!

No 26. - 30. martam mūsu bibliotēkas ap-
meklētāji aktīvi piedalījās E-prasmju nedēļā. 

Šogad tajā iesaistījās 36 Eiropas valstis, par 
galveno izvirzot tematiku – E-prasmes no-
darbinātībai un personiskai izaugsmei. Visu 
nedēļu mēs aktīvi sekojām E-prasmju nedēļas 
skaitītājam, skatījāmies tiešraidi bibliotekā-
riem. Kopumā šajā akcijā iesaistījās 41 pieau-
gušais un 17 bērni, pārbaudot savas zināšanas 
par datorprasmēm, izpildot īpašu barometru. 
Apmeklētājus iepazīstinājām ar bibliotēku sis-
tēmas Alise pašapkalpošanās iespējām, e-pa-
kalpojumiem  www.latvija.lv,  www.latvener-
go.lv, banku pakalpojumiem, www.Lettonika.
lv iespējām, parādījām, kā darbojas Twwitter, 
Facebook, kā var atrast sev vēlamo teātra iz-
rādi, nopirkt biļeti uz to, atrodoties pie datora, 

u.c. Jāatzīmē, ka šī nedēļa bija tiešām intere-
santa un jautājumiem piepildīta!

Atbalstījām LBB Jauno speciālistu sek-
cijas joku akciju, kurā piedalījās 16 Latvijas 
bibliotēkas un iekļuvām pat labāko joku stās-
tu topā!

Šobrīd turpinām kopā ar lasītājiem veidot 
cimdu, dūraiņu izstādi. Par vienu no intere-
santākajiem eksponātiem ir kļuvis 37 gadus 
vecs cimdu pāris, kuru darinājusi Tautas 
Daiļamata meistare Arta Maņa Kalniņa. Pal-
dies visiem, īpaši Blauu ģimenei, Baibai Tāl-
manei, par atsaucību! 

Kokneses pagasta bibliotēkas 
bibliotekāre Ingrīda Višķere

Marts
20. martā Latvijas Nacionālajā operā 

notika Likteņdārzam veltīts labdarības pasā-
kums – koncerts „Latviešu mūzikas dārzs” un 
mākslas darbu izsole. 23. marta vakarā to bija 
iespēja noskatīties arī Latvijas Televīzijas 1. 
programmā, un skatītāji tika aicināti zvanīt 
pa ziedojumu tālruni un atbalstīt Likteņdārza 
tapšanu. Kopumā ziedojumus un ienākumos 
no biļešu tirdzniecības tika saņemti gandrīz 
Ls 63 000, kas tiks ieguldīti Likteņdārza am-
fiteātra būvniecības turpināšanā. „Kokneses 
fonds” šādus pasākumus plāno rīkot katru 
gadu līdz pat 2018. gadam, kad Likteņdār-
zam ir jātop gatavam kā mūsu visu kopīgai 
dāvanai Latvijai 100. dzimšanas dienā. 

21. martā Fondā viesojās Jānis Spārniņš 
no Pļaviņām un, sekojot iepriekšējā gada laba-
jām tradīcijām, kad Gio Saule no Skrīveriem, 
kura viņš dzīvo pa vasarām, dāvināja Lik-
teņdārzam savus kompaktdiskus un Rīdereru 
ģimene no Bormaņiem – savu grāmatu, uzdā-
vināja savu grāmatu „Mūsu laiks”. Grāmata 
par ziedojumiem būs pieejama Likteņdārzā, 
kā arī ar tās autora akceptu tiks dāvināta Lik-
teņdārza atbalstītājiem. Jānis Spārniņš dzimis 
1937. gadā Aiviekstes pagastā, Jēkabpils ap-
riņķī. Viņa skolas un darba gadi ir saistīti ar 
Pļaviņām. Paralēli strādājot un mācoties, J. 
Spārniņš pievērsies literatūrai. Daudz lasījis 
un pašizglītojies. 1950. gados uzrakstīti pirmie 
dzejoļi. Viņa publikācijas par dažādām tēmām 
lasāmas preses izdevumos. 2008. gadā izdo-
ta dzejoļu grāmata „Zemes un debess balss”. 
Otra grāmata „Mūsu laiks” nākusi klajā 2010. 
gadā. Sadarbībā ar Gio Sauli tapušas vairā-
kas dziesmas par dažādām tēmām. Izdoti arī 

dziesmu albumi. J. Spārniņam ir tuva arī foto 
māksla. Ar fotogrāfisku izteiksmi papildinā-
ti vairāki dzejas darbi.   

25. martā – Komunistiskā genocīda upu-
ru piemiņas dienā – Fonda pārstāvji bija aici-
nāti uz Koknesi un Madonu. „Kokneses fon-
da” padomes priekšsēdētājs Vilis Vītols pie-
dalījās Madonas politiski represēto nodaļas 
rīkotajā piemiņas pasākumā, savukārt Fonda 
pārstāve Kristīne Cerbule viesojās piemiņas 
pasākumā Koknesē. 

26. martā „Kokneses fonds” piedalī-
jās Latvijas Okupācijas muzeja rīkotajā kon-
ferencē „Latvijas Okupācijas muzeja Audio-
vizuālo materiālu krātuves 2000. videoliecības 
ieraksts”. Konference tika rīkota ar mērķi ie-
pazīstināt tās dalībniekus ar Okupācijas mu-
zeja audiovizuālo materiālu krātuves darbību, 
tās nozīmību un izmantošanas iespējām.

27. martā jau trešo gadu pēc kārtas no-
tika Likteņdārza projekta prezentācija semi-
nārā skolēnu patriotisma un pilsoniskās au-
dzināšanas pasākumu cikla „Mana Latvija” 
pašvaldību koordinatoriem Valsts izglītības 
satura centrā. Šoreiz seminārā ar priekšlasīju-
mu uzstāties bija aicināts „Kokneses fonda” 
padomes priekšsēdētājs Vilis Vītols. Par sko-
lēnu iespējām iesaistīties Likteņdārza veido-
šanā un iespēju piedalīties sociālajā projektā 
„Dāvini savai Latvijai!”, kas tiks īstenots 
sadarbībā ar ilggadējiem Likteņdārza atbals-
tītājiem - AS „Latvijas valsts meži”, „Latvi-
jas Pasts” un Valsts izglītības satura centru 
un šogad no jauna - sadarbojoties ar Rīgas 
DINAMO, pastāstīja Fonda valdes priekš-
sēdētāja Valda Auziņa. Nākamā prezentācija 
VISC plānota 17. aprīlī. 

Aprīlis 
Jau 1. aprīlī Likteņdārzs saņēma savus 

pirmos apmeklētājus - bērnu jaunatnes centru 
„Auseklis” - kas iestādīja pirmo kociņu šajā 
sezonā. 

2. aprīlī Eiropas Sociālā fonda projekta 
„Darba praktizēšanas pasākumu nodrošinā-
šana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un 
uzturēšanai” ietvaros Likteņdārzā jau trešo 
gadu pēc kārtas darbu sāka astoņi t.s. sti-
pendiāti. Tāpat kā iepriekšējos gados, plāno-
tais darba periods ir seši mēneši. Stipendiāti 
tiks iesaistīti Likteņdārza uzturēšanā un dār-
za infrastruktūras uzlabošanā. 

11. aprīlī Jumpravas vidusskolā notika 
„Kokneses fonda” valdes locekļa Bruno Cī-
ruļa Likteņdārza prezentācija tuvāko novadu 
skolēnu pašpārvaldēm. Prezentācijas laikā 
skolēnu pašpārvaldes iepazīstinātas ar iespē-
jām iesaistīties Likteņdārza tapšanā.

15. aprīļa svētdienā Likteņdārzu apmek-
lēt plāno ES brīvprātīgā darba organizāciju 
pārstāvji, lai iepazītos ar Likteņdārza projek-
tu, kā arī dalītos pieredzē Eiropas brīvprātīgā 
darba jomā. Vizīti organizē biedrības „Lat-
vijas Samariešu apvienības” pārstāve Lau-
ra Bulmane.

*** 
Lai palīdzētu tapt Likteņdārzam kā mūsu 

dāvanai Latvijai 100 gadu dzimšanas dienā, 
katrs ir aicināts līdzdarboties - iegādājoties 
ziedojumu zīmes, piezvanot uz pastāvīgo zie-
dojumu tālruni 9000 6787, iestādot koku, at-
vedot pelēko akmeni Likteņdārza amfiteātrim 
vai ziedojot līdzekļus uz Likteņdārza norēķi-
nu kontu. Tuvāka informācija par projektu – 
www.liktendarzs.lv.

Ir noslēgusies Eiropas E-prasmju nedēļa. 
Nedēļas pasākumos īpašs uzsvars tika likts uz 
jauniešu izglītošanu un karjeras iespējām sais-
tībā ar e-prasmju uzlabošanu. Iršu pagasta bib-
liotēkā TIK iemaņas un prasmes apguva Pērses 
pamatskolas skolēni un pagasta jaunieši (attēlā).

Pirmsskolas vecuma bērni iepazinās ar pasaku 
portālu – pasaku kino – skatījās filmas, bet kad no-
gura, labprāt bērnu stūrītī skatījās bilžu grāmatas.

Sarunās ar jauniešiem noskaidroju, ka 
viņi prot izveidot e-pastu, ļoti labi orientējas 
draugiem.lv, twitter com, youtube.com. Bet, 
veicot zināšanu pārbaudi ar e-GUARDIAN 
barometru, atklājās, ka daudziem bibliotēkas 

lietotājiem ir krietni jāpapildina zināšanas un 
prasmes IKT drošības jautājumos.

