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Nomazgāsim putekļus no savas dvēseles, lai varētu ieraudzīt dzīvi jaunā gaismā.
Pēc
baltiem ziemas ceļiem pavasaris nāk!
/Alberts Zarāns/
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Dziedošajām „Bitītēm” 5. dzimšanas diena!

Esiet sveicināti pirmajā pavasara
mēnesī! Debess zilgmē marts raksta savu
vārdu.
Vai pamanījāt, lai arī sniegs vēl nav
nokusis, pirmie pavasara vēstneši ir klāt!
Pūpolvītols sniegotajās ganībās palaidis
simtiem baltu aitiņu, bērzu birzī pukst
koka sirds, pumpuri sāk pieriesties ar dzīvinošo zemes spēku.
Iepriekšējais mēnesis mūsu novadā
bijis notikumiem bagāts, par to varēsiet
pārliecināties, atverot ik lapaspusi jaunajā avīzes numurā. Savu labo gribu un
cieņu latviešu valodai esam apliecinājuši
tautas nobalsošanā. Tāpat kā rosība sākusies dabā, arī mūsu ikdiena piepildīta ar
nerimtīgu darbošanos un gaidītiem svētku
brīžiem.
Tomēr viena diena martā mums vienmēr atgādinās par tautas sāpju ceļu –
svešumā aizvesto, nomocīto, nevainīgi
bojā gājušo dvēselēm. Māras dienā – 25.
martā, mēs aicinām Kokneses novada iedzīvotājus būt kopā piemiņas pasākumā
Kokneses kultūras namā.
Ik diena mūs tuvāk ved pavasara saulgriežiem, ko svin par godu pavasara un
saules atnākšanai, kuros ar rituālām darbībām mēģina palīdzēt zemes atmodai un
jau laikus nodrošināt zemes auglību, un
veicināt tās svētību. Kā vēsta latviskās
tradīcijas, lai iegūtu možumu, gaišu prātu, veselību un skaistumu, Lieldienu rītā
jāceļas agri, lai redzētu, kā saulīte rotājas, un jāmazgājas tekošā ūdenī, kas tek
pret sauli.
Novēlam saulainu pavasara atnākšanu! Izšūposimies kopā ar saulīti Lieldienu
šūpolēs!
Anita Šmite, Sarmīte Rode

Pirmā pavasara mēneša saulainākie svētki – 8. marts ir Bebru pagasta vokālā ansambļa „Bitītes”dzimšanas diena. Pirms pieciem
gadiem PII „Bitītē”ieskanējās ansambļa pirmā kopīgā dziesma. Ansambļa meitenes sevi
sauc par „Bitītēm”, jo, izņemot trīs ansambļa
dalībnieces, pārējām dziedātājām ikdienas
darbs paiet „Bitītē”. Visus šos gadus ansambli vada mūzikas skolotāja Velga Feldmane.
Jau par tradīciju kļuvuši ansambļa dzimšanas dienas koncerti martā. 5 gadu jubilejas
koncertā 9. martā Bebru pamatskolā „Bitītes”
mums dāvāja savas jaunākās dziesmas, kurās
izdziedāja sievietes mūžam mainīgo dabu!
Mazliet smeldzes saklausījām Raimonda
Paula dziesmā „Lūgums”, bet Bebru pamatskolas absolventa Andra Kristona dziesmās
„Kas ir laime” un „Māsas dziesma” sajutām
cik daudz sevī spēka rod sieviete, ja mīl. Tā
ik dziesma izskanēja kā saulains sveiciens
gaidot pavasari!
Paldies par uzdrīkstēšanos Lailai, Dzintrai, Inesei un Velgai dziedāt solo dziesmas!
No pagājušā gada rudens par ansambļa
dalībnieci kļuvusi Bebru pamatskolas mūzikas skolotāja Liāna Haritonova, viņa labi iejutusies „Bitīšu” vidū, ar prieku palīdz apgūt
jauno repertuāru un spēlē dziesmām pavadījumu. Savukārt, Antoņinai Midegai piemīt

māka saklausīt tās dziesmas, kuras noteikti
iederētos „Bitītes” dziesmu pūrā. „Bitītēm”
ir arī sava „skaņu operatore” – Inese Skuja,
jo Inesītei vislabāk klausa ansambļa mūzikas aparatūra. Viņas vīrs Normunds ir lielākais „Bitīšu” atbalstītājs un draugs, arī šajā
koncertā viņš ar savu ģitāru Velgas un Ineses
dziesmai spēlēja pavadījumu. Paldies visām
ansambļa dalībniecēm: Velgai, Dzintrai, Ilonai, Antoņinai, Inesei, Nellijai, Antrai, Lailai
un Liānai par lielo ikdienas darbu, lai mums
dāvātu svētkus!
Ansambļa jubilejas koncertā piedalījās
divi dziedoši jaunieši – Jānis Cielavs no Aizkraukles un Ieva Grīsleja no Skrīveriem. Par
Jāni varam sacīt – viņš ir savējais, jo Bebros
pagājuši viņa bērnības un skolas gadi. Jāņa
dziesmai „Rozā”, kuru viņš veltīja visām daiļajām dāmām, skatītāji dziedāja līdzi, tāpat
kā Ievas atraktīvajam priekšnesumam Larisas
Mondrusas dziesmā „Uzliec veco gramofonu”.
Izskanot koncerta pēdējai dziesmai –
Andra Kristona „Liepu valsim”, skatītāji sirsnīgi sveica dziedošās „Bitītes” svētkos un
vēl negribēja doties mājup! Tāpēc, vēl kopā
bija jānodzied „Rasmas pusnakts dziesma”
un bebrēniešiem iemīļotā „Upe nesa ozoliņu”.
Sarmīte Rode
Dzintras Sniedzes foto
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2012. gada 29. februārī Kokneses novada dome nolēma:
1. Pieņemt zināšanai nodokļu inspektores
Aijas Āriņas sagatavoto informāciju par nekustamā īpašuma nodokļu iekasēšanu 2011.
gadā Kokneses novadā.
2. Pieņemt zināšanai galvenās grāmatvedes vietnieces Daces Kļaviņas sagatavoto
informāciju par pašvaldību savstarpējiem
norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem.
3. Apstiprināt aizpildītās anketas par investīciju vajadzībām Kokneses novadā 2014.
- 2020. gada plānošanas periodā (anketas pievienotas lēmuma pielikumā):
3.1. 1. anketa:
3.1.1. Izvērtējums par pakalpojumu groza pašreizējo aizpildījumu un nepieciešamo
investīciju apjomu: pašvaldību pārziņā (pilnībā vai daļēji) esošie pakalpojumi;
3.1.2. Izvērtējums par pakalpojumu groza pašreizējo aizpildījumu un nepieciešamo
investīciju apjomu: pakalpojumi, kas nav pakalpojumu grozā;
3.2. 2. anketa: Izvērtējums par uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstībai nepieciešamo finansējumu pašvaldībās;
3.3. 3. anketa:
3.3.1. Izvērtējums par veicamajiem ieguldījumiem pašvaldības ceļu rekonstruēšanā/izbūvē, kas ved no lauku teritorijas (pagasti, ciemi) uz novada līmeņa vai reģionālā
līmeņa attīstības centru, kā arī nacionālas,
reģionālas un novadu nozīmes centru ielu rekonstruēšanā;
3.3.2. Izvērtējums par veicamajiem ieguldījumiem valsts ceļu rekonstruēšanā/izbūvē,
kas ved no lauku teritorijas (pagasti, ciemi)
uz novada līmeņa vai reģionālā līmeņa attīstības centru, kā arī nacionālas, reģionālas un
novadu nozīmes centru ielu rekonstruēšanā;
3.4. 4. anketa:
3.4.1. Pašvaldības īstenojamie prioritārie
projekti;
3.4.2. Valsts nodrošināmie prioritārie
projekti.
4. Nosūtīt 1. punktā minētās aizpildītās
anketas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
4. Pieņemt zināšanai informāciju par
pašvaldības aģentūras „Kokneses Tūrisma
centrs” finansiālo darbību 2011. gadā.
5. Pieņemt zināšanai informāciju par pašvaldības aģentūras „Kokneses Sporta centrs”
finansiālo darbību 2011. gadā.
6.1. Uzdot novada domes Attīstības nodaļai līdz maija domes sēdei sagatavot Sporta
attīstības stratēģiju Kokneses novadā.
6.2. Uzdot novada domes juristei
L.Kronentālei līdz maija domes sēdei sagatavot pašvaldības aģentūras „Kokneses sporta
centrs” Nolikumu.
6.3. Uzdot domes izpilddirektoram J.
Baltmanim līdz 2012. gada marta domes sēdei
sagatavot un iesniegt novada domei atzinumu

par p/a „Kokneses sporta centrs”darbību, atbilsoši Pārvaldes līgumam.
6.4. P/a „Kokneses Sporta centrs” direktora A. Vītola izteiktos priekšlikumus peldbaseina darba laika efektīvākai izmantošanai
izskatīt kopā ar „Kokneses pašvaldības aģentūras „Kokneses Sporta centrs” vidēja termiņa darbības stratēģiju 2012. - 2016. gadam”
7. Papildināt Kokneses novada domes
Sporta komsijas sastāvu, iekļaujot tajā biedrības „Kokneses sporta veterānu klubs” valdes
locekli Ivaru MĀLIŅU.
8.1. Izvirzīt Aizkraukles pilsētas bibliotēku reģiona galvenās bibliotēkas statusam.
8.2. Slēgt līgumu ar Aizkraukles novada
domi par Aizkraukles pilsētas bibliotēkas kā
reģiona galvenās bibliotēkas funkciju izpildes nodrošināšanu Kokneses novadā, ar nosacījumu, ka novada līdzfinansējums tiek aprēķināts nevis pēc bibliotēku skaita, bet pēc
iedzīvotāju skaita.
8.3. Lūgt Aizkraukles novada domei līdz
marta domes sēdei iesniegt atskaiti par 2011.
gadā izlietotajiem līdzekļiem.
9.1. Apstiprināt grozījumus Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas nolikumā (ar pilnu
informāciju var iepazīties mājas lapā www.
koknese.lv)
9.2. Nolikums ar grozījumiem publicējams pašvaldības mājas lapā www.koknese.
lv un stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā parakstīšanas.
10. Apstiprināt Kokneses novada domes
Ģimenes krīzes centra „Dzeguzīte” Sociālās
pansijas nolikumu (ar pilnu informāciju var
iepazīties mājas lapā www.koknese.lv )
11.1. Noteikt ,ka ar 2012. gada 1. martu viena klienta izmaksas Kokneses novada
domes Ģimenes krīzes centra „Dzeguzīte”
Atbalsta nodaļā ir 7,00 Ls (septiņi lati) diennaktī.
11.2. Apstiprināt, ka viena klienta izmaksas Kokneses novada domes Ģimenes
krīzes centra „Dzeguzīte” Sociālajā pansijā ir
260,- Ls (divi simti sešdesmit lati) mēnesī.
12.1. Pieņemt zināšanai sabiedrības ar
ierobežotu atbildību „Kokneses Komunālie
pakalpojumi” valdes locekļa Armanda Preisa
sagatavoto informāciju par SIA darbu.
12.2. Līdz marta domes sēdei SIA „Kokneses komunālie pakalpojumi”:
12.2.1. sagatavot priekšlikumus, kā atrisināt jautājumu par kanalizācijas izvešanu no
individuālajām dzīvojamām mājām, kas nav
pieslēgtas pie centrālās sistēmas.
12.2.2. sagatavot detalizētu informāciju
par uzņēmuma iespējām taupīt;
12.2.3. sagatavot priekšlikumus par papildus pakalpojumu sniegšanu.
12.3. Uzdot novada domes grāmatvedībai
līdz marta domes sēdei izvērtēt piemaksu un
apdrošināšanas maksu likumību SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi” laika periodā

no 2009. līdz 2011. gadam (ieskaitot).
13.1. Lai nodrošinātu koģenerācijas iekārtas intensīvu izmantošanu apkures sezonā
un līdz ar to samazinātu izdevumus sporta
halles apkurei, veikt iepirkuma procedūru
Kokneses sporta halles apkures un ventilācijas sistēmas renovācijai saskaņā ar a/s
„Komunālprojekts” izstrādāto tehnisko risinājumu.
13.2. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu
lemt pēc iepirkuma procedūras rezultātu apstiprināšanas.
14.1. Līdz 2012. gada 31. maijam (ieskaitot) skolas dienās no pašvaldības budžeta apmaksāt ceļa izdevumus 1. klases skolnieces
K J K aizvešanai no „adrese” Iršu pagastā
līdz Bebru pamatskolai un atpakaļ.
14.2. Līdz 2012. gada 31. maijam (ieskaitot) skolas dienās no pašvaldības budžeta apmaksāt ceļa izdevumus 3. klases skolnieces
A Z aizvešanai no „adrese” Iršu pagastā līdz
sabiedriskā transporta pieturai „Vilkāres” un
atpakaļ.
14.3. Uzdot darba grupai Izglītības koncepcijas izstrādāšanai izstrādāt noteikumus
par skolēnu nokļūšanu līdz vispārizglītojošajai skolai un atpakaļ.
15.1. No līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Kokneses komunālajai nodaļai iedalīt 2000,- Ls (divus tūkstošus latu) 4 (četru)
pārvietojamo biotualešu iegādei.
15.2. Slēgt līgumu ar SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi” par 9 (deviņu) pārvietojamo biotualešu, kuras uzstādītas tūrisma,
sporta un citos objektos (t.sk. „Likteņdārzā”),
apkalpošanu.
16.1. Nekustamā īpašuma speciālistei Elitai
Ģēģerei veikt Kokneses novada domei piederoša dzīvokļa Nr 11. īpašuma „Liepās”, Bormaņos, Kokneses pagasta Kokneses novadā ar
kadastra Nr. 3260 900 0540 nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Kokneses novada domes vārda.
16.2. Nekustamā īpašuma speciālistei
Elitai Ģēģerei veikt Kokneses novada domei
piederoša dzīvokļa Nr 18. īpašuma „Liepās”,
Bormaņos, Kokneses pagasta Kokneses novadā nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Kokneses novada domes vārda, t.sk., pasūtīt dzīvokļa inventarizāciju.
17.1. Pārdot atklātā otrā izsolē ar augšupejošu soli Kokneses novada domei piederošu
nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 3260 014
0122 - objektu Dzirnavu ielā 14 c Kokneses
pagasta, Kokneses novadā, kas sastāv no zemes gabala (kadastra apzīmējums 3260 014
0122) ar kopējo platību 0,1682 ha un divām
nedzīvojamām ēkām (kadastra apzīmējumu
3260 014 0122 004 un 3260 014 0122 008).
17.2. Noteikt pārdodam nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 3260 014 0122 - objekta
Dzirnavu ielā 14 c Kokneses pagasta, Kokneses novadā, izsoles sākumcenu Ls 2800, (divi
tūkstoši astoņi simti lati).
turpinājums 3. lpp.
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17.3. Apstiprināt nekustamā īpašuma ar
kadastra Nr. 3260 014 0122 - objekta Dzirnavu ielā 14c Kokneses pagasta, Kokneses novadā, otrās izsoles noteikumus (pielikumā).
18.1. No līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem iedalīt 2000,- Ls (divi tūkstoši latu)
Sociālajam dienestam automašīnas Chrycler
Grand Voyager, Valsts Nr GU 4791 remontam.
19.1. Apstiprināt Kokneses novada domes saistošos noteikumus Nr. 4 „Grozījumi
30.11.2011.saistošajos noteikumos Nr. 12
„Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā
īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām
Kokneses novadā ”.
19.2. Nosūtīt saistošos noteikumus triju
darba dienu laikā pēc to parakstīšanas (rakstveidā un elektroniskā veidā) LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
19.3. Publicēt saistošos noteikumus laikrakstā „Kokneses Novada Vēstis”, mājas lapā
un izlikt pašvaldības domes, Bebru un Iršu
pagastu pārvalžu ēkās redzamā vietā.
19.4. Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas
vietējā laikrakstā „Kokneses Novada Vēstis”.
20.1. Uzdot I. Gaiša Kokneses vidusskolas direktoram Mārim Reinbergam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā I. Gaiša Kokneses vidusskolā izveidot Skolas padomi.
20.2. Deleģēt domes priekšsēdētāju D.
Vingri kā iestādes dibinātāja un pašvaldības
pārstāvi I.Gaiša Kokneses vidusskolas Skolas padomē.
21.1. Apstiprināt tēlnieka Voldemāra Jākobsona memoriālās mājas- muzeja nolikumu (ar dokumentu var iepazīties pašvaldības
mājas lapā www.koknese.lv ).
21.1.1. Lēmums stājas spēkā ar 2012.
gada 7. martu.
21.1.2. Ar šī lēmuma stāšanos spēkā, atzīt
par spēku zaudējušu 2009. gada 26. augustā
apstiprināto Tēlnieka Voldemāra Jākobsona
memoriālās mājas – muzeja nolikumu.
21.2. Izveidot tēlnieka Voldemāra Jākobsona memoriālās mājas – muzeja krājuma
komisiju sekojošā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētāja: Sarmīte Rode
– V. Jākobsona memoriālās mājas – muzeja
vadītāja;
Komisijas locekļi: Ausma Rode – Bebru
pagasta bibliotēkas vadītāja;
Dzidra Karlsone – Bebru pamatskolas
skolotāja.
21.3. Apstiprināt tēlnieka Voldemāra Jākobsona memoriālās mājas – muzeja krājuma
komisijas nolikumu (ar dokumentu var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv ).
22. Lai izvēlētos optimālāko variantu kā
nodrošināt bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā,
iespēju iegūt pirmsskolas izglītību un pamatizglītību bērna dzīvesvietai tuvākajā izglītības iestādē vai tuvākajā izglītības iestādē, kas
īsteno izglītības programmu valsts valodā,
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nodrošināt jauniešiem iespēju iegūt vidējo
izglītību, izveidot darb grupu Izglītības koncepcijas izstrādāšanai šādā sastāvā:
Darba grupas vadītājs:
Dainis Vingris – domes priekšsēdētājs;
Darba grupas locekļi:
Mudīte Auliņa – Bebru internātvidusskolas direktore;
Lauma Āre – izglītības darba speciāliste;
Jānis Bakmanis – Vecbebru Profesionālās vidusskolas direktors;
Silvija Cīrule – Kokneses mūzikas skolas
direktore;
Lidija Degtjareva – Bebru pamatskolas
direktore;
Rita Gabaliņa – pirmsskolas izglītības
iestādes „Gundega” vadītāja;
Dagmāra Isajeva – Kokneses speciālās
internātskolas –attīstības centra direktore;
Gaļina Kraukle – Pērses pamatskolas direktore;
Antoņina Midega – pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” vadītāja;
Māris Reinbergs – I. Gaiša Kokneses vidusskolas direktors;
Anita Svence – Attīstības nodaļas vadītāja.
23. No budžeta līdzekļiem apmaksāt rēķinu 43,96 Ls (četrdesmit trīs lati deviņdesmit seši santīmi) apmērā par elektroenerģijas
patēriņu Ziemassvātku apgaismojumam Zaļā
tirgus laukumā.
24. No līdzekļiem sportam piešķirt 176,Ls (viens simts septiņdesmit sešus latus) I.
Gaiša Kokneses vidusskolas skolniecei J F.,
lai daļēji segtu izdevumus, kas saistīti ar J.F.
piedalīšanos Pasaules skolēnu čempionātā
vieglatlētikas krosā Maltā no 2012. gada 25.
marta līdz 30. martam.
25. Noteikt, ka pašvaldības aģentūras
„Kokneses Sporta centrs” peldbaseinā pirmsskolas vecuma bērniem un vienai bērnu pavadošajai personai ir tiesības apmeklēt peldbaseinu otrdienās un ceturtdienās no plkst.
17.oo līdz 19.oo bez maksas mazajā baseinā.
26.1. Apstiprināt Kokneses novada domes saistošos noteikumus Nr. 5 „Grozījumi
28.12.2011. saistošajos noteikumos Nr. 13
„Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Kokneses novadā”.
26.2. Nosūtīt saistošos noteikumus triju
darba dienu laikā pēc to parakstīšanas (rakstveidā un elektroniskā veidā) LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
26.3. Publicēt saistošos noteikumus laikrakstā „Kokneses Novada Vēstis”, mājas lapā
un izlikt pašvaldības domes, Bebru un Iršu
pagastu pārvalžu ēkās redzamā vietā.
26.4. Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas
vietējā laikrakstā „Kokneses Novada Vēstis”.
27. Apstiprināt Sociālo jautājumu un
veselības aprūpes pastāvīgās komitejas
22.02.2012. sēdē pieņemtos lēmumus:
27.1. Par samaksas noteikšanu par ap-

