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

Visas bija Jāņa zāles, ko plūc Jāņa vakarā; visi bija Jāņa bērni,
kas Jānīti daudzināja.
/Alberts Zarāns/
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Ar skanīgu līgo,
Lai Jāņunakts dzied,
Lai uguns uz sauli
Un vasaru iet!

Līgo saule, līgo bite, Jāņu dienu
gaidīdamas! Laiks iebrist margrietiņu
pļavā un sajust, cik ziedoša ir pasaule
brīdī pirms vasaras saulgriežiem! Ar
zemeņu smaržu uz lūpām, ar vīstošiem
siena vāliem un vīgriežu smaržu mums
sevi dāvā vasara.
Šis ir laiks, kad mūsu novada mācību iestādēs izsmaržo izlaidumu meijas. Tās ir dīvainas sajūtas – brīvība
un nedrošība, atvieglojums, ka kaut kas
grūts ir aiz muguras, un arī apziņa, ka
patiesībā viss tikai sākas. Vēlēsim mūsu
novada skolu jauniešiem laimīgu ceļavēju dzīvē!
Būt starp savējiem, priecāties par to
īso brīsniņu, kad rudzi zied, godam nest
sava tēva doto vārdu – to Līgo svētku
gaidīšanas laikā atklājām sarunā ar
lauksaimnieku Jāni Miezīti.
Novēlam gada īsākajā naktī sagaidīt saulīti uzlecam un rīta rasā izbradāties, jo tur, kur līgotāji Jāņu naktī
iet pār pļavām, augot labāk zāle! Un
neaizmirstam: Visi ziedi noziedēja, papardīte neziedēja; tā ziedēja Jāņu nakti sudrabiņa ziediņiem!
Priecīgu līgošanu!
Anita Šmite, Sarmīte Rode

Priecīgus vasaras
saulgriežus un skaistu
līgošanu Kokneses novada
JĀŅIEM un LĪGĀM, visiem
līgotājiem novēl
Kokneses novada dome

Vij vainagu no ziedu skarām,
Vij to no Jāņu zālēm garām –
Klāt Jāņu laiks…
Starp bērzu birzīm meklē taku
Un izsmel pasauli kā prieka aku –
Klāt Jāņu laiks…
/I. Kalnāre/

Būsiet gaidīti Jāņu ielīgošanas pasākumos!
Sestdien, 16. jūnijā plkst.17.00,
neses pilsdrupās kopā ar folkloras
„Urgas” pīsim vainagus un siesim
(līdzi jāņem jāņuzāles, siers, alus...)!
Pirmdien, 18. jūnijā plkst.17.00,

Kokkopu
sieru
Kok-

neses „Urgās”, „Grotānu” mājās pie saimniekiem Līvijas un Imanta kopā ar folkloras kopu „Urgas” līgosim, aplīgosim un
mācīsimies Jāņu rotaļas.
Aicina folkloras kopa „Urgas”

Līgo svētku noskaņa Kokneses speciālajā internātpamatskolā – attīstības centrā.
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2012. gada 30. maijā Kokneses novada dome nolēma:
1. Pieņemt zināšanai Kokneses kultūras
nama direktores Ingunas Strazdiņas informāciju par Kokneses novada svētkiem (informācija mājas lapā www.koknese.lv).
2. Pieņemt zināšanai Kokneses kultūras
nama direktores Ingunas Strazdiņas, kultūras darba organizatores Bebru pagastā Sarmītes Rodes un kultūras darba organizatores
Iršu pagastā Rudītes Vaivodes informāciju
par kultūras darbu pagastos (informācija mājas lapā www.koknese.lv ).
3. Pieņemt zināšanai informāciju par
Kokneses novada bibliotēku darbu (informācija mājas lapā www.koknese.lv ).
4. Pieņemt zināšanai Pašvaldības policijas vecākā inspektora Daiņa Gintera un
Administratīvās komisijas priekšsēdētājas
Anitas Ozolas informāciju par sabiedriskās
kārtības nodrošināšanu Kokneses novadā (informācija mājas lapā www.koknese.lv).
5. Pieņemt zināšanai informāciju par
Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes
Aizkraukles iecirkņa Kārtības policijas nodaļas sadarbību ar Kokneses novada domi sabiedriskās kārtības nodrošināšanā Kokneses
novadā.
6.1. Neatbalstīt Madonas novada pašvaldības iniciatīvu, ka maksu par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu varētu iekasēt
pašvaldības nodevas veidā, kas būtu obligāta
visiem sadzīves atkritumu radītājiem – fiziskām personām, jo tad zūd jēga iedzīvotājiem
šķirot atkritumus.
6.2. Lai nodrošinātu lielgabarīta atkritumu savākšanu Kokneses novada administratīvajā teritorijā, pašvaldībai, līdz iepirkuma
noslēgumam, no budžeta apmaksāt lielgabarīta atkritumu savākšanu.
7. Apstiprināt anketēšanas rezultātus
par Kokneses un Ogres novadu administratīvo teritoriju robežas grozīšanas publisko
apspriešanu (informācija mājas lapā www.
koknese.lv).
8. Apstiprināt sekojošu pakalpojumu
cenrādi topogrāfiskās informācijas apritei
Kokneses novadā (informācija mājas lapā
www.koknese.lv ).
9. Jautājumu par pašvaldības aģentūras
„Kokneses Sporta centra” Nolikuma apstiprināšanu izskatīt jūnija domes sēdē.
10. Kokneses novada domei rezervēt līdz
Ls 500,00 (pieci simti latus) Kokneses novada sportistu dalībai Latvijas 3. olimpiādē.
11.1. No pašvaldības budžeta garantēt
līdz 1000,00 Ls (viens tūkstotis latu) Kokneša kausa izcīņas organizēšanai Latvijas Spēkavīru 2012. gada čempionāta posma ietvaros 2012. gada 5. augustā Kokneses estrādē
un no pašvaldības puses nodrošināt:
- sacensību vietu;
- elektrības pieslēgumu;
- sacensību vietas uzkopšanu;
- atkritumu konteinerus un to izvešanu;
- satiksmes (ja nepieciešams) slēgšanu
sacensību norises vietā.
11.2. Ieteikt pasākuma organizatoriem
turpināt piesaistīt sponsoru līdzekļus.
11.3. Pasākuma organizatoriem nodroši-

nāt Kokneses novada publicitāti pasākuma
translācijas laikā.
12.1. Apstiprināt grozījumus Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas nolikumā (informācija mājas lapā www.koknese.lv ).
12.2. Grozījumi stājas spēkā ar 2012.
gada 1. jūniju.
13. Turpināt sadarbību ar VISS.LV par
pašvaldības mājas lapas uzturēšanu.
14. Slēgt līgumu ar SIA „LA sistēmas”
par p/a „Kokneses Sporta centrs” apkures un
ventilācijas sistēmu renovāciju.
15. No līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirt papildus 11 000,- Ls (vienpadsmit tūkstošus latu) Pērses pamatskolas aktu
zāles jumta remontam.
16. Pieaicināt sertificētu būvekspertu, kas
veiktu remontēto griestu apsekošanu gaiteņos Kokneses speciālās internātpamatskolas
-attīstības centrā un izsniegtu atzinumu par
remonta kvalitāti.
17.1. Piešķirt ikgadējo atvaļinājumu
Kokneses novada domes priekšsēdētājam
Dainim VINGRIM četras kalendāra nedēļas
no 2012. gada 4. jūlija līdz 2012. gada 31. jūlijam (ieskaitot) par nostrādāto laiku no 2011.
gada 27. jūlija līdz 2012. gada 26. jūlijam.
17.2. Domes priekšsēdētāja D. Vingra
atvaļinājuma laikā no 4. jūlija līdz 2012.
gada 31. jūlijam (ieskaitot), priekšsēdētāja
pienākumus, t.sk. vadīt Finanšu pastāvīgās
komitejas darbu, veikt domes priekšsēdētāja
vietniekam Mārim REINBERGAM.
17.3. Domes priekšsēdētāja D.Vingra komandējuma laikā no 2012. gada 26. jūnija
līdz 2012. gada 3. jūlijam (ieskaitot) priekšsēdētāja pienākumus veikt domes priekšsēdētāja vietniekam Mārim REINBERGAM.
14.4. M.Reinberga veikto darbu D. Vingra atvaļinājuma un komandējuma laikā
apmaksāt saskaņā ar Kokneses novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu proporcionāli nostrādātajām
stundām.
15.1. Kokneses novada domes Sociālajam dienestam iesniegt projekta iesniegumu
„Higiēnas pakalpojuma nodrošināšana Kokneses Ģimenes atbalsta dienas centrā” VAS
Hipotēku un zemes bankas Klientu kluba
„Mēs paši” izsludinātajā projektu konkursā.
Projekta kopējā summa Ls 500,00 (pieci simti latu) t.sk. attiecināmās izmaksas Ls 400,00
(četri simti latu), neattiecināmās izmaksas Ls
100,00 (viens simts latu).
15.2. Projekta iesnieguma atbalstīšanas
gadījumā no Kokneses novada domes budžeta garantēt priekšfinansējumu Ls 500,00
(pieci simti latu). Kokneses novada domes
līdzfinansējums sastāda Ls 100,00 (viens
simts latu).
15.3. Par projekta vadītāju nozīmēt Kokneses novada domes Sociālā dienesta vadītāju Baibu Tālmani, pilnvarojot veikt darbības,
kas saistītas ar projekta realizāciju un uzraudzību.
16. Pirmsskolas izglītības iestādē „Gundega” veikt tehnisko apsekošanu un sagatavot
tāmes PII „Gundega” ēkas rekonstrukcijai.

17.1. Apstiprināt nekustamā īpašuma ar
kadastra Nr. 3260 014 0122 – objekta Dzirnavu ielā 14c Kokneses pagasta, Kokneses novadā 2012. gada 24. aprīļa izsoles rezultātus.
17.2. Pārdot Kokneses novada domei
piederošo nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.
3260 014 0122 – objektu Dzirnavu ielā 14 c
Kokneses pagasta, Kokneses novadā, saskaņā ar 2012. gada 24. aprīlī notikušās izsoles
noteikumu 12. punktu, par cenu Ls 2800,00
(diviem tūkstošiem astoņiem simtiem latu)
Z G p.k. un slēgt pirkuma līgumu, saskaņā
ar izsoles noteikumu 4.1.2. punkta nosacījumiem.
18. Attīstības nodaļas vadītājai Anitai
SVENCEI izpilddirektora slimības laikā sākot no 2012. gada 24. aprīļa noteikt darba
algu 800,- Ls (astoņi simti latu) mēnesī un
par papildus pienākumu veikšanu piemaksāt
viņai 20% no A. Svences darba algas.
19.1. Pieņemt zināšanai deputāta Jāņa
Dzeņa informāciju par grāmatas „Zudusī
Daugava” tapšanas gaitu.
19.2. Deleģēt pārstāvēt Kokneses novada
domi darba grupā:
- Jāni Dzeni – domes deputātu, Attīstības un tautsaimniecības pastāvīgās komitejas
priekšsēdētāju;
- Anitu Šmiti – Kokneses novada domes
sabiedrisko attiecību speciālisti;
- Dainu Liepiņu – p/a „Kokneses Tūrisma centrs” direktori.
20. Ņemot vērā, ka Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrija 14.05.2012. vēstulē Nr. 17.18.-1e/7838 „Par pašvaldību aģentūru darbību izvērtēšanu” lūdz izvērtēt pašvaldību aģentūru darbību, turpmāko aģentūras
„Kokneses Sporta centrs” darbības izvērtēšanu
veikt saskaņā ar iepriekš minēto vēstuli.
21. Tā kā likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanu” 4. panta otrā daļa aizliedz pašvaldībai izsniegt jebkāda veida aizdevumus,
neatbalstīt aizdevuma sniegšanu biedrībai
„Kokneses jauniešu biedrība”.
22. Neatļaut alkoholisko dzērienu (t.sk.
vieglā alkohola) tirdzniecību festivāla INFINITUS 2012 laikā 2012. gada 2. jūnijā Kokneses parka estrādē, jo šo pasākumu apmeklē
galvenokārt jaunieši un pusaudži.
23. No sadzīves tradīciju līdzekļiem
piešķirt 40,- Ls (četrdesmit latus) Kokneses
mūzikas skolai izlaiduma pasākuma organizēšanai.
24. Piekrist, ka SIA „STRABAG”, reģistrācijas Nr. 49203002756 LR likumdošanā
noteiktajā kārtībā uz zemes gabaliem zemes
„Alekši 1”, kadastra Nr. 3260 007 0192 un
„Skalbus”, kadastra Nr. 3260 007 0015 Kokneses pagastā novieto mobilo (pārvietojamo)
asfaltbetona rūpnīcu un ražo asfaltbetonu, ja no
Valsts vides dienesta Madonas RVP ir saņemta
„B” kategorijas piesārņojošās darbības atļauja.
25. Piekrist, ka SIA „LAGAN” reģ.Nr.
LV45403024143 atver struktūrvienību 1905.
gada ielā Nr. 40, Kokneses pagastā melno un
krāsaino metāllūžņu iepirkšanai un pārstrādei.
turpinājums 3. lpp.
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26.1. Pārdot atklātā izsolē ar augšupejošu
soli Kokneses novada domei piederošu nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 3246 900
0005 – dzīvokli Nr. 1 ar adresi „Dimanti”-1, Bebru pagasta Kokneses novadā, kas
sastāv no 434/1741 domājamām daļām no
nekustamā kopīpašuma „Dimanti” daudzdzīvokļu mājas, palīgēkas un 3341,00 kvm
zemes gabala un noteikt dzīvokļa īpašuma
nosacīto cenu Ls 630,00 (seši simti trīsdesmit lati).
26.2. Noteikt, ka izsolei var reģistrēties 6
nedēļu laikā no pirmā sludinājuma publicēšanas dienas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”
– līdz 2012. gada 31. jūlijam plkst.16.00. Izsole notiks 2012. gada 1. augustā plkst.11.00,
Kokneses novada domes administrācijas
telpās Melioratoru ielā 1, Kokneses pagasta,
Kokneses novadā.
26.3. Apstiprināt nekustamā īpašuma ar
kadastra Nr. 32469000005 dzīvokļa Nr.1 „Dimanti”-1, Bebru pagasta, Kokneses novadā,
izsoles noteikumus (informācija mājas lapā
www.koknese.lv pēc izsoles noteikumu publikācijas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”).
27.1. Pārdot atklātā izsolē ar augšupejošu
soli Kokneses novada domei piederošu nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 3246 900
0006 – dzīvokli Nr. 3 ar adresi „Dimanti”- 3, Bebru pagasta Kokneses novadā,
kas sastāv no 433/1741 domājamām daļām
no nekustamā kopīpašuma „Dimanti” daudzdzīvokļu mājas, palīgēkas un 3341,00 kvm
zemes gabala un noteikt dzīvokļa īpašuma
nosacīto cenu Ls 670,00 (seši simti septiņdesmit lati).
27.2. Noteikt, ka izsolei var reģistrēties 6
nedēļu laikā no pirmā sludinājuma publicēšanas dienas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”–
līdz 2012. gada 31. jūlijam plkst. 16.00. Izsole notiks 2012. gada 1. augustā plkst. 11.30,
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Kokneses novada domes administrācijas
telpās Melioratoru ielā 1, Kokneses pagasta,
Kokneses novadā.
27.3. Apstiprināt nekustamā īpašuma
ar kadastra Nr. 32469000006 dzīvokļa Nr. 3
„Dimanti”-3, Bebru pagasta, Kokneses novadā, izsoles noteikumus (informācija mājas
lapā www.koknese.lv pēc izsoles noteikumu
publikācijas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”).
28.1. Pārdot atklātā izsolē ar augšupejošu
soli Kokneses novada domei piederošu nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 3246 900
0016 – dzīvokli Nr. 4 ar adresi „Dimanti”
- 4, Bebru pagasta Kokneses novadā, kas
sastāv no 436/1741 domājamām daļām no
nekustamā kopīpašuma „Dimanti” daudzdzīvokļu mājas, palīgēkas un 3341,00 kvm
zemes gabala un noteikt dzīvokļa īpašuma
nosacīto cenu Ls 800,00 (astoņi simti lati).
28.2. Noteikt, ka izsolei var reģistrēties 6
nedēļu laikā no pirmā sludinājuma publicēšanas dienas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” –
līdz 2012. gada 31. jūlijam plkst. 16.00. Izsole notiks 2012. gada 1. augustā plkst. 12.00,
Kokneses novada domes administrācijas
telpās Melioratoru ielā 1, Kokneses pagasta,
Kokneses novadā.
28.3. Apstiprināt nekustamā īpašuma
ar kadastra Nr. 32469000016 dzīvokļa Nr.
4 „Dimanti” - 4, Bebru pagasta, Kokneses
novadā, izsoles noteikumus (informācija
mājas lapā www.koknese.lv pēc izsoles noteikumu publikācijas laikrakstā „Latvijas
Vēstnesis”).
29.1. Atļaut Kokneses pašvaldības aģentūrai „Kokneses Sporta centrs” no 2012. gada
2. maija iznomāt vienu telpu 11,44 kv.m. platībā Sporta centrā Parka ielā 27a, Kokneses
pagastā fitnesa trenerei – veselības sporta
speciālistei Aijai Vītolai, masāžas un kon-
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sultāciju medicīniskās rehabilitācijas jomā
pakalpojumu veikšanai četras stundas nedēļā.
29.2. Noteikt nomas maksu 5,72 Ls mēnesī + PVN.
30. Finansiāli neatbalstīt Taekwando
trenera J. Kozlovska-Stalaža piedalīšanos
WASCO federācijas organizētajā pasaules
čempionātā Itālijā no 2012. gada 20. jūnija
līdz 25. jūnijam, jo pašvaldības budžetā šādi
līdzekļi nav ieplānoti.
311. Noteikt domes sēdes datumu 2012.
gada 20. jūnijā plkst. 12.oo
3.1.2. Noteikt komiteju sēžu datumus:
31.2.1. Sociālo jautājumu un veselības
aprūpes pastāvīgās komitejas sēde 13. jūnijā
plkst. 15.oo;
31.2.2. Attīstības un tautsaimniecības
pastāvīgās komitejas sēde 14. jūnijā plkst.
10.oo;
31.2.3. Finanšu pastāvīgās komitejas
sēdē 14. jūnijā plkst. 14.oo;
31.2.4. Kultūras, izglītības, sporta un sabiedrisko lietu pastāvīgās komitejas sēde 18.
jūnijā plkst. 15.oo.
Nākošā novada domes sēde notiks
2012. gada 20. jūnijā plkst. 12.00 novada domē, Melioratoru ielā Nr. 1, Kokneses pagastā, Kokneses novadā.
Tajā tiks izskatīti šādi pamatjautājumi:
1. Par laikrakstu „Kokneses Novada
Vēstis” un pašvaldības mājas lapu;
2. Par vides aizsardzības jautājumu
risināšanu novadā;
3. Par Gada publisko pārskatu;
4. Par elektrotīklu stāvokli un elektroapgādi Kokneses novadā.
Dzintra Krišāne,
Kokneses novada domes sekretāre