Pieaugušajiem E-prasmju nedēļas ietva-
ros bibliotēka piedāvāja iepazīties ar internet-
banku un kā tajā veikt maksājumus. Jāatzīst, 
ka iedzīvotāju interese par šo tēmu nebija 
liela, vēl joprojām tiek dota priekšroka mak-
sājumu veikšanai pasta nodaļā.

Eiropas E-prasmju nedēļa Latvijā notiek 
jau trešo gadu un man prieks, ka šogad bija 
daudz interesentu, kas atbalstīja šo informatī-
vo kampaņu bibliotēkā.

Foto un teksts Iršu pagasta bibliotēkas 
vadītāja Dace Grele

Likteņdārza aktivitātes martā un aprīlī

Marta  aktivitātes Kokneses pagasta un bērnu bibliotēkās

E-prasmju nedēļa Iršu pagasta bibliotēkā
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Paldies Kokneses novada domes 
Komunālajai nodaļai par radīto 
pirmssvētku noskaņa Kokneses 

novada domes ēkā!

„Ja zaļi Ziemassvētki, būs baltas Liel-
dienas” – jau senatnē atklājuši laika zīmju 
pētnieki un par ko pārliecinājāmies Pirmajās 
Lieldienās. Bet, tas netraucēja svētkus svinēt! 
Lai vasarā odi nelīstu acīs un būtu auglīgs ra-
žas gads, lieli un mazi izšūpojās „Galdiņu” 
šūpolēs. Atnācējus muzeja pagalmā sagaidī-

ja omulīga zaķu ģimene un vēl viens ražena 
auguma zaķis, ar kuru bildēties gribētāju ne-
trūka. Šos Lieldienu zaķus un garaušus pie 
pagasta pārvaldes svētku noskaņai darināja 
komunālās nodaļas vīri. Paldies viņiem par 
atsaucību un radīt prieku!

Kokneses Novada Vēstis

Kokneses Zaļā tirgus laukumā 
Lieldienas ieskandināja un 

iedejoja folkloras kopa „Urgas” un 
spēlmaņu kopa „Skutelnieki”.

Lieldienu tirdziņš Koknesē.

Tradīcija, kuru it īpaši gaida mazie 
koknesieši – olu ripināšanas sacensības 

tirgus laukumā.
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izgLītība

2. martā Rīgā norisinājās atklātā valsts 
vācu valodas olimpiāde sestajām klasēm, uz 
kuru devās arī Ilmāra Gaiša Kokneses vidus-
skolas 6. a klases skolēns Otto Asmuss. Otto 
atgriezās ar ļoti labiem panākumiem - olim-
piādē iegūta 1. vieta.

28. martā Preiļu Valsts ģimnāzijā notika 
reģionālā vācu valodas olimpiāde 8. klasēm. 
Kokneses novadam atbilstošajā reģionā ie-

tverti arī Gulbenes, Madonas, Preiļu, Līvānu, 
Jēkabpils, Pļaviņu, Aizkraukles, Lielvārdes 
un Ogres novadi.

Lai gan Otto mācās tikai sestajā klasē, arī 
astoto klašu grupā reģionā Otto palika nepār-
spēts un ieguva 1. vietu!

Sveicam Otto Asmusu un skolotāju Sar-
mīti Stepi ar gūtajiem panākumiem!

Kokneses Novada Vēstis

1. aprīlī Rīgas Latviešu biedrības Līgo 
zālē notika stāstnieku konkursa „Anekdošu 
virpulis 2012”fināls, kuru rīkoja Rīgas Lat-
viešu biedrības Folkloras komisija sadarbībā 
ar Valsts izglītības satura centru un tradicio-
nālās kultūras biedrību „Aprika”.

Tajā piedalījās labākie stāstnieki vecumā 
no 7-18 gadiem. Dalībnieki pārstāvēja da-
žādus Latvijas novadus. Tiesības piedalīties 
finālā skolēni izcīnījuši savu skolu un nova-
du jokotāju sacīkstēs. „Anekdošu virpulis” 
ir bērnu un jauniešu tradicionālās kultūras 
apgūšanas programmas „Pulkā eimu, pulkā 
teku” sastāvdaļa.

Pasākuma mērķis ir palūkoties uz sevi 
un apkārt notiekošo no smieklu perspektīvas, 
jokošanas un anekdošu stāstīšanas mutvārdu 
tradīciju kopšana un pārmantošana. Stāstnie-
ku konkursa „Anekdošu virpulis” fināls ir 
lieliska iespēja baudīt anekdotes jauno stāst-
nieku izpildījumā un pēc tam tās stāstīt tālāk, 
uzlabojot noskaņojumu sev un līdzcilvēkiem.

Konkursu vērtēja Latviešu folkloras 
krātuves speciālisti Guntis Pakalns un Aldis 
Pūtelis, Iveta un Vidvuds Medeņi no Latvi-

jas Radio, Daina Roze un Andrejs Svilāns no 
Nacionālā Botāniskā dārza Salaspilī, skolotā-
ja Iveta Irbe.

Aktīvi smīdinātāji un stāstītāji ir arī kok-
nesieši. Kā atklāj I. Gaiša Kokneses vidus-
skolas skolotāja Inguna Žogota, „Jokot - tas 
nav viegli! Tā jokot, ka citi smej kā kutināti 
- vēl grūtāk, bet mūsējie to mācās!”

No Rīgas ar saņemtajiem tituliem un 
iegūtajām balvām atgriezās 6 Ilmāra Gai-
ša Kokneses vidusskolas skolēni: 

• Atis Āre, 5.b klase - mazais smīdinātājs
• Linda Lielauza, 4.b klase - mazā smī-

dinātāja
• Laura Putniņa, 3.a klase - mazā smī-

dinātāja
• Elīza Matušonoka, 3.a klase - mazā 

smīdinātāja
• Zigmārs Vinovskis, 3.b klase - ekse-

lentais smīdinātājs
• Gusts Doniks, 1.b klase - lielais smī-

dinātājs
Sveicam visus finālistus ar iegūtajiem ti-

tuliem!
Kokneses Novada Vēstis

Kokneses novada 
skolēniem labi 
panākumi ZPD 
konkursā

2012. gada 20. martā skolēnu zinātnis-
ki pētniecisko darbu konkursā – konferen-
cē Jelgavā, Zemgales reģiona kompetenču 
attīstības centrā ar 147 darbiem 19 sekcijās 
piedalījās vairāk nekā 180 skolēnu. Konkursā 
godam tika pārstāvēts arī Kokneses novads.

Jau pirms konkursa skolēnu izstrādātie 
zinātniski pētnieciskie darbi tika žūrijai iesū-
tīti izvērtēšanai elektroniskā veidā. Ar visvai-
rāk darbiem pārstāvētajā bioloģijas sekcijā 
pirmo vietu ieguva Ilmāra Gaiša Kokneses 
vidusskolas 12.c klases skolniece Sanita 
Karluša ar darbu „Lapu plātņu daudzveidība 
Kokneses parkā” (skolotāja Sandra Māliņa). 
Darbam tika pievienota arī Sanitas izstrādātā 
plašā lapu plātņu kolekcija. Sanitai tika pie-
šķirts LLU Apliecinājums par tiesībām šo-
gad, vai nākamajā gadā iestāties universitātes 
pirmajā kursā ārpus konkursa. Skolnieces 
darbs tika izvirzīt uz valsti. Uz valsti tika iz-
virzīts arī Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas 
12.a klases skolnieka Jāņa Grauda zinātniski 
pētnieciskais darbs „Smagā mūzika un tās 
popularitāte I.Gaiša Kokneses vidusskolā”, 
kurš ieguva trešo vietu Mākslas zinātnes un 
kulturoloģijas sekcijā (skolotāja Inita Asarī-
te). I. Gaiša Kokneses vidusskolas 12.a kla-
ses skolnieces Ievas Igaunes darbs „Māks-
līgo un donoru asiņu pielietojums” ieguva 
atzinību bioloģijas sekcijā (skolotāja Sandra 
Māliņa). Savukārt 12. klases skolnieces Lau-
ras Lejiņas darbs „Hokejs mūsdienu Latvijā” 
saņēma atzinību Vēstures (Kultūrvēsturiskā 
mantojuma ) sekcijā (skolotājs Ivars Māliņš). 
Skolēnus uz zinātniski pētniecisko darbu 
konkursu pavadīja I. Gaiša Kokneses vidus-
skolas bioloģijas skolotāja Sandra Māliņa.

Par konkursu Jelgavā stāsta Sanita Karluša:
„Pasākums man likās ļoti nopietns. Nekas 

līdzīgs darba aizstāvēšanai skolā vai starpno-
vadu posmā. Viss bija augstākā līmenī. Manā 
sekcijā bija 15 dažādi darbi. Vairums man 
likās ļoti labā līmenī, daudzi bija arī ļoti inte-
resanti. Nebija garlaicīgi klausīties. Es nebiju 
nekad uzstājusies tik nopietnas žūrijas priek-
šā, biju uztraukusies, bet, kad viss bija galā, 
jutos patīkami – es to izdarīju! Uztraukumu 
vairoja arī tas, ka man bija jārunā otrajai. Pēc 
aizstāvēšanas varējām apskatīt LLU pili un 
noklausīties lekciju par studiju iespējām Jel-
gavā. Noslēgumā tika nosaukti labākie dar-
bi. Es biju priecīga dzirdēt, ka arī es esmu to 
vidū. Bet vislielāko prieku sagādāja tas, ka 
man piešķīra budžeta vietu studijām LLU. Es 
tiešām priecājos, ka izstrādāju zinātniski pēt-
niecisko darbu”.