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
rūpētāja darbu saskaņā ar aprūpētāja darba
apjomu stundās ar likmi Ls/h 1,56 atbilstoši
attiecīgajam aprūpes mājās pakalpojuma līmenim:
1. līmenis – Ls 25,00 mēnesī;
2. līmenis – Ls 37,00 mēnesī;
3. līmenis – Ls 56,00 mēnesī;
4. līmenis – Ls 62,00 mēnesī,
saskaņā ar Kokneses novada domes 2011.
gada 28. decembra saistošajiem noteikumiem
Nr. 13 „Par sociālo pakalpojumu saņemšanas
un samaksas kārtību Kokneses novadā” 15.
un 16. punktu.
27.2. Par kompānijas „West Solutions”
grāmatas „Mūsu bērns” 55 eksemplāru piegādāšanu Kokneses dzimtsarakstu nodaļai
Ls 55,00 apmērā neatbalstīšanu (SIA „West
Solutions” 24.01.2012. vēstule, reģ Nr.84.).
28.1. Grozīt Kokneses novada domes
2011. gada 28. decembra sēdes lēmumu Nr.
5.3. „Par Kokneses novada attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrādi”,
izsakot to šādā redakcijā:
1. Izteikt Kokneses novada domes 2011.
gada 25. maija sēdes lēmuma „Par Kokneses
novada attīstības programmas 2013. - 2019.
gadam izstrādes uzsākšanu” pielikuma 6.1.
punktu šādā redakcijā:
„6.1. Kokneses novada attīstības programmas pirmās redakcijas sagatavošana un
iesniegšana pasūtītājam – līdz 2012. gada 11.
aprīlim.”
2. Izteikt Kokneses novada domes 2011.
gada 25. maija sēdes lēmuma „Par Kokneses
novada teritorijas plānojuma 2013. - 2024.
gadam izstrādes uzsākšanu” pielikuma 9.1.
punktu šādā redakcijā:
„9.1. Kokneses novada teritorijas plānojuma pirmās redakcijas sagatavošana un
iesniegšana pasūtītājam – līdz 2012. gada 11.
aprīlim.”
28.2. Izteikt Kokneses novada domes
2011. gada 28. decembra sēdes lēmuma Nr.
5.2. „Par Kokneses novada attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu” pielikuma 6.1. punktu šādā redakcijā:
„6.1. IAS 1. redakcijas izstrāde – līdz
2012. gada 11. aprīlim.”
Nākošā Kokneses novada domes
sēde notiks 2012. gada 28. martā plkst.
12.oo Kokneses novada domē, Melioratoru ielā Nr. 1, Kokneses pagastā.
Sēdē tiks izskatīti šādi pamatjautājumi:
1. Par medību platību apsaimniekošanu;
2. Par SIA „Kokneses komunālie pakalpojumi” Gada pārskatu un audita rezultātiem;
3. Par projektu realizācijas gaitu;
4. Par Attīstības nodaļas darbu.
Kokneses novada domes sekretāre
Dzintra Krišāne

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
APSTIPRINĀTI
ar Kokneses novada domes 30.11.2011.
sēdes lēmumu Nr. 6.5.

KOKNESES NOVADA DOMES
nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.
3260 014 0122 Dzirnavu ielā 14c,
Kokneses pagasta, Kokneses novadā

IZSOLES NOTEIKUMI
1. Šie izsoles noteikumi nosaka kārtību,
kādā tiks rīkota otrā izsole nekustamā īpašuma:
kadastra reģistrācijas Nr. 3260 014 0122 Dzirnavu ielā 14c, Kokneses pagasta, Kokneses novadā, pircēja noteikšanai saskaņā ar LR Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu.
2. Ziņas par izsolē pārdodamo objektu:
2.1. Nosaukums: nekustamais īpašums
Dzirnavu ielā 14c, Kokneses pagasta, Kokneses novadā.
2.2. Īpašnieks: Kokneses novada dome.
Īpašums nostiprināts Aizkraukles zemesgrāmatu nodaļas Kokneses pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0006 0011.
2.3. Pārdodamais objekts – nekustamais
īpašums ar kadastra reģistrācijas Nr. 3260
014 0122 Dzirnavu ielā 14c, Kokneses pagasta, Kokneses novadā, sastāv no:
2.3.1. zemes gabala (kadastra apzīmējums 3260 014 0122) ar kopējo platību
0,1682 ha;
2.3.2. nedzīvojamās ēkas (kadastra apzīmējums 3260 014 0122 004);
2.3.3. nedzīvojamās ēkas (kadastra apzīmējumi 3260 014 0122 008).
3. Pārdošanas metode: Pārdošana atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
4. Objekta izsoles sākumcena Ls 2800,
(divi tūkstoši astoņi simti lati).
4.1. Maksāšanas līdzeklis: Ls (Latvijas
valsts lati) 100% apmērā un tiek noteikta 2
veidu maksāšanas kārtība, kur Pircējs izvēlas
vienu no tām:
4.1.1 Nosolītā cena jāsamaksā divu nedēļu
laikā pēc izsoles protokola parakstīšanas dienas.
4.1.2. Ls 100 (vienu tūkstoti latus) no nosolītās cenas jāsamaksā divu nedēļu laikā pēc
izsoles protokola parakstīšanas dienas, bet pārējo summu – sadalot uz divām daļām, divu
gadu laikā no pirkuma Līguma noslēgšanas
dienas, bet ar nosacījumiem, ka Pirkuma Līgumā tiek noteikti Civillikumā paredzētie likumiskie procenti no nenomaksātās summas un
soda nauda 0,1 % apmērā no Līguma termiņos
noteiktajā laikā nenomaksātās summas.
4.2. Izsoles solis Ls 280,- (divi simti astoņdesmit lati).
5. Izsolē var piedalīties fiziska vai juridiska persona, kas reģistrējies izsoles reģistrā līdz 2012. gada 24. aprīļa plkst. 10.00
un iemaksājis reģistrācijas maksu Ls 20,00
(divdesmit latus) un drošības naudu 10%
no objekta sākumcenas, t. i., Ls 280,- (divi
simti astoņdesmit latus).
5.1. Izsoles drošības nauda tiek atmaksāta šādos gadījumos:
- ja izsole atzīta par nenotikušu izsoles
rīkotāja vainas dēļ;
- ja izsoles objektu pārsolījis cits izsoles
dalībnieks.
5.2. Izsoles dalībnieki reģistrācijas maksu
un drošības naudu iemaksā Kokneses novada domes reģistrācijas Nr. LV 90000043494
A/S SEB bankas UNLALV2X kontā LV
22UNLA0035900130701.
6. Izsoles process notiek saskaņā ar LR
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Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma nosacījumiem.
7. Izsoles dalībnieku reģistrācija:
7.1. Izsolei var reģistrēties no izsoles
izsludināšanas dienas laikrakstā „Latvijas
vēstnesis” līdz 2012. gada 24. aprīļa plkst.
10.00.
8. Izsole notiks 2012. gada 24. aprīlī
plkst. 11.00, Kokneses novada domes telpās pēc adreses Melioratoru ielā 1, Kokneses pagasta, Kokneses novadā.
8.1. Ar izsoles objektu var iepazīties iepriekš saskaņojot pa tālruni 65133634.
9. Lai piedalītos Objekta izsolē ir jāiesniedz pieteikums un sekojoši dokumenti:
9.1. Fiziskām personām - jāuzrāda pase
un maksājuma dokuments par izsoles drošības un reģistrācijas maksas samaksu.
9.2. Juridiskām personām jāpievieno šādi
dokumenti: Uzņēmuma reģistra izziņu par attiecīgās juridiskās personas pilnu informāciju
(izziņa derīga ja tā izsniegta ne agrāk par sešām nedēļām pirms izsoles), kvīts par izsoles
drošības un reģistrācijas maksas samaksu.
9.3. Pieteikumā jānorāda iesniedzēja
vārds, uzvārds vai nosaukums, adrese, norēķinu konta numuru kredītiestādē, kā arī
apliecinājumu par piekrišanu izsoles noteikumiem. Piedāvājumi, kas neatbilst šīm prasībām, uzskatāmi par nederīgiem.
10. Izsole notiek tikai tad, ja izsolei tiks
reģistrēts vismaz viens izsoles dalībnieks.
Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši visaugstāko cenu, 10 (desmit) darba dienu laikā
pēc izsoles protokola parakstīšanas dienas,
tiek atmaksāta drošības nauda. Izsoles dalībniekam, kas ir nosolījis visaugstāko cenu, drošības nauda tiek ieskaitīta nosolītā Objekta apmaksā. Reģistrācijas nauda netiek atmaksāta.
11. Izsoles vadītājs atklāj izsoli, raksturo
pārdodamo Objektu un paziņo izsolāmā Objekta sākumcenu.
12. Ja noteiktā termiņā uz izsoli ir reģistrējies tikai viens izsoles dalībnieks, izsoles
komisija piedāvā viņam pirkt objektu par
izsoles sākumcenu. Vienīgais izsoles dalībnieks, kurš vēlas iegādāties objektu, uzskatāms par Objekta nosolītāju.
13. Objekta nosolītājs saņem izziņu norēķinam par izsolē iegūto Objektu.
14. Objekta nosolītājam nosolītā cena,
jāsamaksā, saskaņā ar Izsoles noteikumu 4.1.
punkta nosacījumiem. Maksājumi jāparskaita A/S SEB bankas UNLALV2X kontā LV
22UNLA0035900130701.
Ja Objekta nosolītājs noteiktajā termiņā
nesamaksā nosolīto cenu, tad viņš zaudē tiesības uz nosolīto, kā arī viņam netiek atmaksāta drošības nauda un reģistrācijas maksa .
15. Izsoli rīko un izsoles protokolu paraksta Kokneses novada domes izsoles komisija. Pēc notikušās izsoles Kokneses novada domes vārdā izsoles rezultātus apstiprina
Kokneses novada domes priekšsēdētājs.
16. Pēc notikušas Izsoles, Kokneses novada
domes priekšsēdētājs slēdz pirkuma līgumu.
17. Ja Objekta nosolītājs nav veicis noteiktā termiņā nosolītās cenas samaksu, tad
atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu piekrišanu
Objekta pirkšanai par savu nosolīto cenu dod
izsoles dalībnieks, kurš solījis augstāko cenu
pirms Objekta nosolītāja nosolītās cenas.
18. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja
neviens nav reģistrējies par izsoles dalībnieku.
19. Sūdzību ar likumisku pamatojumu par
izsoli var iesniegt Kokneses novada domei 3
(trīs) darba dienu laikā no izsoles dienas.
Sagatavoja: Ligita Kronentāle

Vai esiet saņēmuši
Nekustamā īpašuma
nodokļa maksāšanas
paziņojumu par 2012. gadu?
1. Likumā Par nekustamā īpašuma nodokli 6. panta otrā daļā ir pateikts, ka - ja
nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs līdz
kārtējā taksācijas gada 15. februārim nav
saņēmis maksāšanas paziņojumu, viņa pienākums ir mēneša laikā rakstveidā par to
informēt pašvaldību, kura iekasē nodokli.
2. Saskaņā ar likuma Par nekustamā īpašuma nodokli 6. panta pirmās četri prim daļu
(kas stājas spēkā ar 01.01.2012) ir pateikts,
ka – ja nodokļa maksātājs nav deklarējis dzīvesvietu likumā noteiktajā kārtībā un nav paziņojis nodokļu administrācijai adresi, kurā
viņš ir sasniedzams, kā arī šā panta otrajā
daļā minētajā termiņā nav informējis nodokļu administrāciju par to, ka nav saņēmis maksāšanas paziņojumu, nodokļa maksāšanas
paziņojums netiek nosūtīts, bet nodokļa
aprēķins stājas spēkā kārtējā taksācijas
gada 22. martā.
Nodokļu inspektore Aija Āriņa
Tālr. 65133634,
e-pasts:aija.arina@koknese.lv

Tiek paaugstināta maksa
par atkritumu savākšanu
Sakarā ar atkritumu izgāztuves „Totēni”
slēgšanu un turpmāko nepieciešamību vest
sadzīves, lielgabarīta, būvniecības un būvju
nojaukšanas atkritumus uz atkritumu poligonu „Dziļā vāda” (Krustpils novads, Mežāres
pagasts), kā arī pamatojoties ar dabas resursu
nodokļa likmes pieaugumu līdz 7 LVL par 1
tonnas sadzīves atkritumu noglabāšanu atkritumu poligonos, tiek paaugstināta maksa par
atkritumu savākšanu. No nākamā mēneša tā
sastādīs Ls 2.07 (t.sk. PVN) no cilvēka.
Parādniekus aicinām slēgt vienošanos
par parādu atmaksu līdz 15. martam, un
tie, kas nebūs noslēguši vienošanos vai to ir
noslēguši, bet nepilda, ir jāmaksā soda procenti par visu parāda summu 0.1 % dienā.
SIA “Kokneses komunālie pakalpojumi”

Par atkritumu
apsaimniekošanu
Pamatojoties uz 31.08.2011. Saistošajiem noteikumiem Nr. 8 „Sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas noteikumi Kokneses novadā”, visiem nekustamā īpašuma īpašniekiem ir jābūt noslēgtiem līgumiem ar sadzīves atkritumu apsaimniekotājiem.
Kokneses novadu apkalpo sekojoši uzņēmumi:
• SIA „Aizkraukles KUK”,
tālr. 65122264; 29102856;
• Euro Concord,
tālr. 65123042; 29432562.
Kokneses novada domes
Komunālās nodaļas vadītāja
Tamāra Baltmane, tālr. 65133641
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PROJEKTU LĪDZFINANSĒ
EIROPAS SAVIENĪBA

Aktīvi iesaistās teritorijas plānojuma izstrādē
23. februārī Kokneses novada pašvaldībā
novada uzņēmēji ar pašvaldības vadību un
speciālistiem, kā arī SIA „Metrum” konsultantiem diskutēja par novada lauku teritorijas
turpmāko attīstību – par vērtībām, kas jāsaglabā, par priekšnoteikumiem uzņēmējdarbības attīstībai lauku teritorijās, par prasībām
no jauna veidojamu zemes gabalu minimālajām platībām, par lauksaimniecības zemju
turpmāko saglabāšanu un attīstību u.tml. Tikšanās reizē piedalījās ~25 cilvēku. Sanāksmes noslēgumā pēc aktīvām diskusijām un
dažādu argumentu uzklausīšanas, vienojoties
par daudzfunkcionālas izmantošanas pieļaušanu lauku teritorijās, saglabājot vērtīgās
lauksaimniecības zemes, kurās, lai nepieļautu iespējamu sadrumstalotību, no jauna veidojama minimālā platība teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos nosakāma 5 ha.
Dienas otrajā daļā, piedaloties pagastu
pārvalžu speciālistiem, tika skatīti jautājumi
par Vecbebru un Iršu ciemu turpmāko teritorijas attīstību, stratēģiski vienojoties un
grafiski nosakot kompaktu šo ciemu apdzī-

vojuma struktūru, paredzot jaunu apbūvi pie
jau izveidotajām ielām, un primāri vietās, kur
perspektīvā ir iespējams izveidot komunikācijas.
2012. gada maijā Kokneses novada pašvaldība plāno organizēt pasākumus, lai iedzīvotāji un ikviens interesents var iepazīties un
izteikt savu viedokli par pašvaldībā piedāvātajām idejām teritorijas plānojuma izstrādātajā 1.redakcijā. Plašāk par teritorijas attīstības plānošanas procesu Kokneses novada
pašvaldībā aicinām iepazīties izstrādātāju
„Metrum” mājas lapas adresē: http://www.
metrum.lv/lv/projekti/teritoriju-attistibasplanosana/?id=150.
Kokneses novada plānošanas dokumentu
izstrāde sākta 2011. gada maijā un to veic
Kokneses novada pašvaldība sadarbībā ar
„Metrum” Rīgas biroju. „Metrum” projekta
vadītāja, teritorijas plānotāja Ilze Circene,
teritorijas plānojuma izstrādes vadītājs no
Kokneses novada pašvaldības puses – Kokneses novada domes izpilddirektors Jāzeps
Baltmanis.

Ieguldījums tavā nākotnē!