Nekustamo īpašumu izsole
Kokneses novada dome pārdod atklātā
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli šādus tai
piederošos nekustamos īpašumus:
1. Nekustamo dzīvokļa Nr. 1 īpašumu
ar kadastra Nr. 3246 900 0005 „Dimanti” - 1
Bebru pagasta, Kokneses novadā.
Objekta izsoles sākumcena Ls 630 (seši
simti trīsdesmit latu).
Maksāšanas kārtība 100% LVL divu nedēļu laikā pēc izsoles protokola parakstīšanas.
Izsole notiks 2012. gada 1. augustā
plkst. 11.00 Kokneses novada domes telpās
Melioratoru ielā 1, Kokneses pagastā, Kokneses novadā un pretendentu pieteikšanās
tiek reģistrēta līdz 2012. gada 31. jūlija
plkst. 16.00 minētās domes ēkas 3. kabinetā.
Pretendentiem pirms izsoles jāiemaksā
Kokneses novada domes Reģistrācijas Nr.
LV90000043494 AS SEB Banka UNLALV2X kontā LV22UNLA 0035900130701
drošības nauda 10% no izsoles sākumcenas
Ls 63, (sešdesmit trīs latus) un reģistrācijas
maksa Ls 20,00 (divdesmit lati), par ko apliecinoši dokumenti jāiesniedz pie pieteikuma
par piedalīšanos izsolē.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties
Kokneses novada domē 3. kabinetā vai mājas lapā www.koknese.lv un objektus apskatīt

var pēc iepriekšējas saskaņošanas pa tālruni
65133634.
2. Nekustamo dzīvokļa Nr.3 īpašumu
ar kadastra Nr.3246 900 0006 „Dimanti” -3
Bebru pagasta, Kokneses novadā.
Objekta izsoles sākumcena Ls 670 (seši
simti septiņdesmit lati).
Maksāšanas kārtība 100% LVL divu nedēļu laikā pēc izsoles protokola parakstīšanas.
Izsole notiks 2012. gada 1. augustā
plkst. 11.30. Kokneses novada domes telpās
Melioratoru ielā 1, Kokneses pagastā, Kokneses novadā un pretendentu pieteikšanās
tiek reģistrēta līdz 2012. gada 31. jūlija
plkst. 16.00 minētās domes ēkas 3. kabinetā.
Pretendentiem pirms izsoles jāiemaksā Kokneses novada domes Reģistrācijas
Nr.LV90000043494 AS SEB Banka UNLALV2X kontā LV22UNLA 0035900130701
drošības nauda 10% no izsoles sākumcenas
Ls 67 (sešdesmit septiņus latus) un reģistrācijas maksa Ls 20,00 (divdesmit lati), par ko
apliecinoši dokumenti jāiesniedz pie pieteikuma par piedalīšanos izsolē.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties
Kokneses novada domē 3. kabinetā vai mājas lapā www.koknese.lv un objektus apskatīt
var pēc iepriekšējas saskaņošanas pa tālruni

65133634.
3. Nekustamo dzīvokļa Nr. 4 īpašumu
ar kadastra Nr. 3246 900 0016 „Dimanti” - 4
Bebru pagasta, Kokneses novadā.
Objekta izsoles sākumcena Ls 800 (astoņi simti lati).
Maksāšanas kārtība 100% LVL divu nedēļu laikā pēc izsoles protokola parakstīšanas.
Izsole notiks 2012. gada 1. augustā
plkst. 12.00. Kokneses novada domes telpās
Melioratoru ielā 1, Kokneses pagastā, Kokneses novadā un pretendentu pieteikšanās
tiek reģistrēta līdz 2012. gada 31. jūlija
plkst. 16.00 minētās domes ēkas 3. kabinetā.
Pretendentiem pirms izsoles jāiemaksā
Kokneses novada domes Reģistrācijas Nr.
LV90000043494 AS SEB Banka UNLALV2X kontā LV22UNLA 0035900130701
drošības nauda 10% no izsoles sākumcenas
Ls 80, (astoņdesmit latus) un reģistrācijas
maksa Ls 20,00 (divdesmit lati), par ko apliecinoši dokumenti jāiesniedz pie pieteikuma
par piedalīšanos izsolē.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties
Kokneses novada domē 3. kabinetā vai mājas lapā www.koknese.lv un objektus apskatīt
var pēc iepriekšējas saskaņošanas pa tālruni
65133634.
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APSTIPRINĀTS
ar Kokneses novada domes 30.05.2012. sēdes lēmumu Nr. 7.4

Pakalpojumu cenrādis topogrāfiskās
informācijas apritei Kokneses novada teritorijā
Nr.
Pakalpojums
p.k.
Topogrāfiskās informācijas izsniegšana (tai skaitā ielu
1. sarkano līniju), pieņemšana, reģistrēšana, pārbaude,
ievadīšana datu planšetēs, ievadīšana datu bāzē
Platība (1 objekts):
1.1. Līdz 0.3 ha (ieskaitot)
1.2. Virs 0.3 ha līdz 0.5 ha (ieskaitot)
1.3. Virs 0.5 ha līdz 1.0 ha (ieskaitot)
1.4. virs 1.0 ha, papildus par katru nākamo ha
Izpilddokumentācijas (izpildshēmu) pieņemšana, reģistrēšana,
2.
pārbaude, ievadīšana datu planšetēs, ievadīšana datu bāzē
Komunikāciju garums:
2.1. līdz 300 m
2.2. virs 300 m, papildus par katriem nākamajiem 100 m
3. Galveno būvasu ienešana datu bāzē (1 objekts)
4. Būves novietnes pārbaudes ienešana datu bāzē
Ielu sarkano līniju pārbaude novada teritoriju detālajos plānojumos
5.
(digitālā veidā), ievadīšana datu bāzē (viens sarkanās līnijas
pirmreizēji koordinēts punkts)
Detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta pārbaude,
6.
ievadīšana datu bāzē, reģistrācija (viens objekts)
Inženiertīklu pārskata shēmas noformēšana un nosūtīšana
pasūtītājam (pārskata shēma izmantojama tikai reklāmas objektu
7.
novietnei bez inženiertīklu pieslēgumiem un vienkāršoto
inženiertīklu pievadu un iekšējo inženiertīklu izbūvei)
Platība:
7.1. līdz 1.0 ha
7.2. virs 1.0 ha, papildus par katru nākamo ha
Informācijas izsniegšana (datu planšetes, ielu sarkanās līnijas
u.c.) zemes vienības robežu plānu izgatavošanai vai citu
8.
mērniecības darbu veikšanai, kas nav iekļauti pakalpojumu
izcenojumos (viens objekts- viena zemes vienība)
Par topogrāfiskā uzmērījuma, izpildshēmas un izpilddokumentācijas
9.
digitālās versijas formāta maiņu

Cena, Ls
(bez PVN)

10.74
12.40
15.70
6.61

6.61
1.65
4.96
4.96
1.65
5.79

14.99
4.13
1.65
1.65

Piezīme: Pie tabulā noteiktās cenas jāmaksā PVN saskaņā ar maksāšanas brīdī spēkā esošo
likumdošanu.

Dienas centra darbs
vasaras periodā

Latvijas Sarkanā krusta
Kokneses nodaļa

Jūnija pirmā nedēļa pagāja diskutējot,
runājot par to, kā pagājis skolas gads un ko
sagaida katrs no vasaras. Radoši mācījāmies
kā top kļavu lapu rozes.
No 11. – 15. jūnijam „Ziedu nedēļa”
No 18. – 22. jūnijam „Jāņu nedēļa” – gatavošanās Jāņu svinībām un DC Jāņu lustības 22.
jūnijā pl. 12:00 darbosimies virtuvē, kustināsim
prātus gan viktorīnā, gan Jāņu dziesmās.
No 26. jūnija – 3. jūlijam un 9. jūlija – 27.
jūlijam DC brīvam apmeklējumam slēgts.
Higiēnas pakalpojumi – duša un veļas mazgāšana, pieejami darba dienās no
pl.10:00 – 18:00
Vēlot skanīgus un jautrus Jāņus –
DC kolektīvs

LSK Kokneses novada brīvprātīgie vasaras periodā nesnauž, bet aktīvi piedalījās akcijas „Paēdušai Latvijai” glābējpaku vākšanas akcijā, ar kuru palīdzību vasaras periodā,
kamēr nav pieejamas „Eiropas pakas”, varam
palīdzēt Kokneses iedzīvotājiem, kuri nonākuši krīzes situācijā.
Tāpat 14.06 – 15.06 pl. 11:00 – 17:00
„Drēbju dienas” DC pasākumu zālē.
Katrs var būt brīvprātīgais un darīt sirds
darbus, to arī novēlam, svinot vasaras saulgriežus.
LSK Kokneses nodaļas
brīvprātīgie
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Pērkot vilciena biļeti Kokneses
stacijā pie konduktora, netiks
iekasēta papildus maksa
2011. gada nogalē tika uzsākta otrā sliežu ceļa izbūve iecirknī Skrīveri – Krustpils.
Remontdarbi notiek arī Kokneses stacijā. Remontdarbu laikā Kokneses stacijā uz citu vietu pārcelts pasažieru iekāpšanas perons, kas
sagādā neērtības pasažieriem laicīgai biļešu
iegādei, tāpat bieži kravas vilcieni aizšķērso
pārbrauktuvi, līdz ar to jārēķinās ar papildus
laiku nokļūšanai uz vilcienu.
Kokneses novada iedzīvotāja un ilggadēja
Latvijas Dzelzceļa (LDZ) pakalpojumu lietotāja, S. Plūmes kundze informēja „Kokneses
Novada Vēstis”, ka, atbildot uz Plūmes kundzes vēstuli par nepamierinošo situāciju Kokneses stacijā saistībā ar pasažieru iekāpšanas
peronu pārcelšanu un vilcienu pasažieriem sagādātājām neērtībām, AS „Pasažieru Vilciens”
ziņo: „Sākot ar 7. jūniju, papildu piemaksa
vilcienos (pērkot biļeti vilcienā pie konduktora) braucienam no Kokneses stacijas netiks
iekasēta līdz infrastruktūras (sliežu ceļu, peronu u.c.) uzlabošanas darbu pabeigšanai.
AS „Pasažieru Vilciens” informē, ka
2011. gada nogalē tika uzsākta otrā sliežu ceļa
izbūve iecirknī Skrīveri – Krustpils. Šobrīd
Skrīveri – Krustpils ir vienceļa iecirknis, kurā
pretī braucošajiem vilcieniem nav iespējams
samainīties, līdz ar to ievērojami samazinās
to kustības ātrums un iecirkņa caurlaides spēja
(caurlaisto vilcienu skaits), kas savukārt palielina visu vilcienu – gan pasažieru, gan kravas – atrašanās laiku ceļā. Šo projektu, kas ir
viens no lielākajiem VAS „Latvijas dzelzceļš”
projektiem, plānots īstenot aptuveni trīs gadu
laikā – līdz 2014. gada beigām. Otra sliežu
ceļa izbūve dos iespēju perspektīvā samazināt
vilcienu pašreizējo braukšanas ilgumu.
Šī projekta ietvaros tiek veikti arī iecirkņa
Skrīveri – Krustpils staciju peronu un sliežu
ceļu rekonstrukcijas darbi. Kokneses stacijā
paredzēts būvēt jaunus (paaugstinātos) pasažieru iekāpšanas peronus un mainīt sliežu
ceļu izvietojumu, tādēļ šo darbu veikšanai
tika izbūvēti pagaidu peroni. Saprotam, ka,
diemžēl, šāda situācija rada lielas neērtības
pasažieriem, kam laikus jānokļūst uz vilcienu,
tomēr nevaram sniegt konkrētu atbildi par rekonstrukcijas darbu ilgumu Kokneses stacijā,
– iespējams, tie ilgs aptuveni gadu. Otrā sliežu
ceļa izbūves darbi iecirknī Skrīveri – Krustpils
ir VAS „Latvijas dzelzceļš” pārziņā, savukārt
AS „Pasažieru vilciens” ir pārvadātājs, kas
veic pasažieru pārvadājumus atbilstoši valsts
pasūtījumam, izmantojot esošo dzelzceļa infrastruktūru. Par situāciju, kad stacijās stāvošie kravas vilcieni aizšķērso ceļu pasažieriem,
AS „Pasažieru vilciens” jau iepriekš ir informējis VAS „Latvijas dzelzceļš”, kura darbinieku kompetencē ir visu vilcienu (pasažieru un
kravas) kustības organizēšana un regulēšana.
Kravas vilcienu apstāšanās Koknesē ir organizēta tā, lai netraucētu pasažieriem, kuri iekāpj
vilcienos no stacijas puses.
Lai gan pašreiz pasažieri ir spiesti pieciest zināmas neērtības, tomēr AS „Pasažieru
vilciens” cer, ka pēc otrā sliežu ceļa izbūves
pabeigšanas un peronu rekonstrukcijas arī
Kokneses stacijā iekāpšana vilcienos kļūs
vieglāka un ērtāka.”
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izglītības iestādēs