Izglītības darba speciāliste Lauma Āre

Sveicam Otto Asmusu ar panākumiem
vācu valodas olimpiādēs

Apsveicam lielākos anekdošu zinātājus un 
smīdinātājus!

„Anekdošu virpuļa” laureāti no Kokneses (foto pēc konkursa 1. aprīlī RLB).
Foto: Inguna Žogota.
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20. martā Kokneses Mūzikas skolā no-
tika pasākums „Mana tautasdziesma” , kur 
zināšanās par latviešu tautas dziesmām sa-
centās 4., 5. klašu audzēkņi - dziedot tautas 
dziesmas, veidojot ritma pavadījumus, veicot 
dažādus citus uzdevumus. 

Īstu pavasara prieku mums visiem sagā-

dāja folkloras kopa „Tīne” ar vadītāju Ingunu 
Žogotu. Skanēja dažādi latviešu tautas instru-
menti un dziesmas. Vislielākā jautrība sākās 
pasākuma noslēgumā, kad I. Žogotas vadībā 
visi kopā gājām rotaļās! 

Saulainu un prieka pilnu pavasari!
Aija Auziņa

Valsts izglītības satura centrs sadarbībā 
ar Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldi no 
14. – 16.martam Ventspils vakara vidusskolā, 
Saules ielā 37, organizēja pieredzes apmaiņas 
semināru starptautiskās jauniešu pašaudzi-
nāšanas programmas AWARD Latvijā koor-
dinatoriem un vadītājiem. Kokneses novadu 
šajā seminārā pārstāvēju es, Bebru internātvi-
dusskolas skolotāja Daila Bružuka. Seminārā 
pavisam piedalījās 17 dalībnieki no dažādiem 
Latvijas novadiem: Ventspils, Zilupes, Ogres, 
Dobeles, Valkas, Cēsīm, Kuldīgas, Grobiņas, 
Olaines, Jūrmalas, Balviem, Jaunjelgavas, 
Valkas, Kandavas un, protams, arī Kokneses.

Pirmajā dienā VISC pārstāves Evas So-
lovjovas vadībā tika analizēts AWARD prog-
rammas paveiktais iepriekšējā pusgadā, bet 
vēlāk pie apaļā galda notika diskusija par 
AWARD programmas nākotnes vīziju un 
perspektīvām. Dienas noslēgumā tikāmies 
ar „Ventspils Jauniešu domes” dibinātāju, 
Ventspils Digitālā centra direktora vietnieku 
Kristianu Jaceviču, kurš detalizēti izstāstīja 
par Ventspils jauniešu aktivitātēm. Venstpils 
AWARD programmas pārstāve Iveta Rubene 

bija parūpējusies arī par neatkārtojamām va-
kariņām Ventspils Augstskolas kafejnīcā „Pa-
norāma”, no kuras varējām vērot saulrietu.

Atlikušās divas semināra dienas pagāja ļoti 
darbīgi, pilnveidojot prasmi kvalitatīvi aizpildīt 
AWARD programmai nepieciešamo dokumen-
tāciju, diskutējot par pārgājienu un ekspedīciju 
organizēšanu, apgūstot publiskās runas noslē-
pumus Zanes Daudziņas vadībā, apmeklējot 
Ventspils Jaunrades centru un iegūstot jaunas 
zināšanas par darbu ar sociālā riska grupu jau-
niešiem kopā ar Ventspils pašvaldības policijas 
vecāko kārtībnieci Daci Andersoni.

Mājup devos ļoti pozitīvi uzlādēta un 
ar pārliecību, ka mūsu sabiedrības nākotne, 
jaunieši, ir ļoti labās rokās, jo katrs no sa-
tiktajiem AWARD semināra dalībniekiem 
ir personība, kura rāda jauniešiem pozitīvu 
piemēru un iedvesmo viņus gan sasniegt sa-
vus izvirzītos mērķus, gan strādāt sabiedrī-
bas labā, neprasot par to neko pretī, un esmu 
pārliecināta, ka arī es vēlos kļūt par AWARD 
vadītāju.

Bebru internātvidusskolas skolotāja
Daila Bružuka

Projektu nedēļa „Sports”
Bebru internātvidusskolā no 7. līdz 9. 

martam skolā norisinājās projektu nedēļa par 
tēmu sports, kas tika aktualizēta, tāpēc ka šo-
gad no 27. jūlija līdz 12. augustam Apvieno-
tās Karalistes galvaspilsētā Londonā notiks 
Pasaules Vasaras Olimpiskās spēles jeb XXX 
Olimpiskās spēles, kas ir svarīgs notikums arī 
Latvijas valstij.

Projektu nedēļas iesildīšanās pasākums 
0. - 9. klasei bija „Jautrās sporta aktivitātes”, 
kurās skolēni varēja sacensties veiklībā un at-
raktivitātē, protams, visi noslēgumā saņēma 
gardas, veselīgas balvas.

8. klases skolēni kopā ar skolotāju Dailu 
Bružuku devās uz Rīgu un pludmales sporta 
centrā „Brazīlija” tikās ar Eiropas čempioni 
pludmales volejbolā Ingunu Minusu un iz-
baudīja Ingunas vadīto pludmales volejbola 
spēli, pirms tam iesildoties ar dažādiem vin-
grinājumiem. Brauciena laikā skolēni ap-
meklēja arī Olimpisko sporta centru un tikās 
ar Latvijas kamaniņu federācijas, Slēpošanas 
savienības un Latvijas volejbola federācijas 
pārstāvjiem. Latvijas volejbola federācijā 
katrs skolēns kā piemiņu saņēma pildspalvu 
un grāmatu „Volejbola ABC”.

Visas nedēļas garumā skolā notika dam-
bretes un novusa turnīri.

Projektu nedēļā skolā viesojās Raimonds 
Bergmanis. Tikšanās laikā skolēniem bija ie-
spēja uzzināt par sportista karjeru un diskutēt 
par dažādiem jautājumiem, kuri skar vērtī-
bas, sportu un dzīves jēgu.

Tomēr galvenais projektu nedēļas uzde-
vums bija izstrādāt projekta darbu par sev in-
teresējošu sporta tēmu, aktuālākie sporta veidi 
bija hokejs, basketbols, volejbols, teniss, slēpo-
šana u.c. Piektdienas rītā katram 5.- 9. klases 
skolēnam bija jāprezentē savs projekta darbs, 
kuru vērtēja žūrija. Labākie projekta darbi tiks 
prezentēti skolas zālē, projektu darbu lasījumos.

10. klases skolēnu uzdevums bija izvē-
lēties zinātniski pētnieciskā darba tematu un 
izveidot tā aprakstu, kas skolēniem sagādāja 
nelielas grūtības. Zinātniski pētnieciskie dar-
bi tiks veidoti sporta, mākslas, vēstures, da-
baszinību un psiholoģijas nozarēs.

Bebru internātvidusskolas kolektīvs

Vecāku diena
2012. gada 9. martā Kokneses speciālajā 

internātpamatskolā – attīstības centrā notika 
vecāku diena. Tās laikā vecākiem bija iespē-
ja aplūkot bērnu darbu izstādi un noskatīties 
koncertu. Koncertā skolēni dziedāja, dejoja 
un skaitīja dzejoļus, lai iepriecinātu vecākus 
un parādītu savas prasmes.

Tiekoties ar skolas administrāciju, psiho-
logu un sociālo pedagogu vecāki uzzināja par 
aktualitātēm skolas dzīvē, par iespējām turpi-
nāt izglītību skolā – centrā pēc 9. klases ab-
solvēšanas, iegūstot pavāra palīga vai gald-
nieka palīga profesionālo kvalifikāciju, kā arī 
uzdot jautājumus skolas atbalsta personālam.

Pasākuma noslēgumā vecāki kopā ar 
skolotājiem un audzinātājiem pārrunāja bēr-
nu sasniegumus mācību un ārpusstundu dar-
bā, kā arī turpmākās sadarbības iespējas.

Metodiķe Inese Svence

Mūsdienās svarīgi apzināties paštēla no-
zīmi skolas vidē. Nenovērtējams ir ikviena 
pedagoga un darbinieka ieguldījums skolas 
koptēla veidošanā un attīstībā. Kokneses spe-
ciālajā internātpamatskolā – attīstības centrā 
14. martā notika kursi „Paštēla veidošana 
skolas vidē”, kurus vadīja sociālo zinātņu 
doktora zinātniskā grāda pretendente, stiliste 
– vizāžiste Kristīne Beinaroviča.

Kursu laikā K. Beinaroviča deva pado-
mus, kā pareizi veidot un komplektēt savu 
garderobi atbilstoši skolas videi, sniedza 

priekšstatus par paštēla veidošanu. Praktis-
kās nodarbībās pedagogi iepazinās ar vispā-
rējiem stila likumiem, iemācījās kombinēt 
apģērba krāsas un uzzināja, ar kādiem ak-
centiem iespējams atsvaidzināt jau ierastos 
tērpus.

