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KOKNESE BEBRI IRŠI

Agri lēca saulīte Lieldienu rītiņā, pats Dieviņš staigāja pa zaļu zālīti.

Novada
Vēstis
KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Novada domes laikraksts Nr. 73 (360)

1. aprīlī – svētki Kokneses
novada uzņēmējiem
Lai veicinātu sadarbību, tuvāk
iepazītos un pateiktu paldies par
ieguldījumu novada attīstībā Kokneses novada dome aicina novada
darbīgos ļaudis un uzņēmējus uz
kopīgu tikšanos uzņēmēju pasākumā 1.aprīlī. No plkst. 17:00 līdz
18:30 aicinām uzņēmējus uz Vitas
Brakovskas radošo lekciju "Praktiskais radošums manai konkurētspējai – lai ko Tu domā, domā citādi", kas notiks Kokneses kultūras
nama mazajā zālē (reģistrācija no
plkst.16:30), savukārt plkst. 19:00
Kokneses novada domes zālē uzņēmēju godināšanas ceremonija (reģistrācija no plkst.18:30), uz kuru
aicinām uzņēmējus ar otrajām pusītēm.
Īss ieskats pasākuma vakara
programmā:
• iepazīstināšana ar novadā paveikto pēdējo gadu laikā;
• novada uzņēmēju apbalvošana
dažādās nominācijās;
• Kokneses novada iedzīvotāju
biznesa ideju konkursa dalībnieku
godināšana;

• Grupas "Zāle" muzikālais
priekšnesums;
• pasākuma neformālā daļa ar
mūziku un vieglām vakariņām, uzstājas grupa "Deficīts".
Laipni aicinām visu nozaru uzņēmējus: pašnodarbinātos un darba
devējus, pakalpojumu sniedzējus,
lauksaimniekus, nevalstisko organizāciju pārstāvjus.
Iepriekšēja pieteikšanās līdz
24.martam pie Daces Svētiņas, tālr.
28355381, 65128571, dace.svetina@
koknese.lv
Dalības maksa pasākuma vakara daļai – EUR 7.00 no personas
(t.sk. PVN), tajā iekļauts: vieglas
vakariņas. Pēc pieteikšanās dalības
maksu iemaksāt Kokneses novada domes kasē, Bebru pagasta vai
Iršu pagasta pārvaldes kasē, vai ar
pārskaitījumu Kokneses novada domes kontā – AS "Swedbank", konts
LV94HABA0551003424462, obligāti norādot maksājuma mērķi: "Dalības maksa uzņēmēju pasākumam".
Uz tikšanos uzņēmējiem veltītajā pasākumā!

Platību maksājumu iesniegumi
2016. gadā
21. aprīlī Kokneses domes deputātu
zālē pulksten 10.30 un Iršu pagasta pārvaldes zālē pulksten 11 pieņems LAD
darbinieki, lai palīdzētu aizpildīt platību
maksājumu iesniegumus elektroniski.
Kokneses novada lauku attīstības
speciālists palīdzēs aizpildīt iesniegumus elektroniski no 20.aprīļa līdz 3.
maijam un no 9. maija līdz 15. maijam
Kokneses novada domē 6. kabinetā, 5.
maijā Bebru pagasta pārvaldē, 11. maijā

Iršu pagasta pārvaldē.
Atgādinām, ka 2016. gadā platību
maksājuma iesniegumus varēs iesniegt
tikai elektroniski. Ja kāds vēl nav noslēdzis līgumu ar LAD par elektroniskās
pieteikšanās sistēmas (EPS) lietošanu,
tad vēlams to izdarīt līdz aprīļa sākumam.
Ineta Sproģe,
Kokneses novada lauku attīstības
speciālists

23. aprīlī uz Lielo talku!
Lielā Talka par savu šī gada saukli ir
izvēlējusies – "Latvijai BŪT zaļai!". Lielās Talkas mērķis nav seku likvidēšana,
kas diemžēl notiek Lielās Talkas dienā,
kad tiek vākti atkritumi, bet Lielās Talkas mērķis ir "veikt talku" cilvēku domāšanā; ikdienas paradumos; cilvēku
atbildības, apziņas, attieksmes mainīšanā pret vidi. Tāpēc arī mēs paši kopīgiem spēkiem varam panākt, ka Latvija
būs zaļāka!
Lielā Talka Latvijā notiek kopš
2008.gada, kad tā sākās kā organizācijas "Pēdas" iniciatīva ar aicinājumu sakopt dzimteni pirms tās 90 gadu neatkarības atzīmēšanas svētkiem. Ar katru

gadu interese
par šo akciju
kļuvusi pamatīgāka.
Sakopjot
atkritumus,
talko gan sabiedrībā pazīstami cilvēki,
gan uzņēmumi, gan politiķi.
Šogad kopā sanāksim un savu novadu sakopsim 23.aprīlī!
Lielās talkas koordinators Kokneses novadā Benita Peciņa tālr.29421728,
e-pasts benita.pecina@koknese.lv.
Vairāk informācijas http://www.
talkas.lv/
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Taures sauc!
2016. gads ir Kokneses Mūzikas skolas 25. jubilejas gads.
Janvārī mūzikas cienītājus priecējām ar Klavierklases audzēkņu
koncertu, februārī izskanēja Vijoļklases prezentācijas koncerts.
Silvija Cīrule,
Kokneses Mūzikas skolas
direktore
12. martā pulksten 15:00 Kokneses kultūras namā būsiet laipni
gaidīti Kokneses Mūzikas skolas
Pūšaminstrumentu spēles klases
prezentācijas koncertā! Skanēs

flautas, tromboni, saksofoni un
trompetes gan solo, gan ansamblī.
Muzicēs mazie, kas savu izvēlēto
mūzikas instrumentu spēlē nieka
pusgadu, dzirdēsim arī pieredzē bagātākus vidējo un vecāko klašu audzēkņus.
Būsim priecīgi tikties ar skolas
absolventiem un dzirdēt viņus muzicējam – gan tos, kuru dzīves gaitas
joprojām saistās ar aktīvu muzicēšanu, gan tos, kuriem mūzika, pēc
Kokneses Mūzikas skolas absolvēšanas, ir palikusi kā jauks vaļasprieks.
Uz priecīgu tikšanos koncertā!

Koncertā dzirdēsim arī Kokneses Mūzikas skolas saksofonistus.

Dzīvokļa Izsole renovētā mājā
Kokneses novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tai piederošu nekustamo īpašumu – trīs istabu dzīvokli renovētā mājā ar kadastra
Nr. 32609000541 "Liepas"–19, Kokneses pagastā, Kokneses novadā. Izsoles sākumcena EUR 2600,00 (divi tūkstoši seši simti euro). Lai piedalītos Objekta
izsolē līdz 2016.gada 21.marta plkst.10.00 ir jāiesniedz iesniegums ar dokumentiem par dalības maksas EUR 50,00 un nodrošinājuma naudas EUR
260,00 nomaksu. Objekta izsole notiks 2016.gada 22.martā plkst.10.30 Kokneses novada domes ēkā Melioratoru ielā 1, Koknesē, 1.stāva 1. telpā. Ar izsoles
noteikumiem var iepazīties internetā pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv
un Kokneses novada domes 13.kabinetā vai kancelejā, Melioratoru ielā 1, Koknesē Objekta apskati iepriekš saskaņot pa tālruni 65128575.

Zemesgabala Izsole
Kokneses novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tai piederošo zemes gabalu (starpgabalu) ar kadastra Nr. 3260 014 0256 platība 1106
m2 Ievu iela 2, Kokneses pagastā, Kokneses novadā. Izsoles sākumcena EUR
1132,– (viens tūkstotis viens simts trīsdesmit divi euro). Blakus esošo īpašumu
īpašnieki var pieteikt pirmpirkuma tiesības līdz 2016.gada 28.februārim. Lai
piedalītos Objekta izsolē līdz 2016.gada 21.marta plkst.10.00 ir jāiesniedz
rakstisku pieteikumu un dokumentus par reģistrācijas maksas EUR 50,00
un drošības naudas EUR 113,00 nomaksu. Objekta izsole notiks 2016.gada
22.martā plkst.10.00 Kokneses novada domes ēkā Melioratoru ielā 1, Koknesē.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties internetā pašvaldības mājas lapā www.
koknese.lv un Kokneses novada domes 13. kabinetā vai kancelejā, Melioratoru ielā 1, Koknesē. Objekta apskati iepriekš saskaņot ar speciālisti E.Ģēģeri pa
tālruni 65133634.

Aicinām nobalsot par prasmīgāko skaistumkopšanas speciālistu
Gatavojoties uzņēmēju godināšanas pasākumam, kas notiks 1.aprīlī, Kokneses
ses novada dome aicina novada iedzīvotājus
izteikt viedokli, aizpildot aptaujas veidlapu Kokneses novada pašvaldības mājaslapā www.kokn
www.koknese.lv,
knes
ese.
e.lv,, pa
p
parr pr
pras
prasmīgāko
asmī
mīgā
g ko
gā
skaistumkopšanas speciālistu (frizieris, manikīra/pedikīra speciālists, kosmetologs)
metologs)
s)
Kokneses novadā. Lūdzam norādiet vienu speciālistu, kuram, Jūsuprāt, piemīt
mīt laba
ba
klientu apkalpošanas kultūra, laipna un draudzīga attieksme pret klientiem.
m.

Esiet sveicināti pirmajā pavasara mēnesī! Marts ar uzziedējušiem pūpoliem mums ir kā
apsolījums, ka mēs dzīvojam
saskaņā ar Saules ritu. No viena pavasara līdz nākamajam.
Mums ir dota izvēle, kā pieņemt
šo laika ritējumu – izturēt salu
un sniegputeņus, tāpat kā ikdienas grūtības, un nezaudēt
cerību, ka pavasaris atnāks laikā, tāpat kā mūsu labās pasaulē
aizsūtītās domas atgriezīsies pie
mums. Atliek tikai gaidīt un ticēt!
Kā vienmēr avīzes pirmajās
lappusēs stāstām par Kokneses
novada domes lēmumiem un
svarīgākajām aktualitātēm, kā
arī uzzināsiet, kā šogad tiks īstenots apstiprinātais Kokneses
novada domes budžets.
Īsākais gada mēnesis mūsu
novadā bijis kultūras notikumiem bagāts – mums ir bijusi
iespēja pabūt gan dziesmu, gan
deju virpuļos, priecāties par
mazo vijolnieku panākumiem.
Aktīvā dzīvesveida piekritēji savus spēkus atklājuši sporta pasākumu virpulī.
Šogad 25. martu – komunistiskā terora upuru piemiņas dienu pieminēsim Lielajā Piektdienā. Dienā, kad Jēzus Kristus cieta par mums, pirms 67 gadiem
sākās mūsu tautas krusta ceļš.
Ļausim savās domās uzplaukt
piemiņas nevīstošajai puķei, bet
pie Latvijas laukakmeņiem šajā
dienā atkal degs svecīšu liesmiņas un sasildīs pūpolzari.
Tāpat kā Kokneses novada
politiski represēto nodaļas biedri ar Latviju sirdī un lielu patriotismu darbojas "Daugavas Vanagi Latvijā" Kokneses nodaļa.
Šajā numurā stāstām par šīs nodaļas biedru labajiem darbiem,
kuri veltīti gan godinot pagātni,
gan domājot par nākamību.
Lai mums atkal no jauna izdodas piedzīvot Lieldienu labo
vēsti, lai saule ir kopā ar mums!
Sarmīte Rode
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2016.gada 24.februārī Kokneses novada dome NOLĒMA:
1. Pieņemt zināšanai informāciju
par Kokneses novada domes Attīstības nodaļas darbu (informācija pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv).
2. Pieņemt zināšanai informāciju
par projektu realizāciju Kokneses novadā (informācija pašvaldības mājas
lapā www.koknese.lv).
3. Apstiprināt pašvaldības aģentūras "Kokneses Sporta centrs" Darba
plānu 2016.gadam (informācija pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv).
4.1. Piešķirt naudas balvu par sasniegumiem sportā Kokneses novada
sportistiem un komandām ;
4.2. Piešķirt nauda balvu sportistu treneriem;
4.3. Piešķirt finansiālu atbalstu
dalībai sporta sacensībās un gatavošanās tām Kokneses novada sportistiem.
5. Apstiprināt Kokneses novada
pašvaldības aģentūras "Kokneses Tūrisma centrs" Darba plānu 2016.gadam (informācija pašvaldības mājas
lapā www.koknese.lv).
6. Pieņemt zināšanai informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa
iekasēšanu 2015.gadā Kokneses novadā (informācija pašvaldības mājas
lapā www.koknese.lv).
71. Apstiprināt Kokneses apvienotās pašvaldību būvvaldes Nolikumu (informācija pašvaldības mājas
lapā www.koknese.lv).
7.2. Nolikums stājas spēkā ar
2016.gada 1.martu.
7.3. Ar šā nolikuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu ar
Kokneses novada domes 2009.gada
30.decembra lēmumu "Par Kokneses apvienotās pašvaldību būvvaldes
nolikuma apstiprināšanu" (protokols
Nr.4.8.1) apstiprināto Kokneses apvienotās pašvaldību būvvaldes nolikumu.
8.1. Apstiprināt grozījumus ar
Kokneses novada domes 2014.gada
29. janvāra sēdes lēmumu Nr. 7.1. apstiprinātajā "Stipendiju piešķiršanas
kārtībā I. Gaiša Kokneses vidusskolas
izglītojamiem" (informācija pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv);
8.2. Grozījumi "Stipendiju piešķiršanas kārtībā I. Gaiša Kokneses
vidusskolas izglītojamiem" stājas spēkā ar 2016.gada 1.martu.
9.1. Piedalīties Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā.

9.2. Nozīmēt Kokneses novada
domes priekšsēdētāju Daini Vingri
kā atbildīgo amatpersonu par pašvaldības darbību Nacionālajā veselīgo
pašvaldību tīklā.
9.3. Nozīmēt Kokneses novada
domes Attīstības nodaļas projektu
vadītāju Martu Vīli–Bērziņu kā atbildīgo darbinieku, kurš koordinēs
Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla
noteikto kritēriju ieviešanu pašvaldībā un informēs tīkla koordinācijas
komisiju par pārskata periodā īstenotajām aktivitātēm, aizpildot monitoringa veidlapu.
10.1. Iesniegt projekta iesniegumu "Sabiedrības informēšanas
pasākumi par Kokneses novada
ūdenstilpņu zivju resursiem, to saglabāšanu un aizsardzību" Valsts atbalsta saņemšanai zivsaimniecības
attīstībai no Valsts zivju fonda finanšu līdzekļiem atbalsta pasākumā
"Sabiedrības informēšanas pasākumi
par zivju pētījumiem, to racionālu un
saudzīgu izmantošanu, atražošanu
un aizsardzību, tai skaitā publicistikas izdevumiem, mācību vai uzziņu
literatūrai, informatīvi izglītojošie
televīzijas raidījumiem vai radioraidījumiem". Projektā paredzēts 2016.
gadā Sama modināšanas svētku un
Kokneses novada svētku laikā organizēt izglītojošas radošās darbnīcas,
kuru vadīšanai tiks pieaicināts Dabas
izglītības centrs, Vides risinājumu
institūts un Vides gidu asociācija.
Radošajās darbnīcās ar inovatīvu
pieeju dažāda vecuma grupām tiks
dota iespēja apgūt zināšanas par zivju
sugām, barošanos, vecuma noteikšanu, augšanas apstākļu ietekmējošiem
faktoriem, ūdens organismiem, zivju
resursu aizsardzību un ilgtspējīgu apsaimniekošanu, kā arī par upju kopējo ekosistēmu.
10.2. Projekta kopējās izmaksas
ir EUR 1100,00, no tām pieprasītais
Valsts zivju fonda finansējums ir EUR
1000,00 un Kokneses novada domes
līdzfinansējums – EUR 100,00.
10.3. Projekta iesnieguma atbalstīšanas gadījumā no Kokneses novada domes budžeta garantēt priekšfinansējumu EUR 1100,00 apmērā.
10.4. Par projekta vadītāju nozīmēt Kokneses novada domes Attīstības nodaļas projektu vadītāju Martu
Vīli–Bērziņu, pilnvarojot veikt dar-

bības Lauku atbalsta dienestā, kas
saistītas ar projekta realizāciju un uzraudzību, kur ir nepieciešams pašvaldības vārdā parakstīties un saistībā ar
iepriekš minēto kārtot visas formalitātes.
11.1. Piešķirt pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusu koplietošanas meliorācijas sistēmu novadgrāvju posmiem
saskaņā ar 1.pielikumu.
11.2. Uzdot Kokneses novada domes Attīstības nodaļai 10 dienu laikā
no lēmuma pieņemšanas informēt
par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa
piešķiršanu Valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi".
11.3. Uzdot Kokneses novada domes Komunālajai nodaļai nosūtīt lēmuma kopiju zemes īpašniekiem un
tiesiskajiem valdītājiem, kuru zemesgabala robežās atrodas koplietošanas
meliorācijas sistēmu novadgrāvju
posmi saskaņā ar 1.pielikumu.
12.1. Apstiprināt mērķdotācijas
sadali mācību grāmatu iegādei novada vispārizglītojošajām skolām 2016.
gadam (informācija pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv);
12.2. Apstiprināt mērķdotācijas
sadali mācību grāmatu iegādei novada pirmsskolas izglītības iestādēm
2016.gadam (informācija pašvaldības
mājas lapā www.koknese.lv).
13. Apstiprināt maksu par Kokneses novada domes administratīvās
ēkas zāles izmantošanu (informācija
pievienota pielikumā).
14.1. No jebkuras darbinieka izvēlētās polises programmas pašvaldība vai tās iestāde sedz 47.37 euro
(četrdesmit septiņi euro 37 centi), bet
darbiniekam jāsedz izdevumi atlikušās polises summas apmērā.
14.2. Summa, ko sedz darbinieks,
tiek ieturēta no darbinieka darba algas.
14.3. Šis lēmums ir saistošs Kokneses novada domei un visām tās
iestādēm, t.sk. SIA "Kokneses Komunālie pakalpojumi", p/a "Kokneses
Sporta centrs", p/a "Kokneses Tūrisma centrs", Ģimenes krīzes centram
"Dzeguzīte", Vecbebru Profesionālajai un vispārizglītojošajai internātvidusskolai, Kokneses internātpamatskolai – attīstības centram.

Kokneses novada koplietošanas meliorācijas
sistēmu novadgrāvju saraksts, kuriem piešķirts
pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmas statuss
Tips

Novietojums

Novadgrāvis Kokneses ciems, grāvja posms
no Dzeņu ielas līdz robežai ar
VAS "Latvijas Dzelzceļš" zemes
īpašumu, Kokneses pagasts,
Kokneses novads
Novadgrāvis Bormaņu ciems, grāvja posms
no ietekas Pērses upē līdz grāvju
tīkla sazarojumam, Kokneses
pagasts, Kokneses novads

koplietošanas

koplietošanas

Grāvja
kods
pēc
ŪSIK
41613

41613

Grāvja
numurs
8

9

Grāvja posma
Grāvja posmam
garums (m),
piegulošie zemes
mērīts kartē,
īpašumi (kadastra
dabā precizējams
numuri)
200
3260 013 0331
3260 013 0228
3260 013 0574
3260 013 0515
800

domes priekšsēdētāja vietniekam
Mārim Reinbergam;
18.2.2. no 2016.gada 5.aprīļa
līdz 2016.gada 11.aprīlim (ieskaitot)
priekšsēdētāja pienākumus veikt domes deputātam Jānim Miezītim, jo
domes priekšsēdētāja vietnieks šajā
laikā neatradīsies Latvijā.
19.1. Ar 2016.gada 1.februāri
noteikt nedzīvojamo telpu statusu
šādiem dzīvokļiem Vērenes ielā Nr.1,
Kokneses pagastā:
DzīvokTelpu izmantošanas
ļa Nr.
funkcija
1
Psihologa darba telpas
2
Ģimenes atbalsta dienas
centrs
3
Telpas Sarkanajam
krustam (noliktava
pārtikas pakām,
humānajai palīdzībai)
6
Telpas pensionāru
klubam "Pīlādzītis"

19.2. Ņemot vērā, ka Vērenes ielas Nr. 1, Kokneses pagastā pirmajā
stāvā atrodas Kokneses novada domes Sociālais dienests un tās ir nedzīvojamas telpas, SIA Kokneses Komunālie pakalpojumi" ar 2016.gada
1.februāri neaprēķināt un neiekasēt
īres maksu
19.2. Par pieņemto lēmumu informēt SIA "Kokneses Komunālie pakalpojumi".
Nākošā novada domes sēde notiks 2016.gada 30.martā plkst.14.00
Kokneses novada domē, Melioratoru ielā Nr.1, Kokneses pagastā
un tajā tiks izskatīti šādi plānotie
pamatjautājumi:
1)Par SIA " Kokneses komunālie pakalpojumi" Gada pārskatu un
audita rezultātiem;
2)Par SIA "Dziļā vāda" Gada
pārskatu;
3) Par pagastu pārvalžu darbu;
4) Par 2015.gada 2.pusgadā
pieņemto lēmumu izpildi;
5) Par Kokneses novada uzņēmēju apbalvošanas un godināšanas
pasākuma nolikuma apstiprināšanu;
6) Par elektroenerģijas apgādi
Kokneses novadā.
Sagatavoja domes sekretāre
Dzintra Krišāne

Drīzumā tiks atvērta pieteikšanās
kārta LEADER projektiem

Pielikums Kokneses novada domes 24.02.2016. sēdes
lēmumam Nr.7.7 (protokols Nr.2)

Grāvja
statuss

14.4. Par lēmuma izpildi atbild
iestādes vadītājs.
15. Apstiprināt Kokneses novada
izglītības iestāžu izdevumus vienam
audzēknim 2016.gadā saskaņā ar pielikumu (informācija pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv).
16.1. Precizēt Kokneses novada
domes 2016.gada 27. janvāra saistošos noteikumus Nr.3/2016" Par pašvaldības atbalsta piešķiršanu pirmskolas izglītības programmas apguvei
privātās izglītības iestādēs";
16.2. Saistošie noteikumi stājas
spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas Kokneses novada laikrakstā
"KOKNESES NOVADA VĒSTIS" un
tie publicējami pašvaldības mājas
lapā www.koknese.lv.
17.1. Pārdot atklātā izsolē ar augšupejošu soli rūpnieciskās zvejas nomas tiesības ar rūpnieciskās zvejas
rīkiem – diviem zivju murdiem ar
sētu virs 30 metriem (kura nedrīkst
pārsniegt 100 m un murda spārnu
atvērums nav lielāks par 30 m) Pļaviņu ūdenskrātuvē Kokneses novada
teritorijā komercdarbībai.
17.2. Noteikt katram zvejas rīkam
izsoles sākumcenu 28,46 euro (divdesmit astoņi euro 46 centi) un izsoles
soli 5euro (pieci euro).
17.3. Noteikt, ka izsolei var reģistrēties līdz 2016.gada 10.martam
plkst.10.00. Izsole notiks 2016.gada
15.martā plkst.10.00, Kokneses novada domes administrācijas ēkas 1.
stāva mazajā zālē, Melioratoru ielā 1,
Koknesē, Kokneses pagastā, Kokneses novadā.
17.4. Apstiprināt izsoles noteikumus un rūpnieciskās zvejas tiesību
nomas līgumu (informācija pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv);
17.5. Izsoli rīko Kokneses novada
domes izsoles komisija.
18.1. Piešķirt novada domes
priekšsēdētājam Dainim Vingrim :
18.1.1. daļu ikgadējā atvaļinājuma – no 2016.gada 4.marta līdz 2016.
gada 24.martam (ieskaitot);
18.1.3. daļu ikgadējā atvaļinājuma –no 2016.gada 5.aprīļa līdz 2016.
gada 11.aprīlim (ieskaitot).
18.2.Novada domes priekšsēdētāja Daiņa Vingra atvaļinājuma laikā:
18.2.1. no 2016.gada 4.marta līdz
2016.gada gada 24.martam (ieskaitot) priekšsēdētāja pienākumus veikt

3260 004 0264
3260 004 0068
3260 004 0086
3260 004 0227
3260 004 0083
3260 004 0049

Šajos projektos varēs startēt uzņēmēji, biedrības un pašvaldības.
Atbalsta likmes no 70–90%. Viena
projekta maksimālā attiecināmo izmaksu summa ir 50000 eiro.
Uzņēmēji var startēt ļoti daudzās
nozarēs, izņemot lauksaimniecisko
ražošanu. Vairāk par to , kas tiek at-

balstīts šajos projektos, kādi ir nosacījumi un kritēriji var uzzināt izlasot
Aizkraukles rajona partnerības stratēģiju 2014–2015 gadam mājas lapā
www.aizkrauklespartneriba.lv
vai
atnākot 29.martā plkst.11.00 Kokneses novada domes deputātu zālē uz
semināru.