LSK Kokneses nodaļa aktīvi darbojas katru dienu
Aktīvie biedri tiekas vismaz reizi mēnesī, lai izrunātu padarīto, apspriestu aktuālākās
lietas un saplānotu nākamās aktivitātes. Pēdējā tikšanās bija 7. martā, kad tika spriests par:
 Cik veiksmīga bijusi aktivitāte „Goda
donoru sumināšana”. Informējam, ka tie, kuri
šogad netika sumināti dažādu formālu iemeslu pēc – centīsimies saprast šo donoru sistēmu un nākamgad sumināt visus Kokneses
novada Goda donorus, kuriem tas pienākas.
Paldies par sapratni!
 Tāpat tika lemts par Donordienas popularizēšanu un divu aktīvo jauniešu iesaistīšanos kļūt par ēnām cilvēkiem, kuri organizē
šo dienu, lai saprastu, kas tas ir, ko nozīmē,
jo LSK Kokneses nodaļas viens no mērķiem
ir biežāk organizēt šādu dienu gan Koknesē,
gan Bebru un arī Iršu pašvaldībā.
 Kā pagājušas „Drēbju dienas”, kuras notika divas dienas un apmeklēja vairāk
kā 130 personas. Drēbes bija gan koknesiešu
gādātās, no Somijas vestas, gan vestas no noliktavas, kur preces ved no Zviedrijas.
!!! Joprojām pieejamas ir lielgabarīta
mantas – 2 skapji, 1 virtuves bufete un 2 televizori. Sīkāka informācija pie Ineses pa tālr.
29156054.
 Aktīvie jaunieši ir izveidojuši LSK Kokneses novada nodaļas bukletu – pieejams DC!
 Līdz 27. martam ir pieejamas Eiropas
pakas, nu jau visiem vienādas – bez piena, jo
noliktavās vairs nav uzkrājumu lielajām pakām.
!!! Koknese atsāk piedalīties akcijā Pār-

tikas banka „Paēdušai Latvijai”. Programmas „Paēdušai Latvijai” mērķis ir sniegt
atbalstu ar ikdienas pārtikas nodrošinājumu
centīgām ģimenēm ar bērniem ar zemiem
ienākumiem. Svarīgi, ka šīs programmas palīdzība nedrīkst dublēt citas palīdzības programmas, bet atbalstīt tieši tos iedzīvotājus,
kuri bieži vien formālu iemeslu dēļ pašvaldības, valsts vai Eiropas Savienības palīdzību nevar saņemt. Sīkāka informācija par šo
projektu un pieteikuma anketa aizpildāma
Dienas centrā.
 Nākamās aktivitātes, uz kurām aicināts ikviens:
o Tiek atsāktas „Kulinārijas nodarbības pieaugušajiem” – divas ceturtdienas
mēnesī – tuvākā 15. martā pl. 17:30 Laipni
gaidīti Dienas centrā.
o 14. martā pl.11:00 radošā aktivitāte
„Lieldienu apsveikumi”
o 28. martā pl.11:00 radošā aktivitāte
„Lieldienu dekori no dekoratīviem ķirbīšiem”.
!!! Joprojām aicinām atsaukties kādu
Kokneses iedzīvotāju, kurš būtu ar mieru
sponsorēt vai izīrēt telpu, vietu (vēlams
apkurināmu) Kokneses LSK lielgabarītu
preču novietošanai.
Nākamā LSK Kokneses nodaļas sapulce
– 4. aprīlī pl.15:00, kur nedaudz daudzināsim
arī Lieldienas!!!
LSK Kokneses novada vadītāja
Līva Skābarniece

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Jaunākās aktivitātes
senioru klubiņā
„Pīlādzītis”
Jūtam, ka tuvojas jau pavasaris, tāpēc
ikreizējā tikšanās reizē, t.i. 7. martā, ne tikai
priecājāmies par mums – Sievietēm, bet bijām uz tikšanos uzaicinājušas Ilonu Miglāni,
lai pastāsta par jaunumiem sēklās un ko šogad stādīt, kā arī jaunajiem augsnes mēslojumiem. Saņēmām sveicienus no Daudzevas
Valijas ar piedāvājumu doties uz Austriju
jūlija mēnesī – ko dažas dāmas arī apdomā.
Kā jau plānots, notika arī otrā „Radošo
rokdarbnieču” tikšanās (pirmajā mācījāmies
izvingrināt ķermeņa augšdaļu pirms jebkuras aktivitātes), kur interesenti varēja apgūt
volānšaļļu un tapošanas pamatus. Nākamā
radošā tikšanās 4. aprīlī pl. 14:00 – „Puķīšu
tamborēšana”.
Citas mūsu tuvākās tikšanās, kad aicināts
ikviens Kokneses seniors:
 21. marts pl.12:00 tikšanās ar Maiju
Stepēnu, kura stāstīs par istabas puķēm – kā
kopt, kā pavairot un kā pareizi glabāt.
 4. aprīlis pl.12:00 „Svinam Lieldienas” un cienājamies ar pavasarīgiem salātiem
– ņem līdzi krāsotu olu, lai var kaulēties.
 17. aprīlī pl.12:00 (jā, šoreiz otrdienā) – tikšanās ar psiholoģi Elitu Feodorovu,
lai izzinātu sev interesējošas lietas.
Ja esi pensijas gados – nesēdi mājās – nāc
bariņā, pie mums ir jautri un izzinoši!
Klubiņa biedri

Ziedu laikā ceļosim
uz Zemgali!
Pēc garās ziemas ceļš vaļā pavasarim!
Klāt laiks, kad arī mēs, pensionāri, gribam atkal doties kopīgā ekskursijā, šoreiz uz vienu
no Latvijas pērlēm – Zemgali. Trešajā maija
sestdienā, 19. maijā, dosimies ceļā! Ekskursijas maršrutā iecerēts pabūt izcilā latviešu
dzejnieka un rakstnieka Edvarda Virzas mājvietā „Billītēs” Ozolnieku novada Sidrabenes pagastā, kur tapusi poēma „Straumēni”.
Apciemosim Latvijas pirmā Valsts prezidenta Jāņa Čakstes muzeju „Auči”, apskatīsim
seno Mežotnes pili un „Lejeniekus” – Viļa
Plūdoņa memoriālo muzeju un Lauksaimniecības muzeju. Dalības maksa par transporta
izdevumiem, brokastīm un pusdienām – Ls
7 vienai personai. Vēl atsevišķi būs jāmaksā
par Mežotnes pils apmeklējumu – Ls 1,30,
bet viesošanās „Billītēs” un „Aučos” būs
par ziedojumiem. Bebru pagasta pensionārus
lūdzu pieteikties un samaksāt Bebru pagasta
pārvaldē pie sekretāres līdz 11. maijam, pēc
tam, ja būs brīvas vietas, varēs pieteikties ceļot gribētāji no Kokneses un Iršiem. Tālrunis
uzziņām: 65164188; 26159335. Novēlu visiem pensionāriem stipru veselību un možu
garu!
Anna Bite, Bebru pagasta pensionāru
padomes „Mārtiņroze” priekšsēdētāja
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KULTŪRAs dzīve

Būsiet gaidīti ziņģētāju un stāstnieku
vakarā – Kokneses ziņģe
2012. gada 14. aprīlī plkst. 17.00 Kokneses kultūras namā visi interesenti aicināti uz ziņģētāju un stāstnieku vakaru
„Kokneses ziņģe”.
2012. gada 26. februārī jau desmito reizi
notika „Ziņģētāju un stāstnieku vakars” Viļānos. Tas bija jubilejas pasākums, kurā tika
aicināti visi ziņģētāji un stāstnieki izpildīt sev
vistuvāko, mīļāko, skaistāko ziņģi vai stāstu.
Viļānu pasākums jau ir kļuvis par tradicionālu, uz kuru ziņģēt un stāstīt ierodas ap
200 dalībnieku. Ar laipnu Ivetas Dukaļskas
(pasākuma idejas autore un aizsācēja) atļauju,
„laižam ziņģi tautās” un paplašinām tās izplatību arī tālāk uz Vidzemi. Tāpēc šogad pirmo
reizi šāds pasākums notiks arī Koknesē.
Tā mērķi ir popularizēt mūsdienu folkloru kā sabiedrības kultūras sastāvdaļu, veicināt tautas tradīciju saglabāšanu un pārmantojamības procesu, kā arī nodrošināt izglītošanas un pieredzes apmaiņas procesu starp
ziņģētājiem un stāstniekiem.
„Ziņģētāju un stāstnieku vakarā” var piedalīties latviešu un cittautu ziņģu un stāstāmas folkloras izpildītāji.

Aicināti piedalīties:
• Ziņģēt aicinām individuālos izpildītājus, ģimeņu ansambļus, vokālos ansambļus,
folkloras kopas, lauku kapelas, tautas mūzikas ansambļus, korus, nacionālo biedrību kolektīvus u.c. interesentus
• Stāstīt aicinām visus interesentus vecumā no 16 gadiem
Ziņģes izpildāmas tikai akustisko instrumentu pavadījumā.
„Kokneses ziņģē” aicinām izdziedāt katra izpildītāja vismīļākās ziņģes un izstāstīt
vislabākos stāstus, kas varētu „kustināt kārtīga vidzemnieka sirdi”! Tēma – brīva. Visbrīvākā! To, kas uz sirds!
Ko stāstīsim? Atceries, ka labs stāstnieks
ir tas, kurš pat no nieka „izpūtīs” šausmīgu
notikumu!!! Nestāstīsim autoru literāros darbus (piemēram, fragmentus no rakstnieku,
dzejnieku, feļetonu rakstītāju darbiem utt.)
Pasākuma norise:
• Plkst. 17. 00 – plkst.19.30 - ziņģējam
un stāstam;
• Plkst. 20.00 – plkst.20. 30 - sumināšana un balvas;

• Plkst. 20.30 – kad katrs gribēs mājupdoties – varēs izlocīt kājas dančos kopā ar
spēlmaņu kopu „Skutelnieki” un pasākuma
dalībnieku muzicējošām grupām.
Līdzi ņemiet draugus, paziņas un pašu
labsajūtai „groziņus” un labu omu!
Būsim priecīgi par līdzpaņemtajām dziesmu kladēm no pūra lādes!!! Tās izkārtosim
izstādē. Pēc tam atdosim īpašniekam atpakaļ.
Dalību pasākumā var pieteikt aizpildot
pieteikuma anketu.
Lūgums pieteikties līdz 4. aprīlim, pieteikumu atsūtot uz adresi: Hanzas iela 2, Koknese, Kokneses pagasts, Kokneses novads,
LV-5113 vai elektroniski: ingunazog@inbox.
lv Ingunai Žogotai.
Par pieteikuma anketām jautāt Ingunai
Žogotai. Tālr. informācijai: Inguna Žogota –
mob.26575499, mājās 65161439.
Pasākumu atbalsta: Kokneses novada
dome, Kokneses kultūras nams, Kokneses Tūrisma informācijas centrs, Tautas muzikantu
biedrība, laikraksts „Kokneses Novada Vēstis”, „Staburags”, amatnieki, mājražotāji,
zemnieki u.c.

Iepazīsties – Internets!

Pasākuma laikā bērni veidoja interneta lietotāja kokus. Foto no bibliotēkas arhīva.
Visu februāri Latvijas bibliotēku bibliotekāri un darbinieki veidoja radošus pasākumus atbilstoši 2012. gada vispasaules drošāka interneta dienas tēmai „Atklāsim digitālo
pasauli kopā... un droši!”
22., 27., 28. un 29. februārī Kokneses
pagasta bērnu bibliotēkā arī norisinājās informatīvi radošas stundiņas „Iepazīsties –

Internets”, kurās piedalījās PII ”Gundega”
grupiņas „Kamenīte” un „Sprīdītis” , kā arī
I. Gaiša Kokneses vidusskolas 1.a un 1.b.
klases.
Informatīvajā stundiņā bērni iepazinās ar
datoru un iemācījās, kā to lietot, lai tas kļūtu
par draugu. Bērni uzzināja, kas ir internets,
kādu profesijas pārstāvji lieto datoru un in-

ternetu, kā arī dalījās savā pieredzē, kādām
darbībām un cik bieži, viņi izmanto datoru un
internetu.
Internetā var darīt daudz un dažādas lietas, bet ir arī noteikumi un priekšnosacījumi,
kuri jāievēro, lai varētu droši un gudri darboties ar internetu.
Pasakā „Meža biezoknis” (drudzigsinternets.lv) bērni sekoja līdzi Mežpilsētas notikumiem. Mežpilsētai apkārt ir Meža biezoknis, kurš ir kā īsts interneta tīkls. Klausītāji
iepazinās ar pasakas galveno varoni Nikolaju, mācījās no viņa, un domāja līdzi Nikolaja
darbībām, lai Nikolajs spētu pasargāt sevi un
izglābt pilsētas svētkus. Mums visiem kopā
tas arī izdevās.
Bērni paši pārbaudīja savas zināšanas un,
sadaloties komandās, veidoja interneta lietotāja kokus. Viena komanda līmēja „Droša un
gudra interneta lietotāja smaidīgo koku”, bet
otra „Nedroša un muļķīga interneta lietotāja
bēdīgo koku”. Visi bērni bija zinoši un ceram,
ka pielietos iegūtās zināšanas, lietojot datoru
un internetu patstāvīgi. Bērnudārza bērni vēl
noskatījās jautro un izglītojošo multfilmiņu
„Čatiņš” (pasakas.net) un zīmēja paši savus
interneta palīgus.
Visi bērni arī parakstīja solījumu, kurā
apsola atcerēties un ievērot lietas, kas pasargātu viņus internetā.
Kokneses pagasta bērnu bibliotēka
Antra Vasiļevska
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Mūsu eksperti Lielajos lasīšanas svētkos!
3. martā projekta Bērnu un Jauniešu žūrijas Kokneses eksperti devās uz Lielajiem
lasīšanas svētkiem Ķīpsalā, kur klātienē uzzinājām, kuras tad bija vislabākās grāmatas šogad, apkopojot visu Latvijas ekspertu darbu.
Šogad eksperti iesaka visiem, kas vēl nav
paguvuši izlasīt – 1. vietas: A. Havukainena
un S. Toivonens „Tatu un Patu ērmīgās ierīces”, R. Pireta „Princese Skella un Leta
kungs.”, Dž. Kinnija „Grega dienasgrāmata” un K. Garsijas un M. Stolas „Daiļās
būtnes”. 2. vietas: J. un T. Vīslanderu „Mūmammas pavasara tīrīšana” , J. Zvirgzdiņa
„Mufa”, Š. Ē. Emanuēla „Oskars un Rozā
dāma”, , L. Nemieras „Vilcenes stāsts”. 3.
vietas: E. Celleres „Kima var būt stipra”,
M. Oltes „Matīsa piedzīvojumi mežā”, T.
Defombela „Tobijs Lolness” un Z. Ērgles
„Starp mums meitenēm runājot”.
Mūsu ekspertiem ļoti patika un viņi bija

pārsteigti par lielo dalībnieku skaitu. Interesants bija uzvedums, kurā grāmatu Puteklis,
viņa Mūza un bibliotēkā dzīvojoša Žurka labāko trijniekā nokļuvušo grāmatu autoriem,
izdevējiem un tulkotājiem pasniedza balvās
atzinības rakstus un šokolādes grāmatiņas.
Jauks pārsteigums nobeigumā bija grupas
Dzelzs Vilks uzstāšanās, acīgākie eksperti ieguva arī autogrāfus un lasāmas dāvaniņas.
Eksperti, uzrādot aproci – „Pārsteidz galvu – lasi!”, bez maksas varēja apmeklēt uz vietas esošās izstādes – „Latvijas grāmatu izstādē
2012” un „Skola 2012”, ko mēs arī izdarījām.
Liels, liels PALDIES mūsu šoferītim Valteram un Kokneses novada domei par transportu.
Ja būs iespēja, noteikti brauksim arī nākošgad.
Kokneses pagasta bērnu bibliotēka
Antra Vasiļevska

21. februāris –
Starptautiskā Dzimtās valodas diena
Aicinājumam atzīmēt Dzimtās valodas
dienu Kokneses bibliotēkā atsaucās I.Gaiša
Kokneses vidusskolas 5.a klases skolēni un
viņu audzinātāja A. Mežiela. Mēs gaidījām,
ka šajā dienā kopā ar saviem bērniem un
mazbērniem būs arī vecāki un vecvecāki, lai
kopīgi izprastu, kāda šodien ir mūsu dzimtā
valoda paaudžu skatījumā.
Tikšanās notika diskusiju formā, brīvi izrunājot un apspriežot dažādus ar valodu saistītus jautājumus. Kopā ar bērniem pārrunājām
to, ka valoda ir interesanta, mainīga, ka tā dzīvo savu dzīvu dzīvi mums blakus, ka tieši mēs
esam tie, kuri to veido, tāpēc rūpīgi jāieklausās
savā un apkārtējo valodā. Bērni uzzināja to,
kas ir dzīva, mirusi, mākslīgi radīta un dzimtā
valoda, ka pasaulē runā apmēram 3000 valodās, ka mūsdienu garumzīmei ir 165 gadi…
Interesanti bija praktiski izskaidrot un
latviskot dažādus vārdus, kurus lietojam ik-

dienā: tiešsaiste, blogs, meils, baneris, portāls… Kā ļoti veiksmīgus bērnu izdomātos
jaunvārdus varam pieminēt: parole-piekļuves
vārds, punktiņola, žalūzija-velkkūzija, bižutērija-smukumi, rotutērija. Veiksmīgi bērni
tika galā arī ar grūtāku uzdevumu-atrast pareizo skaidrojumu vārdiem, kurus ikdienā
šobrīd lieto jau daudz mazāk, kuri dzīvo
savu dzīvi vairāk folklorā. Piemēram, lausks,
vadzis, abra, meija, naģe, nebēdnis…
Pasākuma noslēgumā sapratām, ka sava
valoda ir jāmīl un jāsargā, ka jāieklausās interesantajā vecvecāku un folkloras valodā, jo
tās ir mūsu saknes, un jāprot gudri pielietot
jaunienākušos vārdus.
Paldies aktīvajiem un radošajiem bērniem! Šī diena noteikti bibliotēkā tiks atzīmēta arī nākamgad! Uz tikšanos!
Kokneses bibliotēkas bibliotekāres
Antra Vasiļevska un Ingrīda Višķere

Šai svētku dieniņā,
Šai mīļumdieniņā,
Mēs sveicam visas, visas mīļas sirsniņas,
Bučiņa pa labi, bučiņa pa kreisi,
Bučiņa tam pašam – sirdī mīļākajam.