Interesantās un idejām pārpilnās dienas 
noslēgumā pasniedzēja individuāli konsultē-
ja kursu dalībniekus par stila un tēla jautāju-
miem, sava stila noteikšanu un saskaņota tēla 
veidošanu.

Metodiķe Inese Svence

Pavasara ieskandēšanas Kokneses Mūzikas skolā

Īstu pavasara prieku sagādāja folkloras kopa „Tīne” ar vadītāju Ingunu Žogotu.

Starptautiskās jauniešu pašaudzināšanas 
programmas AWARD seminārs Venstpilī

Paštēla veidošana skolas vidē
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Sporta dzīvE

27. martā Iršu Sporta hallē norisinājās 
Kokneses novada volejbola sacensības jau-
niešiem – 1996. gadā vai agrāk dzimušajiem. 
Tā ir pirmā reize, kad šādas sacensības tiek 
rīkotas Iršu pagastā. Kopsummā bija sešas 
komandas, trīs zēnu un tik pat daudz meiteņu.

Pirmo vietu ieguva Ivara Māliņa trenētie 
zēni no Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas. 
Par otro un trešo vietu cīnījās Bebru pamat-
skolas jaunie volejbolisti un mājinieki – Pēr-
ses pamatskolas puiši. Cīņa bija sīva un inte-
resanta, rezultātā , triju setu izspēlē, veiksmī-
gāka izrādījās Bebru pamatskolas komanda, 
kas arī ieguva otro vietu. Pērses pamatskolas 
zēni samierinājās ar trešo vietu.

Meiteņu konkurencē pārākas bija Bebru 
pamatskolas volejbolistes, kuras aiz sevis 
otrajā vietā atstāja Ilmāra Gaiša Kokneses 
vidusskolas komandu un trešajā vietā Bebru 
internātvidusskolas volejbola komandu. Īpa-
ša veicināšanas balva tika arī labākajam spē-
lētājam gan zēnu, gan meiteņu konkurencē.

Teksts un foto Kaspars Greļš

Kokneses novada sporta veterāni turpina 
startus Latvijas sporta veterānu savienības 
(LSVS) 49.sporta spēlēs. 17. martā Vents-
pilī startēja volejbolisti V50 + grupā. Lai 
arī iepriekšējā gadā izcīnīto čempionu titulu 
neizdevās nosargāt, 8 komandu konkurencē 
izcīnītā 2. vieta ir apliecinājums komandas 
stabilitātei.

Ventspilī nedaudz izmainījās komandas 
sastāvs, arī viena spēlētāja gūta trauma liedza 
atkārtot panākumu. Finālā sīvā cīņā ar 1:2 
piedzīvots zaudējums pret Ventspils vīriem. 
Toties prieks par pusfināla spēli, no grūtas 
situācijas pārspēta Jūrmalas komanda, patei-
coties tieši labākai fiziskai izturībai. Panāku-
mu pamatā ir sistemātisks treniņu darbs un 
regulāra līdzdalība dažādos turnīros. (Nedēļu 

iepriekš – 10. martā izcīnīta 1. vieta Lubā-
nas novada kausa izcīņā). Komandā spēlēja 
A. Dambītis, A. Ratnieks, J. Feodorovs, M. 
Kravalis, I. Māliņš, A. Lībažs, Dz. Greļs. 

Sekojam arī Nacionālās līgas spēlēm, jo 
VK Aizkraukle sastāvā spēlē arī Kokneses 
novada puiši – Artūrs Plūme, Raitis Zukuls, 
Kaspars Greļs. Vēlam medaļu spožumu!

Bet savu kārtu gaida arī aprīlis – 14. aprī-
lī Koknesē tradicionālās republikas izglītības 
darbinieku sacensības ar volejbolu „galvena-
jā lomā”, un vēl citi turnīri aktīviem, spor-
totgribošiem un varošiem volejbola entuzias-
tiem – lai veiksmīgi starti gan jaunākiem, gan 
vecākiem volejbolistiem!

Sporta darba organizators Iršos
Dzintars Greļs

Zaļā ceturtdiena. Klusās nedēļas ceturtā 
diena. Noslēpumainība. Neziņa. Satraukums. 

- Varbūt es? - Droši vien ikkatrs Bebru 
pamatskolas skolēns, gaidot zīmēšanas kon-
kursa „Mans lepnums – Bebru pagasts” uzva-
rētāju nosaukšanu, tā domāja, cerēja, ilgojās. 
Bet zīmīgais mirklis, kad ieraudzīt novērtē-
tākos zīmējumus un to autorus, netika stei-

dzināts. Ar skanīgām skolas kora un vokālā 
ansambļa „Bitīte” dziesmām, ar pagasta paš-
pārvaldes vadītājas Ilzes Pabērzas un skolas 
direktores Lidijas Degtjarevas uzrunām, ar 
konkursa atbalstītāja Andra Kristona stāstīju-
mu par idejas rašanos ilgi noslēpumā turētais 
kādu laiku vēl palika patīkams noslēpums. 

Zaļā ceturtdiena. Lieldienu tuvums. Ro-

Skolotāja Voldemāra Jākobsona skolnieks, Bebru pamatskolas absolvents
Andris Kristons un labākie zīmējumu autori.

Andra Kristona balvas pasniegšana
mantiskas Andra  Kristona dziesmas. Sarmī-
tes Rodes dvēseliska pasākuma vadīšana un, 
lūk, te jau viņi ir – veiksmīgākie sākumskolas 
grupā: Artūrs Koļčs (3. klase), Krista Ģēģere 
(3. klase) un Kristers Karlsons (1. klase).

Pamatskolas grupas laureāti: Elvita Bis-
tere (8. klase), Renāte Grikpede (6. klase) un 
Rolands Lipenītis (5. klase). 

Žūrija piešķīra arī atzinības desmit sko-
lēniem, bet konkursa atbalstītājs Andris Kris-
tons vēl pieciem, viņaprāt, labu darbu auto-
riem atveda speciālbalvas, un šie veiksminieki 
ir Dārta Ungure (7. klase), Sindija Ošiņa (8. 
klase), Elīna Stāmure (8. klase), Aleksandrs 
Suhotins (7. klase), Viesturs Dupušs (5. klase).

Pasākuma noslēgumā muzikāls laba vē-
lējums skanēja no dziedošām skolotājām 
Liānas Haritonovas un Ligitas Locānes. 

Loģisks ir skolēnu jautājums: „Vai nā-
košgad arī būs šāds konkurss?” Paldies mūsu 
mecenātam par vēlmi turpināt atbalstīt un 
reizē neļaut jaunajiem talantiem snaust. Ļoti 
iespējams, ka nākošajā mācību gadā sevi ap-
liecinās Bebru pamatskolas topošie rakstnie-
ki un dzejnieki – vārda mākslinieki. 

Linda Šmite

Novada volejbolisti
LSVS 49. sporta spēlēs Ventspilī

8 komandu 
konkurencē izcīnītā 2. 
vieta ir apliecinājums 
komandas stabilitātei.

Kokneses novada 
volejbola sacensības 
jauniešiem

Īpašas veicināšanas balvas saņēma
I. Gaiša Kokneses vidusskolas skolēni

Artis Dandēns un Elza Lācīte.
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turpinājums 18. lpp. 

„Sportot prieks mums ģimenē ir ie-
dzimts!” – atzīst jaunie sportisti, Patrīcija un 
Ralfs Eiduki. Liekas, vēl nesen priecājāmies 
par Valta un Krista sasniegumiem slēpoša-
nā un biatlonā, bet nu viņu piemēram seko 
Patrīcija un Ralfs. Patrīcija mācās Bebru pa-
matskolas 5. klasē, Ralfs 8. klasē, viņi abi ir 
Aizkraukles novada sporta skolas audzēkņi. 
Arī jaunākais brālis Edijs, Bebru pamatskolas 
2. klases skolēns, šosezon piedaloties vairākās 
sacensībās, guva labus rezultātus. Tikko noslē-
gusies ziemas sporta sezona – kurā par jauno 
bebrēniešu sasniegtajiem rezultātiem liecina 
nopelnītās zelta medaļas, diplomi un kausi, bet 
pats galvenais – gandarījums par paveikto un 
saviem spēkiem. Patrīcijas personiskajā kontā 
šajā sezonā ir 15 zelta medaļas un 3 kausi, bet 
Ralfam, godam izcīnītas, 13 medaļas. 

Raksturojot aizvadīto sezonu, viņi teic: 
„Tā bija īsa un saspringta. Tā kā startējām 
divos slēpošanas veidos – slēpošanā un biat-
lonā, neatlika laika piedalīties citos dažādos 
slēpošanas pasākumos, kā, piemēram, „Mam-
ma daba slēpojums”, „Apkārt Alaukstam” 
u.c. Gribētos tādos piedalīties, jo tā ir pavisam 
cita gaisotne. Ja mēs piedalītos arī šajos pasā-
kumos, tad noteikti pietrūktu spēka vienlīdz 
labi nostartēt visos Latvijas čempionātos un 
kausa izcīņās”.