Akreditācijas laikā atzinīgi novērtē Bebru internātvidusskolas darbu

Bebru internātvidusskola.
Skolas Akreditācija Bebru internātvidusskolā notika no 7. līdz 12. maijam. Skolā viesojās un skolas darbību izvērtēja trīs
eksperti: Irēna Frankoviča, Upesleju internātpamatskolas-rehabilitācijas centra direktore, Rasma Vīgante, Latvijas Universitātes
docente, Agra Zaķe, Iecavas vidusskolas
direktore. Tika izvērtētas septiņas skolas
darbības jomas: mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas, mācīšana un
mācīšanās, izglītojamo sasniegumi, atbalsts
izglītojamiem, iestādes vide, iestādes resur-

si, iestādes darba organizācija, vadība un
kvalitātes nodrošināšana.
Eksperti šo divu dienu laikā tikās ar skolas direktori, Kokneses novada domes priekšsēdētaju, Kokneses novada domes izglītības
darba speciālisti, Pērses pamatskolas direktori, Bebru pagasta pārvaldes vadītāju, Kokneses novada domes bāriņtiesas priekšsēdētāju,
Kokneses sociālā dienesta vadītāju, skolas
Padomi, bijušajiem skolas absolventiem,
skolēnu padomi, metodisko komisiju vadītājiem, tehniskajiem darbiniekiem, Aizkraukles
filiāles, Nodarbinātības Valsts aģentūras Projekta karjeras konsultanti, I. Gaiša Kokneses
vidusskolas direktoru, Aizkraukles novada
jaunatnes darba izglītības speciālisti, direktora vietnieci mācību darbā, direktora vietnieci audzināšanas darbā, direktores vietnieku
saimnieciskajos jautājumos, atbalsta personālu – izglītības psihologu, sociālo pedagogu,
ārsti, logopēdu, medmāsu, bērnu psihiatru.
Eksperti apmeklēja vairākas mācību
stundas: latviešu valodu – 4 stundas, matemātiku – 4 stundas, ķīmiju – 1 stunda, bioloģiju – 1 stunda, fiziku – 1 stunda, dabaszinības – 1 stunda Kopā vērotas 13 mācību

stundas dažādās klašu grupās (1. – 4., 5. – 9.
un 10. klasē). Pēc apmeklētajām stundām
tika organizētas sarunas ar skolotājiem par
novadītajām mācību stundām.
Komisija atzinīgi novērtēja Bebru internātvidusskolas kolektīva – administrācijas, skolotāju un tehnisko darbinieku darbu.
Augstu novērtēja mūsu skolēnu dabiskumu,
atklātību, vienkāršību (pozitīvā nozīmē) un
atraktivitāti.
Tiekoties ar skolas pedagogiem un administrāciju, Eksperti skolu novērtēja ļoti labā
un labā līmenī, taču šobrīd vēl jāgaida ekspertu komisijas galīgais novērtējuma ziņojums, tad arī varēsim spriest par konkrētajiem
ieteikumiem skolas darba uzlabošanā.
Darba novērtējums un pozitīvais atbalsts
dod uzmundrinājumu pārvarēt tās grūtības,
kuras nenoliedzami rodas katrā darbā, kurš
īstenojas ilgstošā procesā un kura rezultātu
ikdienā nevar izsvērt tikai ar objektīviem un
strikti noteiktiem kvantitātes un kvalitātes rādītājiem. Paldies visiem pedagogiem, visiem
skolas darbiniekiem un skolēniem un viņu
vecākiem par darbu un atbalstu!
Mudīte Auliņa, direktore

Mācību gada noslēgums Bebru internātvidusskolā
Mācību gada pēdējā diena bija pārsteigumu pilna. Ar jauku koncertu skolā viesojās O Kartes skatuves dalībnieki Sabīne
Berezina un Kristaps Pujāts. Svētku vakariņu laikā skolas vadība apsveica skolēnus,
kuriem šajā mācību gadā bija labi panākumi
mācībās un sabiedriskajā dzīvē. Vakarā gaidīja vēl viens pārsteigums – skolas pagalmā
pēkšņi iebrauca divas izgaismotas VOAYGER CLUB automašīnas. To ierašanās skolēniem radīja lielu izbrīnu un prieku. Kluba
prezidents Jānis Ganģis vadīja diskotēku no
automašīnām, kuras bija skaisti noformētas
ar kluba karogiem. Skolēni ļoti aktīvi iesaistījās vakara pasākumā. Sadarbībā ar VOYAGER CLUB biedriem skolai sākās jau 2004.
gadā. Katru mācību gadu noslēdzot, kluba
biedri organizē ekskursijas ar amerikāņu
auto. Kluba prezidents Jānis Ganģis piedāvā
iespēju izvēlēties maršrutu un 20 mašīnās
bērni brauc pa Latvijas skaistākajām vietām.
Tas ir labdarības pasākums, tāpēc esam ļoti
pateicīgi viņiem, jo daudziem bērniem šī ir
vienreizēja iespēja pavizināties šādās automašīnās. Varam tikai apbrīnot šo cilvēku
nesavtību, kuri ziedo savu brīvo laiku un arī
finansiālos līdzekļus, lai iepriecinātu mūsu
bērnus. Ekskursijas laikā katras mašīnas vadītājs ir padomājis par saviem pasažieriem
un sarūpējis bērniem dažādus kārumus. Die-

Mācību gada noslēgums Bebru intrnātvidusskolā – Skolotāja Marija Karlsone ar savu
audzināmo klasi 2004. gadā ekskursijā ar VOYAGER CLUB auto.
nas noslēgumā pie ugunskura cepam desiņas, pārrunājam dienā redzēto. Bērni sniedz
koncertu, fotografējas pie mašīnām, kluba
biedriem skola sarūpē pārsteiguma balvas,
pateicības listes. Kad vaicāju kluba prezidentam Jānim Ganģim kā mums atlīdzināt
par ekskursijām, viņš atbildēja ar dzejas

rindām: Kaut mazu prieku dāvini ikvienam,
kaut reizēm sīkāks tas kā gliemežvāks, Tad
starodams caur visām dienām, Ik mirklis citiem dotais svētīts nāks!
Marija Karlsone,
Bebru internātvidusskolas
sociālā pedagoģe
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Bebru internātvidusskolas meitenes uzvar konkursā

8. klases skolēni un skolotāja Daiga Andersone „Galdiņu” muzejā.

Pirms Muzeju nakts Bebru internātvidusskolas vairākas 8. klases meitenes piedalījās
Kokneses pagasta bibliotēkas rīkotajā stāstu
konkursā, kurā visiem vārdiem bija jāsākas ar
burtu „Z”. Konkursa rezultāti meitenes patīkami pārsteidza un iepriecināja. Aizklāti balsojot,
par interesantāko stāstu atzīts Bebru internātvidusskolas 8. klases skolnieces Diānas Mainieces darbs, otro vietu ieguvusi klasesbiedrene
Sintija Lagutina, bet trešo vietu – Marika Pavloviča. Meitenes Kokneses pagasta bibliotēkā
saņēma pārsteiguma balvas.
21. maija pēcpusdienā 8. klases skolēni un skolotāja Daiga Andersone ciemojās
tēlnieka Voldemāra Jākobsona memoriālajā
mājā – muzejā, kur arī piedalījās skolotājas
Daigas Andersones sagatavotajā viktorīnā
par Muzeju nakts pasākumiem Latvijā. Skolēni ļoti daudz zināja par Muzeju nakts notikumiem, jo iepriekš masu medijos bija cītīgi
sekojuši līdzi visdažādākajai informācijai.
Diāna, Sintija, Karīna un Marika nolasīja savus sacerētos darbus stāstu konkursam. Arī
klasesbiedru vērtējumā vislielāko atzinību
izpelnījās Diānas sacerētais stāsts.
Kokneses Novada Vēstis

Tīne sarīkojumā Pulkā eimu, pulkā teku 2012 Pievienojas e-klasei
No 2012. gada aprīļa Kokneses speciālā
internātpamatskola – attīstības centrs ir pievienojies e-klasei. Skolas – centra pedagogi līdz
2011./2012. mācību gada beigām iepazīsies ar
e-klases lietošanas nosacījumiem, apgūs nepieciešamās prasmes un iemaņas, lai jaunajā
2012./2013. mācību gadā varētu uzsākt darbu
šajā sistēmā, kas palīdzēs ietaupīt laiku un
līdzekļus, ērti un ātri veikt dažādas atskaites,
izvērtēt skolēnu sasniegumus, savlaicīgi informēt vecākus par visām aktualitātēm skolā.

Projektu nedēļa
„Līgo svētku un
Jāņu tradīcijas”

„Tīne” Bērnu un jauniešu folkloras programmas nacionālajā sarīkojumā Jelgavā.
I. Gaiša Kokneses vidusskolas folkloras
kopa „Tīne” 26. un 27. maijā piedalījās Bērnu
un jauniešu folkloras programmas nacionālajā
sarīkojumā Jelgavā un tās apkārtnē - XXVIII PULKĀ EIMU, PULKĀ TEKU 2012, uz
kuru devās folkloras kopas no visiem Latvijas
novadiem. Šī gada sarīkojuma tēma – putni.
26. maija rītā folkloras kopas ieradās
Jelgavā. Diena sākās ar dalības reģistrēšanu
un Jelgavas pils apskati, kam sekoja gan mēģinājumi, svētku atklāšana un koncerts Cielava, baltgalve, daudz tavu bērnu, gan ielu
koncerti, novadu programmas un interaktīvas
norises. Bija arī danči un stāstu laiks Par put-

niem un ne tikai par tiem.
27. maijā svētki turpinājās Bērzes pagasta
„Pikšās”. Diena sākās ar Rotaļu un spēļu programmu Juku, juku, sīki putni, aktivitātēm dažadās radošās Darbnīcās, bet pēcpusdienā Novadu
koncerts Putnu kāzas un svētku noslēgums.
Atceroties pavadītās dienas Jelgavā,
„Tīnes” vadītāja Inguna Žogota teic: „Man
patika! Dienas Jelgavā, Līvbērzē, „Pikšās”
aizskrēja vēja spārniem, jo sēdējām putna
mugurā un tik... lidojām, lidojām, lidojām...
Stāsta, ka nākamais PEPT būs Kurzemes
pusē... Bet tas jau būs pēc gada...”
Kokneses Novada Vēstis

No 28. – 31. maijam Kokneses speciālajā
internātpamatskolā – attīstības centrā norisinājās projektu nedēļa, kuras tēma bija „Līgo
svētku un Jāņu tradīcijas”. Projekta nedēļas
laikā skolotāju vadībā skolēni iepazinās ar
latviešu tautas tradīcijām, pina vainagus, mācījās rotaļas un tautas dziesmas. Ar paveikto
un apgūto varēja iepazīties noslēguma prezentācijās pie ugunskura skolas pagalmā.
Kokneses Novada Vēstis
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Mācību gada noslēgums Bebru pamatskolā Konference
Mācības Bebru pamatskolas skolēni tradicionāli beidz ar Sporta dienu un svinīgo
pasākumu, kad, svētku drēbēs saposies, viss
skolas kolektīvs atskatās uz paveikto mācību
un ārpusstundu darbā.
30. maija rīts pienāca vējains un apmācies, tāpēc ieplānotās sporta aktivitātes notika
skolas sporta zālē, kur pulksten deviņos sporta
skolotāja Jeļena Čerņauska skolas direktorei
Lidijai Degtjarevai ziņoja par ierindā nostādītajām un sporta dienai sagatavotajām klasēm.
Sporta aktivitātes sākās ar sākumskolas
skolēnu stafetēm, pēc tam stafetēs piedalījās
pamatskolas klašu komandas. Sporta skolotājai
tiesāt palīdzēja skolotājs M. Vecumnieks un 9.
klases skolēni G. Miltināns un A. Grinšpons.
Sīva cīņa starp klasēm notika virves vilkšanā, kur, kā jau vecākie un stiprākie būdami,
panākumus guva 8. un 7. klases skolēni. Ņipri izrādījās arī sākumskolas skolēni, Padoties
negribēja neviens, un klašu audzinātājas stiprināja cīņas sparu ar komandām:: reizē! reizē!
Tikai vienotībā un saliedētībā ir spēks- tāda ir
galvenā atziņa, kas iegūta šajā Sporta dienā.
31. maija rīts Bebru pamatskolā iesākās
ar skolēnu radošo darbu izstādes atklāšanu,
ar svinīgu svētku koncertu, kuru sagatavoja
sākumskolas klases un viņu audzinātājas, kā
arī skolas koris un 3. klases deju kolektīvs
skolotājas L. Haritonovas vadībā.
Protams, ļoti gaidīts ir brīdis, kad var uzzināt mācībās labāko skolēnu uzvārdus. 5.- 9.
klasēs tādu skolēnu, kuri mācās no 7 līdz 10
ballēm, ir vienpadsmit: 5. klasē Patrīcija Eiduka, Liene Jaunozoliņa, Rinalds Lipenītis,
Rolands Lipenītis, Elīna Pukinska, 6. klasē
Elza Šmite, Krista Kristiāna Bernoviča, Krista Jirgena, Erlends Liepiņš, 7. klasē Audris
Arzovs, Dārta Ungure. Viņi saņēma skolas
goda rakstu un zelta pildspalvu.

Skolēni, kuriem vidējais vērtējums mācībās ir vairāk par septiņām ballēm, bet kādā
no mācību priekšmetiem iegūts vērtējums
6 balles, saņēma skolas Atzinības rakstu un
sudraba pildspalvu. Tādi skolēni bija Anna
Bitenbindere, Samanta Vilmane 5. klasē, Renārs Lipenītis 7. klasē, Sendija Ezerkalne 8.
klasē.
Skolas sertifikātu par vislabāko liecību
saņēma 6. klases skolniece Elza Šmite, jo vidējais vērtējums mācībās viņai ir 9,28. Otrs
labāko vērtējumu ieguvusi 6. klases skolniece Krista Kristiāna Bernoviča – 9 balles.
Ļoti labas sekmes šajā mācību gadā guvuši arī sākumskolas skolēni: Linda Dumpe,
Madara Luste, Samanta Vēsma, Rimants
Čamāns, Ketija Jekaterina Kmita, Annija
Šlesere, Alise Berga, Linda Saldava, Daniela
Caunīte, kā arī labi mācījušies Juris, Tomaševskis, Rendijs Šerna, Ainis Luste, Krista
Ģēģere, Enita Dinija Ošiņa.
Pēc svinīgā pasākuma, kas bija veltīts
veiksmīgam un ar panākumiem konkursos,
starpnovadu olimpiādēs vainagotam mācību
gadam, visi interesenti varēja iepazīties ar
skolēnu radošo darbu izstādi, kurā vērojami
zēnu un meiteņu mājturībā darinātie darbi,
mākslinieciski augstvērtīgi darbi, kas iegūti
vizuālās mākslas stundās un rokdarbu pulciņā. Jāteic, ka bija vērojamas daudzas novitātes. Izstāde apliecināja ļoti daudz mūsu skolā
neredzētu tehniku un paņēmienu, kā tikt pie
neatkārtojamas somas vai spilvena, kā iemantot kristāla kurpītes, Latvijas karti vai
māmiņas vārdu. Tas ir skolotāju A. Gavares,
Dz. Sniedzes, L. Locānes, A. Piliena ieguldījums bērnos un viņu radītprasmē.
Klases stundas, atvadu vēlējumi, dāvanas, ziedi, un vasaras brīvlaiks jau sācies.
Linda Šmite

Dr. Robina Pauka (Robin Pauc) seminārs Koknesē

Kokneses speciālajā internātpamatskolā
– attīstības centrā viesojās doktors Robins
Pauks no Lielbritānijas – speciālists bērnu
neiroloģijā.