„Zīle” savā repertuārā bija iekļāvušas dziesmas par mīlestību un draudzību. Jautrību zālē
izraisīja jestrākās dziesmas.
Vietalvas līnijdejotājas „Smaidas” „aizrāva” skatītājus ar savu azartisko uzstāšanos,
kā arī ar krāšņajiem tērpiem.
Svētku koncerta izskaņā uz skatuves
darbojās divi nerātni velniņi. R.Blaumaņa
lugu „Velniņi” iestudēja Pērses pamatskolas
skolotāju un darbinieku kolektīvs. Šajā izrādē netrūka deju, dziesmu un jautru izdarību.
Skatītājiem patika – par to liecināja skaļie
aplausi.
Valentīndienas koncerts vienmēr izdodas
sirsnīgs – apvīts ar īpašu auru, ko nevar redzēt, bet sajust var visi, ja vien to vēlas.
Paldies kolektīviem un to vadītājiem par
sirsnīgajiem priekšnesumiem, paldies skatītājiem, kuri atnāca uz Iršu klubu un guva no
redzētā pozitīvas emocijas.
Kaspars Greļs, praktikants
Kokneses novada domē

Šis vienkāršais, sirsnīgais dzejolītis bija
kā vadmotīvs Valentīndienas pasākumam Iršos. Deju kolektīvs „Irši” 10. februārī aicināja
visus savus draugus uz tradicionālo sadanci.
Kokneses vidējās paaudzes deju kolektīvs
„Liepavots” un deju kolektīvs „Irši” iepriecināja skatītājus ar jaunām dejām. Skaļus aplausus
izpelnījās deja „Viņš bučojis man”. To izpildīja
sievas no Iršu un Kokneses deju kolektīviem.
Tradicionālajā pasākumā piedalījās arī
Bebru Profesionālās vidusskolas jauniešu
deju kolektīvs „Kāre”. Jaunieši ar savu dejotprieku, degsmi un atraktīvo uzstāšanos guva
skatītāju simpātijas. Par to liecināja skaļās
ovācijas zālē.
Sieviešu vokālais ansamblis „Bitītes” un
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Soli tuvāk
Jāņa Jaunsudrabiņa
dzejas pasaulei

Ciemiņi no Neretas – Ilze Līduma un
Jānis Sarmis Bajinskis.
22. februāra ziemas novakarē Bebru pamatskolā aiz loga lidinājās sniega pārslas, bet
mēs, kas bijām kopā literāri muzikālā pasākumā „Baltā mūžība”, solīti tuvāk pietuvinājāmies Jāņa Jaunsudrabiņa dzejas pasaulei. Par
to paldies Jāņa Jaunsudrabiņa muzeja „Riekstiņi” vadītājai Ilzei Līdumai, kuras sirds
darbs ir Jāņa Jaunsudrabiņa personības izpēte un radošā mantojuma atklāsme. Viņa kā
magnēts pievelk jauno paaudzi, „Riekstiņu”
saimnieces klātbūtnē gribas taisnāk izslieties
un apjaust tos dārgumus sevī, kas dzejnieka
vārdiem runājot, kā pērles jūras dzelmē dus.
2011. gadā ar Ilzes Līdumas gādību klajā nācis Jāņa Jaunsudrabiņa dzejas krājums „Baltā
mūžība”. Jāņa Jaunsudrabiņa dzeju no „Baltās mūžības” kopā ar Ilzi Līdumu lasīja Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 9. klases
skolnieks Jānis Sarmis Bajinskis. Tikšanās
brīdis iesākās ar Antras Ķimenes dziedāto
„Rasmas pusnakts dziesmu” no stāsta „Vēja
ziedi”. Ilze Līduma savā stāstījumā atgādināja, ka dižā neretieša daiļradē ciešā saiknē savijušās divas mākslas – glezniecība un rakstniecība. Mums bija brīnišķīga iespēja dzirdēt
paša dzejnieka balss ierakstu 1957. gadā dzejolī „Mātei” un Jāņa Zābera dziedāto dziesmu
ar dzejnieka vārdiem.
Dzejas lasījumam muzikālo fonu radīja
jaunā neretieša spēlētā ģitāra. Varējām tikai
apbrīnot viņa spēcīgo balsi un māku ik dzejolim atrast īpašu skanējumu. Ilzes Līdumas
personības starojums, viņas brīžam klusinātā, tad atkal sauli un pavasari vēstošā balss,
nevienu nespēja atstāt vienaldzīgu. Ar pasākuma izskaņā Antras dziedāto dziesmu „Kā
sniegi kalnu galotnēs”, šķita, mums plaukstās, nē, dvēselē sabira balts un mirdzošs
sniegs. Kā mudinājums atšķirt Jāņa Jaunsudrabiņa „Balto mūžību” un censties dzīvot tā,
kā vēlējis Dzejnieks: „Lai tu kādus dubļus
bristu, sirdi mūžam turi tīru...”
Sarmīte Rode
Dzintras Sniedzes foto
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Un atmiņas ziedēs ap tevi tik baltas kā ābeles
Šopavasar, kad baltos ziedos saplauks
ābeles, mēs ticam, ka arī tur, mūžības otrajā pusē, kāds smaržīgs ābeles zieds aiznesīs
sveicienus cilvēkam, kurš no sirds mīlēja
savu dzimto Koknesi. Mēs sveicienus bijušajam Kokneses novada domes priekšsēdētājam Viesturam Cīrulim 72. dzimšanas dienā
10. martā ar pirmajiem pavasara ziediem aiznesām viņa atdusas vietā Atradzes kapsētā.
„...ābele, Koknese tava, mūžīgi ziedos
plauks”, ar šiem vārdiem Kokneses kultūras
namā sākās Viesturam Cīrulim veltīts piemiņas pasākums. „Viņš būtu laimīgs, redzot
savā dzimšanās dienā tik daudz mīļu seju:
draugus, kolēģus, savus koknesiešus un novada iedzīvotājus,” ar aizkustinājumu sacīja
Silvija Cīrule.
Cik balts un ziedošs ābeles zars rotāja
skatuves vidu, tikpat gaišas raisījās klātesošo
atmiņas, viņa piemiņas grāmatā tapa jauni ieraksti un bija sajūta, Viesturs Cīrulis šajā brīdī ir kopā ar mums. Goda vietā stāvēja viņa
darba kabineta krēsls, kurā pavadīti 22 gadi.
Piemiņas pasākumā Kokneses kultūras
nama pašdarbnieki muzicēja, dziedāja un
dejoja tā, ka Viesturs Cīrulis, viņus redzot,
teiktu: „Es lepojos ar jums!” Skatītāji zālē
brīžam notrauca pa saviļņojuma asarai, tad
gaiši pasmaidīja. Savas skaistākās melodijas
spēlēja pūtēju orķestris Ziedoņa Puķīša vadībā. Orķestra izpildījumā skanot Raimonda
Paula melodijai no kinofilmas „Ilgais ceļš
kāpās”, domās vēlreiz izstaigājām Viestura
Cīruļa dzīves ceļu. „Iebrauca saulīte ābeļu
dārzā” un vēl citas dejas dejoja vidējās paaudzes deju kolektīvs „Liepavots”, (vadītāja
Inta Balode), nerimstošo jaunības nemieru
izdejoja jauniešu deju kolektīvs (vadītāja
Kornēlija Reisnere), viņu deju „Krakovjaks” skatītāji uzņēma ar skaļiem aplausiem.
Folkloras kopa „Urgas” (vadītāja Inguna
Žogota) Viesturam Cīrulim mīļo ābeļziedu
baltumu izdziedāja savās dziesmās, bet ar
spēlmaņu kopu „Skutelnieki” (vadītāji Inguna Žogota un Uldis Bērziņš), šķiet, mūs
jau apņēma pavasara spirgtais vējš, arī Kokneses mūzikas skolas kora (vadītāja Aija
Auziņa) dziedātāju balsīs saklausījām pavasari. Par to, ka cilvēka labie darbi nepazūd,
sajutām sieviešu kora „Anima” (vadītāja
Aija Auziņa) dziesmas vārdos: „Augstais
mūžīgais Dievs, ņem manu dvēseli, izlej par
jaunu kā zvanu…”

Pasākuma ritējumā ieklausījāmies Ingunas Strazdiņas, Intas Balodes, Ingunas
Žogotas, Sarmītes Plūmes, Viļa Vītola,
Skrīveru novada domes priekšsēdētājas
Guntas Lisenko, Aizkraukles novada domes
priekšsēdētāja Leona Līduma atmiņu stāstos. Viesturs Cīrulis mūsu atmiņās paliks kā
augstas kultūras cilvēks, kurš priecājās par
katra jauna pašdarbības kolektīva rašanos.
Ar viņa gādību kolektīvi piedalījās Hanzas
dienu pasākumos, devās uz sadraudzības
pilsētu Vitingenu. „Stalts, iznesīgs, vienkāršs, īsts džentlmenis”, viņu raksturoja
draugi un domubiedri. Īstens sava novada
saimnieks un patriots. Apveltīts ar lielām
darba spējām, lielisku humora izjūtu un inteliģenci. Jaunjelgavas domes priekšsēdētājs Guntis Libeks nosūtītajā atmiņu vēstulē
ierosināja kādu no ielām Koknesē nosaukt
Viestura Cīruļa vārdā.
10. marts Cīruļu ģimenē vienmēr bijuši
dubulti svētki, jo šī marta diena ir arī Silvijas
kundzes vārda diena. Silviju Cīruli ar ziediem un mīļiem vārdiem iepriecināja daudzie
apsveicēji.
Pasākuma noslēgumā Viestura Cīruļa
darba kabineta krēsls aizceļoja pie viņa ģimenes. Kokneses novada domes izpilddirek-

tors Jāzeps Baltmanis sacīja: „Mīļie tuvinieki, man ir sajūta, ka šajā brīdī Viesturs ir ar
mums un sēž savā krēslā. Šodien izpildām
mūsu priekšsēdētāja vēlēšanos. Savulaik
viņš bija lūdzis, lai pēc darba gaitu beigšanas
krēslu viņam atdotu līdzi, bet mums bija nepieciešams, lai vēl kādu brīdi Viestura krēsls
ir pie mums domē, tāpat vēl kādu brīdi tam
vajadzēja pabūt kultūras namā, bet nu tas paliks jūsu mājās”.
Viestura Cīruļa jaunākais dēls Tomass,
pieminot tēvu, pastāstīja: „Pagājušajā vasarā,
pēc tēva aiziešanas, manā rīcībā nonāca viņa
fotoaparāts, kurā atradu milzums daudz fotogrāfiju ar Kokneses skatiem agrās rīta stundās, vēlos vakaros un vēlreiz apjautu, cik ļoti
tēvam bija mīļa Koknese”.
Silvija Cīrule no sirds pateicās pasākuma
dalībniekiem: „Paldies pašdarbības kolektīviem un vadītājiem, paldies Viestura kolēģiem un visiem labajiem cilvēkiem! Mēs mācāmies dzīvot bez Viestura. Es jums visiem
novēlu Koknesi un savu darbu mīlēt tā, kā to
mīlēja Viesturs Cīrulis”.
Dzīvosim tā, lai katrs mūsu darbs palīdzētu uzziedēt ābelei, mūsu Koknesei, mūsu
novadam.
Kokneses Novada Vēstis

Dzimšanas dienā
10. marts ir mana tēva dzimšanas diena.
Jo īpaši šajā dienā es izjūtu, cik ļoti viņa man
pietrūkst. Pietrūkst viņa miera un pacietīgā s
attieksmes pret dzīvi, pietrūkst lakonisma, ar
kuru viņš prata dot padomu, pietrūkst ikdienā
redzēt, ar kādu pienākuma sajūtu viņš dzīvoja.

Viņa dzīve aprāvās negaidīti, bet esmu
pārliecināts, ka viņš nodzīvoja ļoti interesantu un piepildītu dzīvi, jo īpaši dzīves nogali
Koknesē.
Mana tēva dzimšanas dienā vēlos jums
pateikt PALDIES par to, ka daudzus gadus

uzticējāt viņam Koknesi un vēlāk arī Kokneses novadu. PALDIES, ka ļāvāt viņam
justies savam novadam noderīgam. PALDIES, ka novērtējāt viņa mīlestību un atcerieties.
Bruno Cīrulis
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Jo vairāk mēs dodam, jo vairāk mums pieder!
17. februāra pēcpusdienā Kokneses kultūras nama mazajā zālē Latvijas Sarkanā
Krusta Kokneses novada nodaļas rīkotajā
„Goda donoru sumināšanas” pasākumā godināja novada iedzīvotājus, kuri nesavtīgi
ziedojuši asinis vairāk kā 25 reizes. Latvijas
Sarkanā Krusta karoga klātbūtne un asins lāsītes telpas noformējumā bez vārdiem izteica
galveno: paldies visiem, kuri atsaucas donoru kustības devīzei „Dalies dzīvībā!”
Jūs esat mūsu zelta cilvēki!
LSK Kokneses novada nodaļa ir pakļauta
LSK Aizkraukles komitejai. Pasākumā piedalījās Aizkraukles komitejas priekšsēdētāja
Gunta Lisenko un komitejas izpilddirektore
Natālija Ivanova. Gunta Lisenko Goda donoriem veltīja sirsnīgus pateicības vārdus:
„Jūs šodien saņemsiet asins lāsīti pie krūtīm,
bet ar asins lāsīti sirdī jūs ilglaicīgi dalāties.
Cilvēki, kuriem esat palīdzējuši, jums domās
sūta paldies. Lai šī sārtā asins lāsīte dod spēku arī turpmāk!” Kokneses domes deputāte,
ģimenes ārste Anda Elste sveicot donorus,
sacīja: „Valsts asinsdonoru centrā par jums
saka – jūs esat mūsu varoņi, mūsu zelta cil-

vēki! Paldies jums par labo gribu, par to, ka
ik reizi ziedojot asinis, glābjat kāda dzīvību!”
Goda donora I pakāpe Birutai Pudule
Goda donora III pakāpes diplomu un apliecību, kā arī Kokneses novada domes dāvanu
karti Kokneses sporta centrā un apsveikumu
no LSK Kokneses novada nodaļas saņēma:
Mārīte Brenča, Māris Kalniņš, Natālija Orlova, Pāvels Orlovs, Ināra Leļa, Ilmārs Vēzis,
Igors Voitkunskis, ar Goda donora II pakāpes
piešķiršanu godināja Āriju Briedi, Ingūnu
Kūlu, Aiju Panasjuku, Lidiju Slobodskaju,
Artūru Trūbu un Silviju Vēzi. Ar Goda donora I pakāpi sirsnīgi sumināja koknesieti Birutu Puduli, kura asinis ziedojusi vairāk kā 103
reizes. Goda donoriem un viņu sveicējiem
muzikālus priekšnesumus veltīja Kokneses
mūzikas skolas audzēkņi un Antra Ķimene.
Paldies par pašaizliedzību!
LSK Kokneses novada nodaļa ir nodibināta 2010. gada 24. septembrī, nodaļas vadītāja ir Līva Skābarniece, Kokneses pagastā
viņai palīdz Inese Apsāne, Bebros – Lība
Zukule, bet Iršos Lidija Sloboskaja un Rudīte
Vaivode.

Pasākumā Līva Skābarniece prezentēja
brīvprātīgo jauniešu izveidoto pirmo LSK
Kokneses novada nodaļas bukletu, kurā ikviens var atrast informāciju kā kļūt par LSK
biedru un uzzināt par Kokneses novada LSK
aktivitātēm.
Par palīdzību un atbalstu „Goda donoru
sumināšanas” pasākuma organizēšanā, LSK
Kokneses novada nodaļa saka lielu PALDIES: Kokneses novada domei, LSK Aizkraukles komitejai, z/s „Zemītes”, SIA „Vides dizaina centram – Maranta”, z/s „Lejas
Gravas”, z/s „Janavas, z/s „Dravas”, Kokneses mūzikas skolas audzēkņiem un viņu pedagogiem, Antrai Ķimenei, individuālajiem
sponsoriem un aktīvajiem biedriem – Grinetai B., Inesei A., Zane Z., Klintai A., Edijam
L., Kristapam P., Agnesei P., Ilzei U., Līgai
K., Ņinai R., Sofijai T. un Lībai Z.!
Lai mūs visus – tos, kuri ir iesaistījušies donoru kustībā un arī tos, kuri vēl ir
izvēles priekšā, iedvesmo pasākuma vadītājas Agneses vārdi: „Jo vairāk mēs dodam, jo
vairāk mums pieder.”
Kokneses Novada Vēstis

izglītības iestādēs

„Gundegai” 45

PII „Gundega” kolektīvs.
Vairākas mazo koknesiešu paaudzes izlolotas Kokneses bērnudārzā „Gundega”. Šoziem pirmsskolas izglītības iestāde (PII) svin
45 gadu jubileju, kuru PII „Gundega” kolektīvs svinīgi atzīmēja 11. februārī. Pasākumā
piedalījās iestādes darbinieki, Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris un
izglītības speciāliste Lauma Āre. Svētku noskaņu radīja Birzgales jauktā vokālā ansambļa
„Tikai tā” un Ogres bērnu un jauniešu centra
ansambļa „Grifs” dalībnieku priekšnesumi.
Visi bērnudārza darbinieki saņēma patei-

cības rakstus par godprātīgo un nesavtīgo darbu, bet vienpadsmit darbiniecēm pasniedza
Kokneses novada domes Atzinības rakstus.
Visilgāk – 40 gadu – dārziņā nostrādājusi
Rasma Taukule, viņa ilgu laiku bijusi pavāre, bet pēdējos gados veic dežurantes darbu.
Vēl kamēr dārziņš darbojās pirmajā ēkā, PII
sāka strādāt pavāre Terēza Varslavova, veļas
pārzine Ludmila Maļikena un saimniecības
daļas vadītāja Liene Andžāne.
Par skolotājām šobrīd strādā arī mūsu bijušās audzēknes – Evita Karluša, Līga Sauša,

Justīne Miezīte un Inguna Solovjova.
Svinīgajā pasākumā sirsnīgā gaisotnē
izskanēja pateicības un laba vēlējuma vārdi.
„Gundegas” kolektīvs izsaka pateicību Marikai un Druvim par muzikālo pavadījumu,
Annai Čīmai par svētku galdu, Judītei Nungurei par jubilejas torti, Kokneses novada
domei par jaukajām dāvanām un Kokneses
kultūras namam par viesmīlīgajām telpām.
Ieskatoties iestādes vēsturē
• 1967. gada 22. janvārī Koknesē pielāgotās telpās tika atvērts bērnudārzs-mazbērnu novietne ar 45 vietām.
• 1982. gadā konkursa rezultātā bērnudārzs ieguva „Gundegas” vārdu.
• No 1985. gada 9. decembra mazajiem
koknesiešiem durvis vēra jaunā ēka, kura celta pēc tipveida projekta 12 grupām ar vietu
skaitu 280 bērniem.
• 2011./12. m. g. iestādi apmeklē 151
bērns vecumā no 1 līdz 7 gadiem, darbojas
9 grupas.
Uzziņa
• PII „Gundega” strādā 45 radoši darbinieki.
• 45 darbības gadu laikā bijušas 5 vadītājas.
o Skaidrīte Briede (1967 – 1972)
o Terēza Zeļenkeviča (1972 – 1978)
o Silvija Īlenāne (1979 – 1984)
o Aija Svētiņa (1984 – 1995)
o Daiga Dūniņa (1995 – 2011)
• No 2012. gada PII „Gundega” vada
Rita Gabaliņa.
Kokneses Novada Vēstis
Foto: M. Briška.
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Atskats uz aizvadīto Ēnu dienu

Ēnu dienas noslēgumā norisinajās tikšanās ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču.
Šī gada 15. februārī Latvijā un arī citur
pasaulē risinājās skolēnu karjeras izglītības
pasākums Ēnu diena, kurā var piedalīties visi
skolēni no 1. līdz 12. klasei. Latvijas Ēnu diena ir biedrības Junior Achievement – Young
Enterprise Latvija (JA-YE Latvija) preču
zīme. Tās mērķis ir veicināt skolēnos radošo
potenciālu un uzņēmējspējas.
Šajā projektā šogad piedalījās arī vairāki skolēni no I. Gaiša Kokneses vidusskolas, kuri ēnoja dažādu jomu speciā-

listus, sākot ar žurnālu redaktoriem un
beidzot ar Ministru prezidentu, bet es biju
izvēlējusies ēnot Latvijas Republikas Augstākās tiesas tiesnesi.
Mana Ēnu diena sākās jau deviņos no
rīta, kad notika neliela iepazīstināšana ar visu
projektu, kā arī ar Augstākās tiesas darbību.
Pēc tam bija atvēlēta pusstunda, kuras laikā
mēs pabijām tiesas sēdē, kurā apsūdzētais
tika vainots slepkavībā vainu pastiprinošos
apstākļos. Tiesas procesu līdz galam mums

nesanāca vērot, jo tālāk bija paredzēta lekcija
par tiesību zinību pamatiem. Pulksten divpadsmitos bija, manuprāt, interesantākā daļa,
kad mēs varējām katrs individuāli tikties ar
Augstākās tiesas senāta tiesnešiem (senatoriem). Man bija iespēja tikties un individuāli
apspriest visu man interesējošo ar senatori
Ināru Gardu. Pēc interesantās sarunas, kura
gan nedaudz ievilkās, kopā ar visiem ēnotājiem devāmies tālāk ekskursijā pa Augstākās
tiesas muzeju un Tiesu pili, kur uzzinājām
vairāk par tiesu vēsturi Latvijā, kā arī pasaulē. Ēnu dienas noslēgumā mūs sagaidīja tikšanās Augstākās tiesas priekšsēdētāju Ivaru
Bičkoviču.
Kopumā, manuprāt, šis projekts ir lieliska iespēja jebkuram skolēnam, kam ir sava
sapņu profesija, kurā vēlētos strādāt nākotnē, lai vismaz uz vienu dienu iejustos tajā
ikdienā, kādā dzīvo konkrētās profesijas
pārstāvis. Personīgi man tā bija vēl viena iespēja pārliecināties par to, cik tiesību joma
patiešām ir interesanta. Vēl arī nonācu pie
vairākiem secinājumiem, piemēram, ka arī
tiesneši, lai cik neticami neliktos, ir tikai
cilvēki, un tas liek noticēt, ka jebkurš var
sasniegt to, ko vēlas.
Noteikti iesaku katram skolēnam, kurš to
vēl nav izdarījis, izmantot šo iespēju, kāda ir
katru gadu, izvēlēties kādu speciālistu un vismaz uz to vienu dienu sajust, ko nozīmē tāds
darbs un tāda ikdiena.
11. klases skolniece Krista Asmusa

Žetonvakars I. Gaiša Kokneses vidusskolā

I. Gaiša Kokneses vidusskolā 12. klašu audzēkņi svinēja Žetonvakaru.
Šis ir laiks, kad vidusskolu 12. klases
atzīmē žetonvakarus. Arī I. Gaiša Kokneses
vidusskolā triju 12. klašu audzēkņi svinēja
Žetonvakaru, uz kuru pulcējās gan skolotāji,
vecāki, gan draugi un skolas absolventi. Šis
pasākums ir maza apstāšanās, pārdomu brīdis
un kopā būšana, kad sākas ceļa svarīgākais
posms uz vidusskolas izlaidumu.