Veiksmīgie starti sākās ar „Pankūku 
maču” Jankās 15. janvārī, kur Patrīcija izcī-

Iršu pagasta „Akmeņsalās” dzīvo vīrs, kurš ir 
tikai mazliet jaunāks par Latvijas valsti un kura 
dzīvesstāstā cieši ievijušies traģiskie Latvijas lik-
teņa meti. 14. aprīlī „Akmeņsalu” saimnieks Ar-
turs Jaunmaize savu tuvinieku lokā sagaidīs 93. 
dzimšanas dienu. Domās viņš bieži mēdz pārstai-
gāt atmiņu ceļus – vectētiņa stāstos par piedzīvoto 
leģionāra gaitās un izsūtījumā ar nopietnību ie-
klausās mazbērni un mazmazbērni. „Nenožēloju 
nevienu dzīves dienu, katrs gads man bijis vienas 
augstskolas vērts”, tikšanās reizē marta vidū, man 
atklāja Arturs Jaunmaize. Viņš ar apbrīnojamu 
precizitāti atminas dzīves nozīmīgākos datumus, 
sirmā vīra stāstījumā atdzīvojās tāli notikumi un 
sastaptie cilvēki. Paldies par palīdzību un pieda-

līšanos sarunā Artura Jaunmaizes dzīvesbiedrei 
Līgai un meita Ligitai.

Pirms došanās karā iesvētības
Liepkalnes baznīcā

Dižo gadu īpašnieks dzimis Stukmaņu muižā, 
netālu no gleznainā un teikām apvītā Oliņkalna, 
kur kopā ar brāli un māsu pagājušas bērnības die-
nas, agrās jaunības laiks. Jau puikas gados Arturs, 
būdams plostnieka dēls, palīdzējis tēvam dzīt 
plostus uz Rīgu. „1939. gadā, kad sākās vāciešu 
izceļošana arī no Iršu kolonijas, mans tēvs nopirka 
vienu no kolonistu mājām, dodot tām vārdu „Gra-
vas”. Atminos, kā prom braucot raudāja kolonistu 
sievas”, savu stāstījumu iesāk Arturs Jaunmaize.

1943. gada vasaras sākumā Artura tēvs it kā 

nojauzdams briesmu tuvošanos, mudina dēlu Liep-
kalnes baznīcā iziet iesvētes mācību. Tūlīt pēc ie-
svētībām, 1943. gada 1. jūlijā 18 Iršu pagasta puiši, 
viņu vidū arī 24 gadus vecais Arturs, tiek iesaukti 
19. latviešu SS brīvprātīgajā divīzijā. „Neviens 
no mums labprātīgi iet negribēja, bet citas izejas 
nebija, daudzi cerēja, ka Otrais pasaules karš beig-
sies tāpat kā Pirmais un šādā gadījumā latviešu SS 
vienības varētu veidot pašu armijas kodolu”, teic 
bijušais leģionārs, kurš no pārējiem tolaik iesauk-
tajiem Iršu puišiem palicis vienīgais.

Sargā Svētie Vārdi
Kas deva spēku izturēt un atgriezties mājās? 

Jau esot frontē Krievijā, māsa Arturam nosūta pār-
rakstītus psalmus no Bībeles. Svētos Vārdus viņš 

Patrīcija un Ralfs turpina ģimenes tradīciju

nīja 2., bet Ralfs 5. vietu (Patrīcija startēja 
pie sievietēm, bet Ralfs pie vīriešiem). 22. 
janvārī, Latvijas kausa biatlonā 1. kārtā Ma-
donā Patrīcija ieguva 1. vietu, bet Ralfs 2. 
vietu 4 km sprintā un arī 2. vietu 4 km iedzī-
šanā. Latvijas čempionātā distanču slēpošanā 
masu starts klasikā vidējā distancē, Patrīcijai 
bija vislabākais rezultāts, tāpat kā Ralfam 
1. vieta masu starta klasikā vidējā distancē. 
Latvijas jaunatnes ziemas olimpiādē Ērgļos 
distanču slēpošanā un distanču slēpošanā 
sprintā Patrīcija ieguva pārliecinošu uzvaru, 
bet zēniem V2 grupā slēpošanā brīvajā stilā 
5 km distancē Ralfam 4. vieta, bet sprintā 
viņš bija piektais labākais, savukārt biatlonā 
sprintā 4 km distancē Ralfs bija uzvarētājs. 
19. februārī no Latvijas čempionāta distanču 
slēpošanā Priekuļos Patrīcija mājup atgriezās 
ar 1. vietu, arī Ralfs izcīnīja 1. vietu distan-
ču slēpošanā klasiskajā stilā un 3. vietu kla-
siskajā stilā distanču slēpošanā. Piedaloties 
Latvijas čempionātā biatlonā jauniešiem un 
junioriem 2. kārtā Alūksnē, Ralfam izdevās 
iegūt 1. vietu jauniešiem 6 km biatlonā un 2. 
vietu 4 km ar kopējo startu. Uzvarētājas titu-
lu Patrīcija ieguva Madonā 10. un 11. martā 
Latvijas meistarsacīkstēs jaunietēm distanču 
slēpošanā klasiskajā stilā sprintā, bet Ralfam 
1. vieta distanču slēpošanā slidsolī ar atseviš-
ķu startu un 2. vieta klasikā sprintā sprintā. 
Arī Madonas novada un SKI GO balvas izcī-
ņā distanču slēpošanā Patrīcija uzvarēja, bet 
Ralfs bija trešais labākais. Vislabāk jaunajai 
sportistei šajā sezonā paticis piedalīties Ma-
donas novada un laikraksta „Stars” balvu iz-
cīņā stafešu slēpojumā jaunietēm  sievietēm 

3x3 km. Viņa startēja vienā 
komandā ar gados daudz 
vecākām sportistēm: Andu 
Muižnieci un Inesi Zvirgz-
diņu, kopvērtējumā izcīnot 
1. vietu. Pēdējās sacensībās 
šajā sezonā 31. martā, Albu 
Igaunijā, kurā piedalījās 640 
dalībnieki, distanču slēpo-
šanā Ralfs un Patrīcija pār-
stāvēja Aizkraukles novada 
sporta skolu. N12 grupā 
Patrīcija 1 km distancē fi-
nišēja pirmā, otrās vietas 
ieguvēju igaunieti pārspējot 

par 16,7 sekundēm. M15 grupā Ralfam bija 
piektais labākais rezultāts.        

Kam pateicoties izdevies sasniegt tik la-
bus rezultātus? „Mums ir vislabākais trene-
ris – mūsu tētis Ingus Eiduks. Tētim sakām 
vislielāko paldies par mums ziedoto laiku un 
iedoto pārliecību, ka mūsu spēkos ir sasniegt 
arvien vairāk. Viņš mums sagatavo slēpes 
startiem, bet mamma rūpējas par visu pārē-
jo un vienmēr ar brāli ir karstākie līdzjutēji”, 
teic Ralfs un Patrīcija. Viņi abi sacensībās sā-
kuši piedalīties no 7 gadu vecuma, bet pirms 
tam bijuši skatītāji vecāko brāļu sportošanā. 
Kā notiek gatavošanās ziemas sezonai? „Va-
sarā mēs gandrīz ik dienu 2 stundas trenēja-
mies ar rolerslēpēm, skrienam krosu. Ziemas 
sezonā 4 dienas, no otrdienas līdz piektdienai 
trenējamies, sestdienās un svētdienās pieda-
lāmies sacensībās, bet pirmdiena pieder atpū-
tai. Uz treniņiem ziemā braucam uz slēpoša-
nas trasi netālu no Mežezera”, stāsta Ralfs. 
„Mēs ieteiktu arī citiem nodarboties ar kādu 
sporta veidu svaigā gaisā, jo pēc treniņiem ir 
ļoti laba sajūta, sports noteikti arī palīdz mā-
cībās”, atklāj Patrīcija. Tie, kas daudz dara, 
daudz arī pagūst. Patrīcija atrod laiku indivi-
duāli apgūt klavierspēli, dzied skolas vokāla-
jā ansamblī un korī, bet Ralfs nodarbojas ar 
riteņbraukšanu. Daudz prieka abiem sagādā 
baseina apmeklējums. 

Vai Ralfam un Patrīcijai ir zināms mēr-
ķis, uz kuru tiekties? „Jā, mēs reiz gribētu 
piedalīties ziemas olimpiskajās spēlēs, kā tas 
izdevās Valtam!” 

Sarmīte Rode 

Dižos gadus nes kā lielu dzīves balvu

Patrīcija. Mirklis no sacensībām.
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visus kara un izsūtījuma gadus glabājis krūšu ka-
batiņā pie sirds. Par to stāstot, Artura dzīvesbiedre 
Līga atnes un uz galda noliek gandrīz septiņdesmit 
gadus vecu, nodzeltējušu, locījumu vietās sadilu-
šu, Artura māsas sūtīto vēstījumu, kuram jopro-
jām, es ticu, piemīt vārdos neizsakāms spēks

Aculiecinieks Jelgavas bojāejai
Arturs Jaunmaize domās atgriežas 1943. gada 

nogalē: „Frontē guvu smagu ievainojumu mugu-
rā, mani pārveda uz Rīgu, bet pēc tam uz Vāciju, 
vairs neatminos tās pilsētiņas nosaukumu, kur vei-
ca operāciju. Slimniekus ar lielu gādību aprūpēja 
klostera māsas. Kad atlabu, mani atveda atpakaļ 
uz Rīgu, to pašu slimnīcu. Pēc atveseļošanās no-
sūtīja uz Jelgavu apsargāt munīcijas nodaļu. Biju 
aculiecinieks Jelgavas bojāejai. Pēc vācu Centra 
frontes pārrāvuma 1944. gada 24. jūlijā padomju 
karaspēks ieņēma Panevēžu, bet aviācija veica 
pirmo uzlidojumu Jelgavai. 28. jūlijā Jelgavu sa-
sniedza no Jonišķiem nākošā padomju 7. gvardes 
mehanizētā brigāde, kuras uzdevums bija apiet 
Jelgavu no dienvidiem. Tikai pateicoties latvie-
šu un atsevišķu vācu vienību varonībai, ar vācu 
triecienlidmašīnu atbalstu izdevās uzbrukumu 
apturēt. Jauns uzbrukums sākās 31. jūlijā no rīta. 
Ar milzīgu pārspēku ienaidnieks ielauzās pilsētā. 
Cīņas notika par katru namu, pareizāk sakot par 
drupām. Savstarpējās kaujās, kas notika dūmos un 
uguns liesmu karstumā, tika lietoti visi iespējamie 
kara līdzekļi un nodedzinātas 90% ēku. Mēs izmi-
sīgi cīnījāmies par savu dzimteni, daudzi par savu 
dzimto pilsētu.”