2012. gada 2. un 3. maijā Kokneses speciālajā internātpamatskolā – attīstības centrā
viesojās doktors Robins Pauks no Lielbritānija
– speciālists bērnu neiroloģijā ar 30 gadu pieredzi, vairāku grāmatu par mācīšanas traucējumiem autors, Tinsley House Clinic dibinātājs
un vadītājs. Robins Pauks nodarbojas ar bērniem, kuriem diagnosticēta disleksija, dispraksija, mācīšanās traucējumi, uzmanības deficīta
un hiperaktivitātes sindroms, Tourette sindroms ārstēšanu un šo traucējumu pētniecību.
Interesi par R. Pauka semināru izrādīja
un tajā piedalījās pedagogi no Latvijas pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēm,
speciālās izglītības skolotāji un psihologi,
augstskolu pasniedzēji, Iekļaujošas izglītības
atbalsta centra darbinieki, vecāki.
Dr. Robins Pauks semināra dalībniekus
iepazīstināja ar mūsdienīgu pieeju attīstības
traucējumu diagnostikā un iespējamajām terapijām, demonstrēja bērna pārbaudes metodes un datorizētus diagnostikas testus, kā arī
iepazīstināja ar nepieciešamo smadzeņu diētu
jeb „Prāta barošanu”.
Elīna Ivanāne,
direktores vietniece metodiskajā darbā

„Riti raiti valodiņa”
Kokneses speciālajā
internātpamatskolā attīstības centrā

Kokneses speciālajā internātpamatskolā
– attīstības centrā 2012. gada 8. maijā ESF
projekta „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālā riska mazināšanai un integrācijai izglītībā Bebru internātvidusskolā, Kokneses speciālajā internātpamatskolā – attīstības centrā un I. Gaiša Kokneses vidusskolā”
ietvaros notika Zemgales novada speciālās
izglītības skolotāju konference „Radoša pieeja mācību procesa un audzināšanas darba
nodrošināšanā izglītojamajiem ar īpašām vajadzībām. Riti raiti valodiņa”, lai pilnveidotu
pedagogu profesionālo kompetenci un popularizētu pieredzi latviešu valodas mācīšanā
skolēniem ar speciālām vajadzībām.
Konferencē piedalījās deviņdesmit speciālo un divdesmit pieci vispārējās izglītības
iestāžu pedagogi no dažādiem Latvijas novadiem.
Pedagoģijas doktore R. Vīgante un I. Jerāte konferences dalībniekus iepazīstināja ar
aktualitātēm latviešu valodas mācīšanā.
Kokneses speciālās internātpamatskolas
– attīstības centra pedagogi prezentēja savu
pieredzi - par spēles kā metodes izmantošanu
teikumu veidošanā, par teikuma locekļu sloksnīšu izmantošanu, par darbu ar tekstu un tā
inscenēšanu, par skaņu un burtu apguvi, kā
arī grafo – motoro prasmju veidošanu. Par
darbu ar skolēniem, kuri mācās pēc speciālās izglītības programmām informēja novada
skolu kolēģi.
Pedagogi atzina, ka gatavojoties mācību
stundām jāizstrādā, jāpielāgo un jāadaptē
mācību materiāli atbilstoši skolēnu spējām
un vajadzībām. Konferences dalībnieki secināja, ka speciālajās izglītības programmās
nav pietiekoši mācību grāmatu un mācību līdzekļu. Tika pieņemts lēmums rakstīt vēstuli
izglītības un zinātnes ministram Robertam
Ķīlim ar lūgumu rast līdzekļus mācību grāmatu un mācību līdzekļu skolēniem ar speciālām vajadzībām izdošanai.
Konferences laikā darbojās izstāde, kurā
bija iespēja gan prezentēt savus izstrādātos
mācību un metodiskos materiālus latviešu
valodā, gan dalīties pieredzē un gūt jaunas
idejas turpmākajam darbam.
Kokneses speciālās internātpamatskolas
– attīstības centra administrācija izsaka pateicību visiem dalībniekiem par atsaucību un
piedalīšanos konferencē.
Dagmāra Isajeva,
Kokneses speciālās internātpamatskolas attīstības centra direktore
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Bez pagātnes nav nākotnes
Likteņdārzs ar visas tautas atbalstu top
uz salas Koknesē, Daugavas vidū. Tā ir
vieta, kur sastopas pagātne, tagadne un nākotne. Vieta, kur rast mierinājumu, smelties
spēku un gūt iedvesmu piepildīt sapņus.
Likteņdārzs top kā mūsu gadsimta Brīvības piemineklis un vieno visas paaudzes.
2012. gada 29. maijā Koknesē, Likteņdārzā,
notika pirmais speciālo izglītības iestāžu
festivāls. Festivāla mērķis ir palūkoties uz
savu Zemi mīlestības acīm. Tajā piedalījās
skolas no visas Latvijas. Dalībnieki dziedāja, dejoja, runāja dzeju un spēlēja teātri.
Mēs, Kokneses speciālās internātpamatskolas – attīstības centra 1. – 3. klases skolēni
un skolotāja Anita Ščerbinska, piedalījāmies
koncertprogrammā „Zemes dziesma” ar
dziesmu „Kartupeli, kartupeli”.
Katra skola uz Likteņdārzu bija ieradusies ar līdzatvestiem akmeņiem, arī mēs bijām ieradušies ar saviem tumši pelēkajiem
laukakmeņiem. Tie tika atvesti Likteņdārza
amfiteātra pelēkā akmens krāvumam. Akmeņiem klāt bijām piestiprinājuši uzrakstu ar
veltījumu Latvijas nākotnei, lai neaizmistu
mūsu zemes skarbo pagātni.

Veidojot Spēka zīmi Latvijas izturībai,
iestādījām – egli (tai bijām savākuši ziedojumu). Mūsu iestādītās egles numurs – 1247,
dodoties uz stādīšanas vietu, visi dziedāja
dziesmu „Dindari, dandari”. Par to bijām ļoti
gandarīti, tādējādi parādot, ka esam kopā ar
Likteņdārzu, mūsu zemi Latviju.
Pasākuma noslēgumā tikām sumināti ar
pateicības rakstiem, Lāču maizi un laternām.
Saņemtie Pateicības raksti ir apliecinājums
par veiksmīgu darbu patriotiskajā audzināšanā, kas šobrīd jaunās paaudzes vidū ir ļoti būtiski. Tika saņemts Pateicības Apliecinājums
skolai – attīstības centram par ieguldījumu
Likteņdārza tapšanā. Saņemtās laternās kopīgi aizdedzinājām un palaidām debesīs.
Šis festivāls sniedza mums gandarījuma
sajūtu par labi padarītu darbu, par mūsu ieguldījumu Likteņdārza tapšanā.
Sakām paldies skolas – attīstības centra
direktorei, pedagogiem un darbiniekiem, kas
palīdzēja mums festivāla „Zemes dziesma”
priekšnesuma sagatavošanā.
Ar saulainiem sveicieniem un uz tikšanos
2013. gada festivālā „Uguns dziesma”.
Anita Ščerbinska

Godina skolēnus, kuri guvuši panākumus
2011./2012. mācību gadā

Muzikāls veltījums skolēniem skan no Kokneses Mūzikas skolas
pūšaminstrumentu klases audzēkņu kvarteta.
16. maijā uz svinīgu pasākumu tika aicināti 146 I. Gaiša Kokneses vidusskolas skolēni, kuri 2011./2012. mācību gadā veiksmīgi startējuši dažādās mācību olimpiādēs un
konkursos, sporta sacensībās, kā arī guvuši
panākumus, darbojoties zinātniski pētnieciskajā jomā. Daļa skolēnu veiksmīgi piedalījušies vairākās mācību olimpiādēs un sporta
sacensībās, iegūstot atzinības un godalgotas
vietas.
Pasākumu atklāja skolas direktors Māris
Reinbergs, kurš pateicās skolēniem par aktīvo un radošo darbošanos, skolotājiem, kuri

veiksmīgi sagatavo skolēnus šiem pasākumiem, kā arī vecākiem par sniegto atbalstu.
Pateicību par ieguldīto darbu izteica arī Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis
Vingris un skolas vecāku padomes priekšsēdētājs Gatis Doniks.
Muzikālus priekšnesumus pasākuma
dalībniekiem veltīja Druvja Andriksona
mūzikas studijas audzēkņi un Kokneses
Mūzikas skolas pūšaminstrumentu klases
audzēkņu kvartets (skolotājs Ziedonis Puķītis).
Kokneses Novada Vēstis
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Mūsu
profesionalitāte –
audzēkņu prasmju
pamats
Mēs dzīvojam laikā, kurā viena no dominantēm ir pārmaiņas. Pārmaiņas sabiedrībā
ietekmē arī skolu, jo sabiedrība sagaida, ka
tās pilsoņi būs spējīgi pielāgoties un darboties strauji mainīgajā dzīvē. Pārmaiņas sabiedrībā tiek apzināti sekmētas, lai izglītības
procesus maksimāli tuvinātu attīstības procesam sabiedrībā.
Vecbebru Profesionālajā vidusskolā,
saglabājot tradicionālās vērtības, domā
par izaugsmes un novatorisku ideju iedzīvināšanu. Viena no šādām darba formām
ir piedalīšanās starptautiskajos projektos,
kas kļuvusi par nopietnu ieguldījumu gan
audzēkņu, gan skolotāju profesionālajā
pilnveidē. Līdz šim programmā Leonardo
da Vinci lielāki ieguvēji bija mūsu skolas
audzēkņi, jo viņi varēja praktizēties Vācijā, Itālijā, Somijā, Zviedrijā. Šogad uzrakstījām projektu ne tikai audzēkņiem,
bet arī skolotāju izglītībai.
Kādu mēs redzam profesionālo priekšmetu skolotāju? Izglītotu profesionāli, kuru
interesē gan kolēģu darbs, gan starptautiska
pieredze, kurš gatavs dialogam ar audzēkņiem un sabiedrību.
Vācijā pieredzi apgūs 10 Vecbebru
Profesionālās vidusskolas skolotāji, viņus
uzņems Saksijas Izglītības Aģentūra. Projekta dalībnieki iepazīsies ar Vācijas izglītības sistēmu, ar darba apstākļiem Vācijas
ēdināšanas uzņēmumos, profesionālās
izglītības iestādēm Leipcigā un Drēzdenē. Nozīmīgākais iespējams ir ēdināšanas
uzņēmuma Sodexo Catering GmbH apmeklējums Leipcigā (Francijas ēdināšanas
uzņēmums ar vairāk nekā 390 000 dalībniekiem apmēram 80 valstīs). Uzņēmumā
Leonardo da Vinci programmas ietvaros
notiek arī audzēkņu prakses. Pieredzes
apmaiņas semināra radošajā darbnīcā kopā
ar vācu kolēģiem, ēdināšanas pakalpojumu
ekspertiem, mūsu skolotāji gatavos kulināriskus pārsteigumus.
Atzinīgi tika novērtēts arī audzēkņu mobilitātes projekts un tā rezultātā 12 audzēkņi
praktizēsies Vācijā un 6 audzēkņi Igaunijā.
Projekta pieejamais finansējums pedagogu pieredzes apmaiņai ir EUR 18 020,00,
bet audzēkņu praksei – EUR 45 290,00,kas
paredz segt visus ceļa un uzturēšanās izdevumus. Visi projekta dalībnieki saņems Europass Mobility sertifikātus.
Ināra Bakmane,
direktora vietniece praktiskajā apmācībā
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Siltumenerģijas ietaupījums 66%
2010. gadā Vecbebru Profesionālā vidusskola piedalījās Vides ministrijas izsludinātajā Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta
finansēto projektu atklātā konkursā „Kompleksie risinājumi siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšanai valsts un pašvaldību
profesionālās izglītības iestāžu ēkās” ar projektu „Vecbebru Profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcas renovācija atbilstoši
energoefektivitātes prasībām un izmantojot
videi draudzīgus būvniecības materiālus un
izstrādājumus”.

Projektā tika paredzēts siltumenerģijas
patēriņa samazinājums apkurei par aptuveni 40%, sasniedzot 69,87 kWh/m2, kā
arī oglekļa dioksīda emisiju samazinājuma
efektivitātes rādītājs 0,46 kg CO2/Ls gadā.
Vides ministrija atbalstīja šo projektu un tas
tika realizēts pagājušā gada jūlija, augusta
mēnešos.
Projekta ietvaros dienesta viesnīcas ēkai
siltumizolācijas slānī tika iemontēti trīsstiklu pakešlogi ar argona pildījumu, siltinātas
sienas un griesti ar 150 mm siltumizolācijas

slāni, veikta ēkas ārējā apdare un krāsošana,
kā arī ventilācijas sistēmas uzlabojumi.
Veicot siltumenerģijas patēriņa monitoringu 2011./2012. gada apkures sezonā konstatēts, ka pret iepriekšējo apkures sezonu tas
samazinājies par 66%, kā arī samazinājies
elektroenerģijas patēriņš, jo dienesta viesnīcā
nav nepieciešams papildus izmantot elektriskās sildierīces.
Jānis Bakmanis,
Vecbebru Profesionālās vidusskolas
direktors

kultūras dzīve

Izskanējis festivāls INFINITUS 2012

Jauno grupu konkursā trešo vietu ieguva koknesieši – grupa „Nepilns litrs”.
Šī gada 2.jūnijā Koknesē notikušais mūzikas un mākslas festivāls INFINITUS 2012
veiksmīgi noslēdzies, un gan apmeklētāji,
gan paši organizatori guvuši daudz pozitīvu
emociju.
Pēc organizatoru teiktā, šogad festivāls
INFINITUS Koknesē tika organizēts pēdējo
reizi, līdz ar to tika pieliktas papildu pūles,
lai tas būtu tiešām atraktīvs un izdevies vasaras sākuma festivāls, kas paliktu labā atmiņā
visiem, kuri piedalījās. Bija īpaši piedomāts
par dažādu auditoriju interesēm, piedāvājot
daudzveidīgas aktivitātes, muzikālos priekšnesumus, kā arī sagatavojot gaumīgas dekorācijas.

Gan pašmāju, gan ārzemju grupas rādīja
savu labāko sniegumu un priecēja publiku
līdz pat rīta gaismai. Šogad festivālā uzstājās Gapoljeri, Crazy Dolls, Oranžās Brīvdienas, Credo un Double Faces Eels no Latvijas, kā arī grupa Karavan no Baltkrievijas,
Deeper Upper no Lietuvas un The Diamond
Blow no Austrālijas. Ārzemju mūziķi, kuri
Koknesē uzkavējās ilgāku laiku, pauda
prieku un pateicību par organizatoru radīto
draudzīgo atmosfēru festivālā un iespēju
piedalīties.
Vienlaikus ar Latvijas un ārvalstu mūziķu uzstāšanos uz lielās skatuves, uz MobileSound Dj skatuves vairāki Dj demonstrēja

savas muzikālās spējas un priecēja elektroniskās mūzikas cienītājus.
Pirms iepriekšminēto mūziķu uzstāšanās
uz lielās skatuves kāpa arī 11 jaunās grupas,
kuras jauno grupu konkursa finālā sacentās
par galveno balvu – skaņas ierakstu Kristapa
Krievkalna ierakstu studijā.
Galveno balvu – singla ierakstu Kristapa Krievkalna studijā – saņēma mūziķi no
Rīgas „The Citizens”. Jaunieši kopā muzicē jau divus gadus, viņi atzina, ka uzvaru
nebija gaidījuši, tā visiem grupas dalībniekiem bijusi milzīgs pārsteigums. Otro vietu žūrija piešķīra cēsiniekiem – mūziķu apvienībai „Tonick”. Savukārt godpilno trešo
vietu nopelnīja koknesiešu grupa „Nepilns
litrs”.
Festivāls šogad notika piekto reizi, arī
pagājušajā gadā uzvarēja grupa no Rīgas –
„Love Emulation”.
Kā ierasts, festivāla INFINITUS laikā
darbojās radošās teltis, kuru pārstāvji bija parūpējušies par dažādiem atjautības, radošiem
un aktīviem uzdevumiem. Cītīgākie radošo
telšu apmeklētāji piedalījās organizāciju sarūpētu balvu izlozē.
Festivāla INFINITUS organizatori
pauž gandarījumu par paveikto, jo šogad
festivāls noritējis bez starpgadījumiem, un
saņemtas daudzas pozitīvas atsauksmes
gan no dalībnieku, gan apmeklētāju puses. Organizatori īpaši pateicas festivāla
atbalstītājiem, bez kuriem šāds pasākums
nebūtu iespējams.
Par spīti lietainajam laikam dienas pirmajā pusē, festivāla INFINITUS piektā
dzimšanas diena nosvinēta godam! Paldies
visiem festivāla viesiem!
Diāna Zeipe,
SIA INFINITgroup

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
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Ar Sama modināšanas svētkiem atklāta
tūrisma sezona Koknesē

Nūjotāji dodas pārgājienā pa jaunatklāto dabas taku.