Svinīgā gaisotnē izskanēja ceļavārdi
absolventiem un veiksmes vēlējumi eksāmenos. Absolventi pateicās skolotājiem par
ieguldīto darbu un sapratni, kā arī vecākiem
par izturību un atbalstu ikdienā. Absolventiem tika pasniegti Žetona gredzeni, un četri
skolēni par labiem panākumiem, aktīvu un
radošu darbību saņēma skolas Goda nozīmi.

Goda nozīmi saņēma arī 12.c klases audzinātāja Iveta Baikova.
Ar apsveikumiem gaviļniekus sveica 11.
klašu skolēni un pagājušā gada absolventi.
Žetonvakars ir pēdējais kopīgi gatavotais
pasākums pirms izlaiduma, kur iesaistās gan
audzēkņi, gan skolotāji. Šī gada absolventi ar
īpašu centību bija gatavojuši priekšnesumus.
12. b (klases audzinātājs Māris Reinbergs) un
12. c (klases audzinātāja Iveta Baikova) klašu
skolēni kopīgā uzvedumā izspēlēja mūsdienīgu izrādi par karaļvalsts princesi. Tā vēstīja
atziņas, ka mums pašiem jāmeklē sevi, jāmācās novērtēt savus līdzcilvēkus, un saprast,
ka vislielākā vērtība ir cilvēki, kas ir mums
līdzās un palīdz mums kļūt labākiem, skaistākiem, stiprākiem un gudrākiem.
12. a klases (audzinātāja Anita Cauka) audzēkņi iepriecināja ar M. Freimaņa un M. Svīres dzejas muzikālu montāžu, veidotu kā atmiņu virkņu mozaīku. Starpbrīžos pirms priekšnesumiem īsfilmās varēja iepzīt katras klases
skolēnus, skolotājas un kopīgi piedzīvoto!
Anita Šmite
Autores foto
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Latgales labākie
svilpaunieki mīt
Koknesē!
Februāra spilgtākais notikums Kokneses
Mūzikas skolā bija deviņu saksofonistu (noneta) piedalīšanās II Latgales mūzikas skolu
izglītības programmas Pūšaminstrumentu
spēle audzēkņu ansambļu konkursā „Latgales svilpaunieki”.
15 ansambļi no Daugavpils, Ilūkstes,
Preiļiem, Krāslavas, Balviem, Viļakas, Kārsavas, Līvānu, Ludzas, Madonas, Naujenes,
Rīgas doma kora skolas un Kokneses Mūzikas skolām sacentās par spožākā „Latgales
svilpaunieka” nosaukumu.
Ansambļu sastāvi bija visdažādākie (ar
to šis konkurss bija ļoti interesants): sākot
no blokflautām, kuras apbūra ar savu dzidro,
tīro, dabisko skanējumu, ar flautas un saksofona duetu, beidzot ar koknesiešu 9 saksofonistu kori.
Ļoti interesants bija metāla pūšamo
instrumentu kvartets – tuba, alts un divas
trompetes – it kā „zaļumballes” muzikantu
sastāvs, taču cik virtuozi, muzikāli izsmalcināti šis sastāvs atskaņoja tehniski sarežģītus
klasiskos skaņdarbus!
Flautu kvarteta priekšnesums izraisīja
klausītājos patīkamas emocijas, jo varējām
vērot mūzikas un kustību mijiedarbību, kas
papildināja viens otru.
Ar atturīgu eleganci muzicēja Madonas
Mūzikas skolas saksofonistu kvartets. Skaistos koncerttērpos tērpto jauniešu atskaņoto
programmu klausītāji noklausījās ar aizturētu
elpu.
Kokneses saksofonisti aizpildīja visu
Daugavpils Mūzikas vidusskolas koncertzāles skatuvi. Man blakus sēdošie Daugavpils
Mūzikas vidusskolas skolotāji pat noelsās:
„Cik jums daudz saksofonistu!”, uz ko es
atbildēju: „Un te jau nav visi! Mazie palika
mājās!” Koknesiešu priekšnesums ļoti patika
klausītājiem un, izrādās, arī žūrijai. Sarežģītas uzbūves un muzikālā raksta skaņdarbi tika
atskaņoti brīvi, precīzi, muzikāli, ansamblim
tik nepieciešamā manierē – sinhroni. Trešo
programmas skaņdarbu ansamblis kuplināja
ar iestarpinājumu, kurā ar plaukstu un kājas
piesitieniem veidoja sarežģītu spānisku ritmu.
Žūrijas lēmums bija sekojošs: I vietu
piešķirt Madonas un Kokneses jaunajiem
mūziķiem, II vietu Daugavpils un Naujenes
jaunajiem talantiem, III vietu ieguva Balvu
mūzikas skolas audzēkņi.
Priecājamies par koknesiešu – Līvas Bitneres, Emīla Saulīša, Elzas Lācītes, Solveigas Vikšeres, Ilmāra Kalniņa, Reiņa Šiballo,
Artas Vītolas, Lauras Vilcānes, Eduarda Jubeļa talantīgo sniegumu! Izrādās, ka Latgales labākie svilpaunieki mīt Koknesē! Vēlam
veiksmi arī turpmāk!
Par ansambļa pārliecinošo un profesionālo priekšnesumu liels paldies skolotājam
Ziedonim Puķītim!
Silvija Cīrule
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COMENIUS projekta tikšanās Ungārijā
Turpinot
dalību Comenis
projektā, februāra vidū uz
Ungāriju devās
I. Gaiša Kokneses vidusskolas
skolēni. Šoreiz
daudz
jaunu
iespaidu guva:
Zane Dzene no
12. klases un 4
meitenes no 11.
klases: Anna
Bērziņa, Līva
Lazdiņa, Lāsma Ungere un
Madara Ungere. Ar skolniecēm kopā devās
skolotājas, projekta koordinatores – Līvija
Reinberga un Inguna Kalniņa.
Par to, kādi iespaidi gūti viesojoties Ungārijā, ieskatīsimies meiteņu dienasgrāmatās!
20. februāris, pirmdiena
Kļūstot vecākiem, arvien retāk ar mums
kaut kas notiek pirmo reizi. Ikdienā viss jau
reiz piedzīvotais lēnām ieved rutīnā un pelēcībā. Tieši tāpēc es esmu tik priecīga, ka, būdama dalībniece starptautiskajā COMENIUS
projektā „Art in Motion”, devos uz projekta
tikšanos Ungārijā, Miškolcā, jo gandrīz nedēļas garumā piedzīvoju neskaitāmi daudz
lietu, kas ar mani notika pirmo reizi.
Protams, mans pirmais pārdzīvojums bija
tālais ceļš ar lidmašīnu, patiesībā ar divām, jo
Prāgas lidostā bija jāpārsēžas. Dzīvē ir pierādījies, ka nekas nenotiek perfekti, un arī man
pirms lidojuma radās lieks stress par to, ka,
izrādās, manai pasei derīguma termiņš beidzas pēc aptuveni 2 mēnešiem, un tas radīja
šaubas, vai vispār drīkstēšu atstāt valsti. Bet,
par laimi, šis gadījums beidzās labi: uz Ungāriju es tiku un atpakaļ arī, turklāt, manuprāt,
vēl ilgi varēšu domās sajūsmināties par skatu
no lidmašīnas loga.
No Rīgas izlidojot ap pulksten trijiem, Budapeštas lidostā nonācām jau vakarā un uzreiz
saskārāmies gan ar ungāru viesmīlību, gan uzstājību – kāds vīrietis par cenu, kas, pēc mūsu
domām, bija ļoti izdevīga, savā minibusā aizveda mūs visas (skolotāju Reinbergu, skolotāju Kalniņu, Lāsmu, Madaru, Annu, Zani un
mani) no lidostas izejas līdz pat pašām durvīm
tam hostelim, kur mēs pārnakšņojām milzīgajā Budapeštā, turklāt mums atkrita problēmas
ar īstā sabiedriskā transporta meklēšanu, lai
nokļūtu īstajā vietā. Arī hostelis mūs patīkami
pārsteidza: par 13 – 15 eiro no personas mūsu
„īpašumā” bija trīs apartamenti, katrs ar 2 istabām. Tur arī pavadījām ne tikai nakti, bet arī
lielāko daļu vakara, jo vēl pēdējo reizi izmēģinājām savu nacionālo prezentāciju un laikus
devāmies gulēt, taupot spēkus un enerģiju visai atlikušajai nedēļai.
Līva

21. februāris, otrdiena
No
rīta
mēs jau plkst.
9:00 bijām gatavas apskatīt
Budapeštas
skaistākās vietas. Jau uzreiz
nolēmām, ka
visur dosimies
kājām, jo iepriekšējā dienā
lidmašīnās un
lidostās
bija
sēdēts
pārāk
daudz.
Budapešta
ir sadalīta divās daļās: Budā
un Peštā. Abas
daļas vienu no
otras atdala lielā un zilā upe Donava. Tā kā mūsu hostelis
atradās Peštas pusē, tad vispirms mēs izstaigājām šīs pilsētas daļas ieliņas. Staigājot gar
Donavas krastu, ievērojām atšķirību starp
abām pilsētas daļām. Buda ir kalnaina, bet
Pešta – līdzena.
Mēs arī nenoslinkojām un uzkāpām diezgan augstā kalnā, kurā atrodas karaļa pils.
Tad izstaigājām mazās, skaistās ieliņas un
apmeklējām vairākus suvenīru veikaliņus.
Arī Marcipāna muzejs bija ievērības cienīgs.
Šajā muzejā var aplūkot daudz apbrīnojamu
izstrādājumu, kuri ir gatavoti tikai no marcipāna: sākot ar dažādu vēsturisku personu
portretiem un mulfilmu varoņu figūriņām
līdz pat greznam Ungārijas parlamenta maketam. Pēc tam mēs lēnām devāmies atpakaļ
uz mūsu hosteli, bet pa ceļam iegriezāmies
nelielā restorāniņā, kur nobaudījām ungāru
tradicionālo ēdienu – gulašzupu.
Ap pulksten 14:00 pēc mums un nīderlandiešu grupas atbrauca ungāru noīrēts autobuss. Vairāki ungāru grupas dalībnieki arī
bija ieradušies, lai mūs sagaidītu. Tas bija
tiešām jauki! Vēlāk mēs braucām uz lidostu un tur sagaidījām itāļu un vācu grupas.
Tad visi kopā devāmies uz Miškolcu – pilsētu, kurā notika mūsu šīs reizes sanāksme.
Bija ļoti jauki, ka jau autobusā bija iespēja
nepiespiestā gaisotnē sapazīties ar visiem
dalībniekiem. Miškolcā mēs atbraucām ap
pulksten 18:00. Tur mūs sagaidīja mūsu
viesģimenes.
Pēc nelielas iestiprināšanās skolas ēdnīcā
katrai nacionālajai grupai skolas ceremoniju
zālē bija jāprezentē sevi. Gan vācieši, gan
nīderlandieši, gan itālieši bija izveidojuši
filmas, bet ungāri neliela skaitāmpantiņa veidā sevi prezentēja nedaudz asprātīgi. Mēs,
latvietes, bijām izveidojušas priekšnesumu,
kurš sastāvēja no tautiskās un modernās dejas
apvienojuma. Pēc prezentācijām katrs dalībnieks ar savu viesģimeni devās uz turpmāko
dzīvesvietu un tālāko vakaru pavadīja kopā
ar savu viesuzņēmēju.

turpinājums 12. lpp.

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
turpinājums no 11. lpp.

22. februāris, trešdiena
Heijā, sveiciens visiem no Zanes, un es
jums pastāstīšu par Comenius projekta „Art
In Motion” trešo dienu Ungārijā.
No rīta projekta dalībnieki tikās lielajā
aulā (tādā kā aktu zālē), kur visu skolu pārstāvji prezentēja savas valsts vēsturi 1562.
gadā (tas bija mūsu mājas darbs). Prezentācijas bija ļoti interesantas un daudzveidīgas,
bet varēja redzēt, ka visi nebija sapratuši
galveno mājas darba jēgu. Pēc tam bija maza
pauzīte, kur visi dalībnieki varēja cienāties
ar dažādām kūciņām, augļiem un sulām. Tas
bija arī brīdis, kad mēs varējām cits ar citu
jau tuvāk iepazīties un parunāties.
Pēc pauzes sadalījāmies grupiņās un gājām skatīties atklātās stundas. Pirmā stunda,
kuru es apmeklēju, bija matemātika 10. klasei.
Visa stunda bija angļu valodā, un tās tēma bija
par trijstūru īpašībām. Man blakus sēdēja jauks
puisis, kurš man stāstīja, kā kas ir jāpilda, bet
beigās viņš saprata, ka es to visu jau māku, jo
eju 12. klasē. Šī stunda pagāja ļoti ātri un jautri. Un ļoti interesanti bija tas, ka stundu vadīja
skolēni, nevis skolotāja. Otra stunda, kuru es
apmeklēju, bija ķīmija 10. klasei. Šī 10. klase
ir īpaša, jo viņiem ķīmija notiek angļu valodā. Teikšu godīgi, ka man nepatīk ķīmija un
es neko daudz no tās nesaprotu, bet, kad sāka
lietot visus ķīmiskos nosaukumus angļu valodā, tad man likās, ka es vēl vairāk neko nezinu.
Kopumā ķīmija nebija interesanta, jo skolotājas balss tonis bija ļoti vienmuļš un neinteresants. Viņa skolēnus pārāk neiesaistīja stundas
darbā, bet vairāk visu stundu stāstīja vienmuļu
teoriju, kas man likās garlaicīgi.
Pēc stundu apmeklējumiem mēs sadalījāmies darba grupās un sākām strādāt pie sava
uzdevuma. Piemēram, manas grupas uzdevums bija pastāstīt Gēzas Gordoņi grāmatas
„Pusmēness aptumsums” 2. daļu kādā interesantā veidā. Mēs izvēlējāmies veidot filmu ar
bārbijām, un tas bija ļoti aizraujoši un jautri.
Bet šajā dienā mēs paspējām tikai izveidot
plānu filmēšanai.
Pēc grūtā rīta mums nāca brīvais laiks,
kur es izvēlējos ar vēl dažiem citiem jauniešiem apmeklēt futbola spēli. No latviešiem
nāca arī Līva, un mums abām tā bija jauna
pieredze, jo mēs nekad nebijām neko tādu
redzējušas. Sākumā, kad mums pateica, ka
notiks futbola spēle, mēs domājām, ka tas
būs kādā sporta hallē, kā pie mums Latvijā, bet nē! Ungāriem šīs spēles notiek lielos
stadionos, kas bija ļoti iespaidīgi. Bija ļoti
daudz atbalstītāju, kas dzēra alu, karstvīnu un
izbaudīja spēli. Ļoti interesanti man likās, ka
pirms spēles ārpus stadiona tirgoja sēkliņas
no milzīgām vannām, kas man bija kaut kas
neredzēts. Spēle beidzās ar mājinieku komandas zaudējumu 2:0, bet mēs tāpat pavadījām lielisku laiku.
Pēc futbola spēles mēs visi gājām uz boulingu, kur bijām stundu. Boulings bija ļoti
jautrs un interesants. Pēc tam bija doma iet
uz kādu krodziņu, bet visi bija pārāk pārguruši, tāpēc izklīdām pa mājām, un tā arī beidzās
trešā diena.
23. februāris, ceturtdiena
Citiem tā varbūt bija vienkārša diena projekta ietvaros, taču man tā bija ļoti īpaša – es
kļuvu pilngadīga. Jau no paša rīta man apkārt
skanēja „Happy birthday!”, un trakās latviešu meitenes atļāvās pat izkāpt uz skatuves un
dziedāt dziesmiņu īpaši jubilāriem (kādi mēs
tajā dienā bijām trīs), un tas bija ļoti mīļi. Arī
skolotājas mūs apsveica.
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Taču ar to pārsteigumi nebeidzās: bijām
savākušies grupās, lai atsāktu strādāt pie noslēguma prezentācijas, kad atkal izdzirdu skanam to pašu „Happy birthday!” dziesmiņu,
un telpā tika ienesta dzimšanas dienas kūka
ar svecīti. Tā nu man nācās ēst kūkas jau no
paša rīta.
Pēc tam turpinājās darbs grupās. Visi cītīgi strādāja, lai jau nākamajā dienā varētu
parādīt savas darba grupas veikumu no vislabākās puses.
Paēduši pusdienas, devāmies uz Egeru
un tās cietoksni, jo tieši tur risinās notikumi,
kas aprakstīti grāmatā, kura mums bija jālasa kā mājas darbs – Gēzas Gordoņi romāns
„Pusmēness aptumsums”, pēc kura motīviem uzņemta arī filma „Egeras zvaigznes”
.Apskatījām, kā izskatās māja, kurā dzīvojis
grāmatas autors Gēza Gordoņi, un devāmies
apskatīt pašu cietoksni, iepazīt pazemes ejas,
un mēģinājām iztēloties, kā viss notika pirms
vairāk nekā 5 gadsimtiem!
Tad sekoja brīvais laiks Egerā. Liela daļa
no skolēniem devās uz lielveikalu, lai vienkārši iepirktos vai paēstu vakariņas, bet, tā kā
Egerā dzīvo vecmāmiņa meitenei, kuras ģimene mani uzņēma projekta tikšanās laikā, tad
devāmies pie viņas, lai nogaršotu ungāru tradicionālos ēdienus un kopā ar citām projekta
dalībniecēm no Ungārijas pavadītu lielisku vakaru, kas lika sirdī ienākt gandrīz vai māju sajūtai. Un vēl viens pārsteigums – vecmāmiņa
bija sarūpējusi dāvaniņu un arī izcepusi kūku.
Nogurusi, bet ļoti laimīga, devos „mājās”
(tā laikam būtu jāsauc manas viesģimenes
māja). Arī tur mani gaidīja pārsteigums: vēl
viena dzimšanas dienas torte un neliela dāvaniņa – sudraba ķēdīte ar piekariņu, kas gatavots no man laimi nesoša akmens.
Pateicoties jaukajai kompānijai, lieliskiem cilvēkiem, manai viesģimenei un arī
vecmāmiņai, kuru iedēvēju par feju krustmāmiņu, mana 18. dzimšanas diena bija neaizmirstama!
Madara
24. februāris, piektdiena
Rīts sākās ar pēdējiem uzlabojumiem, lai
prezentācijas būtu lieliskas.
Laiks ķerties klāt konferences noslēguma
daļai – fināla prezentācijām. Katrai darba grupai, izmantojot jebkādus izteiksmes līdzekļus,
jāprezentē konkrēta grāmatas daļa. Pirmā grupa uzstājās ar jautru etīdi un pat ar trakulīgām
dejām, otrā grupa bija sameistarojusi filmiņu,
kurā galvenās lomas tēloja tik ļoti zināmās
lelles Bārbijas, trešā – rādīja leļļu teātri ar pašgatavotām lellītēm, ceturtā darba grupa bija
sagatavojusi nelielu skečiņu, bet piektā grupa
notikumus attēloja „dzīvajās bildēs”. Var tikai
apbrīnot, cik jaunieši ir radoši.
Pēc veiksmīgām prezentācijām neliels
konferences izvērtējums – spilgtākie iespaidi, pateicības, labie vārdi, ieteikumi tiek nodoti konferences koordinatoru rokās.
Var sākties lielā fotografēšanās – visu
konferences dalībnieku kopīgs foto, darba
grupu foto, foto ar jauniegūtajiem draugiem,
paziņām.
Pēc kopīgām pusdienām dalībnieku ceļi
uz kādu brīdi šķiras – kāds dodas apskatīt pilsētu un tās tuvāko apkārtni, kāds atpūšas un
gatavojas noslēguma ballītei. Aiz loga spoži
spīd saule, silts, sajūta gluži kā pavasarī, būtu
grēks to neizmantot, tāpēc es kopā ar savu
viesģimeni dodos apskatīt Miškolcu un tās
tuvējo apkārtni.
Konferences dalībniekiem tika dota vien-
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reizēja iespēja apmeklēt „Galerta festivālu”,
kas ik gadu norisinās pilsētā un ir ļoti liela
mēroga pasākums. Festivāla atklāšanā notiek
gājiens caur pilsētas ieliņām, un tad sākās
andelēšanās tirdziņa bodītēs. Daudz cilvēku,
apmēram 300 000, jauka mūzika, gan folkloras grupas, gan Ungārijā slaveni pop- un rokmūziķi, iespēja nogaršot nebaudītus ēdienus
un dzērienus, iegādāties amatnieku izstrādājumus un suvenīrus, ko atvest uz Latviju,
uz katra stūra var manīt festivāla simbolu –
vardi, daži jautrākie festivāla apmeklētāji pat
nēsā cepuri, kas izskatās pēc vardes.
Kopā pavadīts neizmirstams vakars kādā
no pilsētas karaokes bāriem – dejots, dziedāts, smiets.
Vēlā vakara stundā, dodoties mājup, uz
vietu, ko šonedēļ saucam par mājām, nemaz
negribas domāt par to, ka rīt konference būs
noslēgusies, būs jāatvadās no viesģimenes,
jauniegūtajiem draugiem, Miškolcas un Ungārijas. Bet šodien vēl ne – rīt!
Visi ir vienisprātis – nākamajām tikšanās
reizēm jābūt garākām.
Lāsīte
25. - 26. februāris,
Sestdiena un nedaudz svētdiena
Sestdienas rītā, par laimi, pie saviem
viesuzņēmējiem varējām celties stundu vēlāk, jo šoreiz mums Miškolcas Diošgori ģimnāzijā vajadzēja būt deviņos no rīta, nevis
astoņos, kā jau bija ierasts. Un tas arī bija ļoti
iepriecinoši, jo iepriekšējā nakts Miškolcas
festivālā bija paņēmusi gana daudz spēka un
enerģijas.
Nedaudz trauksmains bija šis sestdienas
rīts – mantas tika ātri samestas koferī, pēdējās brokastis kopā ar savu viesģimeni, atvadas un pat asaras... Bet jau ap pusdesmitiem
gan visas latvietes, gan itāliešu, holandiešu
un vācu grupas sēdēja autobusā, kas pēc aptuveni trīs stundu gara ceļa mūs visus nogādāja Budapeštā.
Man tiešām pietrūks manas viesģimenes
viesmīlības, kā arī visas itāliešu grupas, jo
par spīti tam, ka itālieši pēc savas dabas ir
ļoti slinki un izvēlīgi daudzās lietās, tomēr tas
dzīvesprieks, ko viņi ienesa projektā, iedvesmoja mani vismaz uz pāris nedēļām.
Savā otrajā hostelī tiekam jau pusdienlaikā un gandrīz tūlīt dodamies apskatīt elpu
aizraujošo Budapeštas arhitektūru. Protams,
aizejam arī nelielā šopingā pa milzīgu iepirkšanās centru tieši pie dzelzceļa stacijas.
Diena paskrien ātri, un jau desmitos vakarā visas tiekamies, lai sagatavotu brokastis
nākamajai dienai (jo tā sākās agri – jau pirms
pulksten sešiem no rīta.
Jau pirms pusseptiņiem devāmies ceļā uz
lidostu. Te nu mūsu svētdienas rīts izvērsās
nedaudz trauksmains, jo Budapeštas sabiedriskā transporta norādes nav no tām saprotamākajām, tādēļ gandrīz nokavējām iespēju
nodot bagāžu. Taču viss, protams, beidzās
labi, un jau pulksten trijos bijām Rīgas lidostā, tādējādi no saulainās Ungārijas nokļuvām
atpakaļ sniegainajā Latvijā.
Jāatzīst, ka grūti ir pēc lieliskās nedēļas
Ungārijā atkal atgriezties reālajā ikdienā.
Bet šī nedēļa mani, cerams, iedvesmos vēl
ilgi, tādēļ liels paldies Zanei par lieliskajiem
brīžiem kopā, paldies klasesbiedrenēm par
pozitīvismu un izpalīdzēšanu un, protams,
milzīgs paldies skolotājām par iespēju piedalīties projekta braucienā uz Ungāriju! Man
neizsakāmi patika!
Līva
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Pirmā svecīte jubilejas tortē... un daudz laba vēlējumu!