Kurzemes cietoksnī kopā ar kureliešiem
Pēc cīņām Jelgavā ārstu komisija Arturam 

piešķir 21 dienas garu atvaļinājumu. Vairāk kā 
pēc gada viņš atkal ir mājās pie savējiem, tomēr 
ciemošanās nesanāk ilga. Leitnants Roberts Rube-
nis, kura atsevišķā rotā Bebru pagastā bija iekļauti 
aizsargi, aicina atsaukties cīnīties spējīgos vīrus, 
visus, kuri var nest ieročus un sekot ģenerāļa Jāņa 
Kureļa formētajai grupai, kurai bija uzdots vācu 
atkāpšanās gadījumā aizstāvēt Daugavu starp Pļa-
viņām un Ķegumu, organizēt partizānu vienības 
krievu aizmugurē. Arturs kopā ar leitnanta Rubeņa 
vīriem dodas uz Kurzemi. Bijušais leģionārs stās-
ta: „Septembra otrajā pusē, vācu spēkiem uzsākot 
atkāpšanos, Kureļa grupai bija jāizšķiras vai ie-
saistīties aktīvā kaujas darbībā. Septembra beigās 
leitnanta Rubeņa rota izvietojās Ugāles pagasta 
„Ilziķu” māju rajonā. Pēc Kureļa nepakļaušanās 
ģenerālleitnanta Jekelna rīkojumam pāriet Jekelna 
tiešā padotībā un sniegt ziņas par grupā ienāku-
šajiem dezertieriem, 10. novembrī vācieši sāka 
izlūkošanu un savu spēku savilkšanu ap Kureļa 
grupas vienību novietnēm. Kureli izsauca uz Tal-
siem, kur viņu atbruņoja un atsavināja dokumen-
tus. 20. novembrī Kurelis ar kuģi devās uz Vāciju. 
14. novembrī tika arestēti un nošauti Kureļa gru-
pas virsnieki. Pretstatā Kureļa grupas galvenajiem 
spēkiem, mūsu bataljons atteicās nolikt ieročus 
un nolēma izrādīt pretestību. 17. novembrī Rube-
nis un virsnieka vietnieks Šulcs tikās ar Jekelnu, 
viņš pieprasīja tūlītēju padošanos, pretējā gadīju-
mā solot bataljona iznīcināšanu. Rubenis sasauca 
mūs kopā un jautāja: ko darīsim? Atbildējām, ka 
nepadosimies, cīnīsimies. Pirmā kauja ar vācie-
šiem notika 18. novembrī, kurā leitnants Rubenis 
gāja bojā. Vācieši trakoja, atkāpjoties nodedzināja 
Zlēku ciemu. Novembra beigās turpināju cīnīties 
kopā ar leģionu komandiera ģenerāļa Bangers-
ka vīriem. Līdz kara beigām piedalījos cīņās pie 
Džūkstes un Lestenes.1945. gada 8. maijā mums 
paziņoja par Vācijas kapitulāciju.

Lopu vagonā uz Sibīriju
Daudziem mūsu biedriem izdevās ar laivu 

pārcelties uz Zviedriju, bet Zviedrijas valdība vi-
ņus izdeva Krievijai. Mēs – 13 vīri no Vidzemes 
pa mežu takām devāmies mājup. Krievu karavīri, 
„ķemmējot” mežus mēs pamanīja un atklāja ugu-
ni. Pēc apšaudes atģidos viens, pēc ilgas klejoša-
nas iemaldījos Stendes kapos. Pamanīju tuvoja-
mies krievu karavīrus, apsēdos pie viena kapa aiz 
turpat augošajiem dzīvības kokiem. Viņi pienāk 
man klāt un prasa, ko es te darot. Atbildu, ka esmu 
atnācis pie tuvinieka. Protams, ka tiku sagūstīts un 
aizvests uz Rīgu, Stūra māju. Nopratināšanā stās-
tīju to pašu, ka biju kapos pie tuvinieka. Virsnieks, 
pārskaities, pietrūkās no galda un sāka mani spār-
dīt ar kājām. Otrs virsnieks, kurš mani sagūstīja 
kapos, mani no viņa atrāva un pārņēma noprati-
nāšanu. Mēģināja mani pierunāt uz sadarbošanos, 
bet es stūrgalvīgi paliku pie sava – es neko nezinu 
un nesaprotu. Lika parakstīt dokumentu, ka 10 
gadus neizpaudīšu redzēto. Kādā naktī mūs pa 
vienam veda ārā un sēdināja mašīnā, kad tā bija 
pārpildīta, tikām aizvesti uz Jelgavu, kādu nomaļu 
pļavu, kur mūs sadzina aplokā. Turpat stāvēja lopu 
vagoni ar aizrestotiem logiem. Kad visi bija atves-
ti, mūs kā lopus salādēja vagonos un tā 1945. gada 
vasarā sākās 28 dienu garais ceļš uz Komsomoļs-
ku pie Amūras. Galapunktā mūs sadzina liellaivā, 
pārcēlāmies pāri Amūrai un atkal vagonos četras 
dienas braucām līdz Izvetskajai Habarovskas ap-
gabalā. Izsūtījumā nonāca arī mans brālis Edgars.”

Ticēju, ka atgriezīšos
Sirmais vīrs turpina gremdēties sāpīgajās 

atmiņās: „Dzīvojām barakās, taigā gājām meža 
darbos, būvējām dzelzceļu. Pirmo gadu uz mājām 
vēstules rakstīt nedrīkstēja. Cietām badu un auks-
tumu. Ēdām liepu mizas. Tikai mīnus 60 grādos 
strādāt nedzina. Lai cik bija grūti, nezuda cerība, 
ka reiz atgriezīšos Latvijā. 1947. gada 2. janvārī 
pulksten divos dienā saņēmu ziņu par atbrīvošanu. 
Saviem spēkiem divus mēnešus braucu uz mājām. 
Kokneses stacijā nokļuvu 1947. gada 4. martā. 
Kājām devos uz Iršiem, tiku līdz Pērses tiltam un 
bezspēkā nokritu. Mani izglāba tai brīdī garām 
zirgu pajūgā braucošie divi vīri no Iršiem, vie-
nam no viņiem bija uzvārds Čerņiks. Vīri bija labi 
„iesiluši”, bet mani pamanīja un iecēla ratos, kad 
iebrauca Bebros, nopirka pusstopu un piedāvāja 
iedzert, bet es sapņoju par gabaliņu maizes. Mani 
aizveda uz „Pamatiem”, kur tobrīd dzīvoja vecāki. 
Ieejot virtuvē, kurā bija sapulcējušies arī citi mā-
jas iemītnieki, skatieni pievērsās man, izģindušam 
vīram, japāņu karavīra drēbēs. Māte mani uzreiz 
neatpazina, bet tad sākās priecīga rosība, tiku pa-
ēdināts ar ceptu gaļu, maizi. Pēc mielošanās no-
pietni saslimu, jo novājinātais organisms nebija 
pieradis pie tādas pārtikas. Tomēr, galvenais, ka 
atkal bijām visi kopā. Arī brālis bija atgriezies”.

No brigadiera par mežstrādnieku
Arturs Jaunmaize tāpat kā daudzi citi līdz 

mielēm izbaudījis smagos pēckara gadus, kolho-
zu dibināšanas laikus. Viņš atceras kā 1949. gada 
aprīlī viņu aizsauca uz Pļaviņu rajona izpildkomi-
teju, kur īsā sarunā izpildkomitejas priekšsēdētājs 
pateicis: „Tev viss tiks piedots, ja kļūsi kolhozā 
par brigadieri, ja nē, ceļš vedīs atpakaļ uz Sibīri-
ju”. Brigadiera amatā gan Arturs ilgi nav pabijis. 
Kad pārdevis bulli, par 400 rubļiem nopircis mo-
torzāģi „Družba” un 17 darba gadus nostrādājis 
par mežstrādnieku. Plecu pie pleca ar viņu darba 
gaitās gājusi dzīvesbiedre Līga. Ar pirmo sievu 
Arturam drīz vien ceļi šķīrušies, bet Rēzeknē dzī-
vo viņu dēls Juris. Ar Līgu kopā nodzīvoti gari 

mūža gadi, izaudzināti dēli Mārtiņš un Jānis, meita 
Ligita. Arturs atminas: „Kad sākām dzīvot kopā, 
mums nekā nebija, viss nāca pamazītēm un smagā 
darbā”. Pirms 40 gadiem Arturam izoperēja kakla 
vēzi 3. stadijā. Toreiz ārstiem Ērgļu slimnīcā viņš 
teicis: „Grieziet mani tā, lai es dzīvotu!” 