19. maijā visas dienas garumā Koknesē notika „Sama modināšanas svētki”. Jau
otro gadu ar lielā Sama modināšanu ir uzsākta tradīcija simboliski atzīmēt tūrisma
sezonas atklāšanu Koknesē.
Rīts sākās ar tirgus aktivitātēm, kur iepirkšanās prieki bija visiem - gan lieliem,
gan maziem. Stādi, amatnieku darinājumi,
gardumi un atrakcijas bērniem, kā arī dažādas saimniecībā noderīgas lietas pieaugušajiem. Zaļā tirgus laukumā ieradās daiļā
„Pērses meitene” ar palīgiem, kuri dienas
gaitai sekoja līdzi un bija klāt visās pasākuma norises vietās.
Aktīvās atpūtas cienītāji tikās pie luterāņu baznīcas, kur tika atklāta pastaigu
taka gar Daugavas krastu no baznīcas līdz
Likteņdārzam. Šī taka noteikti kļūs par
daudzu koknesiešu iemīļotu pastaigu vietu. Par skaisto ainavu vieni no pirmajiem
pārliecinājās nūjotāji, kuri devās nūjošanas
pārgājienā sertificēta instruktora pavadībā.
Uz pārgājienu aicināja brīvdienu piestātne
„Pērsejas”.
Par kultūras pasākumu programmu
rūpējās Kokneses pašdarbības kolektīvi,
kuri arī šoreiz pierādīja, ka varam lepoties
ar koknesiešu darbošanos dziedot, dejojot
un muzicējot. Blaumaņa pagalmā ar savu
sniegumu priecēja Kokneses jauniešu deju
kolektīvs, dāmu deju kolektīvs „Tik un tā”,
vidējās paaudzes deju kolektīvs „Liepavots”, flamenko deju grupa „El Camino”,
Kokneses līnijdeju dejotājas, pūtēju orķestris un Kokneses jaunie mūziķi, Druvja
Andriksona vadībā.
Luterāņu baznīcā šajā dienā skanēja
koru mūzika. Koknesē ieradās senioru kora

Azarts un cīņas spars viduslaiku sporta spēlēs.

„Labākie gadi” draugu kolektīvi, kur jaukā,
sirsnīgā koncertā tika izdziedātas daudzas
melodijas.
Paralēli kultūras pasākumiem, tirgus
laukumā Kokneses Sporta centrs aicināja
visus, kuri savus spēkus vēlējās izmēģināt
svaru bumbu celšanā un virves vilkšanas
sacensībās „Nerausti samu aiz ūsām”!
Aizrautīgi, skrejoši jaunieši ar uzdevumu lapām rokās tika manīti daudzviet
Koknesē. Ko viņi meklēja? Šīs jauniešu
komandas piedalījās brīvdienu piestātnes
„Pērsejas” tūrisma piedāvājuma „Misija
Koknese Izaicinājums” testēšanā, kas ir
aizraujoša sacensība ar laivošanu, meklēšanu un atrašanu, savu spēku pārbaudīšanu un
uzvaras prieku.
Kokneses parkā koktēlniecības radošajā
darbnīcā ikviens varēja vērot, kā no koka
top pūces skulptūra, kuru veidoja brāļi Ivars
un Aigars Rūrāni.
Pēcpusdienā Kokneses estrādē ieradās
koknesiešu komandas, lai piedalītos viduslaiku spēļu turnīrā. Šeit tika izspēlētas mūku
futbola, rata ripināšanas un virves vilkšanas krustā sacensības. Papildus tika vērtēti
arī komandas rezultāti šaušanā ar loku, arbaletu un cirvja mešanā.
Kamēr norisinājās komandu cīņa viduslaiku turnīrā, citi svētku apmeklētāji pilsdrupās apskatīja ieroču kolekciju, piedalījās loku un arbaletu šaušanā, kā arī cirvju
mešanā, darbojās radošajās darbnīcās, devās laivu braucienos un vēroja Sama svētku
„ugunszupas” tapšanas procesu. Gan lieli,
gan mazi mielojās ar Pils bufetes piedāvātajiem gardumiem.
Daudzu pasākuma apmeklētāju gaidītā-

kais brīdis bija lielās Sama loterijas izloze,
kas notika noslēguma pasākumā pilsdrupās.
Aktīvākie pasākuma dalībnieki, sakrājot zīmodziņus dažādās pasākuma norises vietās
un aizpildot Lielā sama loterijas talonu,
cīnījās par jaukām un vērtīgām pārsteiguma balvām un galveno balvu no kompānijas „Tallink” - kruīza biļeti braucienam uz
Stokholmu 4 personām. Bet, pirms lielās
loterijas izlozes, tika apbalvoti viduslaiku
turnīra uzvarētāji. 10 komandu konkurencē
trešo vietu ieguva Kokneses jauniešu biedrības komanda, otrā vieta dalīta - komandai
„Koknesis” un Vecbebri, bet par turnīra uzvarētājiem kļuva komanda Dome 2.
Pārsteigums visiem noslēguma pasākuma dalībniekiem bija bruņinieka un pils
dāmas titula izcīņa, kura norisinājās starp
uzvarētāju komandas dalībniekiem. Kokneses pils bruņinieka titulu ieguva Niklāvs
Vingris un Kokneses pils dāmas titulu ieguva Monta Peciņa.
Klāt bija arī ilgi gaidītais brīdis - loterijas
izloze. Prieks par laimīgo loterijas lozi bija ikvienam, gan saņemot ielūgumus uz dažādiem
kultūras pasākumiem un festivālu „Infinitus”
Koknesē, gan iegūstot Kokneses novada domes, tās iestāžu un arī uzņēmēju sarūpētas
dāvanas. Loterijas galveno balvu no AS „Tallink” ieguva Aija Austruma no Rīgas.
Pasākuma noslēgumā visi vienojās lielā
Sama modināšanā: „Lielais sams lai augšā
ceļas, nu tad trīcēs kalni, lejas”. Paziņojot
par tūrisma sezonas atklāšanu, Koknesē
skanēja lielgabala zalves!
Vēlam koknesiešiem veiksmīgu un darbīgu tūrisma sezonu!
Anita Šmite
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Ar gadskārtu koncertu
„Tikai vienu reizi”
jauniešu deju kolektīvs „Kāre”
atklāja estrādes sezonu Vecbebros

Vai tad mēs dejojam? Vai tad mēs dziedam? Mēs kā bites meklējam ceļu turp – līdz
ziedam!
Ar šādu moto Vecbebru Profesionālās vidusskolas jauniešu deju kolektīvs „Kāre” un
vadītāja Sarmīte Plūme ar gadskārtu koncertu „Tikai vienu reizi” 25. maija vakarā Vecbebros, Mežaparka estrādē, mūs aicināja uz
kopīgiem dejai veltītiem svētkiem, jo vienlaikus ar sezonas noslēgumu „Kāre” noslēdza
kādu pusapaļu gadskārtu – savus trīsdesmit
piecus gadus. Koncertā „Kāres” jaunieši kuplajam skatītāju pulkam dejoja vairākas dejas
no pērnā gada repertuāra – no piedalīšanās
Deju svētkos Aizkrauklē un pavisam jaunas
dejas, kuras viņi ļoti grib nodancot nākamajā
gadā lielajos Dziesmu un Deju svētkos, kā
arī redzējām dejas no „Kāres” zelta fonda un
jauniešiem tuvās latviešu tautas etnogrāfiskās
dejas: „Jautraviņa”, „Maģais dancis”.
Koncerta vadītāja, „Kāres” dejotāja Arta
skatītājiem atklāja: „Ko mēs, dejotāji, mācāmies „Kārē”? Vispirms mēs iemācāmies attiecības ar kolektīva disciplīnu un pienākuma
izjūtu – mēģinājumi ir jāapmeklē. Tad seko
attiecības ar tautas tērpu – kā to skaisti un
pareizi nest? Noteikti vēl iemācāmies attiecības ar skatuvi un skatītāju – nav nemaz tik
viegli nepieredzējušam dejotājam paskatīties
acīs skatītājam un nenobīties. Mēs mācāmies
attiecības viens ar otru un, protams, attiecības ar vadītāju. Bet, visskaistākās attiecības,
ko mēs apgūstam „Kārē” ir puišu un meitu
attiecības”. Tās varējām vērot dejās „Kreicburgas polka”, „Es bij puika, man bij vara”
un daudzās citās.
Daudzas dejas „Kāre” ir saglabājusi un
dejojusi gadu no gada. Tādas iemīļotas dejas
kā „Sudmaliņas” un „Ģērbies, saule, sudrabota” ir dejojuši gandrīz visi „Kāres” sastāvi.
Šajā vakarā „Kāre” mums atgādināja vienu
senu, pirms trīsdesmit četriem gadiem iestu-

dētu deju „Amerikas skvēra dancis”, kuru
skatītāji uzņēma ar sajūsmas pilniem aplausiem. Jāpiebilst, ka šajā dejā meitām tērpi
bija tieši tie paši, kas pirms trīsdesmit četriem
gadiem! Savukārt, deja „Pieci vilki” sākotnēju nebija plānota koncerta programmā, bet
jauniešiem gribējās to ļoti nodejot, pārsteigt
vadītāju un skatītājus, jo šajā sastāvā dejo trīs
pēdējā kursa puiši un viena absolvente.
Koncertā Mežaparka estrādes sezonas
atklāšanu iedancoja ne tikai „Kāres” brašie
dejotāji, ar savām dziesmām to ieskandināja
pagasta vokālais ansamblis „Bitītes” ar vadītāju Velgu Feldmani un pianisti Liānu Haritonovu, kura ir arī kļuvusi par „Kāres” koncertmeistari. Maija sākumā, kad LNT noslēdzās
šovs „Dvīņi dzied”, mēs, Kokneses novada
iedzīvotāji, īpaši bebrēnieši , uzgavilējām, jo
uzvarētāju titulu ieguva mūsējie – Reinholds
un Rūdolfs Sprukuļi. Skatītājiem par prieku
dvīņu brāļi koncertā nodziedāja šovā izpildītās, jau visiem iemīļotās dziesmas. Varam
droši apgalvot, ka visdziedošākie dvīņi dzīvo
Kokneses novadā! Arī LNT šova dalībnieces
Liene un Lāsma Miezītes no Kokneses, atrada laiku, lai šajā vakarā būtu kopā ar mums.
Koncerta noslēgumā dejā „Tikai vienu reizi” „Kāres” jaunieši izteica galveno – viņiem
ir dota iespēja tikai vienu reizi savā dzīvē dejot
„Kārē”! Mēs lepojamies ar jums, jaunieši, un
ar jūsu vadītāju! Brīdī, kad Bebru pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Pabērza pateicās visiem
koncerta dalībniekiem, „Kāres” vadītāju Sarmīti Plūmi sirsnīgi sveica arī pagasta iedzīvotāji un tālāki ciemiņi – bijušie dejotāji.
Ar skaistu dāvanu pirms Vasarsvētkiem
– „Kāres” dančiem un skanīgām dziesmām,
ar Marikas un Druvja Andriksonu spēlētu
zaļumballi, Mežaparka estrādes sezona ir sākusies!
Sarmīte Rode
Dzintras Sniedzes foto
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Koknesieši
III Jaunjelgavas
novada Tautas
Mākslas svētkos
26. maijā Staburaga pagasta Vīgantes
parkā notika III Jaunjelgavas novada Tautas
Mākslas svētki. Svētkos piedalījās Jaunjelgavas novada pašdarbības kolektīvi un viņu
draugi. Uz svētkiem devās arī mūsu novada
kolektīvi – Bebru internātvidusskolas deju
kolektīvi „Mutulītis” (vadītāja Inta Balode),
I. Gaiša Kokneses vidusskolas deju kolektīvi „Kāpēc” (vadītāja Laima Antoneviča),
Kokneses jauniešu deju kolektīvs (vadītāja
Kornēlija Reisnere) un vidējās paaudzes deju
kolektīvs „Liepavots”.
Gan lieliem, gan maziem dejotājiem bija
patiess prieks par iespēju piedalīties šajos
svētkos, par sirsnīgo uzņemšanu un lielkoncerta laikā gūtajām pozitīvajām emocijām.
Pēc koncerta sniegšanas svētki turpinājās
lustīgā zaļumballē.
Kokneses Novada Vēstis

„Vecbebru kauss”
kauss Raitim un
Kasparam!