Seminārs kartupeļu audzētājiem
Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centra Aizkraukles nodaļa
16.03.2016.– 17.03.2016. Lāčplēša iela
2a, Aizkraukles KB, Aizkrauklē organizē semināru "Galda un pārstrādes
kartupeļu audzēšanas tehnoloģijas".
Pasākuma dalībniekiem būs iespēja gūt zināšanas par galda un pārstrādes kartupeļu audzēšanas tehnoloģi-

jām, produkcijas realizācijas iespējām
Latvijā, kartupeļu šķirņu raksturojums, par stādāmā materiāla kvalitātes
nodrošināšanu, kā arī par augmaiņas
un mēslošanas nozīmi kartupeļu audzēšanā. Kartupeļu audzēšanas pašizmaksas aprēķins.
Kontaktpersona: Valentīna Beča,
tālr. 26158775
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Kokneses novada domes Saistošie noteikumi Nr.3/2016 Kokneses novada Kokneses pagastā

Par pašvaldības atbalsta piešķiršanu pirmskolas izglītības programmas
apguvei privātajās izglītības iestādēs
Apstiprināti ar Kokneses novada
domes 2016.gada 27.janvāra sēdes lēmumu Nr.8.2. (prot.Nr. 1)
Precizēti ar Kokneses novada
domes 2016.gada 24.februāra sēdes
lēmumu Nr.7.12 (prot.Nr. 2)
Izglītības likuma 17. panta 2.4
daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Kokneses novada pašvaldība
(turpmāk – Pašvaldība) nosaka pašvaldības atbalsta apmēru un piešķiršanas
kārtību pirmsskolas izglītības programmas apguvei privātajās izglītības
iestādēs.
2. Pašvaldības atbalstu piešķir par
bērnu no pusotra gada vecuma līdz
pamatizglītības uzsākšanas brīdim,
pamatojoties uz vecāku vai bērna likumīgā pārstāvja (turpmāk –Pārstāvja) iesniegumu, ja bērna un vismaz
viena Pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta
Kokneses novada administratīvajā teritorijā.
3. Pašvaldības atbalstu izmaksā reģistrētajai privātai izglītības iestādei ar
kuru Pārstāvis ir noslēdzis rakstisku
līgumu.

II. Pašvaldības atbalsta
apmērs
4. Pašvaldības atbalsta apmērs par
vienu bērnu mēnesī atbilst vidējiem
izdevumiem vienam bērnam Pašvaldības izglītības iestādēs pirmsskolas
izglītības programmas īstenošanai.
Izmaksas aprēķinā iekļauj izdevumus
atbilstoši Ministru kabineta 2015.
gada 8.decembra noteikumu Nr.709
6.punktam pēc naudas plūsmas iepriekšējā gadā un atbilstoši 7. punktam aprēķinā iekļauj šo iestāžu kopējo
pamatlīdzekļu nolietojumu, saskaņā
ar tabulu (pielikumā).
5. Pašvaldības atbalsts nav paredzēts bērna ēdināšanas izdevumu segšanai.

III. Pašvaldības atbalsta
piešķiršanas, izmaksas un
pārtraukšanas kārtība
6. Pārstāvis Pašvaldības atbalsta saņemšanai iesniedz Pašvaldībā
iesniegumu par to, ka bērns saņem
pakalpojumu pirmskolas izglītības
privātajā izglītības iestādē, iesniegumā norādot privātās izglītības iestādes
nosaukumu, juridisko adresi un juridiskās personas reģistrācijas numuru.

Pielikums Kokneses novada domes 2016.
gada 27.janvāra saistošiem noteikumiem
Nr.3/2016

Pašvaldības atbalsta detalizēts
atšifrējums pa izdevumu
pozīcijām
Nosaukums
Atalgojums
Darba devēja VSAOI
Komandējumi un darba braucieni
Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi
Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem
Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes
darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi
(izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu)
Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi
Īres un nomas maksa
Izdevumi par precēm iestādes darbības
nodrošināšanai
Kurināmais un enerģētiskie materiāli
Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces,
medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti,
laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo
personu uzturēšanas izdevumi (izņemot
ēdināšanas izdevumus (EKK 2363))
Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts
budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei)
Izdevumi periodikas iegādei
Pamatlīdzekļu nolietojums
Kopā izmaksas
Audzēkņu skaits uz 01.01.2016
Viena izglītojamā vidējās izmaksas Kokneses
novada pirmskolas izglītības iestādēs (euro)

1100
1200
2100
2210
2220

Izmaksas
2015. gadā
pēc izpildes
(euro)
350270
102599
644
820
30904

2230

2201

2240

5682

2250
2260

499
1243

2310

4735

2320

7507

2340

640

2350

8060

2360

1557

2370

439

2400

0
26673
544473
211

EKK
kods

215

Sēdes vadītājs,
Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) D.Vingris
Ar saistošajiem noteikumiem un tā paskaidrojuma rakstu var iepazīties
Kokneses novada domes mājas lapā www.koknese.lv

7. Šo saistošo noteikumu 6.punktā minētajam Iesniegumam pievieno līguma kopiju ar privāto izglītības
iestādi.
8. Lēmumu par Pašvaldības atbalsta piešķiršanu vai to atteikumu pieņem Kokneses novada domes priekšsēdētājs. Par pieņemto lēmumu informē privāto izglītības iestādi, Pārstāvi
un Pašvaldības grāmatvedību.
9. Kokneses novada domes priekšsēdētāja lēmumu var apstrīdēt Kokneses novada domē.
10. Par pašvaldības atbalsta piešķiršanu starp Pašvaldību, privāto izglītības iestādi tiek noslēgts rakstisks
līgums. Līgumā nosaka pašvaldības
atbalsta saņemšanas un izmaksas pārtraukšanas kārtību. Pašvaldības atbalsta izmaksu uzsāk tikai pēc tam, kad
parakstīts līgums.
11. Privātā izglītības iestāde, ar
kuru noslēgts līgums saskaņā ar šo
saistošo noteikumu 10.punktu, katru mēnesi līdz piektajam datumam
iesniedz Pašvaldībā pieprasījumu vai
rēķinu par iepriekšējo mēnesi Pašvaldības atbalsta saņemšanai.
12. Pašvaldības grāmatvedība līgumā noteiktajā kārtībā veic Pašval-

dības atbalsta maksājumu attiecīgajai
privātajai izglītības iestādei 10(desmit) darba dienu laikā par konkrēto
bērnu atbilstoši faktiskajam apmeklējumam un saskaņā ar pieprasījumu
vai rēķinu.
13. Pašvaldības atbalsts netiek piešķirts par dienām, kad bērns bez attaisnojoša iemesla neapmeklē privāto
izglītības iestādi. Šādā gadījumā Pašvaldības atbalstu aprēķina proporcionāli apmeklējuma dienu skaitam. Par
attaisnojošu iemeslu uzskatāma bērna
prombūtne veselības stāvokļa dēļ, ko
apliecina ārsta izsniegta izziņa, vai citi
gadījumi, par kuriem Pārstāvis izglītības iestādi rakstiski informējis pirms
plānotās prombūtnes, kas kopumā
nav ilgāka par 60 dienām kalendāra
gada laikā.
14. Pašvaldības atbalsta izmaksa
tiek pārtraukta:
14.1. ja bērna dzīvesvieta tiek deklarēta citas pašvaldības administratīvajā teritorijā;
14.2. ja neviena bērna likumīgā
Pārstāvja dzīvesvieta nav deklarēta
Kokneses novada administratīvajā teritorijā;
14.3. ja tiek izbeigts līgums starp

privāto izglītības iestādi un Pārstāvi
par pirmsskolas izglītības programmas apguves īstenošanu;
14.4. ja bērns uzsāk pirmsskolas
izglītības programmas apguvi Pašvaldības izglītības iestādē.
15. Saistošo noteikumu 14.punktā
noteiktajos gadījumos, pašvaldības atbalsta apmērs tiek aprēķināts proporcionāli bērna apmeklēto dienu skaitam privātajā izglītības iestādē.
16. Ja bērnam, kurš apmeklē privāto izglītības iestādi, tiek piedāvāta
vieta Pašvaldības izglītības iestādē,
Pārstāvim ir tiesības atteikties no šī
piedāvājuma un turpināt saņemt Pašvaldības atbalstu, zaudējot Pašvaldības
izglītības iestādes pieteikuma uzskaites kārtas numuru un pārreģistrējoties
reģistra beigās.

IV. Noslēguma jautājums
17.Saistošie noteikumi publicējami Kokneses novada laikrakstā
"KOKNESES NOVADA VĒSTIS" un
stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas.
Sēdes vadītājs,
Domes priekšsēdētājs
(personiskais paraksts) D.Vingris

Maksa par Kokneses novada domes
administratīvās ēkās aktu zāles izmantošanu
APSTIRINĀTI ar Kokneses novada domes 2016.gada 24.februāra sēdes lēmumu Nr.7.9
1.Apstiprināt maksu par Kokneses novada domes administratīvās ēkas zāles izmantošanu:
Nr.p.k.
1.
1.1.

1.2
2.
2.1

2.2.

Pakalpojuma nosaukums
ZĀLES NOMA
Informatīvi izglītojošiem maksas pasākumiem,
ko organizē novada dome, tās iestādes un
struktūrvienības
Informatīvi izglītojošiem pasākumiem, ko
organizē pārējās personas
APARATŪRAS NOMA
Informatīvi izglītojošiem maksas pasākumiem,
ko organizē novada dome, tās iestādes un
struktūrvienības
Informatīvi izglītojošiem pasākumiem , ko
organizē pārējās personas

Mērvienība

Izcenojums
bez PVN
(EUR)

PVN 21%

Maksa kopā
(EUR)

euro/h

8.0

1.68

9.68

euro/h

30.0

6.30

36.30

euro/h

10.00

2,10

12,10

euro/h

15.00

3,15

18,15

3.No zāles un aparatūras nomas maksas tiek atbrīvoti:
3.1. Kokneses novada dome, tās iestādes un struktūrvienības, ja tās organizē informatīvi izglītojošos vai kultūras
pasākumus bez ieejas vai dalības maksas;
3.2. labdarības pasākumi, ja tie ir saskaņoti ar novada domes priekšsēdētāju vai izpilddirektoru ;
3.3. novada pašdarbības kolektīvi, ja zālē notiek kolektīvu mēģinājumi.

Semināri par ES un Valsts prasību
aktualitātēm un izmaiņām
Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centra Aizkraukles nodaļa
2016.gada marta mēnesī rīko informatīvos seminārus "Par ES un Valsts
prasību aktualitātēm un izmaiņām".
Norises vieta un laiks:
22.martā – Spīdolas iela 2, Aizkraukles novada kultūras nams, Aizkraukle
23. marta – Daugavas iela 49,
Pļaviņu novada kultūras centrs, Pļaviņas, Pļaviņu novads
Programma
10:00 – 11:00 Investīciju pasākumi – "Atbalsts ieguldījumiem lauku
saimniecībās", "Atbalsts uzņēmēj-

darbības uzsākšanai, attīstot mazās
lauku saimniecības", "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai " – lektore Gita
Austruma, Lielrīgas reģionālā lauksaimniecības pārvalde, Lauksaimniecības un lauku attīstības daļas
vadītāja.
11:00 – 12:00 2016. gada tiešo
maksājumu sezonas aktualitātes (pieteikumi EPS) – lektore Natālija Zarkeviča, Lielrīgas reģionālā lauksaimniecības pārvalde, Eiropas Savienības
Tiešo maksājumu daļas vadītāja.
12:00 – 12:30 Valsts atbalsts un
LEADER pasākumi – lektore Linda

Bērziņa, Lielrīgas reģionālā lauksaimniecības pārvalde, Valsts atbalsta
un LEADER pasākumu daļas vadītāja.
12:30 – 13:30 Aktualitātes nodokļu likumdošanā 2016. gadā – lektore
Sandra Podniece, VID NP Fizisko
personu tiešo nodokļu metodikas daļas galvenā nodokļu inspektore.
13:30 – 14:00 SIA LLKC Aizkraukles nodaļas aktualitātes 2016.
gadā, informācija par pakalpojumiem, lektores Anita Anševica, Aizkraukles KB vadītāja, un Valentīna
Beča, Aizkraukles KB uzņēmējdarbības konsultante.
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Atbalstīsim Likteņdārza
draugu alejas izveidi!

Kopīgā projektā attīstīs Hanzas
savienības tūrismu
Oktobrī, sadarbojoties partneriem no Latvijas, Igaunijas un Zviedrijas, ir uzsākts Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 2014–2020
finansēts projekts "Hanzas vērtības
ilgtspējīgai sadarbībai (HANSA)".
Kā vēsta projekta nosaukums, tā galvenais mērķis būs popularizēt vēsturiskās Hanzas savienības vērtības,
kas vēl mūsdienās, lielākā vai mazākā
mērā, sastopamas katrā partnera pilsētā un, sadarbojoties projekta partneriem, veidot jaunus tūrisma produktus un piedāvājumus, lai kopīgi
attīstītu Hanzu par vadošo tūrisma
zīmolu Baltijas jūras reģionā.
No Latvijas projektā piedalās
Kokneses, Limbažu, Pārgaujas un
Kuldīgas novadu pašvaldības, Cēsu
Kultūras un tūrisma centrs, Valmieras pilsētas pašvaldība, Vidzemes
plānošanas reģions, savukārt no Igaunijas projekta partneri ir Pērnavas un
Vīlandes pilsētu pašvaldības, bet no
Zviedrijas – Gotlandes reģions un
Gotlandes tūrisma attīstības aģentūra
"Inspiration Gotland", kas ir arī projekta vadošais partneris. 2015.gada
15.decembrī Kokneses novada dome
parakstīja partnerības līgumu par
projekta īstenošanu ar vadošo partneri no Zviedrijas Inspiration Gotland.
Projekta ietvaros tiks izveidoti un
publicēti materiāli par pieejamajiem

tūrisma maršrutiem, izmantojot tūrisma organizācijas un informācijas
centrus, tādējādi rosinot tūristus iepazīt Hanzas vēsturi, kā arī veidojot
Baltijas jūras reģionu kā pievilcīgu
vidi, kur ceļot, redzēt un uzzināt vairāk. Projekta ietvaros tiks aktualizēta
saikne starp vietējo pilsētu/ciemu un
pārējo Eiropu Hanzas pilsētu vēstures
attīstības ietvaros.
Viena no Kokneses novada domes aktivitātēm projektā ir vēsturiska
pētījuma izstrāde ar mērķi apskatīt
Kokneses pilsētas vēsturi laika periodā no 13.– 16. gs., īpaši pievēršot
uzmanību pilsētas nozīmei Livonijas
laikā un Hanzas sistēmā. Pētījumu
līdz š.g. 20.martam veic Raunas muzeja vadītājs un LU Vēstures un filozofijas fakultātes doktora zinātniskā
grāda pretendents Edgars Plētiens.
Pētījuma ietvaros apkopotie vēsturiskie materiāli un informācija tiks
izmantoti HANSA projekta ietvaros
izstrādātajā Kokneses tūrisma mobilajā aplikācijā, Kokneses novada
tūrisma mājas lapā, informatīvajos
bukletos u.c.
Projektā paredzēts uzlabot un attīstīt Kokneses novada tūrisma centra
aprīkojumu Hanzas vērtību popularizēšanai mūsdienīgā un kvalitatīvā
veidā. Kokneses novada tūrisma centram tiks iegādāts interaktīvais tūris-

ma informācijas displejs, aprīkojums
izstāžu rīkošanai un dalībai gadatirgos, divi elektroniskie tūristu skaitītāji, kurus plānots uzstādīt pilsdrupās
un Likteņdārzā, kā arī tiks pārveidota
un uzlabota Kokneses novada tūrisma mājaslapa, izdoti mārketinga
materiāli, izveidota mobilā aplikācija
un Hanzas mantojumu un Kokneses
tūrisma piedāvājumu reprezentējošs video. Kopā ar pārējiem projekta partneriem paredzēts piedalīties
starptautiskās tūrisma izstādēs, Hanzas dienās un kopīgos pasākumos
prezentēt Hanzas savienības vēsturi
un jaunizveidotos tūrisma maršrutus
un piedāvājumu pakas.
Kokneses novada domes projekta
budžets: EUR 104 883,65, t.sk. EUR
10 488,37 – pašvaldības līdzfinansējums, EUR 5244,18 – valsts budžeta
dotācija, EUR 89 151,10 – Centrālbaltijas programmas finansējums.
Projekta īstenošanas termiņš:
01.10.2015.–31.12.2018.
Par Centrālbaltijas jūras reģiona
programmu: www.centralbaltic.eu
Informācija par projektu: https://
www.facebook.com/ExploreHANSA
Projekta koordinatore
Kokneses novada domē
Māra Bitāne,
mara.bitane@koknese.lv,
T.65133636

Izmantojiet iespēju pārbaudīt
savu veselību!
2016. gads Kokneses novada
iedzīvotājiem atnesis patīkamus
jaunumus medicīnisko pakalpojumu saņemšanā. Koknesē, Dainas
Eglītes ģimenes ārsta praksē, katru ceturtdienu pacientus pieņem
speciālisti pulmonologs un kardiologs.
Sarmīte Rode
"Domājot, kā pacientiem nodrošināt speciālistu pieejamību uz vietas
un pašreizējos apstākļos, kad ir ierobežotas iespējas ar valsts kvotu sistēmu,
mums ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar MFD Veselības grupas vienu no veselības centriem "Dziedniecība". Katru ceturtdienu manās prakses
telpās Kokneses novada iedzīvotājus,
gan cilvēkus no citiem novadiem
pieņem pulmonologs un kardiologs.
Pacientiem ir tikai nepieciešams sava
ģimenes ārsta nosūtījums un jāveic
pacienta maksa 4.27 eiro," – informē
ģimenes ārste Daina Eglīte.
Pulmonologs pieņem bērnus un
jebkura vecuma pacientus ar elpošanas
ceļu saslimšanām, obstruktīvu plaušu
saslimšanu (HOPS), ar pārslimotām
plaušu saslimšanām, ieilgušiem bronhītiem, kā arī astmas slimniekus. Izmeklēšanas laikā tiek veikta spirogrāfija – plaušu tilpuma pārbaude. Daina
Eglīte teic, ka šobrīd Aizkraukles medicīnas centrā pulmonologs vairs nepieņem un līdz ar to pacientiem jāmē-

ro ceļš uz Jēkabpils reģionālo slimnīcu
vai citur, tāpēc šeit ir brīnišķīga iespēja
veikt veselības pārbaudi un saņemt
speciālista konsultāciju.
Mūsdienu dzīves straujais ritms ir
ietekmējis cilvēku saslimšanu ar sirds
asinsvadu slimībām. Aizkraukles medicīnas centrā kardiologa pakalpojumi
vairs netiek piedāvāti, kā arī netiek
veikta ehokardiogramma. Daina Eglīte aicina ikvienu, kurš vēlas pārbaudīt
sirds veselību, vērsties pie sava ģimenes ārsta pēc nosūtījuma un jebkurā
no ceturtdienām apmeklēt kardiologu
viņas ģimenes ārsta praksē. Kokneses
novada praktizējošiem ģimenes ārstiem ir informācija par pieteikšanās
kārtību.
Vēl Dainas Eglītes ģimenes ārsta
praksē tiek domāts par cukura diabēta pacientiem, kuri varēs pieteikties uz
neirometriju. Ikdienā šis pakalpojums
pieejams Gaiļezera slimnīcā un Daugavpilī, bet šeit izbraukuma veidā 20.
aprīlī izmeklējumu pilnībā bez maksas un ģimenes ārsta nosūtījuma veiks
neirofiziologs. Pacienti aicināti pieteikties zvanot uz ģimenes ārsta praksi pa
tālruni 65161776.
Sākot ar 2015. gada janvāri MFD
Veselības grupas Mobilais mamogrāfs
dodas izbraukumos uz Latvijas novadiem, lai piedāvātu iedzīvotājiem
iespēju saņemt diagnostikas pakalpojumus, kas nav pilnvērtīgi pieejami
vietējās poliklīnikās. Pavisam nesen

šāds izbraukums bija arī Koknesē. Sadarbība ar MFD Veselības grupas Mobilo mamogrāfu šajā gadā turpināsies.
Lai veiktu mamogrāfiju, līdzi obligāti
ir jāņem Nacionālā veselības dienesta
vēstule – tad pārbaude ir bez maksas.
Ja vēstule nav līdzi, bet ir vēlme veikt
pārbaudi, jāzvana pa bezmaksas informatīvo telefonu 80001234, lai noskaidrotu savu vēstules numuru. Apmeklējot Mobilo mamogrāfu var veikt arī
citus rentgena izmeklējumus. Piemēram, ar ģimenes ārsta nosūtījumu var
pārbaudīt plaušu un locītavu veselību.
Jāseko līdzi informācijai, kas ir pieejama ģimenes ārstu praksēs.
"Visiem iedzīvotājiem atgādinu, ka
piedāvātie pakalpojumi ir ļoti laba iespēja tepat uz vietas pārbaudīt savu veselību, netērējot laiku un līdzekļus," –
atzīst ģimenes ārste Daina Eglīte. Trīs
iepriekšējie mēneši liecina, ka cilvēku
atsaucība ir bijusi pietiekami liela.
Nākot pavasarim, kad mūsu enerģija pamazām izsīkst, ģimenes ārste
ieteic visiem uzturā lietot vairāk zaļumus, palutināt sevi ar zaļumu kokteiļiem smutijiem, neaizmirst par dīgstu
diedzēšanu, jo dīgsti satur minerālvielas, kas sniedz nepieciešamo enerģiju.
Daina Eglīte mums novēl: "Vairāk būt
dabā, ļauties fiziskām aktivitātēm, bet
pats galvenais – katru dienu sākt un
pavadīt ar pozitīvām domām, priecīgām emocijām, dzīvot saskaņā ar sevi
un apkārtējiem! Lai viss izdodas!"