Svētkos sētā plīvo valsts karogs
Jau 34 gadus Arturs un Līga saimnieko „Ak-

meņsalās”, kopā ar viņiem dzīvo meitas Ligitas 
ģimene. Viņi ir gandarīti, ka dēls Jānis ar ģimeni 
dzīvo Artura tēva mājās „Gravas”, bet Mārtiņš ar 
savējiem Līgas vecāku mājās „Lazdiņas”. Artura 
Jaumnaizes lielākā mūža bagātība ir 4 bērni, 24 
mazbērni un 12 mazmazbērni. Kad ģimenes svēt-
kos viņi visi pulcējas „Akmeņsalās”, saimnieks 
uzvelk mastā sarkanbaltsarkano karogu, ar kuru 
Tautas frontes laikā piedalījies tautas manifes-
tācijā Rīgā. Karogs „Akmeņsalās” plīvo arī 16. 
martā – leģionāru atceres dienā. Arturs Jaunmaize 
daudzas reizes šajā dienā piedalījies atceres pasā-
kumos pie Brīvības pieminekļa. Šogad 16. martā 
pie tautas brīvības simbola, sirmais tēvzemes 
sargs pabija un sveicienus aiznesa tikai domās. No 
saviem tuvākajiem leģiona biedriem, dažiem pat 
gados jaunākiem, neviena vairs nav līdzās. 

Pašam savs zaļojošs kalns
Arturs Jaunmaize ir gandarīts, ka neviens no 

mazbērniem nav pametis Latviju, jo ir pārliecināts, 
ka par savu dzīvi jācīnās tepat. Vectētiņš lepojas ar 
mazdēliem Nauri un Rihardu, kuri bija to 30 karog-
nesēju vidū, kuri piedalījās svētku gājienā Rīgā pa-
gājušā gada 18. novembrī. Ne diena viņam nepaiet 
dīkā. Jādodas uz kūti barot sivēnus, jāpadara citi mā-
jas darbi, jārūpējas par bišu stropiem. Ar nepacietību 
viņš gaida, kad pavasaris ļaus pieskarties zemei. Iršu 
pagasta ļaudis zina, ka „Akmeņsalu” saimniekam ir 
savs kalns, sava augstiene, kuru viņš jau gadiem 
iekopis par zaļojošu dārzu. Kalna galā aug ozoliņš, 
pretī saulei tiecas ābelītes un plūmes, citi augļu ko-
ciņi, kas dāsni dāvā ražu. Meita Ligita smej, ka va-
sarā uzzied lilija, kas augumā ir garāka par tēti. Ik 
atnācēju sajūsmina rožu šķirņu dažādība. Ik kociņš 
un puķe saimnieka roku apčubināts. Viņa iekoptais 
kalns kļuvis par tuvējo ekskursantu apskates vietu. 
Pagājušajā vasarā tur ciemojušies Iršu pagasta pen-
sionāri, rudenī Pērses pamatskolas bērni. 

Arturs Jaunmaize ir no tiem, ko gadu dižais 
skaits nesaliec, savus gadus garā stiprais vīrs nes 
kā lielu dzīves balvu.

Daudz baltu dieniņu vēlot un dzimšanas dienā 
ciemos sagaidīt visus savus mīļos – 

Sarmīte Rode

turpinājums no 17. lpp. 
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Kokneses Sporta centrā,
Parka ielā 27a, Koknesē
13.00 – 15.00 Paraugdemonstrējumus rādīs 
Latvijas ielu vingrošanas sporta biedrības 
komanda „Limitless workout”. 
LVM Vidusdaugavas mežsaimniecībā, 
Blaumaņa ielā 3, Koknesē
Plkst. 14.00 – 16.00 Laikraksta „Latvijas 
Avīze” diskusija: „Kāpēc un kādu veidot 
jauno Medību likumu?” 
Piedalās: 
Vjačeslavs Dombrovskis, Saeimas 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un 
reģionālās politikas komisijas priekšsēdētājs, 
Andis Krēsliņš, Valsts Meža dienesta 
ģenerāldirektors, 
Jānis Bāris, Zemkopības ministrijas Meža 
departamenta Meža resursu un medību 
nodaļas referents, 
Mārtiņš Trons, Zemnieku Saeimas 
pārstāvis, 
Māris Bondars, Latvijas Mednieku 
savienības pārstāvis 
Ainārs Zvejnieks, Latvijas Mednieku 

asociācijas (LATMA) izpilddirektors, 
Jāzeps Baltmanis, Kokneses novada domes 
izpilddirektors,  
Kokneses novada lauksaimnieki un 
mednieki.
Kokneses pagasta bibliotēkā,
1905. gada ielā 7, Koknesē 
plkst. 15.00 – 16.30 Lasītāju tikšanās ar 
rakstnieci, sērijā „Lata romāns”  iznākušās 
grāmatas „Ādama gredzens” autori 
INGUNU BAUERI. 

Kad aiziet diži cilvēki, zeme un debesis 
aiztur elpu. 6. marta rītā debesis bija sastin-
gušas. Nesagaidot vēl vienu dzīves pava-
sari, apklusušo mūžu dārzā dvēselei mieru 
radis Jānis Rīderers. Koknesietis, skolotājs, 
dārzkopis un rakstnieks. Cilvēks, kuram 
visdārgākā bija sava tēvu zeme.

Mēs šķiram Likteņgrāmatas lapas un la-
sām spilgtākos ierakstus. Jānis Rīderers pie-
der tai paaudzei, kam stipra griba un darba 
tikums bija ielikti jau šūpulī. Vasaras saul-
griežu laikā, 1928. gada 22. jūnijā, Jaunau-
ces pagastā Rīdereru ģimenē pasaulē nāk 
dēls, kuram tēvs dod savu vārdu – Jānis. Pēc 
laika ģimene pārceļas uz dzīvi Rīgā. Laukos 
dzimušais, bet nu pilsētas zēns, lai palīdzētu 
vecākiem, vasarās meklē darbu lauku sētās, 
kur rīta agrumā sākas ganu gaitas. Jānis ātri 
kļūst pieaudzis, jo uz viņa pleciem gulst 
rūpes par māsām Hildu un Rozāliju, jaunā-
kajiem brāļiem Imantu, Dominiku, Arvīdu 
un Kārli. 1943. gadā viņš pabeidz Rīgas 5. 

piEmiņai

Jānis Rīderers
(22.06.1928. – 06.03.2012.)

Lai it viss, ko es mīlu,
Kā saulainā dārzā plauktu!
Tikai tad gribētos aiziet,
Ja sauktu.
                          /E. Stērste/

pamatskolu un sāk mācīties Olava komerc-
skolā, bet kara laiks neļauj mācības turpināt. 
Ģimenei jādodas bēgļu gaitās uz Kurzemi, 
kur nonākot vāciešu gūstā, Jāni, māti un trīs 
jaunākos brāļus aizved uz Vāciju, Parhīmas 
koncentrācijas nometni. Starp ieslodzītajiem 
latviešiem ir arī Vairas Vīķes-Freibergas ģi-
mene, Jāņa jaunākie brāļi spēlējas ar septiņga-
dīgo Vairu. Pārciešot aukstumu un badu, ris-
kējot ar dzīvību, sešpadsmitgadīgais jaunietis 
rūpējas par savējiem un dod sev solījumu uz 
Jāņiem ģimeni pārvest mājās. Tā arī notiek 
un 1945. gada 23. jūnijā viņi Līgo vakaru sa-
gaida Rīgā. Par šo laiku Jānis Rīderers stāsta 
savā atmiņu grāmatā „Jāņos būsim mājās”.

Pēckara gadi Rīdereru ģimenei paiet 
Ventspilī. Jānis iestājas Venstpils politehni-
kumā, kuru pabeidz jau Rīgā. Pēc dienesta 
gadiem Krimā, Jānis izvēlas studēt Rīgas pe-
dagoģiskajā institūtā fizikas un matemātikas 
fakultātē. Studijas viņš pabeidz 1960. gadā 
Daugavpils pedagoģiskajā institūtā. 1956. 
gadā Jānis iepazīstas ar nākamo sievu Aiju – 
uzplaukst mīlestības puķe. Pēc gada viņi sāk 
kopīgu dzīves ceļu. Jaunā ģimene no Rīgas 
pārceļas uz Koknesi. Abu skolotāju darba gai-
tas aizrit Kokneses astoņgadīgajā skolā Bor-
maņos, kad skolu pārveido par speciālo inter-
nātskolu, turpina strādāt par internāta skolo-
tājiem līdz aiziešanai pensijā 1987. gadā. Mī-
lestībā un saskaņā izaudzinātas meitas Daina 
un Dace. Te, Koknesē, ievijies mūža gājums, 
izsapņoti un piepildīti skaistākie sapņi. Tie, 
kas Jāni Rīdereru pazina vistuvāk, teic – viņš 
bija no tiem vīriem, kuru klātbūtnē neviļus 
gribas izslieties staltāk, pacelt galvu augstāk, 
bet skatienu palaist tālāk. Līdz apvārsnim. Ja 
cilvēka mūža gājumu salīdzina ar grāmatu, 
tad viņa dzīves grāmatā bija trīs svarīgas no-
daļas. Pirmā no tām – Mīlestība. Mīlestība un 
rūpes par saviem tuvajiem. Viņš ļoti lepojās ar 
savām meitām, bet mazbērniem Jānim, Kār-
lim, Kasparam un Lāsmai pasaku vietā mēdza 
stāstīt par savām bērnu un jaunības dienām, 