26. maijā Vecbebros sacensībās pludmales volejbolā piedalījās 15 vīru un 4 meiteņu komandas no Rīgas, Jēkabpils, Madonas,
Valles un Vecbebriem. Uzvarētāju titulu un
„Vecbebru kausu” ieguva mūsējie – Raitis
Zukuls un Kaspars Greļs.
Kokneses Novada Vēstis
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Četras tonnas tumši pelēko laukakmeņu
Likteņdārza amfiteātrim

Saņemts otrs dāsnākais amfiteātra akmeņu ziedojums.
Attēlā no kreisās puses: Dzintra Lezdiņa un Valda Auziņa.
2012. gada 1. jūnijā Likteņdārzs saņēma
otro dāsnāko amfiteātra akmeņu ziedojumu
– ar Strenču novada politiski represēto biedrības priekšsēdētājas Dzintras Lezdiņas personisku iniciatīvu un neatlaidību šajā dienā
Likteņdārzā ieripoja 4 tonnas jeb ap 400 tumši pelēku 20 – 30 cm diametra laukakmeņu
amfiteātrim. Vislielākā daļa akmeņu nāk no
Dzintras Lezdiņas pašas mājām Jērcēnos. Ap
1.5 tonnas akmeņu savākuši Trikātas pagasta
politiski represētie Rasmas Preimanes vadībā. Savu devumu akmeņu vākšanā ielikuši
arī Strenču un Jērcēnu iedzīvotāji. Lai akmeņi tiktu nogādāti līdz Likteņdārzam, rūpējās

Beverīnas novada dome un tās priekšsēdētājs
Māris Zvirbulis un Strenču novada dome un
tās priekšsēdētājs Jānis Pētersons. Akmeņus
uz Likteņdārzu atveda šoferītis Jānis Dainis.
Likteņdārza amfiteātrim akmeņi tiek vākti kopš 2010. gada. Projekta autora Shunmyo
Masuno ideja ir, ka amfiteātra akmens krāvumu veido 600 000 akmeņu no visām Latvijas
malām, ko cilvēki atveduši savu tuvinieku
piemiņai. Pirmais lielais akmeņu vedums
amfiteātrim bija 2011. gadā, kad ar Alūksnes
politiski represēto kluba „Sarma” iniciatīvu
līdz Koknesei aizceļoja 2.6 tonnas akmeņu.
2010. gadā kopā tika atvesti 535 akmeņi,

2011. gadā – 6 540 akmeņu un 2012. gadā
līdz 1. jūnijam – 848 akmeņu, no kuriem
puse ir no Jērcēnu pagasta. Katrs akmens tiek
piereģistrēts – kurā datumā tas ir atvests, kas
atvedis, kam veltīts un no kurienes atvests.
Visa minētā informācija tiek atspoguļota projekta mājas lapā – www.liktendarzs.lv.
Strenču novada politiski represētie ar
Dzintras Lezdiņas pastāvīgu iniciatīvu atbalsta Likteņdārza tapšanu kopš pašiem pirmajiem dārza tapšanas gadiem, gan strādājot
talkās, gan 2010. un 2011. gadā iestādot astoņus kociņus. Fonds no sirds pateicas Dzintrai
Lezdiņai un pārējiem atbalstītājiem. Dzintras
Lezdiņas vārds atspoguļots arī starp lielākajiem Likteņdārza atbalstītājiem uz plāksnītes
pie Likteņdārza Pagaidu informācijas ēkas.
Likteņdārza īstenotājs – „Kokneses
fonds” – pateicas katram, kas iesaistās šī
projekta veidošanā. Lai palīdzētu tapt Likteņdārzam – mūsu dāvanai Latvijai 100. jubilejā – ikviens ir aicināts līdzdarboties, Latvijas
pasta nodaļās iegādājoties ziedojumu zīmes,
piezvanot uz ziedojumu tālruni 9000 6489,
tā veltot 1 latu dārza tapšanai, vai arī iestādot koku, atvedot pelēko akmeni Likteņdārza
amfiteātrim, ziedojot līdzekļus uz Likteņdārza
norēķinu kontu vai dāvinot mākslas darbus.
No šā gada jūnija ikviens varēs piedalīties arī Likteņdārza Ābeļu alejas ceļa bruģēšanā. Ziedojot 5 latus, būs iespēja ielikt bruģakmeni un uz tā uzgravēt savu vārdu, tādējādi
veidojot Likteņdārza atbalstītāju bruģakmens
ceļu. Dzintras Lezdiņas un viņas ģimenes
vārdi jau ierindoti bruģakmens ziedotāju sarakstā. Tuvāka informācija jūnijā – www.liktendarzs.lv un www.draugiem.lv/liktendarzs
Valda Auziņa,
Likteņdārza īstenotāja –
„Kokneses fonda”
Valdes priekšsēdētāja

Noskaidro „Zandartu karali” 2012
Daugavā pie Kokneses jau septīto reizi
notika sacensības spiningošanā „Kokneses
zandarts 2012” . Šogad tajās piedalījās 115
makšķernieku.
Sestdienas rīts Koknesē, atpūtas bāzē
“Daugavas radzes”, ausa vējains un nemīlīgs. Ap pulksten sešiem rītā visi sēdās laivās, lai cīnītos ar vēju, Daugavas viļņiem
un, protams, zandartiem. Kopumā sacensību dalībnieki izvilka 79,56 kilogramus
zivju.
„Zandartu karaļa” titulu ieguva
Gatis Studāns no Jēkabpils.

Lielākais loms tika ogrēnietim Aleksandram Zuberevam. Viņš izvilka 6,64
kilogramus zivju. Otrajā vietā Konstantīns
Kravčenko no Rīgas (6,14 kilogrami). Trešais — Guntis Riekstiņš no Ozolniekiem
(5,20 kg).
„Zandartu karaļa” titulu ieguva Gatis Studāns no Jēkabpils. Viņš noķēra
1,88 kilogramus smagu zandartu. Veiksmīgais makšķernieks stāsta, ka tik lielu zandartu, turklāt spiningojot, noķēris
pirmo reizi.
Foto un teksts: Indulis Burka,
laikraksts „Staburags”
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sporta dzīve novadā

Vieglatlētikas veterāni atklāj sezonu

Patrīcija un Ralfs
Eiduki labākie
distanču slēpošanā
aizvadītajā sezonā

Baibai Lullei augstlēkšanā izcīnīta godalgotā 3. vieta.
2. jūnijā, neskatoties uz sliktajiem laika apstākļiem, Kokneses stadionā pulcējās
Kokneses novada sportisti, kā arī piecdesmit
pieci viesi no dažādiem Latvijas novadiem
(Daugavpils, Madonas, Ventspils, Rīgas, Rēzeknes, Līvāniem u.c.), lai piedalītos kārtējās Kokneses novada atklātajās sporta spēlēs
vieglatlētikā veterāniem.
Šogad šīs sacensības sadarbībā ar Kokneses pašvaldības aģentūru „Kokneses Sporta centrs” organizēja jaundibinātā biedrība
„Kokneses sporta veterānu klubs”. Sacensību programma ar nelielām izmaiņām bija
tāda pati kā iepriekšējos gados. Papildus, pēc
vairāku sportistu lūguma, šogad tika iekļauta vesera un diska mešana, augstlēkšana un
5 km soļošana vīriešiem, savukārt sievietēm
programma tika papildināta ar augstlēkšanu
un diska mešanu. Tā kā sacensības notika pēc
vecuma koeficientiem, tad jaunākā un vecākā
dalībnieka gadu starpība vīriešiem bija tieši
četrdesmit gadi, bet sievietēm – četrdesmit
trīs gadi. Vecākajam senioram kuldīdzniekam Modrim Karelim (75 gadi) un vecākajai seniorei ventspilniecei Ilgai Buntikai (73
gadi) gadi nebija par šķērsli, lai izcīnītu šajās
sacensībās vairākas medaļas.
Iespēju pārbaudīt spēkus pirms sezonas
atbildīgākajām sacensībām 30. jūnijā – 1.jūlijā Jūrmalā, kur notiks LSVS 49. sporta spēļu
finālsacensības, izmantoja arī vairāki Kokneses novada izlases dalībnieki. Par uzvarētāju
tāllēkšanā kļuva Anna Lulle, bet 2. vietu izcīnīja viņas meita Baiba Lulle. Arī augstlēkšanā māte ar meitu, izcīnot sudraba un bronzas

medaļas, demonstrēja paaudžu solidaritātes
uzskatāmu piemēru. Sudraba medaļas izcīnīja Māris Eglītis tāllēkšanā un Aigars Rublis
1500 m skrējienā, bet bronzas – Aigars Kalniņš 100 m skrējienā un Arvīds Vītols vesera
mešanā.
Šogad sacensību organizatori nolēma
apbalvot sešus seniorus un sešas seniores,
kuri sacensībās bija startējuši trijās un vairāk
disciplīnās. Pēc IAAF tabulām trīs labāko
rezultātu punktu kopsummā (trīscīņā) noskaidrojās vispusīgākie vieglatlēti. Sacensību
sekretariāts (galvenā sekretāre Maija Teile)
bija nolēmis šajā trīscīņā vērtēt reālos rezultātus, bez vecuma koeficientu pielietošanas,
tādējādi dodot iespēju izcīnīt godalgas arī
relatīvi jaunākiem senioriem un seniorēm,
jo nav noslēpums, ka starptautiskās vecuma
koeficientu tabulas ir „draudzīgākas” vecāka
gadagājuma atlētiem. No Kokneses novada
sportistiem, šajā vērtējumā seniorēm, Baibai
Lullei 1. vieta, bet senioriem – Arvīdam Vītolam 3. vieta.
Neskatoties uz lielo dalībnieku skaitu,
sacensības raiti noorganizēja sacensību galvenais tiesnesis Arvīds Baltcers un sacensību
vecākie tiesneši: Ēriks Cīrulis, Igors Lulle,
Viktors Ņuhtiļins un Aigars Skopāns ar saviem palīgiem.
Līdz sezonas atbildīgākajiem startiem,
interesentiem ir iespēja 10. jūnijā piedalīties
populārajās sacensībās Līgu un Jāņu atklātajā
čempionātā Preiļos un 15. jūnijā – Valmieras
atklātajā čempionātā.
Arvīds Vītols

Labākā jaunā distanču slēpotāja
2011./2012. gada sezonā – Patrīcija Eiduka
26. maijā Siguldā, kluba „Bebri” sporta
kompleksā notika 2011./2012. gada Latvijas
slēpošanas savienības noslēguma pasākums,
kurā apbalvoja labākos sportistus un komandas distanču slēpošanā, kalnu slēpošanā un
snovbordā. 23 komandu konkurencē Aizkraukles sporta skolas slēpotāju komanda ar izcīnītajiem 2100 punktiem ieguva trešo vietu.
Ar vislabākajiem panākumiem Aizkraukles
sporta skolas komandā ir startējuši bebrēnieši
Patrīcija Eiduka un Ralfs Eiduks. Patrīcija S12
grupā ir atzīta par labāko distanču slēpotāju un
apbalvošanas pasākumā saņēma Latvijas slēpošanas savienības kausu, tāpat kā brālis Ralfs,
kurš savā vecuma grupā V16 arī ir izcīnījis
pirmo vietu. Divatā viņi ir ieguvuši gandrīz
pusi no sporta skolas komandas kopīgi izcīnītajiem punktiem.Viņu treneris Ingus Eiduks
ir gandarīts par Patrīcijas un Ralfa paveikto.
„Kokneses Novada Vēstīm” viņš pastāstīja, ka
apbalvošanas pasākums kluba „Bebri” sporta
kompleksā bija ļoti labi noorganizēts. Dienas
gaitā sportisti varēja piedalīties dažādās sporta aktivitātēs – sacensties futbolā, basketbola
soda metienos un pievelkoties pie stieņa, kā arī
vizināties ar motorlaivu un braukt ar ūdensslēpēm. Sieviešu un meiteņu grupā sacenšoties,
kura vairāk reizes pievilksies pie stieņa, ar 14
reizēm uzvarēja Patrīcija.
„Sākoties vasarai, Patrīcija un Ralfs gatavosies nākamajai sezonai, jo ziemas sezonas sasniegumi ir atkarīgi no vasarā ieguldītā
darba”, atzīst Ingus Eiduks.
Novēlam Patrīcijai un Ralfam saulainu
un darbīgu vasaru!
Kokneses Novada Vēstis
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Būt starp savējiem

Bormaņos, kā nekur citur, pilnas pļavas
margrietiņām. Pavisam drīz Jāņu bērni tās
ievīs savos vainagos, bet 6. jūnijā, kad Bormaņu tīrumos ziedēja rudzi, tikāmies ar SIA
„Bormaņi” priekšsēdētāju, Kokneses novada
domes deputātu Jāni Miezīti.
Iepriekšējā dienā kolēģi, draugi un tuvinieki viņu bija suminājuši dzimšanas dienā. Mūsu saruna sākās darba kabinetā, bet
turpinājās apbraukājot saimniecības laukus.
Iebrienot vienā no rudzu tīrumiem, viņš priecīgi rādīja uzziedējušos rudzu ziedus. Tie
ziedot tikai īsu brīdi. Bet, grūts un pamatīgs
ir zemes kopēja darbs, lai no apsētā lauka rudenī graudi sabirtu maizes klētī. Jānim Miezītim labi zināms rudzu grauda noslēpums, jo
no agrām bērnu dienām bijis blakus un palīdzējis tēvam darbā kolhoza tīrumos. Tikpat
labi Jānis zina katru zemes stūrīti Bormaņos
un pazīst vietējos cilvēkus.
Nes tālāk tēva vārdu
Viņš ir dzimis koknesietis un te, Bormaņos, izņemot studiju un dienesta laiku, pagājuši visi dzīves gadi. Un, kur gan citur, ja ne
dzimtajā pusē vienmēr svinēti vasaras saulgrieži. Pērses krastā, Koknese pagasta Bormaņos, mājās „Lūši”, kur pavadīta bērnība,
vienmēr Līgo vakarā iekurts jāņu ugunskurs,
lai sasauktu kopā arī citus līgotājus. „Būdams
pavisam mazs zēns es jau lecu pāri ugunskuram un tā līdz šim brīdim, vienmēr Līgo
vakarā kaut vienu reizi esmu pārlecis pāri
jāņugunīm un kamēr vien varēšu, lekšu!” –
smaidot par savu Līgo vakara rituālu stāsta
Jānis Miezītis. Savu vārdu viņš mantojis no
tēva, arī iepriekš Miezīšu dzimtā gandrīz
ik paaudzē bijis savs Jānis, ko Līgo vakarā
daudzināt. Turpinot tradīciju, arī viņa vecāko
dēlu sauc par Jāni.
Ātri domā, runā un strādā
Vietējie ļaudis zina – Jānis ir ātras dabas
cilvēks, ātri domā, runā un strādā. Arī mūsu

sarunā Jānis paspēja pasacīt daudz, no katra
dzīves posma uzburt pa spilgtai epizodei.
Pirms sākt skolas gaitas, ņiprais puika vispirms no tēva iemācījās stūrēt smago kravas
mašīnu. Bet par savu pirmo skolu ar humoru
teic: „Mana māsa Irēna uz pamatskolu gāja
tepat Bormaņos, bet priekš manis 1965. gadā
uzcēla Kokneses vidusskolu!” Ilgu laiku
kopā ar citiem bērniem ceļu uz skolu mērojis
kājām. Vislabāk padevusies matemātika, bet
nav „aizrāvuši” humanitārie priekšmeti. „Atceros reizi, kad ļoti centos uzrakstīt domrakstu, bet skolotāja neielika augstu vērtējumu, jo
neticēja, ka esmu pats to rakstījis!” Toties ļoti
patikušas moderno deju nodarbības pie skolotājas Ritas Gaišas. Atšķirībā no mūslaiku
skolas bērnu nodarbēm vasaras brīvlaikā, Jānis, tāpat kā citi pusaudži, katru vasaru cītīgi
strādājis kolhozā, tā iemācoties pašu galveno
– pacietību. Nav brīnums, ka pēc 8. klases
beigšanas Jānis izvēlējās Kandavas tehnikumā apgūt inženiera – tehniķa profesiju. Kādu
laiku dziedājis jauniešu korī, bet kā pats saka:
„Dziedāt patika, bet nevarēju ilgi nostāvēt uz
vietas!” Pēc tehnikuma sekoja dienesta gadi,
tad studiju laiks Jelgavas Lauksaimniecības
akadēmijā.
Vislabākā pieredze praktiskā darbā
Pēc atgriešanās mājās, kolhozā „Rīts”
jaunais speciālists strādājis gan par smago
darbu mehāniķi, gan inženieri. Viņš atzīst:
„Kolhoza dzīvē biju jau iekšā no skolas gadiem, neatlaidīgi krāju pieredzi un jaunas
prasmes, protams, ka tehnikumā un augstskolā iegūtās zināšanas bija nepieciešamas, bet
vēl vairāk man ir devusi tā pieredze, ko ieguvu praktiskā darbā. Man bija izcili skolotāji:
kolhoza priekšsēdētāji Pāvels Brimerbergs,
Pēteris Torsters un citi. Apjautu, ja cilvēks no
sirds ķeras pie zemes, rodas labas lietas”.
Un, ko gan nevar pagūt jaunībā! Vēl
pirms dienesta Jānis dejojis Kokneses jauniešu deju kolektīvā. Viņš atceras: „Mēs, četri
dejotāju pāri no Bormaņiem, vakaros kājām
devāmies uz mēģinājumiem, bet ne jau tā
vienkārši gājām, bet polkas solī! Vēlāk dejot
prieks mani ilgus gadus sauca pulkā ar Kokneses vidējās paaudzes deju kolektīvu „Liepavots”. Kad saspringtā darba grafika dēļ bija
grūti tikt uz mēģinājumiem un koncertiem,
dejošanu pārtraucu, jo esmu pienākuma cilvēks un negribēju pievilt kolektīvu. Bet, dejot man joprojām patīk!”
Lepojas ar savējiem
Pagājušajos Latvijas valsts svētkos Koknesē Jānim Miezītim piešķīra Kokneses novada Goda pilsoņa nosaukumu. Tā bija skaista Bormaņu iedzīvotāju, SIA „Bormaņi” darbinieku pateicība viņam, jo, spītējot atmodas
laikā piedzīvotajām kolhozu reformām, Jānim Miezītim izdevās novērst kolhoza „Rīts”
bojāeju un izveidot saimniecību SIA „Bormaņi”. Veiksmīgas saimniekošanas rezultātā