Rīga Plaza" aicina – atbalsti
arī Tu Likteņdārza draugu alejas
izveidi! Pievieno 14 001. bruģakmeni Likteņdārza draugu alejai!
Sintija Broka,
"Kokneses fonda"
Sabiedrisko attiecību un
mārketinga speciāliste
Kā mūsu visu kopīga dāvana Latvijai simtgadē Koknesē, uz salas Daugavā, tiek īstenots Likteņdārzs. Dārza
tapšana sākusies ar simbolisku ābeļu
alejas ceļa izveidi, kas ved uz tā centrālo daļu – amfiteātri pie Daugavas.
Kopš 2012. gada šo 200 metru garo
ceļu klāj bruģakmeņi ar Likteņdārza
atbalstītāju vārdiem. Šobrīd reģistrēts
13 721 bruģakmens ar Likteņdārza
draugu vārdiem, veidojot 30 metrus
no kopīgā draugu alejas ceļa. Pieņem
aicinājumu un pasūti bruģakmeņus
sev un saviem tuvajiem un šajā pavasarī varēsi tos redzēt jau Likteņdārzā!
Pievieno 14 001. bruģakmeni
Likteņdārza draugu alejai! No 7. līdz
27. martam nāc uz Likteņdārza draugu alejas izstādi modes un izklaides
centrā "Rīga Plaza" (otrajā stāvā pie
ēdināšanas zonas) un ziedo bruģakmeņus ar savējo vārdiem, piedalies
konkursos un laimē patīkamas balvas! No svētdienas līdz cetrutdienai
gaidīsim Jūs laika posmā no 11.00
līdz 16.00, piektdienas un sestdienās
no pulksten 11.00 līdz 18.00.
"Mēs esam priecīgi, ka varam atbalstīt tādu projektu kā "Likteņdārzs".
Likteņdārzs ir vērienīgs projekts, kas
paliks kā Latvijas vērtība gadu simtiem. Es uzskatu, ka ikkatrs cilvēks
šajā projektā var atrast sev ko īpašu
– novērtēt dārza dizainu vai sajust
tur esošo enerģiju, atstāt piemiņu par
savu vārdu, iegādājoties bruģakme-

ni, vienlaicīgi atbalstot "Likteņdārza
draugu alejas" izveidi, vai vienkārši
kopā ar ģimeni baudīt tur notiekošos
pasākumus," uzsver modes un izklaides centra Rīga Plaza mārketinga daļas vadītāja Urzula Spickus.
Rīga Plaza (www.rigaplaza.lv)
ir viens no lielākajiem tirdzniecības centriem Latvijā, kas apmeklētājiem atvērts kopš 2009. gada
31.marta. Tirdzniecības centrs ar
50 000 m2 lielu tirdzniecības un
izklaides vietu platību atrodas pie
Salu tilta, Mūkusalas ielā 71. Tirdzniecības centrā ir pārstāvēti Eiropā
populārākie modes, aksesuāru un
skaistumkopšanas zīmoli, tādi kā
Peek&Cloppenburg, H&M, Zara,
Reserved, Mango, Mohito, Stradivarius, Monton, Sinsay, Douglas Select, Rituals u.c. Izklaides iespējas
piedāvā kinoteātru tīkls Multikino
un izklaides centrs visai ģimenei
Fantasy Park. Modes un izklaides
centru pārvalda uzņēmums SIA
CBRE, kas ir pasaulē lielākais komercīpašumu pakalpojumu sniedzējs un investīciju uzņēmums (pēc
2014. gada ienākumu rādītājiem).
Uzņēmumā nodarbināti vairāk nekā
70 000 (neskaitot pārstāvniecības)
darbinieku, un tam ir 400 biroji visā
pasaulē, kas sniedz pakalpojumus
nekustamā īpašuma īpašniekiem,
investoriem un nomniekiem.
Likteņdārza draugu alejas izstādi
atbalsta modes un izklaides centrs
"Rīga Plaza", AS "Antalis", "St. Brothers Brand Agency", Rīga TV24,
LTV1, LTV7 un www.draugiem.lv.
Vairāk informācijas www.liktendarzs.lv. Seko mūsu aktivitātēm arī
sociālajos tīklos – www.facebook.
com, www.draugiem.lv, www.twitter.
com kā arī mūsu instagram kontam.

KURSI MEDNIEKIEM UN MEDĪBU VADĪTĀJIEM
Lai nodrošinātu novada ļaudīm iespēju iziet mednieku
kursus pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai,
"Latvijas Mednieku apmācību centrs" organizē
kvalitatīvus kursus mednieka un medību vadītāja
apliecības iegūšanai Koknesē.
Pieteikties pa tālr. 29282027 vai www.lmac.lv
Uzņēmums Koknesē
(mikro nodokļu maksātājs)
PIEDĀVĀ DARBU STRĀDNIEKAM
TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANĀ UN
UZTURĒŠANĀ.

T. 29119882.
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Kokneses novada domes budžets 2016. gadā
2016.gada 27.janvārī Kokneses novada domes sēdē deputāti
apstiprināja budžetu 2016.gadam. Šajā gadā Kokneses novada
pašvaldība strādās ar budžeta
deficītu. Ieņēmumi plānoti ap 6,6
miljoniem eiro, izdevumi – 7,1
miljons eiro.

Koknesē
Šogad Eiropas Savienības struktūrfondi pamatā ir galvenā iespēja
finansējuma piesaistei novada attīstībai, tāpēc 2016.gadā pašvaldība turpinās darbu pie jaunu projektu apzināšanas un sagatavošanas. Kokneses
novadā tiks īstenoti vairāki projekti
uzņēmējdarbības atbalstam, daudz
plānots paveikt uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides veidošanā.
Ar Zemkopības ministrijas izstrādātā projekta Valsts un ES atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā
"Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" atbalstu
uzņēmējdarbībai Kokneses novadā
paredzēts piesaistīt 880 tūkstošus eiro
(800 tūkstoši Eiropas naudas, 80 tūkstoši – pašvaldības līdzfinansējums).
Par šo naudu tiks rekonstruēti līdz 24
kilometri novada lauku grants ceļa.
Kopā ar Kokneses, Bebru un Iršu
pagastu iedzīvotājiem, lauksaimniekiem un pagasta pārvaldēm tika apzināti prioritāri pārbūvējamie grants
ceļi. Projektēšanas darbi jau sākti.
Uzņēmējdarbības atbalstam šogad tiks īstenots VARAM projekts,
kas paredz atjaunot un izbūvēt infrastruktūru rūpnieciskajās teritorijās. "Vēlamies sakopt teritoriju iepretim Kokneses novada domei tajā
ir izvietoti vairāk kā 10 uzņēmumi.
Nogriežoties no A6 šosejas Meliorācijas ielā, gājējs nokļūst uz ceļa braucamās daļas, un uz domes ēku, kurā
ir gan tūrisma informācijas centrs,
gan ārstu prakses, jāiet pa ceļa nomali," skaidro Dainis Vingris. "Tas
nav droši un gājēju celiņa izbūve
ir ļoti nepieciešama. Tā kā ceļš ved
arī uz rūpniecisko teritoriju, tad to
iekļausim šajā projektā. Plānojam
labiekārtot arī citas rūpnieciskās teritorijas novadā."
Koknesē plānots turpināt arī pagājušajā gadā iesākto ielu remontu.
Daugavas ielā pērn noasfaltēja ap 300
metru, šogad asfaltēsim 250 metrus.
Atjaunos un paplašinās arī aptuveni
300 metru garu posmu Indrānu ielā,

tiks izbūvēti vairāki stāvlaukumi pie
daudzdzīvokļu mājām. Katras ielas
remonts izmaksās aptuveni 40 tūkstošus eiro. Iepirkums par Daugavas
ielas pārbūvi ir noslēdzies un darbus
veiks uzņēmums SIA "Krustpils".
Daudz darba plānots paveikt piesaistot dažādu fondu finansējumu.
Lai varētu iesniegt pieteikumus, savlaicīgi jāizstrādā tehniskie projekti.
To pašvaldība jau dara – ir noslēgušies iepirkumi grants ceļu projektēšanai un rūpnieciskās teritorijas ceļu
un pievadceļu pārbūves projektēšanai, kā arī Kokneses pilsdrupu konservācijas un labiekārtošanas darbu
tehniskā projekta izstrādei (pilsdrupu konservācijai tiks piesaistīti ap
219 tūkstoši Eiropas naudas un 30
tūkstoši būs pašvaldības līdzfinansējums). Drīz tiks uzsākta tehnisko
projektu izstrāde Koknese estrādes
pārbūves un tūrisma centra jauno
telpu 1905.gada ielā 7 remontam un
labiekārtošanai.
2016.gadā plānots siltināt vairākas novada ēkas – Koknesē tā būs ēka
1905. gada ielā 7, kurā darbojas bibliotēka, vairāki vietējie uzņēmēji, ir
administrācija SIA "Kokneses komunālie pakalpojumi" un pasts. Finansējums šiem darbiem paredzēts no
ERAF fonda līdzekļiem. Nākotnē uz
māju 1905. gada ielā 7 plānots pārcelt
Kokneses Tūrisma centru, kas šajā
ēkā, būtu vieglāk pieejams Kokneses
novada apmeklētājiem.
Nelieli labiekārtošanas darbi paredzēti Kokneses parkā, pagastam
piederošajā teritorijā – celiņus atjaunos uzberot jaunu seguma kārtu,
pretī skolai pie dīķiem tiks nomainīti
soliņi, pie tūrisma apskates objektiem
izvietos informatīvās plāksnes.
Teritorijas labiekārtošanas darbi
paredzēti arī pirmsskolas izglītības
iestādes "Gundega" teritorijā – atjaunos celiņus (budžetā piešķirtie līdzekļi 10 tūkstoši eiro) un āra rotaļu
laukumus (5 tūkstoši eiro).
Pēc ainavu arhitektes Ievas Kalniņas pērn izstrādātā ainavas attīstības
plānojuma tiks labiekārtota Ilmāra
Gaiša Kokneses vidusskolas teritorija
(piešķirti līdzekļi – 14 tūkstoši eiro).
Remontdarbus veiks arī skolas iekštelpās — par aptuveni 80 tūkstošiem
eiro rekonstruēs sanitāros mezglus B
korpusā un izremontētas garderobes.
Šo darbu veikšanai plānots ņemt kredītu.
Ar 2016.gadu Kokneses novada
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Tīnei

Folkloras kopa "Tīne" Ilmāra
Gaiša Kokneses vidusskolā darbojas kopš 1991.gada. Šogad "Tīnei" –
apaļi 25!
Inguna Žogota,
folkloras kopas "Tīne" vadītāja

Tieši 26.februārī pirms divdesmit
pieciem gadiem pirmie "Tīnes" dalībnieki sanāca uz pirmo mēģinājumu. Pa
šiem gadiem izauguši un tautās aizgājuši daudzi. Daži bijušie "Tīnes" dalībnieki joprojām darbojas mūzikas jomā,
citiem – katram savas gaitas, bet stiprumu un tautas tradīciju izpratni viņi ir
saglabājuši.

sociālajā dienestā izveidota jauna
štata vieta – rehabilitētājs, kurš strādās ar sociālā riska ģimenēm, kurās
aug bērni. Novadā ir aptuveni 30
šādu riska ģimeņu. Līdz šim sociālā
dienesta rīcībā automašīnas nebija,
tāpēc šogad Sociālā dienesta darbinieku rīcībā tiks nodota novada domei piederošā automašīna ŠKODA
Octavia Combi, savukārt domē tiks
izsludināts iepirkums jaunas automašīnas iegādei.
Jau 2015.gadā Kokneses novada
dome kā projekta partneris iesaistījies apjomīgā triju valstu – Latvijas,
Igaunijas, Zviedrijas – Centrālā Baltijas jūras reģiona projektā "Hanzas
vērtības ilgtspējīgai sadarbībai –
HANSA", sadarbojoties ar Cēsu, Valmieras, Pārgaujas, Limbažu, Kuldīgas
pašvaldībām, Pērnavu, Vīlandi un
Zviedrijas partneriem "Inspiration
Gotland" un "Region Gotland". Kokneses novada domes budžets projekta īstenošanai triju gadu garumā
ir 104 000 eiro, 2016.gadā paredzēta
Kokneses tūrisma centra mājaslapas
uzlabošana, aprīkojuma iegāde gadatirgiem un izstādēm, mārketinga materiālu izstrāde, elektronisko tūristu
skaitītāju iegāde, pētījuma izstrāde
par Koknesi vēsturiskajā Hanzas savienībā.
2015.gadā Kokneses novada
dome noslēdza sadarbības līgumu
ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauku inženieru fakultāti,
kura ietvaros 2016.gadā LLU studenti veiks ainavas izpēti un izstrādās priekšlikumus teritorijai, kurā
iekļaujas Kokneses parks, Kokneses
pilsdrupas, dabas taka gar Daugavas
krastu līdz Likteņdārzam, kā arī tiks
izstrādāti priekšlikumi caurteces atjaunošanai ūdenstilpnē (Daugavas
atzars) ap Likteņdārzu.
Uzņēmējdarbības atbalsta un tūrisma infrastruktūras izveides pasākums būs arī laivu piestātņu izbūve
Daugavā. Par pašvaldības līdzekļiem
(no dabas resursa nodokļa) izbūvēs
divas piestātnes – līdzās estrādei un
Likteņdārzā, savukārt pilsdrupās esošo rekonstruēs.
Viens no ievērojamākajiem tūrisma objektiem Kokneses novadā ir
Likteņdārzs. Valsts tā ierīkošanas izdevumiem šogad piešķīra 110 tūkstošu
eiro lielu mērķdotāciju. 600 tūkstošus
Likteņdārzam ziedos kāds mecenāts
no Vācijas, ziedojumu šogad izmantos
administrācijas ēkas izbūvei.

2016.gada
26.februārī svinējām savu dzimšanas dienu ar
dziesmām, dejām,
rotaļām, praktisku darbošanos – gatavojām zirdziņus, jo PEPT tēma šogad ir
"ZIRGS". Cienājāmies ar kliņģeriem un
atcerējāmies dažnedažādus notikumus.
Paldies "Tīnes" bērnu vecākiem par
atbalstu un prieks, ka mūsu mājas visu
divdesmit piecu gadu laikā ir nemainīgas – Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola!
Sveiciens plašajai "Tīnes" saimei
dzimšanas dienā!

Bebros

Izglītība novadā

Bebru pagastā turpināsies ūdenssaimniecības sakārtošana, kas 2016.
gadā arī būs lielākais ieguldījums. Lai
to paveiktu, pašvaldība plāno ņemt
126 tūkstošus eiro lielu kredītu. Otrs
lielais ieguldījums Bebru pagastā būs
ielu apgaismojuma izbūve, kam tērēs
ap 20 tūkstošus eiro. Šovasar "Latvenergo" demontēs gaisa elektrības
līniju, vecie vadi tiks aizvietoti ar jauniem pazemes kabeļiem, tāpēc Bebru
pagasta pārvalde sadarbībā ar "Latvenergo" gatavo projektu jauna ielu apgaismojuma ierīkošanai. Lai ierīkotu
apgaismojumu vienlaicīgi visur, kur
tas Vecbebros nepieciešams, vajag
apmēram 60 tūkstošu eiro, tāpēc tas
tiks darīts pakāpeniski.
Pērnā gada novembrī par aptuveni 40 tūkstošiem eiro tika nopirkts
jauns traktors ar frontālo iekrāvēju
un sniega lāpstu, bet vecais traktors
nonāca Iršu pagastā, kur līdz šim pašvaldībai tāda nebija.
Bebru pagasta pirmskolas izglītības iestādē "Bitīte" plānots labiekārtot
teritoriju, lai novērstu ūdens uzkrāšanās problēmu pagalmā. Atvēlēta
arī neliela summa nojumes grīdu un
jumta remontam, kā arī fotoaparāta
iegādei. Bebru pamatskola par piešķirtajiem līdzekļiem pirks krāsaino
printeri un fotoaparātu, bet lielāka
summa – 1400 eiro – paredzēta divu
datorkomplektu iegādei. Tēlnieka
Voldemāra Jākobsona memoriālās
mājas – muzeja "Galdiņi" telpu izbūvei piešķirti 2500 eiro.

Izglītība nemainīgi gadiem veido lielāko daļu no izdevumiem, šogad tai atvēlēti ap 3, 5 miljoni eiro
jeb 50 % no plānotajiem izdevumiem. Tai skaitā valsts mērķdotācijas izglītības iestādēm 1,8 miljoni
eiro. Kokneses novadā ir astoņas izglītības iestādes – trīs vispārējās izglītības iestādes, divas pirmskolas,
internātskola–attīstības centrs, profesionālā vispārējās izglītības internātskola un mūzikas skola. Kokneses mūzikas skolai šogad atvēlēta nauda mūzikas instrumentu –
klavieru, flautas, akordeona, alta un
datora iegādei.
No šīgada janvāra budžetā brīvpusdienām 5.– 9. klases skolēniem
ieplānoti 54 tūkstoši eiro. Piecgadīgajiem un sešgadīgajiem novada pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņiem
– 9 tūkstoši eiro, savukārt 1.–4. klases
skolēniem brīvpusdienas sedz valsts,
vienai ēdienreizei piešķirot 1,42 eiro.
"Atalgojumu šogad pašvaldības
iestāžu darbiniekiem nepalielinājām,
lai gan tas būtu bijis nepieciešams,
piemēram, bērnudārzu tehniskajiem
darbiniekiem, diemžēl šogad to nevarējām," stāsta domes priekšsēdētājs.

Irši
Iršu pagastā 2016.gadā svarīgāko darbu izmaksas – katlu mājas
skursteņa nomaiņa budžetā nav nosaukta. Nauda visdrīzāk būs jāņem
no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Iršu komunālās saimniecības inventāru papildinās, nopērkot
rotējošo pļaujmašīnu (ap 2 500 eiro),
kā arī rezerves daļas jauniegūtajam
traktoram no Bebru pagasta.
Lai nebūtu jāpalielina uzturēšanās maksa sociālajā pansijā, pašvaldība ģimenes krīzes centram "Dzeguzīte" piešķīra papildu dotāciju 14
tūkstošu eiro apmērā. Tāpat "Dzeguzītes" ēku plānots siltināt, budžetā
tam paredzēta nauda tehniskā projekta izstrādei, savukārt siltināšanas
darbiem piesaistīs Eiropas projektu
finansējumu.