par piedzīvoto Otrajā Pasaules karā, Parhī-
mas koncentrācijas nometnē. Savu mīlestī-
bas ceļu 55 gadu garumā viņš gāja kopā ar 
dzīvesbiedri Aiju. Jāņa Rīderera sirdī ne-
mitīgi dega mīlestības liesmiņa uz Latviju, 
uz to zemes stūrīti, ko sauca par savu. Bez 
mīlestības nebūtu iespējama tā grāmatas no-
daļa ar nosaukumu – Darbs. Jānis Rīderers 
uzskatīja, ka cilvēka esības apliecinājums 
ir viņa krietni paveiktais darbs. Savu dzīves 
gudrību viņa atdeva skolēniem un mudināja 
allaž tiekties sasniegt vairāk, raudzīties tā-
lāk. Brīvajā laikā skolotājs kļuva par dārz-
kopi, nodarbojās ar lauksaimniecību; au-
dzēja kartupeļus, zemenes un citas kultūras. 
Studēja literatūru par lauksaimniecību, bet 
vēlāk pats par saviem pētījumiem uzrakstīja 
piecas grāmatas, kuras dāvināja lauku bib-
liotēkām, mazpulku organizācijām, Pļau-
jas svētkos luterāņu baznīcām. Sava dārza 
kopējs rosināja arī citus sev nepieciešamo 
izaudzēt pašu rokām. Trešā svarīga nodaļa 
Jāņa Rīderera dzīves grāmatā ar ko viņš pa-
liks mūsu atmiņā ir viņa uzrakstītais vārds, 
ne tikai grāmatas par lauksaimniecību, bet 
atmiņu stāsti par to cik daudz spēj izturēt 
cilvēka gars. Lauku bibliotēkās, arī Kok-
neses novada grāmatu krātuvēs un Likteņ-
dārzā viņa talanta cienītāji var atrast autora 
uzdāvinātos literāros darbus „Jāņos būsim 
mājās”, „Vairāk par neparasto”.

Mūža otrajā pusē Jānis Rīderers atklā-
ja sevī dziednieka spējas, centās izzināt šo 
spēju noslēpumu un palīdzēja daudziem 
cilvēkiem. Diemžēl pats sev palīdzēt ne-
varēja. Pēc ilgstošas un smagas slimības 6. 
marta agrā rīta stundā vēji aiznesa pasaulē 
vārā sirds puksta elpu. 10. martā Bormaņos, 
Ūsiņu kapsētā, no Jāņa Rīderera atvadījās 
tuvinieki, bijušie kolēģi, draugi, novada 
represēto nodaļas biedri, visi, kuriem viņš 
aizejot, atstājis savu saulaino Dārzu, kurā 
uzziedēs it viss, ko viņš mīlējis.

Kokneses Novada Vēstis

19. aprīlis – laikraksta „Latvijas Avīze” diena Koknesē
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Ziņas no Kokneses novada
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„Aura”
aicina aprīlī

20. aprīlī pl. 14.30. Litoterapeites Intas 
Vītolas meditācija. Ieeja par ziedojumiem. 
Būs iespēja iegādāties kristālus, svārstiņus.

22. aprīlī pl. 11.00. Reiki meistara Oļega 
Demidova vadītais „Lielais Meditāciju ap-
lis”. Maksa 7.- Ls.

Pieteikšanās pa tel.: 22319558, Zita.
Mūsu centrā pie administratores Dainas 

iespējams pasūtīt firmu AMWAY, Aloe Vera 
izplatītājfirmas FLP, ES-SAULE, NEWAYS 
produktus (uztura bagātinātāji, vitamīni, hi-
giēnas un mājsaimniecības līdzekļi), kā arī 
AVON kosmētikas produkciju.

Ik mēnesi notiks arī šo firmu informāci-
jas – preču dienas, pārstāvji iepazīstinās ar 
jaunākajiem un populārākajiem produktiem, 
būs pieejami katalogi. Lūdzam sekot infor-
mācijai, kā arī izmantot piedāvātās iespējas.

Sīkāk interesēties pa tālr: 26386251, Daina.
Personības attīstības

centra „AURA” kolektīvs,
Koknesē, Parka iela 20 - 66

2012. gada marta mēnesī:
Reģistrēti  4 jaundzimušie.
Reģistrēta 1 laulība.

…zaļajā Dieva namā ar zvaigznēm 
dzied mana sirds.

                                     /Fr. Bārda/
Mūžībā pavadīti:
Jānis Rīderers (1928. g.);
Edvīns Stepens (1943. g.);
Antons Fedotovs (1936. g.);
Andrejs Mališevs (1946. g.);
Biruta Dzērve (1953. g.);
Eduards Junkurs (1950. g.).

Datums, 
laiks

Pasākums Norises vieta

14. aprīlī 
plkst.17.00

Ziņģētāju un stāstnieku vakars „Kokneses ziņģe”. Kokneses kultūras 
namā

19. aprīlī 
plkst. 16.30

Kokneses novada pirmsskolas izglītības iestāžu 
un Kokneses mūzikas skolas audzēkņu atskaites 
koncerts “Saulīti gaidot”.

Kokneses kultūras 
namā

20. aprīlī 
plkst. 19.00

Dziedošo ģimeņu un draugu sadziedāšanās. Bebru pamatskolā

21. aprīlī Lielā talkas diena. Kokneses novadā
25. aprīlī 
plkst. 14.00

Jautra un muzikāla izrāde bērniem „Pingvīni 
nāk!!!”. Ieeja 2,- Ls. Biļešu iepriekšpārdošana. 
Derīgas arī uz izrādi “Tāltālā meža varonis” 
iegādātās biļetes.

Kokneses kultūras 
namā

26. aprīlī Skolēnu literārās jaunrades žurnāla „Bebrēns” 15 
gadu jubilejai veltīts skolēnu mūzikls „Sarkanbikse 
un vilki”

Bebru pamatskolā

Ceturtdien, 
26. aprīlī, 
plkst. 19.00

Izrāde, komēdija „PUSE NO SIRDS”. Lomās: Zane 
Daudziņa un Aldis Siliņš.

Kokneses kultūras 
namā

28. aprīlī 
plkst. 9.00

Aicinām uz pavasara tirdziņu – pirkt, pārdot, 
iemainīt vai dāvināt! Laipni gaidīti visi interesenti!

Iršos, laukumā pie 
pagastmājas

28. aprīlī 
plkst. 10.00

Koncerts. Piedalās līnijdeju kolektīvi no Latgales. Iršos, laukumā pie 
pagastmājas

3. maijā 
plkst. 19.00

Viktora Zemgala un jaunās muzikālās apvienības 
„Lelles” jaunā koncertprogramma „No roka klasikas 
līdz zelta šlāgerim...” Biļešu cenas: Ls 3,00 un Ls 
4,00. Biļešu iepriekšpārdošana.

Kokneses kultūras 
namā

Trešdien, 
9. maijā 
plkst.19.00

Koncertprogramma, „EDĪTE PIAFA.ATMIŅU 
NAKTS”. Biļetes cena: Ls 3,-. Vecāko klašu 
skolēniem: Ls 2,-. Biļešu iepriekšpārdošana 
Kokneses kultūras nama kasē no 2.aprīļa.

Kokneses kultūras 
namā

10. maijā 
plkst. 17.00

Kokneses novada izglītības iestāžu pašdarbības 
kolektīvu atskaites koncerts.

Kokneses kultūras 
namā

11. maijā 
plkst. 15.00

Pasākums „Vecmāmiņ, labā!” Piedalīsies 
Jaunjelgavas dāmu deju kolektīvs.

Bebru pamatskolā

19. maijā Tūrisma sezonas atklāšanas un Starptautiskās 
Hanzas dienas pasākums.

Koknesē

19. maijā 
plkst.19.00

Muzeju nakts pasākums „Sauc zilā vakarā Pērses 
meitene!”

Bebri, tēlnieka 
Voldemāra Jākobsona 
memoriālajā mājā - 
muzejā

25. maijā 
plkst. 19.00

Vecbebru Profesionālās vidusskolas deju kolektīva 
„Kāre” gadskārtas koncerts Mežaparka estrādes 
sezonas atklāšanā.

Bebros, Mežaparka 
estrādē

25. maijā 
plkst. 21.00

Balle. Spēlē: Marika un Druvis.
Ieejas maksa: Ls 2

Bebros, Mežaparka 
estrādē

26. maijā 
plkst. 18.00

Sezonas atklāšanas koncerts – PASAULE, 
PASAULĪT... Zaļumballi spēlēs grupa 
„EMBURGAS ZĒNI”.

Kokneses estrādē

2. jūnijā Mūzikas un mākslas festivāls “INFINITUS”. Kokneses estrādē

Vēlas nomāt telpas (vai pus māju) 
amatniecībai Kokneses centrā vai 
apkārtnē.

Tālr. 26695634.

Palīdzēšu ar elektrozāģi sazāģēt, sa-
skaldīt un sakraut malku. Varu palīdzēt 
arī citos darbos. Pārdodu gāzes balonu un 
dāņu televīzijas antenu. Viss par simbolis-
ku samaksu. Tālr. 29365840.