ĢKC „Dzeguzīte” gaviļnieki kopā ar savām audzinātājām, vecākiem un vecvecākiem
1. martā nosvinēja grupiņas gada jubileju.
Mācoties spert pirmos soļus pretī sadzī- vuši lielāki, gudrāki un katram ir sava mīļākā
vošanas mākslai, dzīvojot pasakās, dziesmās rotaļa, rotaļlieta, mīļākā nodarbība un mīļākā
un rotaļās, apgūstot jaunas prasmes un iema- dziesmiņa, tāpēc par apgūtajām prasmītēm
ņas, ieejot burtu un ciparu pasaulē apritējis un paveiktajiem darbiņiem katrs saņēma savu
tieši gads, kopš ģimenes krīzes centrā “Dze- pirmo dokumentu – SERTIFIKĀTU.
Rotaļa ir kā atslēga, ar kuru bērns var atguzīte” darbojas pirmsskolas grupa. Mazie
gaviļnieki kopā ar savām audzinātājām, ve- slēgt pasauli....
rotaļa ir ceļš uz bērnu dvēseli...
cākiem un vecvecākiem 1. martā nosvinēja
Pirmā svecīte jubilejas tortē... un daudz
grupiņas gada jubileju, ar dziesmām un rotaļām priecējot savus viesus. Uz gadiņa svi- laba vēlējumu!
Paldies visiem, kuri bija un ir kopā ar
nībām aicinājām pašus tuvākos un mīļākos
draugus. Sveicēju vidū pamanījām arī leļļu mums gan ikdienā, gan svētkos!
Lai izdodas mums un arī jums!
teātra studijas pelīti Sibillu, kura visus aicināja atrakcijās. Gada garumā mūsu mazie kļuĢKC „Dzeguzīte” direktore Inga Ķieģele

Sporta svētki PII „Gundega”

PII „Gundega” tradicionālie sporta svētki Kokneses sporta hallē.
Foto no PII „Gundega” arhīva
PII „Gundega” tradicionālie sporta svētki
Kokneses sporta hallē notika 6. martā. Šogad
svētku talismans bija Lapsa, kura aicināja
bērnus piedalīties dažādās disciplīnās – bumbiņas mešana tālumā, skrējiens uz laiku,
bumbiņas mešana mērķī, tāllēkšana no vietas, komandu sacensībās virves vilkšanā un
spēlē „Pīles un mednieks”.
Šī gada PII „Gundega” rezultatīvākie dalībnieki:

• Ričards Kukrevičš-Krutkovskis (grupa
„Kamenīte”) – tālākais metējs;
• Rimants Zīmelis (grupa „Lācītis”) –
precīzākais metējs mērķī;
• Aira Sipčenoka (grupa „Sprīdītis”) –
ātrākā skrējēja un tālākā lēcēja.
Apbalvošanas ceremonijā katrs bērns saņēma medaļu, dāvanu un saldumu.
Kokneses Novada Vēstis

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Vecbebru
jaunie pavāri
siera
leiputrijā

Šī gada 3. martā Ķīpsalā piedalījāmies
biedrības ,,Siera klubs” organizētajā pasākumā ,,Piena produktu laimīgā zeme”, izstādē ,,Skola 2012”.
Vispirms Profesionālo skolu audzēkņi piedalījās zīmējumu konkursā
,,Laimīgā siera zemes Leiputrijas zeme
Latvijā”. Pēc labākajiem zīmējumiem
tika veidota arī vēl nebijusi siera plate,
kuras gatavošanai izmantoja 60 Latvijā
ražotas siera šķirnes. Plates veidošanai
izmantoja 100 kilogramus siera. Kopējais plates lielums 4,5 m2. Platē varēja
ieraudzīt gan princeses pils torni, gan
buriniekus, jogurta akas, puķu dobes,
biezpiena kalnus, piena strautus. Laimīgo siera zemi veidoja Profesionālo skolu topošie pavāri un viņu skolotāji. No
mūsu skolas piedalījās skolotājas Nadežda Krēsliņa, Zinaida Bāra un Restorānu pakalpojumu specialitātes audzēknis Ilmārs Banders. Izstādes apmeklētāji
priecājās par paveikto un varēja degustēt bagātīgo siera klāstu.
Pasākuma ietvaros diētas ārste Lolitas Neimane lekcijā ,,Piena produkti
– spēkpilna dzīve” popularizēja piena
produktu nozīmīgumu mūsu uzturā.
Piensaimnieku centrālās savienības valdes priekšsēdētājs Jānis Šolks iepazīstināja ar piena nozares perspektīvām ES
dalībvalstīs, tai skaitā Latvijā.
Skolotājas Nadežda Krēsliņa,
Zinaīda Bāra

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
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Bebru internātvidusskolā dzied skolēni, dzied skolotāji!

„Jautra dziesmiņa sev pašam!” – dzied zēnu vokālais ansamblis un skolotāja Žanna.
Pasākums „Dziedi ar skolotāju” Bebru
internātvidusskolā jau kļuvis par tradīciju,
kuram ar aizrautību un prieku gatavojas skolēni un skolotāji, dziesmu draugi no citām
novada izglītības iestādēm.
23. februāra vakarā vējš sadziedājās ar
sniegputeni, bet princeses, bruņinieki, mazi

buciņi, nenogurstoša Omamma, Alumīnija
Cūka un citi varoņi dziedāja savu dziesmu.
Internātvidusskolas zālē bija ienācis pavasaris – lielu un mazu dziedātāju balsīs, bērnu
vecāku un citu skatītāju sirsnīgajos smaidos.
Ik priekšnesums bija mazs vēstījums – dziesmas valodā var pateikt tik daudz! Iepriecināja

izpildītāju vecumam piemērotā repertuāra izvēle, pieskaņotie tērpi un iestudētās kustības.
Lai svētki izdotos, paveikts liels darbs, kurā
savu artavu devušas mūzikas skolotājas Iveta
Bērziņa, Velga Feldmane, Liāna Haritonova un pārējās skolotājas, klašu audzinātājas,
kuras ar prieku kopā ar skolēniem kāpa uz
skatuves. „Dziedāt kopā ar skolotāju ir interesanti, tas ir savādāk nekā kopā ar draugiem
un klasesbiedriem”, atzina internātvidusskolas bērni. Skatītāju aplausu un ovāciju pavadīts bija katrs muzikālais priekšnesums.
Koncerta nobeigumā kopkoris vienojās Raimonda Paula dziesmās „Pasaule
ir skaista” un „Palaid puķīti pa dambi!”
– dziedāt prieks bērnu un jauniešu acīs
dzirkstīja ar tādu degsmi, kas apliecināja,
lai cik grūti ir bijis mēģinājumos – tas ir
bijis tā vērts!
Ikviens koncerta dalībnieks par piemiņu
saņēma greznu kreppapīra puķi un medaļu
„Dziedi ar skolotāju!”. Lai līdz nākamajam
gadam, kad atkal noteikti satiksimies šajā
dziesmotajā pasākumā, mūs pavada koncerta vadītājas skolotājas Jolantas novēlējums:
„No saules, no laimes, no prieka kaut mazu
daļiņu, bet katru mīļu dieniņu!”
Kokneses Novada Vēstis
Dzintras Sniedzes foto

sporta dzīve

Kokneses kausa izcīņa volejbolā

Sīvās cīņās Kokneses novada Iršu komanda ieguva 2. vietu.
3. martā jau 23. gadskārtu Kokneses
sporta hallē norisinājās volejbola kausa izcīņa, ko organizēja novada dome. Sacensībās tika uzaicinātas komandas no visiem
republikas novadiem. Zemgali pārstāvēja
Jelgavas sieviešu komanda, Kurzemi – Talsu sieviešu komanda un pirmo reizi tālā

Ventspils komanda, Latgali – Līvānu sieviešu komanda un komanda „Viadukts” no
Jēkabpils, Vidzemes novadu – Burtnieku
vīriešu komanda, Viļķenes sieviešu un vīriešu komandas, „Aparāts” no Mārupes, kā arī
vietējās vīriešu komandas – Irši un RRKP,
un apvienotā sieviešu komanda „Pērsejas”.

Pavisam startēja 8 vīriešu komandas un 5
sieviešu komandas. Vīriešu komandas tika
sadalītas 2 apakšgrupās, bet sieviešu komandas spēlēja katra ar katru.
Līdz pat pēdējai spēlei nevarēja noteikt
sacensību uzvarētāju, vietu sadalījumu izšķīra daži punkti. Pirmo vietu turnīrā izcīnīja
Līvānu sieviešu komanda, 2. vietu Talsu un
3. vietu „Pērsejas” komanda. Vīriešiem uzvaras laurus plūca Ventspils komanda, sīvā cīņā
pārspējot Kokneses novada Iršu komandu,
kuri jutās saguruši pēc nacionālās līgas spēles Aizkrauklē. Trešo vietu ieguva komanda
„Aparāts”.
Sacensību noslēgumā Kokneses kultūras namā pie skaisti un bagātīgi klātiem
galdiem pulcējās sacensību dalībnieki uz
apbalvošanas ceremoniju. Pirmo trīs vietu
ieguvušās komandas saņēma speciāli sagatavotus kausus un individuālās balvas,
bet pirmās vietas ieguvējiem arī komandas
balva – bumba.
Netrūka arī pārsteiguma balvu, par kurām gādāja novada dome un tūrisma centrs.
Par labsajūtu un patīkamu vakara pavadīšanu rūpējās deju mūzikas grupa „Kolibri” no
Lielvārdes.
Paldies novada domei, sponsoriem un
palīgiem par šo sacensību veiksmīgu norisi.
Anna Lulle
Foto: A. Šmite
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LVF jaunatnes volejbola čempionāta spēles Koknesē

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Kokneses peldbaseinam 3 gadi!
No 1. marta, jubilejas AKCIJAS ietvaros, peldbaseina apmeklētājiem saunas apmeklējums par brīvu katru dienu (45 min. peldbaseins + 15 min. sauna)!
Sestdienās un svētdienās peldbaseins darbosies no plkst. 12.00 līdz plkst.
20.00.
PA „Kokneses Sporta centrs”

Komandas pulcējas
volejbola turnīrā
veterāniem
Kokneses novada komanda. Foto: A. Šmite.
19. februārī Kokneses sporta centrā
notika LVF jaunatnes volejbola čempionāta spēles 1997./98. gadā dzimušajiem zēniem. Turnīrā piedalījās komandas no Kuldīgas, Jēkabpils, Daugavpils un Kokneses
novadiem. Visām komandām bija jāspēlē
divas spēles. Vislabāk spēlēja Jēkabpils
sporta skolas komanda – divas uzvaras.

Kuldīgas sporta skolas un Daugavpils volejbola skolas komandām pa vienai uzvarai. Diemžēl, Kokneses novada komandai
šoreiz divi zaudējumi. Visas četras komandas ir jau iekļuvušas čempionāta finālā,
kur notiks cīņa par LVF jaunatnes volejbola čempionāta medaļām.
Kokneses Novada Vēstis

Vieglatlētu starts LSVS 49. sporta spēlēs Rīgā
25. februārī Rīgas Sporta manēžā notika Latvijas pašvaldību sporta veterānu 49.
sporta spēles vieglatlētikā telpās. Šogad
Kokneses novada vieglatlētikas komandu
veiksmīgi papildināja arī aizkrauklietis
Aigars Rublis. Kaut arī dažādu iemeslu dēļ
sacensībās nestartēja seši izlases pamatsastāva dalībnieki, mājās pārvestas desmit

zelta, piecas sudraba un trīs bronzas medaļas. Absolūtajā vērtējumā 28 komandu
konkurencē izcīnīta 9. vieta (2011. gadā –
10. vieta). Tikai viena punkta pietrūka līdz
sestajai vietai un divi punkti līdz trešajai
vietai. Tas vairo optimismu vasaras sacensībām, kuras notiks Jūrmalā no 30. jūnija
līdz 1. jūlijam.

Kokneses novada komandas rezultāti Latvijas pašvaldību sporta
veterānu (senioru) savienības 49. sporta spēlēs vieglatlētikā telpās
Nr.p.k.

Vārds, uzvārds

Vecuma
grupa

1.

Evita Galviņa

30+

2.

Gita Kārkle

30+

3.

Lidija Degtjareva

40+

4.

Aigars Rublis

40+

5.

Aivis Orliņš

40+

6.

Māris Eglītis

45+

7.

Aigars Kalniņš

50+

8.