Novada svētki
Tāpat kā iepriekšējos gados,
veicinot kopīgu sadarbību, tiks atbalstītas novadā esošas biedrības
un sabiedriskās organizācijas. 2016.
gadā tiks turpināta sadraudzība ar
Hansas pilsētu Vitingenu. 2016.gadā
pašvaldība sava novada iedzīvotājus
priecēs ar tradicionālajiem svētku
pasākumiem Koknesē. 14.maijā visi
kopā celsimies no ziemas miega
"Sama modināšanas svētkos". 2.jūlijā liksim sirsniņas logā un visi kopā
priecāsimies gadskārtējos Kokneses
novada svētkos. Kokneses sporta
centrs visa gada garumā aicinās gan
mazos, gan lielos novada iedzīvotājus piedalīties dažādās sporta aktivitātēs, sacensībās un sporta spēlēs.
Bebru pagasts augusta beigās visus
aktīvos novada iedzīvotājus laipni
gaidīs uz ikgadējiem Bebru sporta svētkiem. Savukārt Iršu pagasts
savus novadniekus aicina uz jautru
līgošanu 23.jūnijā, kad tiks svinēta
Vācbaltu kolonijas izveidošanas 250.
gadadiena "Hirschenhof ".
Sagatavoja Dace Svētiņa
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Viss sākas ar pasaku!
"Kad viņa sāka spēlēt, putni apklusa un klausījās brīnišķīgajās skaņās,
bites un tauriņi lidinājās un dudināja
maigās melodijas." Arī mazie Kokneses Mūzikas skolas vijolnieki ir
dzirdējuši, kā spēlē Vijolīte Annas
Sakses pasakā. Par to varējām pārliecināties brīnišķīgā vijoļklases
prezentācijas koncertā 26. februāra vakarā Kokneses novada domes
zālē.
Sarmīte Rode
Daces Svētiņas foto
2016. gads ir iesācies Kokneses
Mūzikas skolas 25 gadu jubilejas zīmē.
Pagājušajā mēnesī izskanēja pirmais –
klaviermūzikas koncerts no iecerēto
koncertu sērijām piecu mēnešu garumā, bet februāris atnesa svētkus tiem,
kam tuva vijoļmūzika.
Vijoļklase Kokneses Mūzikas skolā sāka darboties 2008./2009. mācību
gadā skolotājas Marijas Vildes vadībā.
Trešo mācību gadu bērniem vijoles
spēlēt prasmi māca skolotājs Jānis Atslēga. Koncerts bija priecīga satraukuma brīdis mazajiem vijoles pavēlniekiem, viņu vecākiem un vecvecākiem,
vijoļspēles skolotājam Jānim Atslēgam
un visam Kokneses Mūzikas skolas kolektīvam. Uz pirmo vijoļklases koncertu bija ieradušies arī ciemiņi no Arvīda
Žilinska Jēkabpils Mūzikas skolas, Pāvula Jurjāna Mūzikas skolas un Mārupes Mūzikas un mākslas skolas.
"Viss sākas ar pasaku", koncertu
atklājot, sacīja Jānis Atslēga, bet Kokneses Mūzikas skolas direktore Silvija
Cīrule savā izteiksmīgajā lasījumā mūs
aizveda brīnumainajā Annas Sakses

pasaku pasaulē – tur, kur joprojām
skan Vijolītes spēlētās dziesmas.
Jānis Atslēga, iepazīstinot ar saviem audzēkņiem – desmit talantīgiem
jaunajiem māksliniekiem, katram veltīja uzmundrinošu smaidu un draudzīgu apskāvienu, lai viņiem būtu drošāk
kāpt uz skatuves. Skatītāju sirsnīgie aplausi apliecināja – pateicoties skolotāja
pacietībai un enerģijai, bērni savā muzikālā ceļa sākumā ir paveikuši daudz.
No tautas dziesmu melodijām,
latviešu komponistu skaņdarbiem un
ārzemju dižgaru radīto – tik plašs bija
mazo vijolnieku koncerta repertuārs.
Jāņa Atslēgas īsie un pasmaidīt rosinošie skaņdarbu pieteikumi koncerta
ritējumam piešķīra pavasarīgu sajūtu.
Mazajiem māksliniekiem klavieru pavadījumu spēlēja koncertmeistari Ilona Makareni, Jānis Bumbišs un Jānis
Atslēga. Deviņas skaisti tērptas meitenes un viņu vidū viens stalts zēns atklāja, kā viņu rokās spēj uzgavilēt vijolīte.
Lai čaklajiem vijoles klases audzēkņiem: Montai Bergmanei, Rūdolfam
Zvejniekam, Samantai Dardetei, Luīzei
Vasiļevskai, Helēnai Vildei, Paulai Vingrei, Annijai Strazdiņai, Undīnei Millerei, Danai Šiballo un Annijai Ermičai
izdodas piepildīt savus sapņus mūzikas
pasaulē!
Lielisks piemērs Kokneses Mūzikas
skolas vijolniekiem bija Arno Titova,
Pāvula Jurjāna Mūzikas skolas audzēkņa, virtuozais sniegums. Arno ir bijis
arī Jāņa Atslēgas skolnieks. Vijoļspēles skolotāja aicinātas bija arī viešņas
no Arvīda Žilinska Jēkabpils Mūzikas
skolas. Patīkams pārsteigums bija stīgu
instrumentu klases audzēknes Asna-

Vijoļklases skolotājs Jānis Atslēga un jaunie vijolnieki.

tes Višķeres priekšnesums. Asnate ir
koknesiete, Kokneses Mūzikas skolas
absolvente, kura trešo gadu šajā skolā
apgūst čella spēli. Arī Madaras Levinskas uzstāšanās atklāja, ka čells ir stīgu
instrumentu karalis. Kopā ar savām
skolniecēm bija pedagoģe Maija Kalniņa.
Skaists vijoļmūzikas baudījums
bija Jāņa Atslēgas un viņa kolēģes –
Mārupes Mūzikas un mākslas skolas
direktores Daces Štrodahas duetā izpildītais L.Bokerini "Menuets".
Koncerta noslēgumā uz skatuves
pulcējās jaunie vijolnieki, lai kopā ar

Pāvula Jurjāna Mūzikas skolas skolotāju Ilzi Kaspari, Mārupes Mūzikas un
mākslas skolas direktori Daci Štrodahu
un skolotāju Jāni Atslēgu skatītājiem
dāvātu Ž.Metallidi "Gredzentiņu" un
skaņdarbu ar trīs populārām vijoles
melodijām.
Sveicot koncerta dalībniekus Kokneses Mūzikas skolas direktore Silvija
Cīrule sacīja: "Sirsnīgs paldies jums,
mazie mākslinieki! Tā bija cienīga
Kokneses novada domes zāles iesvētīšana, jo šovakar bija pirmais koncerts
šajā zālē pēc vērienīga remonta. Pēc
pāris gadiem mēs sagaidīsim pirmo vi-

joļklases izlaidumu. Esmu pārliecināta,
ka nepaies ilgs laiks un mūsu skolā skanēs arī čells. Vislielākais paldies jums,
skolotāji, par mūsu jaunajai paaudzei
no sirds dāvātajām zināšanām!" Skolotājs Jānis Atslēga šajā vakarā saņēma
daudz sirsnīgu pateicības vārdu, bet
viņa kolēģe Ilze Kaspare pateica vissvarīgāko: "Koknesieši, jums ir laimējies ar
lielisku skolotāju!" Jaunajiem vijolniekiem vēl tāls un skaists ceļš ejams, lai
nepietrūkst drosmes un uzdrīkstēšanās, bet vecākiem lai izturība būt līdzās
ar savu atbalstu!
Uz tikšanos nākamajos koncertos!

Meteņu virpulī kopā ar draugiem!
Laikā, kad svinam garās atvadas no ziemas, kas iesākas ar Meteņiem un beidzas Pelnu dienā,
Kokneses kultūras nama jauniešu
deju kolektīvs ar savu vadītāju
Kornēliju Reisneri uz jauniešu
deju kolektīvu sadanci ciemos
gaidīja tuvus un tālus draugus.
Sarmīte Rode
27. februāra vakarā Kokneses
kultūras namā līksmā Meteņu virpulī
griezās Pļaviņu jauniešu deju kolektīvs "Daugaviņa" (vadītāja Ineta Reitere), Suntažu jauniešu deju kolektīvs
"Spāre" (vadītāja Aiga Jermaka) – ar
abiem deju kolektīviem koknesiešus
saista ilga draudzība, bet pirmo reizi Koknesē ciemojās vistālākā ceļa
mērotāji no Viļķenes – jauniešu deju
kolektīvs "Dīdeklis" ar vadītāju Baibu
Adamoviču un Rīgas Teikas vidusskolas jauniešu deju kolektīvs "Skabardzēni" un viņu vadītāja Arta Slica.
Savējie – kapela "Aizezeres muzikanti" (vadītāja Inese Skuja) pasākumu
kuplināja ar dzīvespriecīgām melodijām, bet vijolniece Monta Skuja
šoreiz lieliski iejutās arī danču vakara
vadītājas lomā. "Meteņos ir īstais laiks
sevi slavēt un lielīties arī dancojot!" –
aicināja Monta. Kornēlija Reisnere
teic, ka "Aizezeres muzikanti" ir liels
ieguvums Kokneses novada kultūras

dzīvē, bet Monta Skuja, Ilmāra Gaiša
Kokneses vidusskolas skolniece, ir ne
tikai talantīga vijoles spēlē, bet ir arī
skaistas balss īpašniece.
Pieci jauniešu deju kolektīvi –
tik krāsaini un dzirkstoši, kā ieausti
dzīpari meitu plīvojošos brunčos,
atklāja, ka, paaudzēm mijoties, latviešu tautas deja ir un paliks mūžīga vērtība. Par to vislielākais paldies
deju kolektīvu vadītājām, kuru sirds
darbs ir apliecinājums jauniešu dejas
mīlestībai.
Īpaši gribas uzteikt mūsējos –
Kokneses kultūras nama jauniešu
deju kolektīvu. Jauniešu deju kolektīvu sadanči Koknesē ir rīkoti vairākkārt rudens pusē. Pagājušā gada
rudenī nomainījies gandrīz viss dejotāju sastāvs, tāpēc tradicionālais
pasākums notika Meteņu laikā. "Jaunieši ir malači – īsā laikā viņi apguva
deju soļus," – savus dejotājus slavē
Kornēlija Reisnere.
Atšķirībā no citiem jauniešu deju
kolektīviem, "Skabardzēni" no Rīgas
dejoja savas bijušās vadītājas – dejas
pedagoģes, Latvijā pazīstamās horeogrāfes Artas Melnalksnes radītās
dejas. Pēc viņas pāragrās aiziešanas
mūžībā 2013. gadā, kolektīvu vada viņas skolniece un vārda māsa Arta Slica, bet jaunieši ar savu sirds degsmi
noteikti piepildīs ilggadējās vadītājas

Kokneses jauniešu deju kolektīvs un vadītāja Kornēlija Reisnere.

sapni – "noaust savu zvaigžņu segu".
Savukārt Suntažu jauniešu deju kolektīva "Spāre" vadītāja Aiga Jermaka,
kuras bērnības gadi pagājuši Bebru
pagastā, ir dejojusi Kornēlijas Reisneres deju kolektīvā un arī savas skolotājas iedvesmota, izvēlējusies kļūt
par deju kolektīvu vadītāju. "Es ļoti

Martā un aprīlī Kokneses bibliotēkā

Agitas Blaus foto izstāde "Mirkļi".

lepojos ar savu skolnieci Aigu!" – ar
gandarījumu teic pieredzes bagātā
deju skolotāja.
Pirms deju virpuļa dalībnieku
sumināšanas, Kornēlija Reisnere vispirms pateicās atsaucīgajiem skatītājiem par vēlmi būt kopā šajā vakarā.
Katrs jauniešu deju kolektīvs saņēma

koknesiešu sarūpētās piemiņas veltes.
Ar ovācijām tika uzņemta negaidītā
Meteņa ierašanās. Izrādās, arī viņš
ir liels dancotājs, jo uz vienu lustīgu
danci lūdza deju kolektīvu vadītājas.
Lai piepildās Meteņa vēlējums: "Ar
prieku sagaidīt pavasari un uzdancot
kopā ar labiem draugiem!"
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Valentīndienas koncerts Iršos

"Dāmām" nevar atteikt!

Iršos ik gadu notiek Valentīndienas koncerts, kuru tāpat
kā citas reizes organizēja vidējās paaudzes deju kolektīva
"Irši" vadītāja Inta Balode kopā
ar Iršu pagasta pārvaldi.
Ineta Riekstiņa,
Iršu pagasta kultūras darba
organizatore

Priecīgu ziņu saņēmis Kokneses amatierteātris. Valsts Kultūrkapitāla fonds (VKKF) no projektu konkursā "Amatierteātris"
iesniegtajiem 25 projektu pieteikumiem atbalstījis 15, to skaitā ir
arī Kokneses amatierteātra jauniestudējums "Dāmas".
Sarmīte Rode

Koncertā necerēti kuplā skaitā piedalījās novada pašdarbības
kolektīvi: Kokneses kultūras nama
dāmu deju kolektīvs "Tik un tā",
Vecbebru profesionālās un vispārizglītojošās internātvidusskolas jauniešu deju kolektīvs "Kāre",
Kokneses kultūras nama līnijdeju
kolektīvs "Crystalline", Kokneses
kultūras nama vidējās paaudzes
deju kolektīvs "Liepavots", Iršu pagasta sieviešu vokālais ansamblis,
Pērses sākumskolas deju kolektīvs
un Iršu pagasta vidējās paaudzes
deju kolektīvs "Irši".
Paldies par atsaucību dāmu deju
kolektīvs "Tik un tā", kurš Iršos uzstājās pirmo reizi.
Līnijdeju kolektīvs "Crystalline"
ar katru deju patīkami pārsteidza ar
vizuālo noformējumu un atsperīgu
deju soli. Šis deju kolektīvs jau vairākus gadus priecē Iršu skatītājus
Valentīndienas koncertos.
Jauniešu deju kolektīva "Kāre"
priekšnesumos virmoja jaunības
dzirksts un līksmība. Ar šo kolektīvu deju kolektīvam "Irši" ir izveidojusies cieša sadarbība.
Deju kolektīvi "Liepavots" un
"Irši" ir kā viena ģimene, jo abiem
kolektīviem vadītāja ir Inta Balode.
Pērses sākumskolas kolektīvs raitā
solī izdejoja trīs dejas. Bērni – tā
ir mūsu nākotne! Mums prieks,
ka aug jaunā paaudze Iršu dejotā-

Latviešu amatierteātru atbalstīšanai piešķirti 17 220 eiro. Koknesieši
jaunās dramaturģes Justīnes Kļavas
luga jauniestudējumam "Dāmas" saņems 600 eiro. Amatierteātra kolektīva vadītāja Inguna Strazdiņa teic,
ka mēģinājumi norit pilnā sparā. Izrādes scenogrāfs būs Ivars Noviks. Ja
viss labi veiksies, lugas pirmizrādi sagaidīsim jau pirms Jāņiem — agrāk,

Mīlestība un deja sader kopā!

Trešo reizi
"Gredzens gredzenā"

Iršu pagasta sieviešu vokālā ansambļa sveiciens dziesmā.

jiem. Iršu pagasta sieviešu ansambļa sniegumā skanēja dziesmas par
mīlestību. Kur dziesma – tur deja.
Mūs vieno mīlestība uz mūsu Iršu
pagastu. Koncertā suminājām "Irši"
deju kolektīva dalībnieku Jāni Kalniņu, kuram šajā dienā bija dzimšanas diena. Visi klātesošie viņam
nodziedāja "Daudz baltu dieniņu".
Paldies kolektīvu vadītājiem:
Kornēlijai Reisnerei, Sarmītei Plūmei, Ingai Ozoliņai, Valdai Kalni-

ņai. Paldies koncerta apskaņotājiem
Valteram un Normundam, kā arī
Līgai Riekstiņai par zāles noformēšanu. Īpašs paldies Intai Balodei par
koncerta scenārija sagatavošanu un
Iršu pagasta pārvaldei par finansiālo atbalstu.
Vakara noslēgumā visi varēja
izdejoties ballē, ko spēlēja grupa
"Sikspārnis".
Uz tikšanos nākošajos koncertos!

Romantisks pārgājiens uz Likteņdārzu
Kas gan var būt labāks par pastaigu svaigā gaisā ziemas vidū?!
12. februāra vakarā, gaisā virmojot tuvojošās Valentīna dienas
noskaņām, pulciņš koknesiešu,
kuri atsaucās aicinājumam doties
pārgājienā pa dabas taku uz Likteņdārzu, kopīgi izbaudīja ziemas
vakara burvību.
Sarmīte Rode
Jānis Bergmanis, tehniskais direktors Likteņdārzā, kurš arī bija šī pārgājiena iniciators, novēlēja ikvienam
pārliecināties, ka arī ziemas laikā ir
vērts doties pastaigā pa Likteņdārzu
un piedzīvot romantiskus mirkļus,
kad ābelīšu alejā un skatu terasē iedegas spožas gaismiņas.
Pārgājiens sākās no Kokneses parka vārtiem un cauri parkam aizvijās
līdz Kokneses pilsdrupām un luterāņu
baznīcai, no kurienes pa dabas taku
sparīgie gājēji nokļuva Likteņdārzā.
Romantiskā pastaiga izvērtās ne tikai

kā ziemas ainavas baudīšana, bet arī
kā neliela savu zināšanu pārbaude –
apstājoties pie kultūras un vēstures
objektiem pārgājiena dalībniekiem
nācās atbildēt uz Daces Svētiņas sagatavotajiem jautājumiem. Piemēram,
tikai retais zināja, ka "Fauna galvas"
autors ir mūsu novadnieks tēlnieks
Voldemārs Jākobsons. Pārgājiena dalībnieku vidū paši brašākie gājēji bija
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas
7.a klases skolēni ar klases audzinātāju Ingunu Ozoliņu, kā arī daži 6. un
9. klašu skolēni, kuri ar lielu interesi
piedalījās pareizo atbilžu atminēšanā.
Apstājoties pie Kokneses brīvdabas
estrādes izskanēja veltījums Daugavai
– kopīgi nodziedātā Mārtiņa Brauna
"Pērkons, Saule, Daugava". Daudziem
patīkams atklājums bija no dabas takas ieraugot cik skaisti tumšajā vakarā izgaismojas pilsdrupas un luterāņu
dievnams.
Par Likteņdārzā esošo vēsturisko bruģi un citiem mazāk zināmiem

faktiem klātesošajiem pastāstīja Valda Auziņa, "Kokneses fonda" valdes
priekšsēdētāja.
Pļaviņā pretī baznīcai iedegtais
ugunskurs un karstā piparmētru tēja
sasildīja mazliet nosalušos, bet ne
nogurušos 20 pārgājiena veicējus!
Nokļūstot skatu terasē, kā uz burvja
mājiena, iedegās gaismiņas, lai jaukajā gaisotnē būtu īstais brīdis sākt
lasīt mīlas dzeju! Paldies par drosmi
un atraktivitāti jaunākajiem pārgājiena dalībniekiem! Par izturību, drosmi
un apķērību viņi saņēma Likteņdārza
un Kokneses novada domes sarūpētās
balviņas.
Par godu pirmajam pārgājienam
pa dabas taku uz Likteņdārzu naksnīgajās debesīs uzvijās dzīvas uguns
liesmiņas.
Pavisam skaidri zināms, ka nākamais pārgājiens uz Likteņdārzu tiek
plānots aprīļa sākumā – laikā, kad
Daugavas krastos plauks pavasaris.
Ikviens būs gaidīts piebiedroties!

Bebru pagasts pēc 50 gadiem
Jau piekto gadu Bebru pamatskolā marta sākumā noritēja jaunrades
konkurss skolēniem "Mans lepnums
Bebru pagasts", pieminot tēlnieku
un skolotāju Voldemāru Jākobsonu.
Konkursa idejas autors un mecenāts
ir Voldemāra Jākobsona skolnieks
Andris Kristons no Liepājas. Šī gada

nekā ir paredzēts projektā.
Lugā ir kā stāstījums par trīs sieviešu — mazmeitas, meitas un vecmāmiņas savstarpējām attiecībām.
Režisore atklāj, ka jaunā luga turpina
jau iepriekš iestudētās izrādes "Metāla ziedi" attiecību tēmu. Izrādē lomas
atveido pieredzējušās amatierteātra
aktrises Aija Sproģe, Rita Čerkovska
un Liene Dareiko–Sinkeviča, kura
dublēsies ar teātra studijas audzēkni
Saniju Sonoru Jankovsku.
Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējumu Kokneses amatierteātrim
piešķirts pirmo reizi, bet Zemgales
plānošanas reģiona kultūras projektu
konkursā savulaik iegūts finansējums
gan izrādei "Tornis", gan pērn atzītajai labākajai izrādei Zemgalē "Gredzens gredzenā".

konkursa tēma bija "Bebru pagasts
pēc 50 gadiem", kurā darbu autori
tika aicināti jebkurā vizuālās mākslas
tehnikā iesniegt savu skatījumu par
to, kādu redz Bebru pagastu pēc 50
gadiem: infrastruktūra (ielas, celtnes,
apgaismojums …), zaļā zona, tehnika, cilvēki u.c.

23.martā Bebru pamatskolā notiks konkursa uzvarētāju apbalvošanas ceremonija, kurā pēc žūrijas
vērtējuma pirmo trīs vietu ieguvēji 1.
– 4. klašu un 5. – 9. klašu grupās saņems naudas balvas. Šajā pasākumā
piedalīsies un balvas pasniegs Andris
Kristons.

13. martā Kokneses kultūras
namā teātra cienītāji pēdējo reizi
aicināti noskatīties amatierteātra iestudējumu — Māras Svīres leģendu
"Gredzens gredzenā." Koknesē to
izrādīs jau trešo reizi un šī ir viena
no apmeklētākajām izrādēm. Tie,
kas iestudējumu redzējuši, var droši nākt vēlreiz, jo pirmoreiz Katrī-

nas lomā iejutīsies Kristīne Ozola,
bet Gertas lomā — Tija Spilberga
(viņa gan šo lomu pērn spēlēja Rīgā,
Latvijas amatierteātru iestudējumu
skatē "Gada izrāde 2015"). Režisore
Inguna Strazdiņa teic, ka šis būs kā
ģenerālmēģinājums pirms Lielvārdes amatierteātru festivāla, kurš notiks aprīlī.