ir saglabāta lauksaimnieciskā ražošana. Galvenās ražošanas nozares ir piena lopkopība,
rapšu eļļas ražošana un graudkopība, kā arī
pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem. Apsētie un sakoptie lauki bez liekiem vārdiem
apliecina, te saimnieko ļaudis, kuriem ir svarīgs darba rezultāts. Pašlaik saimniecībā tiek
nodrošināts darbs 25 Bormaņu iedzīvotājiem.
„Viss ir atkarīgs no cilvēkiem, no viņu gribas
darboties. Es lepojos ar saviem strādniekiem,
jo varu uz viņiem paļauties, katru labi pazīstu, ar daudziem esam vienaudži, zinu, ko no
katra var prasīt un sagaidīt. Varbūt tāpēc neaizgāju projām, jo te ir cilvēki, kurus sajūtu
kā savējos. Ik rītu, kad satiekamies, uzreiz
pamanu, ja kāds ir saīdzis vai drūmā noskaņojumā, tad cenšos runāt tik ilgi, kaut vai
stāstīt anekdotes, tikai lai cilvēks pasmaida
un darbu sāk ar priecīgu prātu”, atklāj saimniecības vadītājs, kuram darbadiena sākas ap
pulksten septiņiem rītā, bet beidzas nenoteiktā laikā.
Visiem bērniem traktorista tiesības
„Man patīk krīzes. Tās dod cilvēkam impulsu meklēt jaunas iespējas, pārvarēt šķēršļus un cīnīties”, atklāj uzņēmīgais lauksaimnieks, jo gadu ritumā viņam radušās savas
dzīves atziņas. Arī tā, ka visam jābūt līdzsvarā – pēc pamatīga darba ir jāatrod laiks pilnvērtīgi atpūsties. Viņš pats vismaz reizi gadā
dodas kādā braucienā ārpus Latvijas, lai arī
tas bieži ir saistīts ar darbošanos kādā organizācijā vai biedrībā. Pavisam nesen pabijis
Gruzijā un tur iegūtie iespaidi un satiktie cilvēki devuši atkal jaunas ierosmes.
Jāņa bērniem, tāpat kā tēvam, ir ķēriens
uz tehniku – gan dēliem, gan meitām ir iegūtas traktorista tiesības. „Vēl pirms gadiem,
kad augumā mazā Justīne sēdēja traktorā,
cilvēki prātoja, kā gan tas ripo uz priekšu, ja
braucēju neredz!”, smejot stāsta tēvs. Jau no
mazotnes katram no viņiem bija uzticēts kāds
paveicams darbs saimniecībā. Tagad dēli
strādā pastāvīgā darbā SIA „Bormaņi”, arī
meitas brīvajā laikā labprāt piepalīdz dažādos
darbos.
Līgosim šo naksniņu, kamēr rīta saule lec!
Vietējie labi atceras kāda varena līgošana
Bormaņos bijusi kolhoza laikā. Arī vēlākos
gados pie līcīša, netālu no Jāņa Kirovāna
saimniecības, SIA „Bormaņi” strādnieki pulcējušies uz līgošanu pie kopīga ugunskura un
tālu skanējušas līgo dziesmas. Kā būs šajos
Līgo svētkos? Jānis Miezītis teic: „Mēs kolektīvā esam vairāki Jāņi. Svinēsim!”
Novēlam, lai Jānim Miezītim saulgriežu
vakarā tiek visskaistākais ozollapu vainags,
lai puto miestiņš, lai sētā sanāk lieli un mazi
Jāņu bērni! Lecot pāri ugunskuram, sagaidīt
trīs saulītes uzlecam: vienu rudzu, otru miežu, trešo tīra sudrabiņa!
Sarmīte Rode
Anitas Šmites foto
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Ar pateicību svin 80. ceriņziedu pavasari

Ar smaidu ceriņziedu pavasarī!
Jubilāre Rita Liepiņa ar mazmeitu Ligitu.

80. ceriņziedu pavasari 2. jūnijā sagaidīja Kokneses senioru klubiņa „Pīlādzītis” dibinātāja, skolotāja un kultūras
darbiniece Rita Liepiņa. Ģimenes atbalsta dienas centra izpušķotās durvis bija
laipni atvērtas visiem, kuri vēlējās būt
kopā ar dižo gadu gaviļnieci, jo šo svētku dienu jubilāre veltīja kā pateicības
dienu saviem mīļajiem, sirdī tuvajiem
koknesiešiem ar kuriem dzīves ceļš savedis kopā no 1998. Lai arī nu jau ilgāku
laiku Rita Liepiņa dzīvo meitas ģimenē
Aizkrauklē, ik dienu viņa domās atgriežas Koknesē.
„Es pateicos saviem vecākiem, ka
esmu nākusi šai pasaulē, es pateicos Dievam, ka ik brīdi mani sargā viņa roka”,
savā pateicības runā sacīja jubilāre.
Rita Liepiņa ir dzimusi rīdziniece.
Vecāki viņai un septiņus gadus jaunākajam brālim Egonam jau šūpulī ieliek
darba tikumu un stipru gribu. Piecu
gadu vecumā Ritu kristī Rīgas Jaunās
Sv. Ģertrūdes baznīcā. Viņa atceras
mācītāja vārdus: „Cik tu esi liela un
skaista! Esi gudra un Dieva mīlēta!” Šie
mācītāja novēlētie vārdi Ritas kundzi
pavadījuši visu mūžu. Neaizmirstamā
atmiņā ir Ērgļos, Rūdolfa Blaumaņa
mājās „Brakos” pavadītās bērnības vasaras. Varbūt „Braku” sētas dižie koki,
rakstnieka klātbūtnes sajūta mazajai
meitenei dod spārnus lieliem sapņiem.
Kara gados dodoties bēgļu gaitās, ģimene mājvietu atrod Daudzevā, kur arī sā-

kas zinātkārās un centīgās meitenes pirmās skolas gaitas Daudzevas pamatskolā. Pēc Jaunjelgavas vidusskolā iegūtās
vidējās izglītības viņa pabeidz pionieru
vadītājas kursus, Jelgavas pedagoģisko
skolu, četrus gadus mācās par mājturības skolotāju un vēl pēc gadiem absolvē
Liepājas pedagoģisko institūtu. 42 darba gadus skolotāja Rita Liepiņa veltījusi
jaunajai paaudzei, pasniedzot meitenēm
mājturību, strādājot par 1. – 4. klašu un
latviešu valodas skolotāju. Darba gadi
atstājuši neizdzēšamas gaismas pēdas
Sproģu pamatskolā un Valles vidusskolā. Kopā ar dzīvesbiedru Gunāru, kurš
vairs nav mūsu vidū, mīlestībā un saskaņā izaudzināts dēls Dainis un meita
Guna. Jubilāres sirdi priecē mazbērnu
pulciņš un mazmazmeitiņa Patrīcija.
Pirms četrpadsmit gadiem, kad dzīves
ceļš atsaucis uz Koknesi, viņa tūlīt iesaistījusies sabiedriskajā dzīvē – sākusi
dziedāt Kokneses kultūras nama senioru korī „Labākie gadi”. Ritu Liepiņu
skaistajos dzīves svētkos ar skanīgām
dziesmām sveikt bija ieradušies iemīļotā kora „Labākie gadi” brašie kungi un
diriģente Silvija Cīrule, kura par jubilāri sacīja: „Viņa ir kā dzīvsudrabs, kuras
dzīvespriecīgais un darbīgais raksturs
nekad neļauj būt mierā.” Rita Liepiņa
korim veltīja vissirsnīgāko suminājumu
par kopā pavadīto laiku, arī citiem apsveicējiem viņa dāvāja sirds labestībā
sacītus vārdus. Ilga Sīle, kura pēc Ritas Liepiņas četriem darbīgiem gadiem
„Pīlādzītī” uzņēmās turpināt viņas iesākto, tagad veselības dēļ mazliet pagājusi maliņā, bet svētku dienā bija kopā
ar jubilāri un savējiem. Viņas vēlējumā
skanēja Ārijas Elksnes dzejas rindas:
„Tik labai būt kā miegam, apsegt, sildīt un mierināt. Un dienas ceļus rūpju
izdangātos ar baltu mieru klāt”. Daudz
baltu dieniņu, stipru veselību Ritai Liepiņai vēlēja pārējie senioru klubiņa „Pīlādzītis” kungi un dāmas, citi koknesieši, tuvi radinieki, jo viss labais citiem
dotais, rod ceļu atpakaļ pie devējas.
Mīļus sveicienus no skolas dienu zemes
Daudzevas bija atvedusi Valija Lucāne.
Ciemiņi tika cienāti ar jubilejas torti,
kuru greznoja vārds – pateicos. Uz jautājumu: „Kas ir laime?”, Rita Liepiņa
smaidot atbildēja: „Ar pateicību sagaidīt jaunu ceriņziedu pavasari!”
Sarmīte Rode
Rita Liepiņa sirsnīgi pateicas visiem
apsveicējiem!

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Kokneses novada
domes sociālais
dienests aicina
pastāvīgā darbā
sociālo darbinieku/-ci
Galvenie darba pienākumi:
• Novērtēt klientu vajadzības pēc sociālajiem pakalpojumiem un sociālās palīdzības;
• Organizēt sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu;
• Organizēt sociālo resursu sistēmu piesaisti konkrētā klienta problēmu risināšanā;
• Sniegt klientam psihosociālu palīdzību
sociālā gadījuma vadīšanas procesā;
• Veidot klientu personu lietas un nodrošināt to uzglabāšanu atbilstoši normatīvajiem
aktiem;
• Organizēt sociālā gadījuma risināšanu,
piesaistot tajā nepieciešamos profesionāļus
un citus resursus.
Prasības pretendentiem:

• otrā līmeņa profesionālā augstākā izglī-

tība sociālajā darbā (var būt vēl nepabeigta);
• latviešu valodas zināšanas augstākajā
līmenī, angļu un krievu valodu zināšanas vismaz saziņas līmenī;
• zināšanas par normatīvajiem aktiem,
kas reglamentē sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu;
• prasme vadīt sociālo gadījumu, izvirzīt
mērķi, adekvātus uzdevumus;
• zināšanas lietvedībā;
• spēja strādāt komandā;
• labas datorprasmes,
• precizitāte, komunikabilitāte, augsta
atbildības sajūta, spēja novērtēt savu darbu.

dzi;

Piedāvājam:
• pilnu darba slodzi;
• intensīvu un atbildīgu darbu;
• iespēju pilnveidot profesionālo piere-

• stabilu atalgojumu un sociālās garan-

tijas.

Pieteikuma dokumentus – motivācijas
vēstuli, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu
dokumentu kopijas līdz 2012. gada 25. jūnijam iesniegt personīgi Kokneses novada
domes Sociālajā dienestā vai sūtīt pa pastu
uz adresi: 1905. gada ielā 7, Koknesē, Kokneses pagastā, Kokneses novadā, LV-5113.
Papildus informāciju var saņemt pa tālruni
65161812 (Sociālā dienesta vadītāja B. Tālmane).
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Es gribu izlīgt!
Ikviens noziedzīgs nodarījums ir konflikts starp pāridarītāju un cietušo. Daudziem
trūkst zināšanu un iemaņu, lai paši spētu
atrisināt konfliktu, it īpaši, ja tas saistīts ar
likumpārkāpumu. Tādēļ, lai mazinātu konflikta rezultātā radušos spriedzi, dažkārt ir
nepieciešama palīdzība no malas. Ir iespējams izlīgums.
Lai plašāk informētu sabiedrību un
veicinātu izpratni par izlīguma iespējām
ne tikai kriminālprocesā, bet arī rosinātu
labvēlīgu konflikta risināšanas kultūru,
Valsts probācijas dienests jau trešo gadu
maijā rīko akciju „Izlīguma nedēļa”, kad
sabiedrībai atkārtoti tiek atgādināts par iespēju Valsts probācijas dienestā veikt izlīgumu. Starpnieks ir īpaši apmācīts cilvēks
konfliktu risināšanā.
Kas ir izlīgums?
Izlīgums ir sarunu process, kurā brīvprātīgi iesaistās cietušais un likumpārkāpējs un
kuru vada neitrāla persona – starpnieks – palīdzot iesaistītajām pusēm meklēt savstarpēji
pieņemamu un taisnīgu konflikta risinājumu.
Viņš izlīguma procesā palīdz radīt miermīlīgu sarunu gaisotni starp cietušo un likumpārkāpēju, neiesaka risinājumu, nevienu netiesā, ievēro vienlīdzīgu attieksmi un neizpauž
sarunu saturu citām personām. Izlīgumam
Valsts probācijas dienestā ir vairākas priekšrocības:
• tas ir bezmaksas,

• ātrāks nekā tiesāšanās process,
• puses var izlīguma procesā iesaistīt arī
savus atbalstītājus,
• jebkurā laikā ir iespējams atteikties no
dalības izlīgumā,
• likumpārkāpējam ir iespēja atvainoties,
atmaksāt nodarīto kaitējumu,
• cietušais gūst iespēju ātrāk saņemt atlīdzību par nodarīto zaudējumu,
• cietušajam ir iespēja izteikt savu viedokli un sajūtas par notikušo.
Nereti cietušie atsakās no izlīguma, cerot, ka tiesa piespriedīs lielu kompensāciju.
Tiesas procesā atklājas, ka vainīgajam nav ne
naudas, ne iespēju kaut ko atlīdzināt. Izlīguma process ir tas veids, kā var gūt kaitējuma
mantisku atlīdzināšanu atbilstoši reālajām iespējām gan apjoma, gan laika ziņā.
Taču ne visos gadījumos mantiskais atlīdzinājums ir galvenais. Reizēm svarīgi ir
izprast radušos situāciju un atrast risinājumu
konfliktam. Iespējams, ka likumpārkāpēja
nožēla un lūgums piedot nodarīto ir būtiskāks kā nauda, jo sniedz sajūtu, ka ir tomēr
iespējamas cilvēcīgas attiecības starp vainīgo
un cietušo.
Bieži vien likumpārkāpējam brīvprātīgi
ir grūti uzņemties atbildību par savu rīcību
un atzīt vispirms jau sev, tad cietušajam, ka
esmu rīkojies nepareizi, pretlikumīgi. Visvieglāk ir meklēt vainu citos. Tad atliek tikai
tiesas zāle, kur likumpārkāpēja rīcība tiek

attiecīgi likumiski izvērtēta un tiek pieņemts
lēmums par sodu.
2011.gadā Valsts probācijas dienestā tika
ierosināti 696 izlīgumi.
Aizkraukles teritoriālajā struktūrvienībā
2011. gadā tika saņemti 11 pieprasījumi izlīgumu, no kuriem 6 gadījumos puses izlīga.
Tas nav daudz, un tomēr 6 gadījumos cilvēki
varēja saprasties un izlīdzināt konfliktsituāciju.
Gadījumos, kad noziedzīgu nodarījumu
ir izdarījuši nepilngadīgie, izlīgums ir viens
no efektīvākiem līdzekļiem turpmākai noziedzīgo nodarījumu novēršanai. Teiksim, ja
nepilngadīgajam par nodarīto uzliek naudas
sodu, to visbiežāk samaksā vecāki, un jaunietis neapzinās izdarītā sekas. Taču, ja viņš
piedalās izlīgumā un abas puses vienojas, ka
nodarīto kompensē, piemēram, ar praktisku
darbu, viņš noteikti apdomāsies, pirms darīs
ko tamlīdzīgu vēlreiz.
Lai neveiksmes neiezogas Jūsu dzīvē,
bet, ja nu tomēr – tad atcerieties, ka Valsts
probācijas dienests palīdzēs risināt konfliktus
ar izlīguma starpniecību.
Aiva Āboliņa,
Valsts probācijas dienesta
Aizkraukles TSV
vecākā referente
Tālr.: 65133624
Fax.: 65122408
E-pasts: aiva.abolina@vpd.gov.lv