Arvīds Vītols

60+

Disciplīna, rezultāts

Izcīnītā vieta

lode – 8.73 m
tāllēkšana – 3.78 m
augstlēkšana – 1.25 m
60 m – 9.0 s
tāllēkšana – 4.25 m
lode – 8.25 m
augstlēkšana – 1.20 m
200 m – 27.8 s
1500 m – 4:40.4 min
lode – 11.87 m
trīssoļlēkšana – 12.51 m
tāllēkšana – 5.65 m
60 m – 8.50 m
200 m – 29.9 s
tāllēkšana – 4.59 m
tāllēkšana – 4.64 m
augstlēkšana – 1.40 m
trīssoļlēkšana – 9.84 m lode
– 10.60 m

1. vieta
3. vieta
1. vieta
4. vieta
1. vieta
3. vieta
2. vieta
1. vieta
1. vieta
2. vieta
1. vieta
1. vieta
2. vieta
3. vieta
2. vieta
1. vieta
1. vieta
1. vieta
2. vieta

Komandas vadītājs Arvīds Vītols

Uzvarētājkomandu dalībnieki tika arī pie
īpašām – Iršu pagasta pārvaldes sarūpētām,
balvām – dvieļiem ar izšūtu Iršu sporta
halles logo.
25. februārī uz tradicionālo volejbola
turnīru veterāniem „Iršu kausi” pulcējās kopskaitā 10 sieviešu un vīriešu komandas. Jau
trešo gadu Iršu sporta halle uzņem viesus no
dažādiem Latvijas novadiem.
Līdzās komandām, kas jau iecienījušas
volejbola sacensības Iršos, pirmo reizi pie
mums viesojās sieviešu komanda no Madonas, kā arī vīri no Viļakas un Valmieras.
Kā allaž – sporta laukumos risinājās sīvas
cīņas un vīru konkurencē trešo vietu tikai ar 1
„mazā” punkta pārsvaru pār Valmieru ieguva
Neretas komanda. „Jaunpienācēji” – Viļķenes
spēlētāji, saņēma sudraba medaļas, bet mājinieki iršēnieši atkal nebija īpaši „viesmīlīgi”
un izcīnīja 1. vietu. Sieviešu konkurencē gandarījums par 1. vietu vistālāko ceļu braukušām
sportistēm – talseniecēm, 2. v. – Jelgavas komanda, bet 3. v. – rīdzenieces. Šogad uzvarētājkomandu dalībnieki tika arī pie īpašām
– Iršu pagasta pārvaldes sarūpētām, balvāmdvieļiem ar izšūtu Iršu sporta halles logo.
Iršu sporta PATRONS – Pēteris Keišs,
kurš godalgoto vietu ieguvējkomandām pasniedz kausus, savā uzrunā atzīmēja, ka šādās sacensībās ieguvēji ir visi, neatkarīgi no
iegūtās vietas. Jo arī Iršu volejbola devīze
joprojām skan – „Paldies par spēli, kas ir un
būs, un vienos mūs!”
Ziemas volejbola sezona turpinās – Iršu
veterāni jau saņēmuši uzaicinājumus piedalīties
līdzīgos turnīros martā Lubānā, Madonā, aprīlī
Talsos un Saulkrastos. Cerams, ka arī 17. martā
Ventspilī izdosies startēt un aizstāvēt iepriekšējā gadā izcīnīto 1.v. LSVS čempionātā.
Sporta darba organizators Iršos
Dzintars Greļs
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Kokneses tūrisma centrs Starptautiskajā tūrisma
izstādē „Balttour 2012”
un apmeklēt šogad plānotos pasākumus. Apmeklētājus interesēja dārzā paveiktais. Lielajā izstādes apmeklētāju burzmā Kokneses
stendā, informāciju par Likteņdārzu nāca iegūt arī japāņu tūristi. Tas norāda uz pozitīvām
tendencēm tūrisma attīstībā turpmāk. Stendā
darbojās arī gide Daiga Dūniņa, sabiedrisko
attiecību speciāliste Anita Šmite. SIA „Persejas” īpašniece informēja par iespēju Koknesi
iepazīt orientējoties parkā vai ņemt airus un
sēsties laivā.
Rezumējot izstādē paveikto, ir gandarījums, ka koknesiešiem ir ko piedāvāt un interese par Koknesi arvien pieaug. Uzņēmēji
izteica vēlmi piedalīties šajā izstādē arī nākošajā gadā, taču jau veidojot atsevišķu Kokneses novada stendu.
Kokneses novada domes aģentūra
„Kokneses tūrisma centrs”
direktore Daina Liepiņa

Izstādei tika sagatavoti tūrisma maršruti, kas parādīja, ka Koknesē ir vērts
uzturēties vairākas dienas.
2012. gada 12. februārī noslēgusies Starptautiskā tūrisma izstāde „Balttour 2012”.
Izstāde norisinājās trīs dienas divās tematiskajās hallēs „Apceļo Latviju!” un „Atklāj
pasauli!”. Pēc izstādes rīkotāju ziņām, varēja
apskatīt 255 stendus, kuros savus piedāvājumus prezentēja 650 tūrisma uzņēmumu no 38
valstīm. Trīs dienās izstāde „Balttour 2012”
Ķīpsalā sagaidīja 23 000 apmeklētājus, no
kuriem 4500 bija tūrisma profesionāļi un aicinātie klienti.
Latvijas zāle šogad patiesi pārsteidza
ne vien ar mākslinieciskiem, interaktīviem
stendiem, bet arī ar gan senlaicīgiem, gan
pavisam moderniem braucam rīkiem, dziedošiem gaiļiem, savdabīgiem, savu novadu
raksturojošiem ēdieniem un atspirdzinošiem
dzērieniem.
Kokneses tūrisma centrs piedalījās vienotā stendā ar kaimiņu novadiem – Skrīveriem, Aizkraukli un Pļaviņām. Lai gan visiem
kopā bija diezgan maz vietas, taču izmantojot
iepriekšējo gadu pieredzi un uzstādot konkrētu mērķi dalībai izstādē, izdevās piesaistīt
vairākus tūkstošus stenda apmeklētāju.
Kokneses tūrisma centrs uz izstādi sagatavoja tūrisma maršrutus, lai interesentiem
pēc iespējas vairāk parādītu, ka Koknesē ir
vērts uzturēties vairākas dienas. Tika izplatītas divas informatīvas maršruta lapas, kurās bija objektu apraksti, novada un ciemata
karte. Pēc izstādes šīs lapas pieejamas un

izprintējamas mājas lapā www.koknese.lv un
saņemamas tūrisma centrā. Maršrutā – Pozitīvo emociju vieta Koknese, tūristi tika aicināti uzzināt ne tikai appludinātās Kokneses
pils un zudušo Pērses ielejas stāstu, iepazīt
bagāto kultūrvēsturi, sastapt darbīgos amatniekus un labām domām un darbiem palīdzēt
tapt Likteņdārzam, bet aktīvi atpūsties, apmeklēt pasākumus, pārnakšņot viesmīlīgās
viesu mājās, ieturēt maltīti dažādajās ēdināšanas iestādēs un baudīt bioloģisko saimniecību labumus. Tūrisma profesionāļi atzinīgi
novērtēja un uzteica saukli Pozitīvo emociju
vieta Koknese, kā ļoti raksturojošu un piemērotu Koknesei. Otrs maršruts Medus, skulptūras un brieži… tūristus informēja par to,
kas apskatāms un baudāms ceļā Koknese –
Vecbebri – Irši. Tas savukārt bija kā jaunums
izstādes apmeklētājiem.
Izstādē prezentējām maršrutu pa dzelzceļu Dzelzceļa tūre 150 gadu garumā, novada
pasākumu programmu un naktsmītņu piedāvājumu.
Lai stendam piesaistītu vairāk interesentu, Kokneses tūrisma centrs uz izstādi līdzi
aicināja amatu centra „Mazā Kāpa” amatnieci Inesi Kāpiņu. Amatniece apmeklētājus
ieinteresēja ar aktīvu līdzdarbošanos atslēgu
piekariņu ar monogrammu izgatavošanā. Savukārt Likteņdārza pārstāvji Bruno Cīrulis,
Valda Auziņa un Kristīne Cerbule aicināja
apmeklēt Likteņdārzu, iesaistīties tā tapšanā

Kokneses novada domes aģentūra
„Kokneses Tūrisma centrs”
Aicina darbā:
Tūrisma informācijas konsultantu.
Prasības:
• augstākā izglītība (vēlams – sociālajās zinātnēs);
• labas latviešu, angļu un krievu valodas zināšanas;
• vēlama pieredze tūrisma jomā vismaz 2 gadi;
• labas iemaņas darbā ar biroja tehniku;
• labas komunikācijas spējas, organizatora pieredze un sadarbības veidošanas
prasme;
• spēja loģiski domāt un analizēt;
• augsta atbildības sajūta, precizitāte,
disciplīna un līdzsvarotība, kā arī spēja argumentēt un pamatot savu viedokli.
Apmeklētāju apkalpošanas speciālistu Kokneses pilsdrupās (sezonas
darbinieks)
Prasības:
• vismaz vidējā izglītība;
• labas latviešu, krievu valodas zināšanas (vēlamas angļu valodas zināšanas);
• vēlama pieredze tirdzniecībā;
• labas komunikācijas spējas un sadarbības veidošanas prasme;
• spēja loģiski domāt un analizēt;
• augsta atbildības sajūta, precizitāte,
disciplīna un līdzsvarotība, kā arī spēja argumentēt un pamatot savu viedokli.
CV sūtīt līdz 02.04.2012. uz e-pastu: turisms@koknese.lv vai personīgi
iesniegt Kokneses tūrisma centrā, Melioratoru 1, 1. stāvā, Koknesē, Kokneses
novadā.
Tālr. 65161296, 29275412.
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Likteņdārzam veltītās labdarības izsoles mākslas darbi
no 8. marta apskatāmi trijās Rīgas galerijās
Likteņdārzam veltītajai mākslas darbu
izsolei paredzētie mākslas darbi – ap 60
laikmetīgās glezniecības darbu, kā arī vērtīgi antikvārie darbi no 8. marta apskatāmi
trijās galerijās – „Rīgas Galerijā”, „Ivonnas
Veihertes Mākslas galerijā” un „Galerijā
21”. Mākslas darbu izsole un labdarības
koncerts notiks 2012. gada 20. martā Latvijas Nacionālajā operā.
Izsolei paredzētie darbi eksponēti divas nedēļas pirms izsoles trijās mākslas
galerijās vienlaikus. „Rīgas Galerijā” un
„Galerijā 21” izstādīti ap 60 laikmetīgās
mākslas darbu, ko Likteņdārza atbalstam
ziedojuši mūsdienu latviešu mākslinieki
– Džemma Skulme, Ilze Avotiņa, Biruta
Baumane, Aigars Bikše, Ilmārs Blumbergs, Harijs Brants, Andris Breže, Inga
Brūvere, Sigita Daugule, Juris Dimiters,
Rudīte Dreimane, Laima Eglīte, Miķelis
Fišers, Edvards Grūbe, Helēna Heinrihsone, Ivars Heinrihsons, Ieva Iltnere, Ritums Ivanovs, Tatjana Krivenkova, Anda
Lāce, Leonards Laganovskis, Dace Lielā,
Vita Merca, Ģirts Muižnieks, Vilis Ozols,
Gļebs Panteļejvs, Kirils Panteļejevs, Juris
Petraškevičs, Ivars Poikāns, Līga Purmale, Guntars Sietiņš, Pēteris Sidars, Māris
Subačs, Olga Šilova, Solveiga Vasiļjeva,
Imants Vecozols, Māra Vaičūnas, Aivars
Vīlipsons, Vija Zariņa, Kaspars Zariņš,
Kristaps Zariņš, Otto Zitmanis, Osvalds

Zvejsalnieks un citi.
„Galerija 21” telpās apskatāmas izsolei
paredzētas fotogrāfijas, kuru autori ir Antanas Sutkus, Ulvis Alberts, Jānis Deinats,
Andrejs Grants, Andris Eglītis, Kaspars
Podnieks Iveta Vaivode u.c., kā arī izstādīti
un tiks izsolīti Ginta Gabrāna, Sarmītes Māliņas, Katrīnas Neiburgas, Solveigas Vasiļjevas un citu Latvijas laikmetīgās mākslas
pārstāvju darbi.
Savukārt „Ivonnas Veihertes Mākslas
galerijā” apskatāmi antikvārie darbi, populāru cilvēku rokraksti, arhitektu skices, kā
arī vēsturiski nozīmīgas fotogrāfijas. Daļa
no šiem darbiem ir Likteņdārza atbalstītāju ziedojums – Ilze Valdmane ziedojusi
vienu no Ivana Andreja Peļevina darbiem,
Bulmaņu ģimene no Kanādas – Jāņa Kugas
gleznu, Tirzīte Bromulte un Valdis Opmanis – Alfeja Bromulta ar Koknesi saistītos
darbus, Dzidra Skrube – sava vīra Riharda
Skrubja darbus, Dzintra Lezdiņa – Egona
Cēsnieka darbu, arhitekts Andris Kronbergs
– Likteņdārza daudzfunkcionālās ēkas skices, dzejnieks un publicists Imants Ziedonis
– savu rokrakstu.
Savu darbu izsoles organizēšanā un
vadībā ziedo viens no lielākajiem mākslas
kolekcionāriem Latvijā, „Kokneses fonda”
padomes loceklis – Guntis Belēvičs. Atbalstu izsoles darbu vākšanā un izsoles organizēšanā sniedz „Rīgas Galerija”, „Ivonnas

Veihertes Mākslas galerija”, „Galerija 21”,
„Antonija”, „Birkenfelds”, galerija „Daugava”, „Galerija Alma” un „Māksla XO”.
Izsoles darbi „Rīgas Galerijā”, „Ivonnas Veihertes Mākslas galerijā” un „Galerija 21” apskatāmi no 8. līdz 20. martam,
kad LNO notiks Likteņdārzam veltītais
labdarības pasākums, kas sastāvēs no divām daļām – latviešu mūzikas koncerta un
izsoles. Koncertā skanēs Jāņa Mediņa un
Artura Maskata darbi. Piedalīsies Latvijas
Nacionālās operas orķestris un solisti, diriģenti Modests Pitrens un Andris Veismanis,
Latvijas Radio koris un pianists Reinis Zariņš. Koncerts ir mūziķu ziedojums Likteņdārzam.
Visi interesenti aicināti apskatīt izsolei
paredzētos darbus un apmeklēt izsoli, iegādājoties biļetes uz pasākumu „Biļešu paradīzes” kasēs un www.bilesuparadize.lv.
„Kokneses fonds” – Likteņdārzam veltītu labdarības izsoli rīko otro gadu. Izsolē
tiek pārdoti Latvijas mākslinieku ziedoti
darbi, kā arī atbalstītāju ziedotie darbi no
privātajām kolekcijām un arī mākslas galerijām. Pagājušajā gadā rīkotās izsoles ienākumi tika ieguldīti Likteņdārza amfiteātra
tapšanā. Arī ziedojumi no šā gada izsoles
tiks ieguldīti amfiteātra būvniecības turpināšanā.
„Kokneses fonda”
valdes priekšsēdētāja Valda Auziņa

Top apkopojums „Likteņdārza stāsti”
Cilvēka likteņa stāsts sevī slēpj ļoti
daudz – daudz kā tāda, kam varam centies
izdzīvot līdzi, apbrīnot un, visbeidzot, no kā
varam mācīties. Šādi likteņu stāsti ir ikvienam no mums, tie saistāmi ar visu pārdzīvoto, piedzīvoto un arī nākotnes sapņiem,
cerībām un ideāliem. Ikdienas steigā tomēr
bieži vien nākas paskriet garām tam, no kā
varam ne tikai mācīties, bet arī gūt atziņas
visai turpmākai dzīvei. Tā ir cilvēku pieredze, īpaši tā, kas gūta laikā, kad cilvēku dzīves, sapņi un ideāli tika pakļauti smagiem
notikumiem vēsturē – 20. gadsimta kariem
un totalitāro režīmu represijām.No šiem
stāstiem var izprast daudz tāda, ko mūsdienās ikdienas grūtībās nekad nesapratīsim, bet varam tikai iedomāties. Tas ir īpaši
svarīgi jauniešiem, lai apzinātos nepieciešamību izvairīties no tā posta un ļaunuma,
ko ir piedzīvojusi šī paaudze. No tās ir iespējams mācīties cilvēcību tās visīstākajā
nozīmē – spēt pārdzīvot šausmas un citu
cilvēku nodarīto, nepieminot to ar ļaunu,

bet gan stāvēt tam pāri un skatīties pagātnē
tieši tādā, kāda tā ir, saskatot visu skaisto
tajā un lieki neizsāpot pāridarījumus. Tā ir
augstākā gudrība spēt grūtībās saskatīt visu
to labo un gaišo, lai beigās atzītu, ka dzīve
ir patiesi skaista.
Apkopojuma „Likteņdārza stāsti” uzdevums ir veidot šo stāstījumu apvienojumu,
kas ne tikai būs iespēja saglabāt periodu
pārdzīvojušo un viņu tuvinieku liecības, kas
jau šobrīd tik bieži tikušas nodotas Likteņdārza tapšanas laikā, bet arī atainot šo dzīves pieredzi citiem, kuri no tās varētu smelties visu kā bieži vien pietrūkst mūsdienās
– spēju būt vienotiem un pārdzīvot grūtības.
Laika posmā no 23. līdz 25. janvārim Likteņdārza īstenotāja nodibinājuma
„Kokneses fonds” ietvaros, veidojot projekta „Likteņdārza stāsti” apkopojumu, atrados Koknesē un aptaujāju Kokneses novada politiski represētos iedzīvotājus. Šajā
laikā iegūtā informācija būtiski papildināja
visu to liecību kopumu, kas šobrīd pieeja-