Uz "Papardēm"
pēc smukuma!
Klāt pavasaris, kad daiļā
dzimuma pārstāves grib uzplaukt kā puķes! No pagājušā gada 1.decembra Bebru
pagasta "Papardēs" 3. stāvā
pagasta iedzīvotāji var apmeklēt frizētavu, kurā pieņem arī manikīre. Jaunas un
radošas speciālistes jums palīdzēs uzsmaidīt pavasarim!
Sarmīte Rode
"Papardes" atrodas pagasta
centrā un iedzīvotāji šajā ēkā ap- Anna un Linda.
meklē pasta nodaļu, Bebru pagasVajadzības
ta pārvaldi, Bebru pagasta bibliotēku, gadījumā varu sniegt konsultācijas
sociālās palīdzības istabu. Vienlīdz ērti matu kopšanā. Skaisti un veselīgi mati
un izdevīgi ir iegriezties arī jaunatvēr- ir katras sievietes rota!" – teic Linda.
tajā frizētavā.
Arī jaunieši un kungi laipni aicināti
Friziere Linda Strazdiņa jau vai- apmeklēt jauno frizētavu un iegūt morāk kā 16 gadus ir koknesiete. Sā- dernu griezumu!
kotnēji frizieres profesiju apguvusi
Frizētavas telpā jau trešo mēnesi
arodskolā, bet pagājušajā gadā savas pieņem arī manikīre Anna Zvejniece.
zināšanas un prasmes atjaunojusi fri- Tāpat kā Linda viņa iepriekšējā gadā
zieru kursos. Viņa ir dāmu un kungu daudz mācījusies un ieguvusi manikīfriziere.
res specialitāti. Anna ar ģimeni dzīvo
Šobrīd frizētavā "Papardēs" klien- Bebros, un uzskata, ka arī te uz vietas
ti ir gaidīti otrdienās, ceturtdienās un cilvēkiem ir jāsaņem pēc iespējas vaipiektdienās no pulksten 9 līdz 16, bet rāk pakalpojumu. Manikīres darbā viiespējams vienoties arī par citu sev izde- ņai nav konkrēts pieņemšanas laiks, bet
vīgu laiku, zvanot pa tālruni 26630505. darbs tiek plānots, klientiem iepriekš
Lindas darbavieta ir ne tikai Bebros, pierakstoties pa tālruni 20492531.
bet arī Rīgas rajona salonā "Leila". No Pakalpojumu klāstā ietilpst klasiskais
vieniem kursiem un semināriem uz manikīrs, nagu dizains un gēla lakas
nākamajiem, tos veiksmīgi apvienojot pārklājums, pedikīrs, izmantojot paraar darbu frizētavās – tā paiet Lindas fīna vanniņas iespējams veikt Spa proikdiena. Pavisam nesen viņa pabeigu- cedūras rokām un kājām. Laiks pavasi kursus skropstu krāsošanā, uzaču sarim pastiept pretī rokas ar košiem un
krāsošanā un korekcijā, sejas vaksācijā. glītiem nadziņiem!
"Nemitīgi cenšos papildināt zināšanas
Vēl tiem, kas nezina, jāatgādina,
jaunākajās tendencēs matu krāsošanā, ka frizētavai blakus telpā apmeklētājus
griešanā un frizūru veidošanā. Šajā pieņem profesionāla šuvēja. Tātad "Pasezonā dominē dabīgi toņi, brīvas, pardēs" var tikt pie jaunas frizūras un
gaisīgas lokas, vieglie un bio ilgviļņi. jauna tērpa!
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Kokneses Ģimenes atbalsta dienas centram 10.dzimšanas diena
Ar daudz laba vēlējumiem un
bērnu muzikāliem priekšnesumiem 12. februārī Kokneses Ģimenes atbalsta dienas centrs (ĢADC)
draugu un atbalstītāju lokā svinēja 10. dzimšanas dienu.
Sarmīte Rode,
Līvas Skābarnieces foto
2006. gada 10. februārī jaunais
Kokneses Ģimenes atbalsta dienas
centrs Vērenes ielā 1 vēra durvis apmeklētājiem kā pašvaldības struktūrvienība, bet ar 2011.gada 26.oktobri ir
kļuvis par Kokneses Sociālā dienesta
struktūrvienību. Daudzi Kokneses
bērni un jaunieši šo vietu sauc par otrajām mājām, kur interesanti pavadīt
brīvo laiku un iemācīties dažādas dzīves prasmes.
Mājīgajā un svētkiem greznotā svinību zālē ikviens varēja aplūkot nelielu
fotogrāfiju izstādi, kas vēstīja par krāsainākajiem mirkļiem desmit gados.
ĢADC savu ieguldījumu ir devušas
vairākas vadītājas: Marita Frīdmane,
Aija Rimša, Ieva Jankovska, Līva Skābarniece un Baiba Tālmane kā sociālais pedagogs – katra no viņām ar savu
radošumu ir atstājusi ko paliekošu. Arī
Sofija Tipaine un Dace Ēvalde, dienas
centra darbinieces no pirmās dienas,
ar lielu atbildību un sirds degsmi veic

savus pienākumus. Pavisam nesen, tikai ceturto mēnesi, šo darbu veic Dina
Bardinska. Kopā ar aktīvākajām dienas
centra apmeklētājām – Ilmāra Gaiša
Kokneses vidusskolas skolniecēm viņas bija sagatavojušas sirsnīgus priekšnesumus. "Bez sarunām ar sevi pašu
ir jānāk uz dienas centru…" izskanēja
improvizācija par Dona dziesmu "Pēdējā vēstule". Interesanti bija ieklausīties meiteņu domās par pavadīto laiku
dienas centrā. Daudzveidīgie pārgājieni, ekskursijas, radošās darbnīcas,
angļu valodas nodarbības trešdienās,
rosīšanās virtuvē ceturtdienās un vēl
daudzi citi notikumi veido spilgtāko
atmiņu virteni. Pasākuma viesi aplaudēja Annijas, kura dienas centru
apmeklē no četru gadu vecuma, un
Lauras priekšnesumam, kā arī ar prieku cēlās kājās, lai Annijas pavadībā
iemācītos vienkāršākos līnijdeju soļus.
Priekšnesumu noslēgumā meitenes
izteica savus vēlējumus dienas centra
dzimšanas dienā. Viens no tiem skanēja: "Lai arī mani bērni nāktu uz dienas
centru!"
Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris, sveicot Ģimenes
atbalsta dienas centru jubilejā, sacīja:
"Koknesieši labi atceras šo vietu kā
pasta ēku, kurā arī darbojās krājkase.
Pēc ugunsnelaimes 2004. gadā ēka

tika veiksmīgi atjaunota un mums ir
liels prieks, ka tajā skan bērnu balsis
un satiekas vairākas paaudzes." Domes
priekšsēdētājs pateicās par darbu iepriekšējām dienas centra vadītājām un
vēlēja tikpat radoši darboties jaunajai
vadītājai.
"Lai katra jauna diena, katrs jauns
mirklis dāvā laipnību un smaidu. Novēlu visu darīt ar prieku! Arī es pavadīto laiku dienas centrā atcerēšos kā jauku sadarbību ar organizāciju "Papardes
zieds", daudz radošām nodarbībām
un izzinošiem pārgājieniem," – sacīja
Baiba Tālmane, Kokneses novada Sociālā dienesta vadītāja. Sveicot savas
kolēģes, bijušās centra vadītājas, viņa
katrai veltīja pateicības vārdus. Līvas
darbības laikā izveidojās sadarbība ar
labdarības organizāciju ziedot.lv un
biedrību "Latvijas Sarkanais Krusts",
ar Aijas entuziasmu piedzima Māmiņu klubs un dienas centra bērni pirmo
reizi iepazina smilšu nodarbības. Savus sveicienus dzimšanas dienas gaviļniekiem bija atsūtījusi Ieva Jankovska
"Priecājos, ka turpinās iesāktās tradīcijas, kā viena no tām ir ēst gatavošanas prasmju apgūšana ceturtdienās.
Daudz jaunu radošu ideju un nemitīgu
izaugsmi!" – novēlēja Līva Skābarniece, kura par dienas centra vadītāju ir
bijusi visilgāk.

Dziesmu virpulis Koknesē
20. februārī, kad pāri Koknesei
traucās sniega virpulis, Kokneses kultūras namā mēs varējām
baudīt četru brīnišķīgu koru sadziedāšanos koncertā "Dziesmu
virpulis".
Sarmīte Rode,
Mārča Briškas foto
Mājinieki – Kokneses pagasta sieviešu koris "Anima" koncerta iesākumā atklāja, ka aprīlī svinēs savus pilngadības svētkus – 18. dzimšanas dienu, kad ciemos uz jubilejas koncertu
aicinās savus dziedošos draugus. "Mēs
tik ilgi gaidīt negribam!" – par uzaicinājumu bilduši vīru kora "Staburags"
vīri un rosinājuši uz kopīgu sadziedāšanos tikties jau februārī.
Sniegotajā ziemas dienā uz Koknesi ceļu mēroja Salaspils kultūras
nama "Rīgava" jauktais koris "Elpa" un
diriģents Ainārs Mēness, Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas
sieviešu koris "Stradiņi" ar diriģentu
Agni Augustinoviču un kormeistarēm
Ilzi Kalniņu un Vizmu Zandersoni no
Rīgas, kā arī pasākuma "vaininieki" –
Aizkraukles pilsētas kultūras nama
vīru koris "Staburags" ar diriģentiem
Māru Batragu un Aināru Mēnesi.
Šovasar, 4. jūnijā, Cēsīs notiks Latvijas sieviešu un vīru koru salidojums.
Uz šiem mazajiem dziesmu svētkiem
pošas arī kora "Anima" dziedātājas
un diriģente Lelde Kamzole–Gagaine, tāpēc viena no dziesmām – Alfrē-

Dzied "Anima".

da Kalniņa komponētā melodija ar
Skaidrītes Kaldupes vārdiem "Latgalē"
izskanēja no gaidāmā salidojuma repertuāra.
No tautas dziesmām līdz mūsdienu latviešu un ārzemju komponistu
radītiem skaņdarbiem – tik plašs un
daudzveidīgs bija šis dziesmu virpulis.
"Mēs esam jauns koris – jauna
"Elpa". Dziedam kopš pagājušā gada
oktobra un ļoti gribam dziedāt dziesmu svētkos Latvijas simtgadē," – klātesošos iepazīstināja diriģents Ainārs
Mēness. Tautas dziesma "Mazs bij tēva
novadiņis" bija viena no pērlēm viņu
dziesmu pūrā.
Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas sieviešu koris "Stradiņi" par sevi ar lepnumu teica: "Esam

uzticīgi savai profesijai un dziesmai,
jo visa pamatā ir mīlestība!" "Stradiņi" starp citiem koriem izcēlās ar to,
ka klausītājus priecēja tikai ar latviešu
tautas dziesmu apdarēm. Aizkraukles
pilsētas kultūras nama vīru koris "Staburags" jau ceļā ir savu 50 gadu jubileju, kuru tāpat kā Aizkraukles pilsēta, svinēs nākamajā gadā. Diriģente
Māra Batraga, izmantojot izdevība,
sacīja: " Meitenes, sūtiet savus vīrus uz
"Staburagu"! Mēs viņiem iemācīsim
dziedāt!" Tikpat vareni kā šajā vakarā
Koknesē, "Staburaga" vīru balsis skanēs koru salidojumā Cēsīs.
Koncerta noslēgumā visi četri kori
vienā lielā kopkorī vienojās dziesmās,
kas apliecina latviešu tautas gara spēku un stiprumu.

Jubilejas svinībās.

Aija Rimša savā apsveikumā sacīja:
"Desmit gadi ir kā solis ieejot pusaudža vecumā. "Ģimenes atbalsta dienas
centrs" – pats nosaukums izsaka tā
būtību – palīdzēt ģimenei. Lai šī nama
durvis vienmēr atvērtas iecerēm, kas
vainagojas ar jauniem projektiem un
lai nekad nepārstāj čalot prieks! Daudz
atzinīgu vārdu no klātesošajiem saņēma Sofija Tipaine un Dace Ēvalde.
Jubilārus – dienas centra kolektīvu un aktīvo bērnu pulciņu sveica arī
senioru klubiņa "Pīlādzītis" vadītāja

Marita Radvila un Lība Zukule, kura
īpašus sveicienus nesa no biedrības
"Latvijas Samariešu apvienība", pavēstot, ka ceļā pie jubilāriem ir dāvana –
jauns rakstāmgalds.
Sirsnīgā pasākuma noslēgumā visi
tika aicināti baudīt jubilejas kliņģeri,
bet bērniem ballīte vēl turpinājās ar
jautrām spēlēm un karaokes dziedāšanu.
Pirmie desmit gadi nosvinēti, lai
tikpat krāsainiem notikumiem bagāti
visi nākamie!

Valentīndienas pušķi
atnes uzvaru
10.februārī, atsaucoties uzaicinājumam piedalīties Kokneses un Pļaviņu starpnovadu Mājturības un tehnoloģiju konkursā "Valentīndienas pušķi
un dekori", Vecbebru Profesionālās un
vispārizglītojošās internātvidusskolas
9.klases skolēni Maija Komarovska,
Raisa Matīsa, Esēnija Marcinkeviča,
Veronika Benuševica, Gints Marcinkevičs, Miks Ozols un Rihards Skutelis
kopā ar mājturības un tehnoloģiju pedagogiem Žannu Malašenoku un Aldi
Pilienu devās uz Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolu piedalīties Valentīndienas pušķu un dekoru izgatavošanā.
Puiši iepriekš gatavoja mājas darbus – loga rotājumus un svečturi ar
sirsniņas motīvu, par ko ieguva atzinības.

Savukārt uz vietas meitenes gatavoja konfekšu pušķus, bet zēni griestos
iekārtu dekoru ar sirsniņās ierakstītiem klases meiteņu vārdiem, un lielu
sirdi ar svecītēm, kā arī logu dekoru–
sirsniņu ar kokgriezumiem.
Konkursantus idejiski atbalstīja
klases audzinātāja Jolanta Nīcgale–
Kondrāte.
Darbi tika vērtēti ar punktiem, un
mūsu skolas skolnieces – Maija Komarovska ieguva 1.vietu, Raisa Matīsa
3.vietu, Esēnija Marcinkeviča un Veronika Benuševica atzinību, savukārt
Gints Marcinkevičs ieguva 1.vietu, bet
Miks Ozols un Rihards Skutelis saņēma atzinības.
Informāciju sagatavoja
Aldis Piliens

Skolēnu brīvdienās, no 14. marta līdz 18. martam, biedrības
"Baltaine" Radošajā mājā Koknesē, Melioratoru ielā 1A
no plkst.10.00 – plkst.17.00
ATVĒRTO DURVJU DIENAS
(ieeja par ziedojumu 1,– eiro)
varēs iepazīties un spēlēt dažādas spēles
apskatīt un iegādāties dažādus amatnieku darbus
darīt praktiskus rokdarbus,
ja kāds vēlēsies, varēs mieloties ar pankūkām (1,– eiro)
Info: t.26575499 (Inguna)
ingunazogota@inbox.lv

LSK Kokneses novada nodaļas informācija
Turpinās Eiropas kopienas programma, kura paredz, ka trūcīgās personas un/vai trūcīgās ģimenes ar bērniem var saņemt šādu palīdzību:
• EK pārtikas pakas – 3 mēnešu intervālā 2 pakas uz katru ģimenes locekli.
• EK higiēnas preču pakas – ģimenēs ar bērniem, 1 paka uz katru bērnu 3 mēnešu intervālā.
• Ir beidzot atvestas EK Skolas piederumu pakas un somas – sākotnēji tiek dalītas tām trūcīgām ģimenēm ar bērniem (no 5–16.gadi)
kuriem trūcīgā izziņa bija derīga 2015.gadā no maija līdz decembrim (vienalga kādā periodā). Ja izziņa nav vairs saglabājusies –
interesējaties pie saviem sociālajiem darbiniekiem un saņemsiet izziņas kopiju.
!!! LSK Kokneses nodaļas SAPULCE 18.martā pl.15:00 Kokneses Sociālā dienesta zālē.
PALDIES visiem Kokneses novada iedzīvotājiem par līdzdalību LSK darbībā!!!
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Tētis skolā
"Mans tētis kopā ar mani vēro
cirka izrādi, kas atvesta uz Bebru pamatskolu. Man patīk joki, dzīvnieciņi,
bet vairāk par visu mani priecē tas, ka
man blakus sēd tētis, un klasesbiedri
mūs vēro.

gatavotais tāpat kā man. Pēc pusdienām mans tētis vairs nav vērotājs, viņš
jau darbojas pats. Mans tētis sacenšas
ar pārējiem putnu būrīša gatavošanā.
Cik viņš ir veikls un prasmīgs! Es lepojos ar savu tēti. Tagad, pēcpusdienā,

ieradušies arī vecāko klašu bērnu tēvi,
bet viņu bija mazāk.
Prieks, ka mūsu bērnu tēti ir tik
ieinteresēti un kuplā skaitā atsaucās
aicinājumam skolā pavadīt veselu dienu. Skolā pavadītais laiks, iespējams,

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Hennojam – neguļam
Kokneses bibliotēkā!
20. februārī pasākumā "Hennojam – neguļam" bibliotēkā bija
paredzēts dzert piparmētru tēju
un filozofiski runāt par mākslu un
rādot, kā top hennas zīmējums!
Ingrīda Grūbe,
Kokneses pagasta bibliotēkas
bibliotekāre
Tomēr jauniešu interese un atsaucība bija tik liela, ka tējai laika
nepietika, bet radošums un māksla
tiešām visu dienu valdīja bibliotēkā!
Asnate, rādot savu hobiju, iepriecināja apmēram 40 interesentus ar

Kamēr Asnates radītais hennas
zīmējums žuva, katrs varēja uzzīmēt
savu sapņu attēlu. Bija prieks, ka aktīvi iesaistījās arī zēni, atrodot sev vēlamo rotājuma tematiku (piemēram,
kobra)! Laiks paskrēja tik darbīgi un
ātri, ka nepaspējām iemācīties hennot sveces! Tādēļ nolēmām, ka tā
ir vēl vienas jaukas sestdienas kopā
darbošanās tēma!
Paldies bērniem par māku būt
pacietīgiem, mācēt interesanti kopā
pavadīt laiku un prast sarunāties!
Tas nemaz nav maz! Paldies Agnesei
Rušmanei par viesošanos, dāvaniņu

Tētiem labi izdevās pagatavot putnu
būrīšus.

Cik tas ir kolosāli, ka viņš nāk līdzi
arī uz mācību stundām! Tētis mācās
kopā ar mani. Kaut biežāk tā notiktu!
Es šodien jūtos pavisam citādi. Tagad
tētis uz mani skatās pa gabalu, jo es
dziedu skolas vokālajā ansamblī. Es
izteiksmīgi deklamēju dzejoli, ko iemācījos skatuves runas konkursam.
Es skatos, cik mans tētis ieinteresēti
raugās uz mūsu skolas vecāko skolēnu
prasmi soļot ierindā un dziedāt. Viņi
visi ģērbti baltās blūzēs un kreklos.
Cik labi viņiem izdodas iet svinīgā
gājienā, mainoties vietām, apkārt griežoties!
Tētis pusdieno kopā ar citiem tētiem. Viņi sēd pie vairākiem galdiem
un degustē Bebru pamatskolas pusdienas. Šķiet, tētim garšo mūsu pavārītes

Jaunā hennas māksliniece – Asnate.

gan man jāpagaida. Tētis pie kafijas tases kopā ar skolotājiem apspriež skolas jautājumus."
Apmēram tā domāja katrs no
Bebru pamatskolas mazākajiem skolēniem, kura tētis atbalstīja tradicionālo
skolas pasākumu "Tēva diena". Bija

palīdzēs labāk izprast sava bērna ikdienas slodzi, dienas kārtību, mācību
darba stilu.
Ar katru gadu Tēva dienas pasākums kļūst apmeklētāks.
Linda Šmite,
Dzintras Sniedzes foto

hennas zīmējumiem – katram pēc
vēlmēm un sajūtām, tika savs!
Lai darbošanās būtu vēl interesantāka, pasākuma apmeklētāji iepazinās ar hennas vēsturi, tās īpašībām
un izplatību, paši meklēja zīmējumus, iemācījās tos atrst internetā,
izvēlēties, atlasīt un izdrukāt (šīs iemaņas noder vienmēr!).

un padomiem! Paldies Asnatei par
uzņēmību – tā viņai bija laba komunikācijas skola. Asnate secināja,
ka darbs ar cilvēkiem prasa daudz
enerģijas, bet sniedz arī lielu gandarījumu!
Par šo pasākumu ieinteresējās arī
četri pieaugušie, kuri ļāvās radošuma
mirklim!