„Pieslēdzies, Latvija!” aicina seniorus pieteikties
bezmaksas datorapmācības kursiem
Kopš Lattelecom organizētā senioru
apmācības projekta „Pieslēdzies, Latvija!” izsludināšanas šī gada aprīļa vidū,
mēneša laikā trīs dienu bezmaksas kursiem ir pieteikušies jau 1000 seniori. Ikviens seniors apmācībām var pieteikties
līdz pat oktobrim.
Maijā, paralēli skolotāju apmācībām
darbam ar internetā bāzēto „Pieslēdzies, Latvija!” apmācību programmu un mācīšanas
metodiku, pirmās senioru grupas atgriežas
skolas solā. Projekts norisināsies visā Latvijā
līdz pat rudenim, tāpēc apmācībām joprojām
var pievienoties ikviens seniors. Pieteikties
apmācībām var vairākos veidos: zvanot uz
„Pieslēdzies, Latvija!” bezmaksas tālruni
80000822, interesējoties savas pilsētas pensionāru biedrībās, kā arī atsaucoties uz pašu
skolotāju publicēto kontaktinformāciju.
„Vēlamies uzsvērt, ka nekas vēl nav
nokavēts, un aicinām ikvienu senioru izmantot šo bezmaksas iespēju. Noteiktais

mācību ilgums ir trīs dienas, bet skolotājs
pats izveido sev un savām grupām piemērotāko mācību grafiku. Turklāt, ņemot
vērā, ka ir vairāk nekā 100 mācību vietas
visā Latvijā, un projekts ilgs līdz rudenim,
tad pat aizņemtākajiem būs iespējams atrast sev piemērotāko risinājumu,” skaidro
Līga Bite, Lattelecom sabiedrisko attiecību projektu vadītāja.
Pagājušajā gadā vairāk nekā 1500 seniori apguva pirmās iemaņas darbam ar datoru
un internetu. Šogad, pateicoties vairāk nekā
100 skolotāju iesaistei Lattelecom organizētajās apmācībās „Pieslēdzies, Latvija!”, projekts notiks ar vēl plašāku vērienu – plānots
ne tikai četrkāršot apmācāmo skaitu, bet arī
paplašināt apmācāmo loku, bezmaksas datorapmācības piedāvājot cilvēkiem vecumā pēc
50 gadiem. Apmācības, tāpat kā pērn, tiks
organizētas nelielās grupās – pa 14 dalībniekiem katrā grupā. To ilgums būs trīs dienas,
apmācībām veltot četras mācību stundas (45

minūtes katra) ik dienu.
Tā kā šis gads visā Eiropā izsludināts
par Aktīvās novecošanas un paaudžu solidaritātes gadu, tad sociāli nozīmīgais
projekts „Pieslēdzies, Latvija!” norisinās
arī ar LR Labklājības, Izglītības un zinātnes ministriju atbalstu, aicinot apmācībā
iesaistīties skolas un to informātikas skolotājus. Skolotājam jāveic piecas senioru
grupu datorapmācības, sniedzot gan teorētiskās, gan arī praktiskās iemaņas darbam
ar datoru, atbilstoši Lattelecom izstrādātajai apmācību programmai. Pateicībā par
skolotāju ieguldīto darbu, Lattelecom dāvinās jaudīgu portatīvo datoru.
Līga Bite,
Lattelecom Sabiedrisko attiecību
projektu vadītāja
Tālruņi: 670 55 740, 29109944
liga.bite@lattelecom.lv
www.lattelecom.lv
www.1188.lv
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Vecbebru
Profesionālā
vidusskola
2012./2013. m. g.
piedāvā apgūt šādas profesijas:
1. ar pamatizglītību, mācību ilgums 4
gadi:
• ēdināšanas pakalpojumu speciālists,
• viesmīlības pakalpojumu speciālists,
• datorsistēmu tehniķis,
• programmēšanas tehniķis,
• lauku tūrisma speciālists,
• lauku īpašuma apsaimniekotājs,
• biškopis
2. ar vidējo, profesionālo vidējo izglītību,
mācību ilgums 1,5 gadi:
• restorānu pakalpojumu speciālists (bārmenis, viesmīlis),
3. ar pamatizglītību, vidējo izglītību, mācību ilgums 1 gads:
• konditors
4. ar vidējo, augstāko izglītību, mācību
ilgums 1 gads, tālmācības programma:
• biškopis
5. ar pamatizglītību, vidējo izglītību, mācību ilgums 1 gads, tālmācības programma:
• lauksaimnieks
Skolai ir dienesta viesnīca, ēdnīca, mācību kafejnīca-bārs. Audzēkņi saņem valsts un
ESF mērķstipendiju.
Dokumentu pieņemšana no 11. jūnija
līdz 19. jūlijam. Uzņemšana 20. jūlijā.
Tālr. 65133606, 65133600, 65164335

Kokneses novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja atradīsies atvaļinājumā no 13.
jūnija līdz 6. jūlijam.

Par PII „Bitīte” darbu
vasaras periodā

Sakarā ar darbinieku atvaļinājumiem,
PII „Bitīte” bērnu apmeklējumam laika
periodā no 2012. gada 25. jūnija līdz 31.
jūlijam būs slēgta!

KOKNESES SPORTA
CENTRA DARBA LAIKI
(jūnijs, jūlijs, augusts)
Peldbaseins – P, O, T, C, Pk. 18.00 –
22.00; S un Sv. 16.00 – 20.00
Sporta halle un trenažieru zāle – P,
O, T, C, Pk. 18.00 – 22.00; Sestdienās
16.00 – 20.00; Svētdienās slēgts.
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Kokneses novada svētku

programma 2012
Laiks

Vieta

Aktivitāte

no plkst.
10.00

Laukumā aiz
„Papardēm”

Piepūšamās atrakcijas

plkst.
Laukumā pie pagasta
10.00 - 12.30 pārvaldes ēkas

Radošās darbnīcas

plkst. 11.00

Voldemāra Jākobsona
memoriālajā mājāmuzejā „Galdiņi”

Amatu centra „Mazā Kāpa” ādas apstrādes
meistardarbnīca

plkst. 11.00

Vecbebru Svētās
Ģimenes Romas
katoļu baznīcā

Vokālā ansambļa „Bitītes”, Kokneses sieviešu
kora „Anima” un senioru kora „Labākie gadi”
KONCERTS

plkst. 12.00

Mežaparka estrādē

Novada deju kolektīvu KONCERTS.
Piedalās: „Liepavots”, „Irši”, Kokneses
jaunieši, „Tik un tā”, flamenko, līnijdejas…

plkst. 14.00

Mežaparka estrādē

LIENES ŠOMASES KONCERTS
„KRĀSAINI ZIEDOŠĀ…” Īpašie viesi - šova
„Dvīņi dzied” uzvarētāji – brāļi Sprukuļi.
Ieejas biļetes cena: Ls 3,-.
Apvienotās biļetes (koncerts+balle) cena: Ls
4,00.

plkst.
Stadionā
15.00 - 18.00

Sportiskas aktivitātes

plkst. 17.00

Voldemāra Jākobsona
memoriālās mājas muzeja pagalmā

Kokneses pūtēju orķestra KONCERTS

plkst. 18.00

Voldemāra Jākobsona
memoriālās mājas muzeja pagalmā

Kokneses amatieru teātra izrāde, Rūdolfs
Blaumanis „NO SALDENĀS PUDELES”

plkst. 22.00

Mežaparka estrādē

ZAĻUMBALLE. Spēlēs Pēteris Leiboms
no Ērgļiem. Ieejas biļetes cena: Ls 2,00.
Apvienotās biļetes (koncerts+balle) cena: Ls
4,00.

Izsole
„MSIA „SONORS K”, reģ. Nr.
42403008599, adrese – 5-1, Dubuļi, Kaunatas pag., Rēzeknes nov., administrators
Ainārs Vīnkalns, sert. Nr. 00105, ar prakses
vietu Rīgā, Vīlandes ielā 5-11, paziņo, ka
Rīgā, Vīlandes ielā 5-11 2012. gada 09. jūlijā
plkst. 16.00 tiek rīkota MSIA „SONORS K”
piederoša nekustamā īpašuma Zum Zum,
kas atrodas „Zum Zum” Kokneses pag.,
Kokneses nov., kadastrs numurs 3260 011
0100, reģistrēts Kokneses pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 741, pirmā izsole
ar augšupejošu soli. Nekustamais īpašums
sastāv no diviem zemes gabaliem ar kopējo

platību 8,4 ha. Nekustamā īpašuma novērtējums Ls 1500, izsoles sākumcena Ls 1500.
Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās
vērtības nodokli. Visām personām, kurām uz
nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj
tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem
līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma
summa 10% (Ls 150) apmērā no nekustamā
īpašuma novērtējuma administratora Aināra Vīnkalna, p.k. 201168-10821, norēķinu
kontā Nr. LV68KBRB1111147048001, AS
„TRASTA KOMERCBANKA”. Informācija
pa tālr. 67324616.”

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

pasākumi kokneses novadā
Datums, laiks

Pasākums

16. jūnijā
plkst. 17.00
18. jūnijā
plkst. 17.00

Jāņu mācības kopā ar folkloras kopu „Urgas” (līdzi jāņem
jāņuzāles, siers, alus...) Pīsim vainagus un siesim sieru!
Jāņu mācības „Grotānu” mājās pie saimniekiem Līvijas un
Imanta kopā ar folkloras kopu „Urgas” (līgosim, aplīgosim un
mācīsimies Jāņu rotaļas).

20. jūnijā
plkst. 19.00
22. jūnijā
plkst. 20.00

23. jūnijā
plkst. 18.00

23. jūnijā
plkst. 22.00
7. jūlijā
plkst. 21.00
8. jūlijā
plkst. 19.00

13. - 14.
jūlijā
20. jūlijā
plkst. 21.00
4. augustā
plkst. 21.00
11. augustā
plkst. 18.00

Norises vieta

Kokneses
pilsdrupās
Kokneses
„Urgās”,
„Grotānu”
mājās
Ķeipenes amatieru teātra izrāde L. Pumpure „Kaimiņu būšana”, Bebros,
režisore Alda Račika. Ieejas biļetes cena Ls 0,50.
Mežaparka
estrādē
Iršu pagasta pašdarbnieku Jāņu ielīgošanas koncerts
Iršos pie
pagasta
pārvaldes
ēkas
Kokneses
Kokneses amatieru teātra izrāde – Rūdolfs Blaumanis, „NO
SALDENĀS PUDELES”. Lustīgi līdzi spēlēs Kokneses pūtēju estrādē
orķestris. Ieeja: Ls 2,00. Pēc izrādes ZAĻUMBALLE. Spēlē
MARIKA UN DRUVIS. Ieeja brīva.
Līgo nakts balle. Spēlē Daiga un Sergejs no Skrīveriem.
Bebros,
Ieeja brīva.
Mežaparka
estrādē
Koncertšovs „Riču nakts romantika”. Biļešu iepriekšpārdošana Kokneses
no 14. jūnija Kokneses kultūras nama kasē.
estrādē
Kokneses
Starptautiskā folkloras festiāvāla „BALTICA 2012” Novadu
dienas koncerts „DIEVA DĒLI, SAULES MEITAS PĀR
estrādē
DAUGAVU ROKAS DEVA”. Piedalās folkloras kopas no
visiem Latvijas novadiem un ārzemju viesi. Ieeja brīva.
KOKNESES NOVADA SVĒTKU PASĀKUMI. Pasākuma
Kokneses
programmu skatīt atsevišķi esošajā tabulā avīzes 17. lpp.
novads
Ogres Tautas teātra izrāde „Dons Žuans”. Režisors Jānis
Kokneses
Kaijaks. Ieejas biļete Ls 2,pilsdrupās
Kokneses
Vijolnieka Raimonda Ozola Vasaras nakts koncerts. Ieejas
pilsdrupās
maksa: sēdvietas Ls 3,-; stāvvietas vai līdzi ņemot savus
krēsliņus - Ls 2,-.
Normunda Rutuļa koncerts „Normunds Rutulis.Labākās
Kokneses
dziesmas.” Ieejas maksa: Ls 3,00.
estrādē
Zaļumballe: plkst. 22.00. Spēlē „Mūzikas kolekcija”. Ieejas
maksa: Ls 2,00.

„Aura” aicina jūnijā!
17. jūnijā pl. 11.00 Reiki meistara Oļega
Demidova vadītais „Lielais Meditāciju aplis”. Maksa 7,- Ls.
19. jūnijā no pl. 10.00 pieņems Madonas
dziedniece Inese Rozniece. Lūdzam iepriekš
pieteikties.
19. jūnijā pl.19.00 Firmas Amway preču
diena „Efektīvi, ekonomiski un videi draudzīgi mājas kopšanas līdzekļi”.
Interesēties par pasākumu norisi un
dziednieku pieņemšanas laikiem pa tel.:
22319558 , Zita.
Mūsu centrā pie administratores Dainas
Bez maksas piedāvāju lietotas mazā
šīfera loksnes, arī basketbola grozu ar vairogu. Tel. 29360205.
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iespējams pasūtīt veselībai draudzīgu produktu izplatītājfirmu AMWAY, Aloe Vera
produktu, firmas FLP, ES-SAULE, NEWAYS produktus (uztura bagātinātāji, vitamīni, higiēnas un mājsaimniecības līdzekļi),
kā arī Ziņģītes ziedi vai citus jūs interesējosšus dziedniecības līdzekļus. Ir pieejami
katalogi. Sīkāk interesēties, pasūtīt pa tālr:
26386251, Daina
Mūs var atrast: Koknesē, Parka 20 – 66.
Personības attīstības centra „AURA”
kolektīvs: Iveta Hveckoviča, Zita Dardzāne,
Daina Ļūļaka

21. jūlijā pulksten 13
Bebru pagasta Zutēnu kapos
katoļu kapusvētki

30. jūnijā Iršos Sporta svētki
Programmā:
• Futbols (5:5)
• Tautas bumba
• Virves vilkšana
• „Ērmanītis”
• Olu mešana u.c. dažādas
atrakcijas
Informācija: Olita Ruža, 26385064
Laipni gaidīti!

14. jūlijā Iršos
Volejbols zālāja laukumos 4:4
„IRŠI ZIED”
sieviešu un vīriešu komandām.
Informācija:
Dzintars Greļs, 26354165

Pateicība

Liels paldies visiem, kas palīdzēja
grūtajā brīdī pēc ugunsgrēka „Dipnēnos”,
kad sadega visa mūsu iedzīve. Vislielākā
pateicība mūsu darba devējiem, darba
biedriem un visiem atsaucīgajiem cilvēkiem par finansiālu un materiālu atbalstu.
Ligita, Miervaldis
Pārdodu 3 zemes gabalus – 0.73 ha,
2.09 ha un 3.1 ha. Tie ir atdalīti – divi atrodas pie Maskavas šosejas, un trešais pie
upes Pērse, kas tek gar īpašumu 400 m garumā. Īpašumu, kas atrodas pie upes, var
sadalīt vairākos zemes gabalos! Kadastra
nummuri – 32600070085, 32600070086,
32600070206. Cena 30 000 Ls 5.92 ha.
Tālrunis – 26233571.

Ziņas no Kokneses novada
Dzimtsarakstu nodaļas
2012. gada maija mēnesī:
Reģistrēti 3 jaundzimušie.
Aiziet mūži egles staltumā,
Nobirst mūži ievas baltumā.
/O. Vācietis/
Mūžībā pavadīti:
Eduards Ēvalds (1929. g.);
Kārlis Skabs (1965. g.);
Arvīds Libeks (1926. g.).
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