ma projekta veidošanai. Šajā ceļā uz apkopojuma izveidošanu nozīmīga ir ikviena
liecība, kas tiek sniegta tā īstenošanai, jo
ikviena satur savu pieredzi, savas atziņas
un īpašo vēstījumu. Savā šībrīža dotajā
iespējā, vēlos pateikties par atsaucību un
ticību projekta turpmākai īstenošanai un
vēstījumam.
Projekts kopš šī gada februāra beigām
ievietots arī labdarības portālā ziedot.lv, ar
kura palīdzību tiek vākti ziedojumi projekta
īstenošanai. Atkarībā no saziedotajiem līdzekļiem, tiks īstenota ne tikai apkopojuma
drukātā, bet arī tā interaktīvā versija elektroniskā formātā. Sīkāka informācija pieejama portālā www.ziedot.lv. Visa ievāktā
informācija projekta noslēgumā apkopota
tiks nodota arī muzejam, kas top uz salas
Likteņdārzā, lai visas tautas atmiņas, liecības un atziņas tiktu saglabātas mums un
nākamajām paaudzēm.
Ar cieņu un pateicību,
Kristīne Cerbule
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Pieprasījums pēc valsts atbalsta
nemazinās
Juridiskās palīdzības administrācija
ir apkopojusi 2011. gada darbības rezultātus, kas norāda, ka joprojām saglabājas
pieprasījuma pieauguma tendence pēc
iestādes sniegtajiem pakalpojumiem –
valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības
un valsts kompensācijas cietušajiem. Saņemtie pieprasījumi arvien vairāk liecina
par to, ka pēdējo gadu laikā kopumā pieaugusi sabiedrības izpratne par administrācijas sniegto pakalpojumu saturu. Minētais skaidrojams ar iestāžu veiksmīgu
sadarbību, nodrošinot iedzīvotājiem iespēju vērsties pēc nepieciešamās informācijas par pakalpojumu saņemšanas kārtību
pie pašvaldību sociālajiem dienestiem un
procesu virzītājiem – amatpersonas vai
tiesas, kas konkrētajā brīdī vada kriminālprocesu.
Salīdzinot ar 2010. gadu, juridiskās
palīdzības pieprasījumu skaits pieaudzis
par 20% (saņemti 3288 pieprasījumi), tāpat par 21% pieaudzis arī pozitīvo lēmumu īpatsvars, kad juridiskā palīdzība tiek
piešķirta. Pārsvarā lēmumi par juridiskās
palīdzības piešķiršanu civilstrīdos, kas
saistīti ar laulības šķiršanu, uzturlīdzekļu
piedziņu un paternitātes noteikšanu, kā arī
parādu un zaudējumu piedziņas jautājumu
risināšanai.
Neskatoties uz to, ka Juridiskās palīdzības administrācijas centrālais birojs
atrodas Rīgā, iedzīvotāji informāciju par
juridiskās palīdzības saņemšanas iespējām var saņemt pašvaldības sociālajā dienestā, kuras administratīvajā teritorijā ir
to dzīvesvieta vai kur tie tiesiski uzturas.
Līgumus ar administrāciju noslēguši juridiskās palīdzības sniedzēji, kuru prakses
vietas atrodas Latvijas reģionos, kas nodrošina personai iespēju saņemt juridisko
palīdzību tuvāk dzīvesvietai.
Personām, kas vēlas saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību, jāievēro, ka
tā pieprasāma savlaicīgi, lai administrācija laikus varētu pieņemt lēmumu par juridiskās palīdzības piešķiršanu un vienoties
ar juridiskās palīdzības sniedzēju. Valsts
vienas lietas ietvaros nodrošina noteiktā
apjomā konsultācijas, procesuālo dokumentu sastādīšanu un pārstāvību tiesā,
veicot par to samaksu juridiskās palīdzības sniedzējam.
2011. gadā nav samazinājies arī tīšos
noziedzīgos nodarījumos cietušo personu
skaits, kuri izmantoja savas tiesības saņemt valsts kompensāciju, pieprasījums
saglabājies 2010. gada līmenī (saņemti 456
pieprasījumi).
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Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu,
2011. gadā ir samazinājies atteikumu izmaksāt valsts kompensāciju skaits un par
7% ir pieaudzis pozitīvo lēmumu īpatsvars, kad valsts kompensācija cietušajam
tika izmaksāta. Pārsvarā jeb 30% gadījumos, lēmumi par valsts kompensācijas
izmaksu pieņemti sakarā ar vidēja smaguma miesas bojājumu nodarīšanu cietušajiem, bet 23% – ar smagu miesas bojājumu nodarīšanu. 21% valsts kompensāciju
izmaksātas, kad noziedzīga nodarījuma
rezultātā iestājusies personas nāve, savukārt 18% – sakarā ar personas aizskartu
dzimumneaizskaramību.
15% gadījumos valsts kompensācija
izmaksāta noziedzīgos nodarījumos, kuros
cietuši nepilngadīgie. No tiem lielākā daļa
jeb 88% kompensācijas izmaksātas sakarā
ar aizskartu nepilngadīgās personas dzimumneaizskaramību.
Noziedzīgos nodarījumos cietušie
informāciju par valsts kompensācijas saņemšanas iespēju un kārtību var saņemt
ne tikai administrācijā, bet arī vēršoties
pie kriminālprocesa virzītāja. Cietušajiem
jāievēro, ka valsts kompensācijas pieprasījums administrācijā iesniedzams viena
gada laikā pēc dienas, kad persona atzīta
par cietušo tīšā noziedzīgā nodarījumā.
Turklāt tiesības pieprasīt valsts kompensāciju ir negaidot krimināllietas izskatīšanu tiesā.
Informācijai: Juridiskās palīdzības
administrācijas funkcijās ietilpst jautājumu izlemšana par valsts nodrošinātās
juridiskās palīdzības piešķiršanu civillietās un administratīvajās lietās (apelācijas
procedūrās patvēruma piešķiršanas procesa ietvaros un lēmuma par apstrīdēto
izbraukšanas rīkojumu vai lēmuma par
apstrīdēto lēmumu par piespiedu izraidīšanu pārsūdzēšanas ietvaros), valsts kompensāciju izmaksāšana, ja tīša noziedzīgā
nodarījuma rezultātā iestājusies personas
nāve, nodarīti smagi vai vidēja smaguma
miesas bojājumi, aizskarta personas dzimumneaizskaramība vai cietušais inficēts
ar cilvēka imūndeficīta vīrusu, B vai C
hepatītu.
Kontaktinformācija: bezmaksas informatīvais tālrunis: 80001801 (pieejams no fiksētās tālruņu līnijas), tālrunis:
67514224, fakss: 67514209, e-pasts:
jpa@jpa.gov.lv, mājas lapa: www.jpa.
gov.lv.
Renāte Jonikāne,
juridiskās palīdzības
administrācija

VALSTS POLICIJAS
ZEMGALES REĢIONA PĀRVALDES
AIZKRAUKLES IECIRKŅA
KĀRTĪBAS POLICIJAS NODAĻAS

POLICIJAS INSPEKTORU
APMEKLĒTĀJU
PIEŅEMŠANAS LAIKI

KOKNESES PAGASTĀ (Kokneses novada domes ēkā 11. kab., Melioratoru iela 1,
Koknese, LV-5113) katra mēneša 1. pirmdienā no plkst. 9.00 - 11.00
BEBRU PAGASTĀ (Bebru pagasta
pārvaldes ēkā, „Papardes”, Vecbebri, Bebru
pagasts, Kokneses novads, LV-5135) katra
mēneša 1. otrdienā no plkst. 9.00 - 11.00
IRŠU PAGASTĀ (Iršu pagasta pārvaldes ēkā, „Kūlēni”, Iršu pagasts, Kokneses
novads, LV-5108) katra mēneša 1. otrdienā
no plkst. 13.00 - 15.00
• Policijas inspektors Agris NUNGURS, tālr. 28621214
• Policijas inspektors Viktors BEŠMENOVS, tālr. 28329664
• Anonīmais tālrunis 65122118
• Aizkraukles iecirkņa dežūrdaļas
tālr., 65102500, 112

Aura aicina martā
18. martā pl. 11.00. Lielais meditāciju
aplis. Vada Oļegs Demidovs. Maksa 7,- Ls.
18. martā plkst. 14.00. Zemapziņas un
dvēseles traumu dziedināšana. Maksa Ls
5,00. Vada Oļegs Demidovs.
23. martā – Madonas dziednieces Ineses
Rozītes individuālā pieņemšana, (ģimenes
problēmu risināšana, var arī ar fotokartiņu).
Maksa 12,- Ls.
31. martā pl. 11.00. Lauras Tidriķes
lekcija „Baha ziedu terapija”. Pēc lekcijas –
individuālā pieņemšana, iespēja iegādāties
sev piemērotas Baha ziedu esences. Maksa
7,- Ls.
Pieteikšanās pa tel.: 22319558, Zita
Ar martu mūsu centrā strādā administratore Daina. Turpmāk būs iespējams pasūtīt
firmu AMWAY, ES-SAULE, NEWAYS produktus (veselībai nekaitīga kosmētika, uztura
bagātinātāji, vitamīni, higiēnas un mājsaimniecības līdzekļi), kā arī AVON produkciju.
Ikmēnesi notiks arī šo firmu informācijas
– preču dienas, pārstāvji iepazīstinās ar jaunākajiem un populārākajiem produktiem, būs
pieejami katalogi. Lūdzam sekot informācijai, kā arī izmantot piedāvātās iespējas.
Sīkāk interesēties pa tālr:
26386251, Daina.
Ar prieku uzklausīsim jūsu ierosinājumus – kādus lektorus, dziedniekus, speciālistus jūs vēlētos satikt mūsu centrā AURA, un
par kādām tēmām gūt informāciju.
Personības attīstības centra
„AURA” kolektīvs
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Tautas nobalsošana 2012. gada 18. februārī Izglītības centrs
„Remiro” aicina
Referenduma rezultāti Kokneses novadā
mācīties Koknesē un
Balsotāju skaits Par
Pret
Nederīgas
zīmes
Vecbebros
Kokneses pagasts

2266

75

2188

3

Bebru pagasts

574

8

564

2

Iršu pagasts

318

10

308

0

Kopā

3158

93

3060

5

Profesionālās apmācības
iespējas Vecbebros
2012./2013. mācību gadā Vecbebru
Profesionālā vidusskola piedāvā iespēju
apgūt šādas profesijas:
1. ar pamatizglītību un mācību ilgumu 4 gadi, iegūstot profesionālo vidējo
izglītību un kvalifikācijas ēdināšanas
pakalpojumu speciālists, viesmīlības
pakalpojumu speciālists, datorsistēmu
tehniķis, programmēšanas tehniķis,
biškopis.
2. ar pamatizglītību un vidējo izglītību,
mācību ilgumu 1 gads, iegūstot kvalifikāciju konditors,
3. ar vidējo un profesionālo vidējo izglītību, mācību ilgumu 1,5 gadi, iegūstot
kvalifikāciju restorānu pakalpojumu
speciālists (bārmenis, viesmīlis).
2012. gadā skola piedāvās 2 jaunas
izglītības programmas un skolēniem ar
pamatizglītību būs iespēja mācīties par
Lauku tūrisma speciālistiem un Lauku īpašuma apsaimniekotājiem. Minēto programmu apmācības ilgums ir 4
gadi.
2011. gadā sagatavota, licencēta,
akreditēta profesionālās tālākizglītības
programma „Biškopība” un ar 1. oktobri uzsākta biškopju apmācība pēc
tālmācības programmas. Mācoties pēc
šīs programmas, izglītojamie teoriju apgūst patstāvīgi pēc e-saziņas vidē ievietotiem mācību materiāliem, praktiskās
nodarbības notiek 1 reizi mēnesī mācību
iestādē, kvalifikācijas prakse organizēta
ražojošās dravās. Apgūstot šo izglītības
programmu, izglītojamie iegūst kvalifikācijas apliecību par 3. profesionālo
kvalifikācijas līmeni un profesiju biškopis. Šo izglītības programmu var apgūt
izglītojamie ar vidējo izglītību. Tālāk-

izglītības programma ir par maksu, kas
sadalīta pa daļām, ņemot vērā mācību
priekšmetu moduļus.
Ņemot vērā lielo interesi par biškopju
apmācību, mācību iestādē gatavo jaunu
profesionālās tālākizglītības programmu
„Lauksaimnieks”, kas dos iespējas interesentiem apgūt lauksaimnieka profesiju
pēc tālmācības programmas, izmantojot
e-saziņas vidi. Lauksaimnieku apmācība
plānota 1 gadu, ar pamatizglītību, vidējo
izglītību, bez vecuma ierobežojuma. Arī
minētā izglītības programma ir par maksu,
kas sadalīta pa daļām.
Lauksaimnieka un biškopja kvalifikācija dod papildus iespējas piedalīties
ES projektos.
Vecbebru Profesionālās vidusskolas
audzēkņiem ir iespējas stāžēties ārzemēs. 4. kursu audzēkņi apgūst ēdināšanas pakalpojumu speciālista un datorsistēmu tehniķa prasmes Vācijā un Itālijā.
28. aprīlī kārtējā audzēkņu grupa dosies
uz minētajām valstīm, lai vienu mēnesi
iepazītos ar labāko pieredzi. Visas izmaksas tiek segtas no Leonardo da Vinci
projekta.
Bez tam skolas audzēkņiem ir papildus
atvieglojumi autovadītāju tiesību iegūšanas apmācības laikā.
Izglītojamie saņem valsts un ESF
mērķstipendiju.

Atvērto durvju dienas
Vecbebru PV
21. martā, 4., 18. aprīlī
plkst. 10.00
Direktora vietniece Marija Pranča

Izglītības centrs „Remiro” aicina strādājošos un bezdarbniekus apgūt zināšanas
ar Eiropas Savienības finansējumu sekojošās programmās:
• Angļu, vācu, krievu valodas.
• Datorzinības.
• Grāmatvedība, lietvedība.
• Projektu vadība un dažādi komercpriekšmeti.
Bezdarbnieki mācību laikā saņem stipendiju 70 LVL mēnesī.
Pieteikšanās NVA Aizkrauklē, Madonā vai citur. Kuponus var atdot Izglītības centrā „Remiro” Aizkrauklē, vai
Koknesē un Vecbebros Dzidrai Žmuidenei, tel.: 29100221. Informācijai tel.
65123972, mob. 29199850 vai rakstīt
remirotravel@inbox.lv

Izstāde ĢADC

Ģimenes atbalsta dienas centrā, Vērenes ielā 1, līdz 27. martam apskatāma
Kokneses cilvēku ar redzes traucējumiem darbu izstāde „Mēs Varam un Darām”. Izstādes autori: Sofija Krūmiņa,
Biruta Baloga, Jānis Piliens.

Aicinājums ceļot!
Ja vēlaties krāsainu un aizraujošu atpūtu vasarā, no 2. jūlija līdz
8. jūlijam aicinām piedalīties skaistā
ekskursijā pa Austriju! Dalības maksa Ls 210. Sīkāka informācija: T.
65141139; 26562417, Valija.
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pasākumi kokneses novadā
Datums, laiks

Pasākums

Martā

Norises vieta

Apskatāmi Velgas Aijas Podiņas (1933 - 2011) zīmējumi
un akvareļi.
15. martā
Kokneses amatieru teātra pirmizrāde – Sandija Kalniņa,
plkst. 19.00 „METĀLA ZIEDI”. Lomās: Aija Sproģe un Liene
Dareiko-Sinkeviča. Mūzika: Uldis Bērziņš. Režisore:
Inguna Strazdiņa. Ieeja: Ls 1,00. Biļešu iepriekšpārdošana
(vietu skaits ierobežots).
17. martā
Baltinavas teātra „Palādas” izrāde – Danskovīte,
plkst.14.00 „ONTANS I ANNE”. Komēdija, 1., 2. daļa. Ieeja: 2,- Ls.
17. martā
Koncerts - balle. Muzicē „Tranzīts”.
plkst. 22.00 Ieejas maksa: Ls 2,50.
23. martā
Danču vakars.
plkst.19.00
25. martā
Atceres brīdis pie Piemiņas akmens.
plkst. 12.20
25. martā
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīts
plkst. 13.00 piemiņas pasākums. Piemiņas brīdis pie kultūras nama
un turpinājumā Kokneses kultūras nama lielajā zālē
vēsturisks apskats un pūtēju orķestra koncerts.
Ceturtdien, Grupas „BALTIE LĀČI” KONCERTS.
29. martā
Ieejas maksa: Ls 3,00.
plkst. 19.00
8. aprīlī
Pasākums „Lieldieniņa braukšus brauca...” Zaļā tirgus
plkst. 12.00 laukumā Lieldienu mājražotāju un mājamatnieku tirdziņš.
Tirgotājiem pieteikšanās pa tālr: 26133089.
8. aprīlī
Pasākums bērniem „Šūpojies, saulīte, ābeļu dārzā!”
plkst. 12.00
12. aprīlī
Jautra un muzikāla izrāde bērniem „Pingvīni nāk!!!”.
plkst. 14.00 Ieeja 2,- Ls. Biļešu iepriekšpārdošana. Derīgas arī uz
izrādi „Tāltālā meža varonis” iegādātās biļetes.
14. aprīlī
Ziņģētāju un stāstnieku vakars „Kokneses ziņģe”.
plkst.17.00
20. aprīlī
Dziedošo ģimeņu un draugu sadziedāšanās.
plkst. 19.00
25. aprīlī
Jautra un muzikāla izrāde bērniem „Pingvīni nāk!!!”.
plkst. 14.00 Ieeja 2,-Ls. Biļešu iepriekšpārdošana. Derīgas arī uz
izrādi “Tāltālā meža varonis” iegādātās biļetes.
Ceturtdien, Izrāde, komēdija „PUSE NO SIRDS”. Lomās: Zane
26. aprīlī,
Daudziņa un Aldis Siliņš.
plkst. 19.00
Vēlas nomāt telpas (vai pus māju)
amatniecībai Kokneses centrā vai apkārtnē. Tālr. 26695634.
Uzņēmums iepērk lauksaimniecībā
izmantojamo zemi ar mērķi attīstīt aitkopību. Iespējamā cena 700 – 900 Ls/ha. Telefons informācijai – 29188288.
Zemnieku, amatnieku un mājražotāju tirdziņš Līvānos
23.03.2012, 05.04.2012 un turpmāk
katru otro ceturdienu no 10.00 līdz 20.00,
pie Maximas XX, Domes iela 4, Līvānos,
Līvānu novadā, notiks zemnieku, amatnieku un majražotāju tirdziņš – „EKO tirdziņš”, kurā aicinām piedalīties visus zemniekus, amatnekus un majražotājus arī no
Kokneses, pieteikumiem +371 29983029
vai e-pasts sia.noise@inbox.lv
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...mēs bieži sauli mātei pielīdzinām
Un vienmēr ticam, viņa neaiziet.
/J. Osmanis/
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem, Veroniku Utināni mūžībā pavadot.
Bebru pagasta
pensionāru padome „Mārtiņroze”

Lai gaišie Debess gari aizved Tevi Tai
valstībā, kur visiem labi klājas.
Dalām bēdu smagumu ar Ainu Noviku un viņas ģimeni, mīļo tēvu un vectēvu
pavadot mūžībā.
Vecbebru Romas katoļu draudze

Piemiņas pasākums
25. martā
25. martā – komunistiskā genocīda upuru
piemiņas dienā uz kopīgu piemiņas pasākumu būs gaidīti Kokneses novada represētie un viņu tuvinieki, visi Kokneses novada
iedzīvotāji. Pasākums sāksies pulksten 13
pie Piemiņas akmens pie Kokneses kultūras
nama. Turpinājumā Kokneses kultūras nama
lielajā zālē ar vēsturisku apskatu – prezentāciju „1949. gada deportācija Latvijā: no
sagatavošanās līdz reabilitācijai” uzstāsies
Skrīveru Andreja Upīša vidusskolas vēstures
skolotājs Edgars Bērziņš. Kokneses Represēto nodaļa novada mācību iestādēs ir izsludinājusi konkursu, pieminot 1949. gada 25.
marta traģiskos notikumus. Pasākumā tiks
apbalvotie labākie konkursa dalībnieki, bet
visiem par prieku koncertu sniegs Kokneses
kultūras nama pūtēju orķestris Ziedoņa Puķīša vadībā.
Kokneses novada represētie, aiciniet līdzi savus tuviniekus, īpaši jauno paaudzi!
Skolotāji, rosiniet skolēnus apmeklēt šo pasākumu! Visi, kam dārga represijās bojā gājušo piemiņa, būsim kopā 25. martā!
Kokneses Novada Vēstis

Sirsnīgi pateicamies Bebru pamatskolas kolektīvam par viesmīlību un pavasarīgo telpu noformējumu mūsu 5 gadu
jubilejas koncertā 9. martā! Paldies par
atbalstu ikvienā pasākumā Bebru pagasta
pārvaldei! Paldies par sapratni un ceļot
prieku kopā ar mums pagasta pārvaldes
autobusa vadītājam Aigaram Romanovskim!
Vokālais ansamblis „Bitītes”

Ziņas no Kokneses novada
Dzimtsarakstu nodaļas
2012. gada februāra mēnesī:
Reģistrēta 1 laulība.
Reģistrēti 6 jaundzimušie.
Uz tālo zvaigzni – nezināmo,
Vēl tava gaisma iet un iet.
/A. Melnalksnis/
Mūžībā pavadīti:
Veronika Utināne (1928. g.);
Henriks Ločmelis (1929. g.);
Tautonis Poriņš (1933. g.);
Jānis Savčenko (1937. g.).
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