Vecbebri atkal finālā
18. februārī Smiltenes tehnikumā notika Latvijas profesionālās
izglītības iestāžu audzēkņu profesionālās meistarības konkursu "Ēdināšanas pakalpojumi" un
"Viesmīlības pakalpojumi" pusfināls.
Zinaida Bāra,
Vecbebru Profesionālās
un vispārizglītojošās
internātvidusskolas profesionālo
priekšmetu skolotāja
Konkursa galvenie mērķi – dot iespēju dalībniekiem parādīt zināšanas,
prasmes un iemaņas izvēlētajā profesijā, veicināt izpratni par profesionālās izglītības nozīmīgumu Latvijas
tautsaimniecībā, sekmēt profesionālās
izglītības attīstību, veicināt sadarbību
starp darba devējiem un izglītības iestādēm, iepazīstināt audzēkņus ar jaunākajām tehnoloģijām, kā arī – rosināt
pieredzes apmaiņu starp profesionālās
izglītības iestāžu audzēkņiem un pedagogiem.
Katru izglītības iestādi vai tās
struktūrvienību varēja pārstāvēt viens

audzēknis. Konkursā "Ēdināšanas pakalpojumi" par iespēju iekļūt finālā sacentās jaunieši no Priekuļu tehnikuma,
Valmieras tehnikuma, Mālpils profesionālās vidusskolas, Daugavpils Tirdzniecības profesionālās vidusskolas,
Aizkraukles profesionālās vidusskolas,
Rīgas Tūrisma un radošās industrijas
tehnikuma Preiļu teritoriālās struktūrvienības, Smiltenes tehnikuma Alsviķu
teritoriālās struktūrvienības, Smiltenes
tehnikuma, Rēzeknes tehnikuma, Vecbebru Profesionālās un vispārizglītojošās internātvidusskolas, Kandavas
Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālās struktūrvienības.
Konkursa uzdevums bija pagatavot
dzidro dārzeņu buljonu ar pastu. Pastas
mīkla un izstrādājumi no tās jāpagatavo konkursantam pašam. Otrs uzdevums –pagatavot pamatēdienu, kura
tapšanā jāizmanto laša fileja un topinambūrs, kā arī "melnās kastes" produkts– lillā kāposts, par kuru jaunieši
uzzināja tikai konkursa laikā, Katrs
ēdiens bija jāpagatavo divām porcijām un jāpasniedz vienlaicīgi žūrijai.
Ēdiena sastāvā kā minimums vajadzē-

ja iekļaut vienu cieti saturošu piedevu,
mērci un divus dārzeņus. Uzdevuma
veikšanai bija atvēlētas divarpus stundas.
Mūsu skolu konkursā pārstāvēja 4.
kursa audzēkne Aija Ruža un ieguva 2
vietu. Aija gatavoja Dzidro buljonu ar
divkrāsu ravioli konfektēm un medū
ceptu lasi ar divu veidu biezeņiem un
karstajiem salātiem. Grūtākais visiem
konkursantiem bija iekļauties noteiktā
laikā, jo neiekļaušanās gadījumā konkursants tiek pie žūrijas pēdējais. Līdz
ar to ēdiens zaudē kvalitāti. Aijai izdevās pierādīt savas prasmes darba organizēšanā, koncentrēšanās spējas, komunikācijas prasmes. Aija ir viena no
labākajām audzēknēm, ar kuru viegli
strādāt, jo jaunietei patīk sava izvēlētā
profesija, ir dzirkstelīte acīs un aizrautība, lai nokļūtu līdz mērķim. Padomus
un ieteikumus sniedza arī prakses vietā
restorāna "Port hotel" šefpavārs Uldis
Kreps un Ritvars Indriķis. Dodoties uz
šo konkursu, audzēkne gribēja pierādīt, ka ir augusi profesijā un var godam
aizstāvēt skolas vārdu, jo šis ir pēdējais
mācību gads Vecbebros. Novēlējums

Skolotāja Zinaida Bāra un Raimonds Zommers – restorāna "Kalķu vārti"
šefpavārs, žūrijas komisijas priekšsēdētājs, Aija Ruža– II vietas ieguvēja,Vecbebru
Profesionālās un vispārizglītojošās internātvidusskolas audzēkne, Haralds Saušs –
restorāna "Kaļķu vārti" pavārs, žūrijas komisijas loceklis.

Aijai – turpināt atrast un izkopt savu
rokrakstu kulinārijas mākslā.
26.februārā noskaidrojās visi finālisti, kuri sacentīsies Rīgas Tūrisma un
radošās industrijas tehnikumā. Savas
skolas pārstāvēs: Mācību centrs "Ri-

man", Vecbebru Profesionālā un vispārizglītojošā internātvidusskola, Jelgavas Amatniecības vidusskola, Kandavas tehnikums, Priekuļu tehnikums,
Rīgas Tūrisma un radošās industrijas
tehnikuma Preiļu struktūrvienība.

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Žūrijas eksperti iepazīst profesijas!
18. februāri Kokneses pagasta
bibliotēkas Bērnu nodaļā noslēdzās lasīšanas veicināšanas programma "Bērnu/Jauniešu un Vecāku žūrija 2015".
Antra Vasiļevska,
Kokneses pagasta bibliotēkas
Bērnu nodaļa
Kā ik gadu noslēguma pasākumā
bērni saņēma pateicības un balviņas
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stošiem vārdiem, kas arī bija galvenais
orientieris.
Žūrijas dalībnieki ir ļoti apķērīgi
un saprata, ka ir jāapciemo un jāiepazīst – Pasta darbinieki, Zobu tehniķis
un Katlu mājas kurinātājs.
Bērni ar "Lasītāju Mīļa" sagatavotajiem uzdevumiem tika galā veiksmīgi – atslēgas dabūja un tika gan
pie balvām un dāvanām, gan kliņģera.
Bet pats lielākais ieguvums, kā viņi

ieeja aizliegta", kas uzrakstīts uz visām
Kokneses katlu mājas ieejām. Un soli
pa solim redzēt, kā notiek kurināšana, pa īstam ieskatīties liesmu katla
iekšienē un saprast, kā siltums nonāk
dzīvokļos, bet galvenais, cik moderni
tas tagad notiek – ar datoru, kustīgām
grīdām un lepnumu, ka jaunais skurstenis ir unikālākais Latvijā.
Liels, liels paldies Zinaīdai Utānei,
Ligitai Vingrei, Jānim Bērziņam un

Iršu bērnos mīt
lasītprieks!
24. februāra pēcpusdienā
Iršu pagasta bibliotēkā valdīja
liela rosība. Bērnu un Jauniešu
žūrijas dalībnieki izvērtēja savu
darbību lasīšanas programmā.
Dace Grele,
Iršu pagasta bibliotēkas
vadītāja
Bibliotēka šo projektu atbalsta
jau 12 gadus un piedalīties gribētāju netrūkst. 2015. gadā 23 bērni un
jaunieši un 2 vecāki pusgadu cītīgi

cija lasīšanas programmu noslēgt ar
dalībnieku zīmējumu izstādi par mīļāko grāmatu. Pēc tam zīmējumi tiek
apkopoti glīti noformētās mapēs.
Pasākuma laikā eksperti ar interesi
tās apskatīja, priecājās par saviem zīmējumiem, meklēja vecāko brāļu un
māsu iepriekšējo gadu darbus.
Literārajās spēlēs atklājās, ka
eksperti savu pienākumu ir veikuši
ļoti atbildīgi un radoši.
Projektu neizdotos līdz galam
realizēt, ja bibliotēkai nebūtu atbal-

Par pasta vēsturi un ikdienu stāsta
Zinaida Utāne.

par paveikto darbu – izlasītām un novērtētām grāmatām.
Šogad noslēguma pasākums izvērtās citādāks – "Lasītāju Mīlis" bija nočiepis visas dāvaniņas, ieslēdzis kastēs
un paslēpis skapī aiz trim atslēgām, jo
"Mīlim" gribējās lasīšanas ekspertiem
sagādāt piedzīvojumu. Jāsaka, ka tas
viņam arī izdevās!
Lai dalībnieki iegūtu atslēgas, atslēgtu kastes un skapi, bija jāapciemo
trīs dažādu profesiju pārstāvji, jāiepazīstas ar viņu darba vietu un veicamajiem pienākumiem. Pēc tam pareizi
aizpildot profesijas aprakstu, čaklie
lasītāji no profesiju pārstāvjiem ieguva atslēgas, kuras "Lasītāju Mīlis" bija
tiem uzticējis.
Negantnieks bija atstājis tikai adreses un profesiju aprakstus ar iztrūk-

Visi ceļi ved uz bibliotēku!

Pie zobu tehniķes Ligitas Vingres.

paši atzina, bija profesiju iepazīšana.
Pasta vēsture un pastnieka ikdiena
nav no vienkāršajām. Zobu tehniķis
tiešām strādā kā juvelieris un celtnieks, jo izgatavo trešos zobus, tā, ka
tie izskatās kā īstie zobi. Nenovērtējama bija privilēģija tikt aiz durvīm ar
uzrakstu "Nepiederošām personām

Donatam Vasiļevskim, kuri piekrita
mūs uzņemt un izrādīt savas darba
vietas. Visiem žūrijas ekspertiem –
mazajiem un lielajiem ļoti, ļoti patika!
Tagad krājam spēkus nākamajam
lasīšanas maratonam, kas visticamāk
sāksies jau jūnijā.
Uz tikšanos!

lasīja un izvērtēja grāmatas, anketās atklāja savus iemīļotākos daiļdarbus, to autorus.
Bibliotēkā ir izveidojusies tradī-

stītāju. Liels paldies Pērses sākumskolas skolotājai Aijai Indriksonei
un Iršu pagasta pārvaldei par pārsteiguma balvām.

6. aprīlī no pulksten 10 – 13
Kokneses kultūras namā
Valsts asinsdonoru centra rīkotā

Donoru diena

Divus mēnešus svin Vinnija Pūka dzimšanas dienu!
Visu janvāri un februāri Kokneses bibliotēkas Bērnu nodaļā, atzīmējot Vinnija Pūka
90–to dzimšanas dienu, dažāda vecuma
bērni un jaunieši piedalījās bibliotekārajās
stundās un lasīšanas pēcpusdienā.
Antra Vasiļevska,
Kokneses pagasta bibliotēkas
Bērnu nodaļa galvenā bibliotekāre
Pie mums ciemojās PII "Gundega " bērni un
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas pirmo, piekto un sesto klašu audzēkņi. Visi kopā lasījām,
klausījāmies, stāstījām, zīmējām, analizējām
tēlus, rakstījām glābšanas zīmītes un vēl daudz
ko citu darījām, lai labāk iepazītu jubilāru, viņa
draugus un Vinnija Pūka stāstu autoru A.A.
Milnu.
Ja arī Tu ar klasi, grupiņu vai draugu kompānijā gribi atnākt, uzzināt vai nostiprināt zināšanas par autoriem, stāstu varoņiem, dabas
parādībām, putniem vai dzīvniekiem, pārbaudīt
savas spējas informācijas atlasīšanā un meklēšanā vai vienkārši atsvaidzināt savu lasītprieku,
tad droši nāc uz bibliotēku un visu sarunāsim.
Lai vairojas lasītprieks!

PII "Gundega" mazie
lasītājiem labs draugs ir
Vinnijs Pūks!
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Vismīļākās – kāzu tortes
Turpinām Kokneses Novada
Vēstis februāra numurā aizsākto
stāstījumu par vaļaspriekiem, kas
dzīves ikdienu dara krāsaināku un
arī saldāku.
Sarmīte Rode
Interviju ar trīs koknesietēm –
gardu brīnumu radītājām turpina vēl
viens stāsts, kura galvenā varone ir
Vineta Grinšpone no Bebru pagasta.
Viņai bērnībā radusies aizraušanās
ietekmējusi profesijas izvēli un tas ir
arī vaļasprieks, kas dāvā daudz saldu
mirkļu Vinetas ģimenei un draugiem.

Pirmā skolotāja mamma
Kā tu iemācījies cept kūkas?
Mana pirmā skolotāja bija mamma. Jau no bērnības atceros viņas ceptās garšīgās ruletes. Mācoties 5. klasē
palīdzēju viņai turēt mikseri, tad arī
radās vēlme mēģināt pašai kaut ko izcept. Kad bija klāt vasara un dārzā parādījās pirmās zemenes, bez mammas
palīdzības pirmo reizi izcepu biskvīta
ruleti ar zemenēm un putukrējumu.
Viss labi izdevās un tā pamazām sāku
iemācīties arvien ko jaunu.
Vai tā bija nejaušība vai apzināta izvēle savu profesiju saistīt ar
ēdiena gatavošanu?
Tā noteikti nebija nejaušība, man
gribējās iemācīties visu, kas jāzina, lai
pagatavotu gardu maltīti, it īpaši kūkas
un tortes. Mācoties Vecbebru sovhoztehnikumā mana lielākā autoritāte bija
skolotāja Karolīna Zvirgzdiņa, kuras
personība un izcilās zināšanas vēl vairāk pārliecināja par savas izvēles pareizību, bet studijas Latvijas Lauksaimniecības universitātē apliecināja, ka darbs
ar bērniem ir mans aicinājums.
Tavas darbadienas paiet Vecbebru Profesionālajā un vispāriz-

un pufīgai. Tās dekorēšanai neizmanglītojošā internātvidusskolā.
Esmu mājturības skolotāja, man ir toju greznus, veikalā nopērkamus deprieks, ka meitenes un zēni no 3. līdz 9. korus, bet izkausēju šokolādi vai izdoklasei ļoti gaida mājturības stundas, ku- māju ko citu. Labprāt lasu visu pieejarās mēs darbojamies ļoti radoši. Sākam mo informāciju par virtuves mākslas
no pašiem pamatiem – hiteigiēnas ievērošanas noteioli
kumiem virtuvē un soli
es
pa solītim virzāmies
uz ēdiena gatavošanu. No vienkāršiem
cepumiņiem tiekam arī līdz ruletēm. Priecājos, ka
bērni pastāsta, ka
mājās paši izcepuši pankūkas. Katra
viņu mazā veiksme man
Vinetas vaļasprieks – vissaldākās dāvanas.
ir kā mazi svētki.
noslēpumiem.
Vislabākā dāvana – torte
Vai tavu draugu un tuvinieku
Tavai ģimenei noteikti laimē- vēlmes mainās? Varbūt tev ir savs
jies, jo svētkos viņus palutini ar sal- kūku tops?
diem pārsteigumiem.
Jā, esmu novērojusi, ka ik pa laiJā, man nav ilgi jādomā, ko dāvi- kam kādu iemīļotu kūku izkonkurē
nāt, jo zinu, ka viņi dāvanā grib sa- cita. Pašreiz topā ir "Cielaviņa" un
ņemt katrs savu mīļāko kūku! Vecā- "Siera kūka".
kajam dēlam garšo siera kūka, jaunāUz kādiem svētkiem biežāk izkajam banānu kūka ar putukrējumu, nāk cept tortes?
bet mums abām ar meitu vismīļākā ir
Uz dzimšanas dienām un kāzām.
biezpiena cepumu kūka ar marmelādi, Cepot jubilāriem, piedomāju vai to
kas man garšo kopš bērnības.
saņems dāma vai kungs, vai arī gaviļVai cepot tortes pieturies pie nieks ir bērns, jo no tā ir atkarīgs torsen zināmām un klasiskām recep- tes noformējums. Reizēm kolēģes vai
tēm?
draudzenes palūdz izcept tortes saEs piekrītu tām saimniecēm, ku- viem vīriem. Vislielākais gandarījums
ras atzīst, ka mūsu vecmāmiņu recep- ir tad, ja pēc tam jubilāri piezvana un
tes ir izturējušas gadu pārbaudi un ir pasaka paldies!
vislabākās. Man tikai patīk variēt ar
biskvīta kārtu pildījumu: tajās mēdzu Šokolādes kūka iesācējiem
Vai ir gadījies kāds kuriozs galikt žāvētus ābolus ar putukrējumu,
konservētus persikus un daudz ko dījums, ko gribas atcerēties?
Atceros pagājušā gada vasaru, kad
citu.
Pārsvarā cepu Lauku tortes. Uz- viss notika caur asarām un smiekliem.
skatu, ka īstai Lauku tortei jābūt biezai Labi draugi bija palūguši izcept vi-

ņiem kāzu torti. Bija karsta un tveicīga diena. Kad torte trīs stāvos bija
gatava, to man vajadzēja nogādāt līdz
viesu mājai Aizkraukles pusē. Kopā
ar draudzeni devāmies ceļā. Es pie
auto stūres, bet viņa uzraudzīja dārgo
vedumu. Mašīnā nedarbojās kondicionieris, tuvojoties Koknesei, tortes
krēms sāka kust, lai arī draudzene to
centās lēnām griezt uz riņķi. Labi, ka
biju tālredzīga un biju paņēmusi līdzi
sagatavotu krēmu. Nonākot viesību
vietā, ņēmām visu nost un sākām torti
"būvēt" no jauna. Mums par laimi visu
paspējām! Nekad neaizmirsīšu savu
mīļāko cepto kāzu torti, kuru cepu uz
sava brāļa Armanda kāzām. Man ļoti
patīk cept tieši kāzu tortes. Vienmēr
īpaši piedomāju par tiem jaunajiem
cilvēkiem, kuri sāks kopīgu dzīves
ceļu.
Izstāsti recepti kūkai, ar kuru
varētu tikt galā arī iesācēji!
Tā ir šokolādes kūka, kuras biskvītam nepieciešamas 5 olas, 125 g
cukurs, 125 g milti, 1–2 ēdamkarotes

kakao pulveris. Krēma pagatavošanai
vajadzīgs: viena kārba kondensētais
piens, 200 g sviests, 2 ēdamkarotes kakao pulveris, 1–2 ēdamkarotes olīveļļa. Visu saputo viendabīgā masā.
Olas saputo ar cukuru, tad pievieno miltus un kakao, visu samaisa. Masu lej formā un cep 180 grādu
temperatūrā līdz gatavībai. Atdzisušu
sadala 2–3 daļās un starp kārtām smērē sagatavotu krēmu. Kūku dekorē ar
riekstiem un šokolādes drumstalām.
Krēma pagatavošanai vajadzīgs: viena kārba kondensētais piens, 200 g
sviests, 2 ēdamkarotes kakao pulveris,
1–2 ēdamkarotes olīveļļa. Visu saputo
viendabīgā masā.
Tavs vēlējums šajā pavasarī visām meitenēm un sievietēm!
Būt par sievieti nav viegli, tāpēc
novēlu neaizmirst dzīvē pielietot savu
sievišķību un šarmu, nepagurt nespēkā dēļ neskaitāmiem darbiem un
pienākumu kalniem, dzīvot ar prieku
un gandarījumu par sevi un saviem
tuvajiem!

Informācija sociālā dienesta klientiem par "Lāses kausa" pirmā posma
atlases sacensības volejbolā
bankas kontu pārskatiem
Sociālā dienesta klientiem, kuri
vēršas sociālajā dienestā pēc sociālās
palīdzības pabalstiem vai sociālajiem
pakalpojumiem, ir jāaizpilda iztikas līdzekļu deklarācija par pilniem
pēdējiem trīs kalendāra mēnešiem,
kurā jāuzrāda šo mēnešu laikā gūtie
ienākumi. Parakstot iesniegto iztikas
līdzekļu deklarāciju, klients apliecina,
ka ir sniedzis pilnīgas un patiesas ziņas.
Kopš šī gada 1.februāra, kad Labklājības Ministrija savā mājas lapā ir
ievietojusi atgādinājumu par to, ka
klientam, kurš vēršas Sociālajā dienestā pēc sociālās palīdzības vai sociālajiem pakalpojumiem, kuru piešķiršanai nepieciešams izvērtēt materiālo
situāciju, ir jāiesniedz bankas konta
pārskats par pēdējiem pilniem trim
kalendāra mēnešiem, sociālajā dienestā visiem klientiem tiek pieprasītas
banku kontu pārskatu izdrukas. Tikai

pēc tam, kad sociālais dienests ir pārliecinājies par klientu ienākumiem,
tiek pieņemts lēmums par nepieciešamās sociālās palīdzības piešķiršanu.
Šī gada 24.februārī Latvijas Pašvaldību savienības padomniece veselības un sociālajos jautājumos aicināja
uz videokonferenci, kuras laikā bija
iespēja sīkāk iepazīties ar AS "Swedbank" internetbankā ieviesto jauno
iespēju klientiem, kuri ir pašvaldību
Sociālo dienestu klienti. Jaunais risinājums ļauj nosūtīt savu konta pārskatu, kas ir apstiprināts ar bankas
«e–Zīmogu», uz pašvaldības Sociālā
dienesta e-pastu. Labklājības Ministrija uzskata, ka, izmantojot internetbankas piedāvātās iespējas, ievērojami
būtu atvieglota gan sociālo dienestu
klientu, Sociālo dienestu, gan arī pašu
banku darba ikdiena, jo cilvēkiem
nebūtu personīgi jāiet uz banku pēc
papīra formāta dokumentiem. Tādē-

jādi Labklājības Ministrija aicinājusi
arī citas bankas tuvākajā laikā izvērtēt
iespējas ieviest šādu atvieglotāku sistēmu sociālā dienesta klientiem.
Kokneses pagasta sociālā dienesta
klientiem bankas kontu pārskatus no
internetbankas ir iespēja gan izdrukāt,
gan nosūtīt uz sociālā dienesta e-pastu Kokneses sociālā dienesta publiskās
interneta pieejas punktā Vērenes ielā
1, Koknesē. Bebru pagasta un Iršu
pagasta klientus aicinām to darīt pagastu bibliotēkās, kurās arī ir nodrošināta bezmaksas interneta piekļuve.
Savukārt, ja klientam nav internetbankas pieslēguma, tādā gadījumā ir
jāiesniedz bankas apliecināta konta
izdruka. Iepriekšminētais attiecas arī
uz klientiem, kuriem ir konts pasta
norēķinu sistēmā (PNS).
Kokneses novada domes
Sociālā dienesta vadītāja
B.Tālmane

Kokneses novada represētie aicina skolēnus
piedalīties konkursā
Kokneses novada politiski represēto nodaļa aicina novada izglītības
iestāžu skolēnus piedalīties konkursā, uzrakstot savas pārdomas par
jautājumiem: 1. Ko tu zini par 1949.
gada 25.marta notikumiem Latvijā;

2. Kā šo datumu piemin tavā ģimenē
un skolā. Darbi līdz 21. martam jāiesniedz savas skolas vēstures skolotājam vai klases audzinātājam, kuriem
lūgums darbus iesniegt Kokneses
novada politiski represēto nodaļai,

zvanot pa tālruni 26423431.
Bebru pamatskolā 22. martā pulksten 14 vecākajām klasēm notiks vēstures stunda, kura skolotāja Ieva Puniņa
uzaicinājusi piedalīties Kokneses politiski represēto nodaļas biedrus.

25.februārī Aizkraukles novada
sporta centrā norisinājās 2016. gada
"Lāses kausa" pirmā posma atlases
sacensības volejbolā. Par tiesībām sacensties lielajā finālā, kas norisināsies
Rīgā, Skonto hallē, 9. aprīlī cīnījās
novadu skolu volejbola komandas
no Aizkraukles, Kokneses, Bebriem,
Skrīveriem un Neretas.

Zēnu un jauniešu konkurencē
uzvaru izcīnīja Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas sportisti, bet abās
meiteņu vecuma grupās pārākas bija
Aizkraukles novada ģimnāzijas volejbolistes. Visu četru vecuma grupu
uzvarētāji dosies uz lielo finālu Rīgā.
Turam īkšķus par brašajiem Kokneses volejbolistiem!

Kokneses Tūrisma centrs sadarbībā
ar LTSA (Latvijas Tautas Sporta Asociācija)
aicina uz pārgājienu "Nūjo Kokneses dabas takā" 3.aprīlī.
Pulcēšanās pie Kokneses sporta centra plkst. 10.30.
Dalība pasākumā un nūju noma bez maksas!
Informācija un pieteikšanās pa
tālr: 29275412, 65161296 vai turisms@koknese.lv

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
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Koknesē aktīvi darbojas "Daugavas Vanagi Latvijā"
"Daugavas Vanagi Latvijā"
Kokneses nodaļa savu darbību
sāka 1992. gadā. No 2013. gada
Kokneses nodaļu vada Jānis Mārtinsons. Marta sākumā, tiekoties
ar dažiem nodaļas biedriem, noritēja saruna par paveikto un nākotnes iecerēm.
Sarmīte Rode
"Daugavas Vanagi Latvijā" Kokneses nodaļai ir sava mājvieta Kokneses
pagasta "Teiksmās", kur vienā no telpām notiek pasākumi un sanāksmes,
kā arī pateicoties nodaļas biedram un
māksliniekam Pāvilam Karpam ir izveidota neliela ekspozīcija par paveikto
24 gadu garumā.
"Šīs organizācijas pirmsākumi
meklējami Cēdelhemas karagūstekņu nometnē Beļģijā pēc Otrā pasaules
kara. To dibināja bijušie Latviešu leģiona kareivji ar mērķi palīdzēt latviešu bijušajiem karavīriem un viņu ģimenēm.
Tās galvenie uzdevumi bija pulcēt latviešus visā pasaulē vienotas tautas kopības saglabāšanai, palīdzēt grūtības
nonākušiem tautiešiem un citi. Arī mēs
darbojamies kā savstarpējās aprūpes
organizācija un mūsu galvenais mērķis
ir labdarība – palīdzēt bijušo leģionāru
tuviniekiem Kokneses novadā, kā arī
stiprināt nacionālo pašapziņu sabiedrībā, rosināt neaizmirst mūsu tautas likteņgaitas. Nodaļas biedri darbojas brīvprātīgi un bez atlīdzības," – stāsta Jānis

Mārtinsons. Lieli nopelni Kokneses
nodaļas izveidē un saliedēšanā pieder
pirmajam vadītājam Gunāram Ozolam
un Arnoldam Vabulim, Jānim Parolim,
Voldemāram Zālītim, Ilmāram Ābolam, Viktoram un Ritai Vērdiņiem.
Vairākus gadus nodaļu vadīja Inese
Šāle no Skrīveriem. Daudzi no biedriem, bijušajiem leģionāriem, aizsaukti
mūžībā. Šobrīd gadu ziņā dižākais ir 94
gadus vecais nodaļas biedrs, bijušais leģionārs Arnolds Vabulis. Nodaļas arhīva saglabāšanā un noformēšanā daudz
paveicis Pāvils Karps.
"Katru gadu Kokneses nodaļas
biedri 16. martā – leģionāru piemiņas dienā rīko atceres pasākumus pie
Kokneses kultūras nama. Arī šajā 16.
martā pulksten 17 aicinām uz piemiņas brīdi, lai pieminētu latviešu karavīrus," teic Jānis Mārtinsons. Viņš nodaļas biedru vārdā pateicas par ilggadēju atbalstu Kokneses novada domei.
"Daugavas Vanagi Latvijā" Kokneses nodaļas biedri vienmēr piedalās
Koknesē organizētajos atceres pasākumos 25. martā un 14. jūnijā, kā arī
Lāčplēša dienā un Latvijas valsts svētkos. Ik gadu viņi dodas uz atceres pasākumiem Lestenē un Morē, ceļš itin
bieži ved uz Rīgu – "Daugavas Vanagi
Latvijā" visu nodaļu kopsapulcēm, lai
apspriestu svarīgākās aktualitātes.
Patriotiskā audzināšana sākas ģimenē un turpinās skolā. Kokneses nodaļas biedre Dzidra Ķīle stāsta, ka 90.

Jānis Mārtinsons, Dzidra Ķīle un Pāvils Karps.

gadu vidū Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā aktīvi darbojušies "Daugavas
Vanadzēni" skolotāju Ārijas Pētersones
un Ingrīdas Frīdenbergas vadībā. "Žēl,
ka šādas aktivitātes vairs nenotiek.
Viens no bijušajiem "Vanadzēniem"
Māris Vērdiņš ir kļuvis par mūsu nodaļas biedru," teic Dzidra Ķīle.
"Daugavas Vanagi Latvijā" Kokneses nodaļas biedri ir uzņēmušies
atbildību par Kokneses kapsētās apbedīto leģionāru un citu tēvzemes
aizstāvju, kuriem vairs nav tuvinieku,
atdusas vietām. "Kad aizbraucam uz
Atradzes kapiem, paiet vismaz trīs
stundas, kamēr visu izdarām," stāsta
Dzidras kundze.
Pagājušajā gada vasarā, uzzinot,
ka Baznīcas kapos apglabāts Lāčplēša
Kara Ordeņa kavalieris Jānis Filipsons,
koknesieši naski ķērās pie darba, lai
pamesto kapavietu sakoptu. Lāčplēša
dienā arī Jāņa Filipsona atdusas vietā

pēc daudzu gadu
aizmirstības dega
sveču liesmiņas.
Gandrīz ikvienam nodaļas biedram ir savs dzimtas
stāsts par tuviniekiem, kuriem Latvija nav bijusi tikai
vārds, bet tās vārdā
uz tēvzemes altāra
ziedots mūžs.
Jāņa Mārtinso- "Teiksmās" – Kokneses nodaļas mājvietā. No kreisās: Jānis
na tēvs Teodors Mār- Mārtinsons un Pāvils Karps – draugi un domubiedri.
tinsons bijis Latviešu
"Mums patīk darboties, nejūtam
leģiona 19.divīzijas kareivju rindās, vairs gadu nastu, jo esam kādam vajapiedalījies Kurzemes cīņās. Dzidras dzīgi," atzīst Dzidra Ķīle.
Ķīles vectēvs Donāts Bucenieks atduJānis Mārtinsons aicina: "Daugasas Lestenes Brāļu kapos. Pāvila Karpa vas Vanagi Latvijā" Kokneses nodaļā
vectēvs Jēkabs Karps – Kokneses svēto var iestāties ikviens, kurš vēlas palīapustuļu Pētera un Pāvila pareizticīgās dzēt īstenot biedrības mērķus. Ļoti
draudzes mācītājs bijis ārsts, skolotājs vēlētos redzēt mūsu vidū jauno paun skautu vadītājs Koknesē
audzi!"

Telpu spēles Bebros
21. februārī Bebru pamatskolas sporta zālē pulcējās Bebru pagasta iedzīvotāji, kurus bija uzrunājuši vārdi – novuss, šautriņas un
dambrete.
Artis Zvejnieks,
sporta organizators Bebru
pagastā
Bija patīkams pārsteigums, ka atnākušo cilvēku skaits mērojās ap 20,
pie tam pa brīžam atnāca klāt vēl kāds,
kas nebija varējis ierasties uz sākotnējo laiku. Jaunie atnācēji tika laipni iekļauti sarakstos, jo sportošana noritēja
draudzīgā un nesteidzīgā gaisotnē.
Par pasākuma centrālo kodolu
pieaugušo grupai drīz izvirzījās novuss, dalībnieki pie 4 galdiem to spēlēja ar lielu dedzību. Katru partneru
sacensība notika līdz 2 uzvarētiem
setiem. Novuss notika arī bērnu grupā, citreiz pie 2 galdiem, citreiz pie
viena. Brīžos, kad galdi bija brīvāki,
roku izmēģināja arī mazākie (tie, kam
patiesībā galds būtu jāuzstāda sprīdi
zemāks), arī viņiem šī jaunā spēlē likās
ieinteresējoša.

Bērnu grupai lielākās cīņas notika
pie dambretes lauciņiem un šautriņu
mešanā. Katrs varēja paspēt gan izspēlēties, gan ar aizrautību mest šautriņas, gan izskraidīties pa sporta zāli.

Sasniegtie rezultāti:
Novuss bērniem (līdz 14 gadu
vecumam)
• meiteņu grupā 1. vieta – Evai Tomaševskai; 2. vieta – Leldei Sīpolai,
• zēnu grupā 1. vieta – Jurim Tomaševskim; 2. vieta Zintim Miltinānam; 3. vieta Jurim Bitenbinderam.
Novuss pieaugušajiem
• sieviešu grupā 1. vieta Lībai Zukulei (daudzas spēles spēlēja vīru sacensībā),
• vīru grupā 1. vieta Jurijam Tomaševskim; 2. vieta Jānim Rudzītim;
3. vieta Aigaram Blitsonam. (novusa
sacensībā vēl aktīvi cīnījās Viesturs
Mozga, Ēriks Mozga, Renāts Cīrulis.)
Dambretes rezultāti:
• meiteņu grupā 1. vieta Evai Tomaševskai; 2. vieta Katei Kondrātei; 3.
vieta Annijai Dumpei (vēl aktīvi spēlēja Lelde Sīpola un Amanda Kosma-

Paldies par atsaucību spēļu dalībniekiem!

čevska),
• zēnu grupā 1. vieta JurimTomaševskim; 2.vieta Jurim Bitenbinderam;
3.vieta Andrejam Zvejniekam (grupā
vēl sacentās Deivids Dzerkalis, Ritvars
Ancāns).
Šautriņu (dārta) mešanas rezulāti:
• meiteņu grupā 1. vieta Amandai
Kosmačevskai; 2. vieta Evai Tomaševskai; 3. vieta Katei Kondrātei,

• zēnu grupā 1. vieta Andrejam
Zvejniekam; 2. vieta Jurim Bitenbinderam; 3. vieta Kristeram Karlsonam,
• sieviešu grupā 1. vieta Lībai Zukulei,
• kungu grupā 1. vieta Jurijam Tomaševskim; 2. vietu dala Jānis Rudzītis
un Viesturs Mozga; 3. vieta Renātam
Cīrulim.
Turpmākai novusa apguvei spēles

galds, kauliņi, kijas pieejami "Pagastmājā" (virs Daces Graudas ģim. ārsta
prakses telpām) – iepriekš saskaņojot.
Paldies dalībniekiem par kuplo
apmeklējumu un sportiski draudzīgo gaisotni! Paldies Kokneses sporta
centram par galdu nodrošināšanu un
Bebru pamatskolai par sporta zāles
telpām! Pateicība citiem, kas palīdzēja
pasākuma tapšana un norisē!

Mūzikas skolas pūšaminstrumentu
klases prezentācijas koncertā. Būdams īsts džentlmenis viņš savām
orķestra meitenēm gaidāmajos svētkos dāvāja smaržīgas narcises.
Tie, kas dzied, saglabā mūžīgu
jaunību! Jauktā kora "Alaine" un diriģentes Silvijas Cīrules dziesmotais
sveiciens bija kā dzirkstošs pavasara
pieskāriens. "Alaines" repertuārā ir
ne tikai latviešu komponistu darbi.
Leģendārā amerikāņu dziedātāja

Elvisa Preslija dziesmas, kas reiz
iekaroja sieviešu sirdis, šajā vakarā
visiem pavasara svētku svinētājiem
dāvāja "Alaines" dāmu un kungu
balsis.
Līnijdejotāju kolektīva dalībnieces (vadītāja Inguna Ozoliņa) un
flamenko dejotājas (vadītāja Gundega Lojāne) atklāja, cik daudz ugunīgas kaisles un pavasarīga prieka
var izteikt dejā.
Vilksim košu zelta jostu ap-

kārt savu tēvu zem’! – raitajā dejas
solī aicināja Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas 7. – 9. klašu deju
kolektīvs, kurā dejo arī daži Bebru
pamatskolas zēni (vadītāja Laima
Antoneviča). "Cimdu polkā" brašie
dejotāji apliecināja – deja var būt
tikpat līksma kā pavasara atnākšana.
Paldies visiem koncerta dalībniekiem par dāvātajiem ziediem
dziesmā, dejā un mūzikas skaņās!

Visi ziedi tikai jums!
Kokneses pašdarbības kolektīvu koncerts 5. martā Kokneses
kultūras namā bija vislabākā dāvana daiļajām dāmām pavasara
svētkos!
Sarmīte Rode
Kokneses pūtēju orķestris nepārspējamā un enerģijas pārpilnā
Ziedoņa Puķīša vadībā domās aizveda uz saulainām dienvidu zemēm,
kur skan tango un katra melodija

teic: "Sieviete, tu esi skaistākā starp
puķēm!" "Raimonda Paula dižās
jubilejas gadā mēs vēl vairāk spēlējam Maestro skaņdarbus," – atklāja
orķestra vadītājs. Skatītāju aplausu
pavadījumā skanēja labi pazīstamas
un dvēseli saviļņojošas melodijas no
mūzikla "Zaļā jumprava". Ziedonis
Puķītis, izmantojot izdevību, improvizētās reklāmas pauzēs atgādināja, ka visiem koncerta skatītājiem
jābūt kopā arī 12. martā – Kokneses
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"Iršu kausi – 2016"
27. februārī norisinājās tradicionālās volejbola sacensības veterāniem " Iršu kausi – 2016 ". Uz klasiskā volejbola spēlēm bija ieradušās
gan vīriešu, gan sieviešu komandas
no dažādiem Latvijas novadiem.
Sieviešu konkurencē 1. vietu
ieguva kurzemnieces – Talsu volejbolistes (Inga Frīdenberga, Ingrīda

Vladislavs Laba, Modris Vilcāns,
Ingus Marenis, Māris Belorags),
otrie Litenes vīri, trešo pozīciju ieņēma rīdzinieki – komanda KASH.
Par labākajiem turnīra spēlētājiem tika atzīti Ļena Ceplīte un
Guntars Joksts (Irši). Speciālo balvu – aizsaulē aizgājušā bijušā volejbolista Arkādija Trukša piemiņai

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Ralfam un Edijam Eidukiem
godalgas Latvijas čempionātā
Madonā, "Smecersila" trasē, 13.
un 14. februārī notikušais Latvijas
čempionāts bija vienas no pirmajām sezonas sacensībām distanču
slēpošanā, kā arī FIS (Starptautiskās
slēpošanas federācijas) Latvijas čempionāta otrais posms, kur ar labiem
panākumiem piedalījušies Ralfs un
Edijs Eiduki no Kokneses novada.
Pirmajā sacensību dienā Ralfs Eiduks, veicot 1,7 km sprintā klasiskajā stilā, vīriešu grupā (VE) ieguva 3.
vietu, bet savā vecuma grupā (V20)
izcīnīja 1. vietu. Otrajā dienā 1,5 km
distancē slidsolī Ralfam VE grupā 2.
vieta, bet V20 grupā godam nopelnīta zelta medaļa.
13. februārī Edijs Eiduks 1,1 km
sprintā klasiskajā stilā V14 grupā
ieguva 3. vietu, arī nākamajā dienā

5 km slēpojumā slidsolī Edijam bija
trešais labākais rezultāts. Pavisam

nedaudz – sekundes simtdaļa viņu
šķīra no sudraba godalgas.

Patrīcijai Eidukai 21. vieta Jaunatnes
ziemas olimpiskajās spēlēs
Iršu vīri – vislabākie!

Kalniņa, Gunita Ķīvīte, Ļena Ceplīte, Marija Zaricka, Aiga Fogele), otrās Jelgavas spēlētājas, trešajā vietā –
Litenes sieviešu komanda.
Vīriem saspringtajā fi nālspēlē
uzvaru guva mājinieki – iršēnieši
(Aivars Dambītis, Guntars Joksts,

veltīto kausu "ar cieņu pret visu, ko
dari", ieguva Saulkrastu komandas
dalībnieks Sandis Blumbergs.
Klasiskā volejbola sezona veterāniem turpināsies ar startu
LSVS 53. sporta spēlēs 19. martā
Valmierā.

"Kokneses sporto"
5. pasākumā tiek
spēlēts volejbols
29.februārī notika kārtējais
"Koknese sporto" pasākums,
kurā tika spēlēts volejbols. Par
sporta veidu šoreiz nevarēja balsot, jo pasākums notika reizē arī
piedalīšanās vispasaules zibakcijā "Vēl viena diena volejbolam".
Akcijas ietvaros cilvēki tika aicināti spēlēt volejbolu, aizvadot
klasiskā volejbola spēles vienu
setu līdz 29 punktiem.
Dāvis Kalniņš,
Kokneses sporta centra direktors
Uz "Koknese sporto" 5.pasākumu
bija ieradies rekordliels dalībnieku
skaits – 38 spēlēt gribētāji. Ņemot
vērā sporta veida specifiku, dalībnieki tika sadalīti divās grupās. 24 dalībnieki tika iekļauti pieaugušo grupā,
bet pārējie 14 bērnu grupā. Pieaugušie tika sadalīti 4 komandās, kas tālāk
aizvadīja viena apļa turnīru, bet bērni
izspēlēja paraugspēli un pēc tam tika
aicināti piedalīties arī papildvingrinājumā, kur labākie ieguva balvas no

Kokneses sporta centra.
Volejbola turnīrā šoreiz labākā
bija kapteiņa Ivara Māliņa komanda,
kuras sastāvā spēlēja Ingars Kļaviņš,
Kalvis Vaivods, Raivis Viļums, Jānis
un Otto Bērziņš. Otro vietu šoreiz
ieguva Jurģa Rēķa komanda, kuras
sastāvā bija Ivo Kokins, Tomass Miglāns, Gustavs Grīslis, Mareks Koļesņikovs un vel kāds puisis, kur priekšā
nestādījās. Trešajā vietā Ellas Strazda komanda, ar partneriem Sintiju
Stivriņu, Daci Kļaviņu, Andi Benušēvicu, Mareku Kazakovu un Nauri
Seļiverstovu. Visbeidzot ceturto vietu
ieguva Anetes Slokas komanda, kuras sastāvā cīnījās Tomass Gercāns,
Edmunds, Ralfs, Kaspars un Ģirts
Lasmanis.
No mazajiem vēlamies atzīmēt,
ka kārtējo reizi bija ieradušies Kristers Bite un Henrijs Kalniņš, kas
līdz šim ir vienīgie, kas apmeklējuši
pilnīgi visus "Koknese sporto" pasākumus. Nākošais "Koknese sporto"
pasākums jau 14.martā.

"Pīlādzītis" mācās
dzīvot veselīgi
Senioru klubiņā "Pīlādzītis" 17.
februārī viesojās ģimenes ārste Daina
Eglīte un pastāstīja par jaunumiem
medicīnas pakalpojumu saņemšanā
2016. gadā. Klubiņa biedri jau vairākus gadus pēc kārtas reizi gadā rīko

tikšanos ar Dainu Eglīti, lai iegūtu
jaunu informāciju un iedvesmotos
dzīvot arvien veselīgāk. Šajā reizē Eglītes kundze a aicināja iemācīties vingrojumus muguras sāpju novēršanai
un tās stiprināšanai.

Jaunatnes ziemas olimpiskajās spēlēs Norvēģijas pilsētā Lillehammerē Latvijas komandas sastāvā veiksmīgi startēja Patrīcija
Eiduka, Aizkraukles novada sporta skolas audzēkne, Ilmāra Gaiša
Kokneses vidusskolas 9. klases
skolniece. Patrīcija, sekojot vecāko brāļu sasniegumiem, ir kļuvusi
par trešo olimpieti savā ģimenē.
Sarmīte Rode
Patrīcija kā viena no jaunākajām
dalībniecē startēja 1998.–2000. gadā
dzimušo grupā. 1. februārī viņai apri-

tēja 16 gadu. Startējot kopā ar 39 dalībniecēm piecu kilometru distancē
brīvajā stilā ar intervāla startu Patrīcija ieguva 21. vietu.
Mūsu novadniecei izdevās apsteigt otru Norvēģijas pārstāvi, sudraba medaļas ieguvēju sprintā no
Krievijas, kā arī Vācijas, Ukrainas,
Austrijas, Polijas sportistes.
Ingus Eiduks stāsta: "Sākumā
šķita, ka mums nav lielu izredžu.
Bija liels prieks un pārsteigums, ka
Patrīcijai izdevās apsteigt sportistes
no Norvēģijas, Vācijas un vēl citām
valstīm."

Patrīcija 1,4 kilometru distancē
sprintā klasiskajā stilā izcīnīja 30. vietu, bet slēpošanas krosā 1,5 kilometru
distancē 37. vietu – tā ir jauna disciplīna, kurā ar distanču slēpēm jāslēpo
pa dažāda augstuma pauguriem, tajā
ir arī slaloms, jālec no tramplīna, jāskrien kalnā. Patrīcija teic, ka spēļu
laikā gūtā pieredze ir kā jauns izaicinājums turpināt iesākto ceļu sportā.
Eiduku ģimene pateicas Kokneses novada domei par sniegto finansiālo atbalstu, lai Patrīcija veiksmīgi
piedalītos Jaunatnes ziemas olimpiskajās spēlēs.

Telpu futbolisti izcīna Vairogi AB kausu un
2.vietu ANČ telpu futbolā
18.februārī Aizkraukles sporta centra norisinājās Vairogi AB
kausa izcīņas finālspēles telpu
futbolā, kur piedalījās arī Kokneses komanda. Koknesieši kvalificējās kausa izcīņai, jo bija ieguvuši 2.vietu Aizkraukles novada
čempionātā telpu futbolā.
Dāvis Kalniņš,
Kokneses sporta centra
direktors
Gintas Grincēvičas foto
Pusfinālā Koknesei pretī stājās
komanda no Skrīveriem ar kuru
šogad tikušies jau bijām divreiz.
Regulārajā sezonā pretinieks vienreiz tika pieveikts ar 6:1, bet otrreiz
fiksēts neizšķirts 0:0. Šo spēli abas
komandas iesāka līdzīgi, bet vadībā
izvirzījās Koknese, kuras labā vārtus
guva Dāvis Kalniņš. Otrajā puslaikā
turpinājās visnotaļ līdzīga spēle, līdz
kādā no ātrajiem uzbrukumiem rezultātu nostiprināja Kārlis Beikerts,
panākot 2:0, kas arī bija spēles rezultāts. Tālāk Koknesi gaidīja finālspēle
pret Aizkraukli, kas negaidīti pusfinālā bija pieveikusi Pļaviņas.
Spēle iesākās ar nelielu Aizkraukles pārsvaru, bet Koknese spiedienu izturēja un izlīdzināja spēles
gaitu. Pirmajā puslaikā precīzs bija
koknesietis Ritvars Kalniņš, kurš ļoti
precīzi sita un panāca pirmā pus-

laika rezultātu 1:0. Otrajā puslaikā
cīņa turpinājās tikpat sīva, bet atkal
precīzs bija Ritvars, kurš panāca jau
2:0. Pēc neilga brīža Ritvars piespēlēja Dāvim Kalniņam, kurš panāca
rezultātu 3:0 un mača liktenis praktiski bija izšķirts. Brīdi vēlāk gan
Aizkrauklei vienus vārtus izdevās
atgūt, kad bumbu savos vārtos ieraidīja koknesietis, bet tas arī bija
viss. Līdz spēles beigām Koknese
droši noturēja pārsvaru un izcīnīja
Vairogi AB kausu. Tāpat arī atgādināsim, ka Koknese izcīnīja 2.vietu
Aizkraukles novada čempionātā telpu futbolā, bet Ritvars Kalniņš bija
rezultatīvākais turnīra spēlētājs ar 9
gūtiem vārtiem. Sešus vārtus turnī-

ra laikā Kokneses komandā sakrāja
Ilmārs Kalniņš, pa pieciem Didzim
Bērziņam, Dāvim Kalniņam un
Andrejam Pavļenkovam, pa diviem
Kārlim Beikertam un Kristapam Kovaļevskim, bet pa vieniem Dimam
Krupenkinam un Reinim Kuzmas.
Komandas vārtus visās spēlēs sargāja Egīls Baltcers, kurš turnīrā ielaida
vismazāk vārtus – tikai 13. Tāpat
Koknese bija rezultatīvākā komanda kopā ar Pļaviņu komandu, katra
gūstot 36 vārtus.
Kokneses komanda arī saka lielu
paldies turnīra organizētājam Uģim
Benjavam, un tiesnešiem Fjodoram
Gičkam un Jurim Benjavam par
veiksmīgo sacensību norisi.

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Aktualie sporta pasākumi
12.marts
plkst. 11:00
12.marts
plkst. 9:30
14.marts
plkst. 18:45
19.marts
plkst. 10:00
3.aprīlis
plkst. 10:00
23.marts
26.marts
plkst. 10:30
23.aprīlis
3.maijs
28.maijs
25.jūnijs

Vidzemes čempionāts telpu futbolā
2007.g. dzimušiem zēniem
Sērsnas rallijs. Tiekamies no 9:30–10:00 pie
V.Jākobsona muzeja "Galdiņi"

Futbols

Kokneses sporta
centrs

Slēpošana

Bebru pagasts

"Koknese sporto" 6.pasākums

Foršās stafetes

Kokneses zolmeistars

Zolīte

Komandu sacensības galda tenisā

Galda teniss

I.Gaiša Kokneses vidusskolas sacensības peldēšanā

Peldēšana

Kokneses novada Ģimeņu sporta diena

Dažādi

Velo / Moto diena Mežaparkā
Sacensības Skeitparkā stadionā
Pludmales volejbola sacensību atklāšana
Futbola diena

Pludmales volejbols
Futbols

Kultūras pasākumu plāns
11.marts
pkst.19:00
11.marts
plkst.12:00
12.marts
plkst.15:00
13.marts
plkst.14:00
16.marts
plkst.17:30
18.marts
plkst.21:00
20.marts
plkst.14:30
21.marts
plkst 6:25
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Kokneses sporta
centrs
Kokneses sporta
centrs
Kokneses sporta
centrs
Kokneses peldbaseins

Vecbebri
Vecbebri
Vecbebru stadions
Vecbebru stadions

Jaunā latviešu spēlfilma PELNU SANATORIJA, ieeja 2 EUR.

Kokneses kultūras
nams

Sieviešu dienai veltīts pasākums.

Iršu klubs

Kokneses mūzikas skolas Pūšaminstrumentu klases prezentācija,
ieeja brīva
Kokneses amatieru teātra izrāde Māra Svīre "GREDZENS GREDZENĀ",
ieeja 2 EUR. Pirmoreiz: Katrīnas lomā – Kristīne Ozola,
Gertas lomā – Tija Spilberga

Kokneses kultūras
nams

LIELDIENU DARBNĪCA. Mācīsimies dziesmas, dančus, rotaļas, darināsim
saulītes, Ieeja 2 EUR
ATPŪTAS VAKARS KOPĀ AR GRUPU "GINC UN ES". Ieejas maksa: 4
EUR, pasākuma dienā 5 EUR. Biļešu iepriekšpārdošana un galdiņu rezervēšana kultūras namā
Baltinavas teātra PALLĀDAS teātra izrāde Danskovīte "SIEVASMĀTES
BIZNESS". Ieeja 3 EUR, biļešu iepriekšpārdošana no 1.februāra
Lielās dienas saules gaidīšana. Līdzi jāņem krāsotas olas, pūpoli, zīda
lakats, dzērvenes, sāls, pašdarinātas šautriņas, pīnītes, apaļi rauši, vecie
Jāņu vainagi

21.marts
plkst.19:00

Lielās dienas sadziedāšanās vakars. Kopā ar koklētāju dziedāsim paši
savam priekam. Dalības maksa 2 EUR

24.marts
plkst.17:00

Piemiņas brīdis politiski represētajiem

Kokneses kultūras
nams
Radošā māja,
Koknese,
Melioratoru 1a
Kokneses kultūras
nams
Kokneses kultūras
nams
Baznīcas kalns
Radošā māja,
Koknese,
Melioratoru 1a
Pie Kokneses
kultūras nama

27.marts
plkst.12:00

Māsu LEGZDIŅU koncerts "SIRDS PILNA PRIEKA", ieeja 3 EUR, biļešu
Kokneses kultūras
iepriekšpārdošana. Politiski represētajām personām ieeja brīva. Ielūnams
gumus var saņemt pie Lības Zukules
LIELDIENU JAMPADRACIS. Programmā: šūpošanās, olu ripināšana, mīklu
minēšana, fotosesija pie zaķiem, Lieldienu zaķa groza rotāšana un piepilKokneses parks
dīšana (līdz jāņem zaļumi, burkāni, āboli, dekoratīvas oliņas u.c.). Lieldienu
ieskandinās folkoras grupa "Urgas". 12:00 pulcēšanās pie skolas vārtiem!
Radoša māja,
DANČU VAKARS, dalības maksa 2 EUR.Vēlams nākt ar deju partneri. MāKokneses,
cīsimies jaunus un atkārtosim vecos dančus. Ļoti gaidīti arī muzikanti!
Melioratoru 1a
Bebros, muzeja
LIELDIENU JAMPADRACIS
"Galdiņi" pagalmā

27.marts
plkst.12:00

Visi mīļi aicināti uz lustīgu, jautru LIELDIENU svinēšanu!

Pie Iršu muižas
klēts "Magazina"

Režisora Renāra Vimbas jaunā spēlfilma ES ESMU ŠEIT, ieeja 2 EUR

Kokneses kultūras
nams

24.marts
plkst 17:30
27.marts
plkst.12:00
27.marts
plkst.17:00

30.marts
plkst.19:00
30.marts
plkst.17:00
31.marts
plkst. 17:00
2.aprīlis
10.00
2.aprīlis
plkst.15:00
3.aprīlis
12:00
2.aprīlī
plkst.16:00
8.aprīlis
plkst.19:00
9.aprīlis
plkst.16:00
13.aprīlis
plkst.9:30 un
16:00
15.aprīlis
plkst.18:00
21.aprīlī
plkst.19:00

Labdarības pasākums "Sēd uz sliekšņa pasaciņa"

Kokneses novada domes sociālais dienests
AICINA PASTĀVĪGĀ DARBĀ
SOCIĀLO REHABILITĒTĀJU
Galvenie darba pienākumi:
• Īstenot klienta sociālo aktivizāciju;
• Veicināt klientu sociālo iemaņu veidošanu, atjaunošanu vai
saglabāšanu;
• Sadarboties ar valsts vai pašvaldības institūcijām, sabiedriskām
organizācijām vai konfesijām klienta interesēs;
• Strādāt sociālā darbinieka vadībā un atbilstoši izstrādātajam sociālās
rehabilitācijas plānam informēt klientu par plānotajām aktivitātēm
un pasākumiem, iedrošināt klientus piedalīties dažādos pasākumos,
organizēt klienta interesēm un iespējām atbilstošas sociālās aktivitātes
rehabilitācijas plāna ietvaros.
Prasības pretendentiem:
• pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un sociālā rehabilitētāja
kvalifikācija;
• latviešu valodas zināšanas augstākajā līmenī, angļu un krievu valodu
zināšanas vismaz saziņas līmenī;
• zināšanas par normatīvajiem aktiem, kas reglamentē sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu;
• izpratne par sociālo gadījumu vadīšanu, augsta atbildības sajūta;
• spēja patstāvīgi plānot savu laiku un organizēt darbu;
• spēja strādāt komandā;
• labas datorprasmes (MS Office, Web);
• precizitāte, komunikabilitāte, spēja novērtēt savu darbu;
• B kategorijas autovadītāja apliecība.
Piedāvājam:
• pilnu darba slodzi;
• intensīvu un atbildīgu darbu;
• iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi;
• stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.
Pieteikuma dokumentus – motivācijas vēstuli, dzīves un
iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV) un
izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2016.gada 31.martam
iesniegt personīgi Kokneses novada domes Sociālajā dienestā
Vērenes ielā 1, Koknesē, Kokneses pagastā, Kokneses novadā, LV–5113,
sūtīt pa pastu uz iepriekšminēto adresi vai uz
e-pastu soc.dienests@koknese.lv
Papildus informāciju var saņemt pa tālruni 65161812, 27294646
(Sociālā dienesta vadītāja B.Tālmane).

PIEMINĀM AIZSAULĒ
AIZGĀJUŠOS
Liktenis steidzīgi Dzīves grāmatu šķir.
Ko cilvēki piemin,
Tas vēl starp dzīvajiem ir.
/J.Osmanis/
Kokneses novada Dzimtsarakstu
nodaļā februārī reģistrēti
8 mirušie.
Mūžībā pavadīti:
ILMĀRS CAUKA (1950.)

Bebros, VPIV zālē

BIRUTA BIRKA (1937.)

Kokneses jauniešu teātra studijas pirmizrāde "Ej tu...NOST!".
Kokneses kultūras
Šis tas par kaut ko, var būt ka... neko. Ieeja 1 EUR
nams
Ineses Kāpiņas meistardarbnīca "Suvenīru grāmatiņas un grāmatzīmes,
Radošā māja,
kas rotātas ar latviešu etnogrāfiskajām zīmēm, ādas izšuvumiem, pīnēm"
Koknese,
(10 cilvēki, iepriekšēja pieteikšanās pa t.26575499)
Melioratoru 1a
SATIEC SAVU MEISTARU. Meistardarbnīcas: Kokles spēle
Radošā māja,
(I.Žogota),ermoņikas, mandolīnas spēle (A.Blaus),dziedāšana (A.Markava),
Koknese,
galdautu tamborēšana (E.Jakovele),adīšana un šūšana (L.Kraukle), vērpšana
Melioratoru 1a
un šķeterēšana (Ņ.Rušmane), mežģīņu tamborēšana (B.Blaua), latviskā virtuve (E.Grigāne), kartiņu izšūšana(M.Elste)
Sieviešu kora ANIMA jubilejas koncerts "MAN ŠODIEN 18 GADU", pie- Kokneses kultūras
dalās sieviešu koris "Daudzeva" un "Loreleja", vīru koris "Gaiziņš"
nams
Grupas "RUMBAS KVARTETS" jaunā diska prezentācijas koncerts "JauKokneses kultūras
nības atmiņās". Diskā iekļauta dziesma "Upe Pērse", CD varēs iegādānams
ties koncerta laikā. Ieeja 5 EUR, pensionāriem 4 EUR
Kokneses kultūras
KOKNESES ZIŅĢE 2016
nams

VERA MIKANE (1925.)

Latviešu animācijas filmu programma "LUPATIŅI UN DRAUGI",
ieeja bez maksas

Kokneses kultūras
nams

Kokneses mūzikas skolas Akordeona klases prezentācija,
ieeja brīva
STAND–UP izrāde "Cita opera", autors un izpildītājs
Maksims Trivaškevičs, ieeja 1 EUR

Kokneses kultūras
nams
Kokneses kultūras
nams

ZIEDONIS NIKOLAJEVS (1960.)
VALDIS KĻAVA (1945.)
ĀRIJA SAULĪTE (1958.)

Mēs marta sauli dāvājam
tev ziedos,
Lai domas, sapņus
spēj tie sasildīt.
Kāds mirklītis mīļāks top,
Kad esam mēs starp draugiem,
To svešiem nesaprast, ne arī
uzklausīt.
/Ā.Āre/
Sirsnīgi laimes un veselības
vēlējumi
Rasmai Kalniņai
75 gadu jubilejā!
Draugi Koknesē

ZIŅAS NO KOKNESES NOVADA
DZIMTSARAKSTU NODAĻAS:
Februārī reģistrētas 2 laulības.

ANNA CAUNĪTE (1929.)
LIDIJA ZINOVSKA (1936.)

Izsakām līdzjūtību
tuviniekiem

LĪDZJŪTĪBA
Tēva padoms, tēva mīla
Mūžam sirdī nezudīs.
/Z.Purvs/
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Aināram Bajāram, tēvu mūžībā
pavadot.
Ināra, Santa un Baiba
ar ģimenēm Bebros

Kad bērni apkārt, tad ir
kaut kā drošāk.
Cik otrādi! Pat tad, ja nevar tie
mūs aizstāvēt, tu
jūties tomēr možāk,
tu jūties stiprāk, kad
tev vajag iet.
/I.Ziedonis/
KOKNESES NOVADA
DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ
FEBRUĀRĪ REĢISTRĒTI 2
JAUNDZIMUŠIE:
Ralfs un Violeta.
Sirsnīgi sveicam bērniņu
vecākus!
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Dzejas lappuse

JURIS SILIŅŠ
Romantika
Caur krēslu tālumā kāds iet –
Varbūt plūkt ziedus, kas jau zied?
Tam dvēsele, kad saule riet
Kā meža strazda dziesma dzied.
Starp mežiem pļavā migla dzimst
No domām – zaļot, plaukt,
Un sirmie kārkli tajā grimst
Ar ilgām ziedēt, ilgām augt.
Aiz pļavas kārklu puduros
Buks iztraucēts sāk skaļi riet,
Bet vizbules, lai atdotos,
Kā neprātīgas tur jau zied.
Un kaira dīva brien pa tām,
Kraukšķ sausie zari vēl pirms trūd,
Ziedus plūc ar visām lapām,
Pārlec grāvi – miglā zūd…
Virs apvāršņa pilns mēness lien
Ar miglu krēslu kopā siet.
Ai, romantika, templi slien,
Kur mīlētājiem "laimes liet"!

ĀRIJA ĀRE
Drīz pavasaris ciemos nāks
Drīz pavasaris ciemos nāks,
Un krastā ievas saziedēs.
Putni savas dziesmas sāks
Visās koku pazarēs.
Saplauks sapņi ziedu skavās,
Es savīšu tos kamolā,
Turēšu tos savās plaukstās
Ievu ziedu aizvējā.
Paies mirklis, ziedi nobirs,
Ziedlapas vējš izkaisīs.
Sapņu kamolītis sairs,
Laiks to projām aiznesīs.
Kaut es spētu saviem sapņiem
Ziedu spārnus vīt,
Lai tie pāri visiem vējiem
Spētu gaismu ieraudzīt.

DZIDRA ČUMAKEVIČA
Sievietes sūtība
Sievietes sūtība pasaulē šajā,
Dzīvību dot un to nosargāt prast,
Dvēseles skaidrību iemiesot citos –
Gudrības avots, kur atbildes rast!
Sievietes sūtība ziedoties, piedot,
Spēku rast sevī, kad izsīkt tas sāk.
Gaisma, ko izstaro sievietes acis,
Jau no debesu dziļumiem nāk!
Sievietes sūtība mīļumu vairot,
Pasaules telpā, kā sēklu to sēt,
Zaigot kā dardedzei arī pēc vētras.
Vai sievieti tādu var nemīlēt?
Sievietes būtība, maiguma simbols,
Eņģeļa vieglums uz spārniem, kas
krauj,
Ikdienas rūpes uz lūpām ar smaidu,
Cīnās kaut negaiss nost spārnus tai
rauj!
Sieviete stiprā, visdaiļā un gudrā,
Nevīstošs zieds, kas tā reibināt māk,
Ziedot, kā saudzē tu pumpurus
savus,
Jo dzīvot tu neproti savādāk!
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OLGA KĻAVIŅA
Kas mans – tas kļūst par
sirdspukstiem...
Kas gan vējš bez domu lidojuma
būtu,
un domas, vai bez vēja atnāktu?
tās traucas kopā, lai cik stipri pūstu
un viena otru apdzen, lai to panāktu.
Ir labi, ja tās ceļu skrienot atrod
un neapstājas šaubu juceklī,
bet pārliecinoši uz priekšu traucas
jo nevēlas tās velties mudžeklī.
Nav jāsijā kā pelavas no graudiem,
viss, kas domās izskrien, pieder
mums,
nav jāskatās no apkārtējiem ļaudīm
un jāpaņem kā netiešs pienākums.
Tas, ko sajūtam, ko domās kuļam
ir pārbaudījums ienākošiem
čukstiem,
cik pieņemam, vai šaubās mulstam,
kas mans, tas kļūst par
sirdspukstiem!
Uz pavasara pusi domas
traucas...
Drīz, jau drīz putni spārnu švīkstoņu
laidīs,
vai zini, kā ilgojos pēc tiem – katrs
putns tiek gaidīts,
bet labi, ka cilvēkam sajūtas sevī
krājas,
tad zini – ka dzīvo, nekas
neapstājas!

ANITA LIEPIŅA
Par mums
Tevi es izlasīju subtitros,
Kamēr ekrānā kadri nomainīja cits
citu,
Ieslodzīju zemapziņas apcirkņos,
Atkārtoju kā mantru bez mitas.
Kolīdz mūsu skatieni satikās,–
Zināju – sen manā dzīvē jau biji.
Nakts nomoda sapņu alejās
Savas rokas ap tevi sen viju.
Nav svarīgi,– vai tas ir dejavu
Vai kādas lubenes atgādinājums.
Laimīga esmu, ka te esi tu.
Tavās rokās var atplaukt mans
vājums...
Marta dubļi
Zem smago zābaku zolēm ievaidas
sniegpulksteņi...
Cik reižu jau nokusis izbradāts
sniegs...
Sirds pieklust: ko gan par laikiem tik
seniem,
Un, cerības caurvīts, pumpuro prieks!
Neizdziedātās šūpļadziesmas
Lazdu skarās zeltītiem putekšņiem
Mierina kailos zarus. Dīgst jauni
asni,
Ir atkal Jauns Pavasaris.

MAIJA STEPĒNA
Pa gabalam vien
Atkal kāds trombs
žņaudz artērijas.
Asinsspiediens ceļas,
šūnas skābekļa badā
mirst viena pēc otras...
Drīz tikai pīšļi stāstīs,
cik dzīvs te viss bijis,
kā pa vienai vien šūnai,
pa vienam gabalam miris.
Ak, Dzimtene!
Pārskatīt nevar,
cik no tevis jau zudis...
Pēc pārdesmit gadiem
vai atminēs kāds...?
Tikai cīruļa dziesma
vientuļa debesīs kāps...
Lūgums
Blāzmo pamale,
nakts aizslīd klusi.
Pa vienai zvaigznes
dusēt iet.
Kā kautra meita,
miglā iebridusi,
vēl daiļo vaigu
pasaule grib slēpt.
Balta rasa
rītam mazgā kājas.
Nakts piekususi
tumsu vērpt.
Tālumā jau trokšņi
sarunājas,
un saule mākoņus sāk
dienai tērpt.
Sniedz roku pretī
manai lūgšanai! –
Pa gaismas ceļu,
tik pa gaismas vien,
sargādams
kā māte sargā bērnu,
izved mani cauri šodienai!
Tev svētku dienā
Tu esi zieds, kas uzzied
ziemas spelgā,
tu esi spēks, kas palīdz
nepazust.
Kā sudraba upe
nemirstība
caur tevi nebeidz
mūžībā plūst.
Tu – pirmais vārds
un pēdējais uz lūpām...,
svece logā,
kas gaidot neizdeg...,
glāsts, ko meklēt velti,
ejot garus ceļus,
kā pasaku, kas šūpulī
tur tālu, tālu dus.

SARMĪTE RODE
***
Ko pavasarī vairāk vēlēties?
Ar stikla pērlītēm spēlēties?
Viszaļākā šallītē iemirdzēties?
Tikai iemīlēties, iemīlēties!
Tā kā lazdu zelta skarā,
Iemīl pumpurs bērza zarā.
Mostas diena saules starā –
Viss pavasarī tavā varā!
***
Pie tevis baltas orhidejas zied,
Man vēl cīruļputenis jāiziet.
Uz tevi raugās Marks Šagāls,
Man ir savs Janis Rozentāls.
Tu meklē to, kas neatrodams,
Man ir tas, kas citiem dodams.
Pie tevis lietus mākoņos viss,
Nāk pāri Latvijai pavasaris.

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Centrs "AURA" turpina
darboties
Jau kādu laiku, kopš " Kokneses Vēstīs" netiek publicēti mūsu
pasākumu plāni, saņemam jautājumus – vai esam pārtraukuši strādāt. Tā nav.
Iveta Hveckoviča,
"Personības attīstības centra
AURA" vadītāja
Mūsu pasākumi – lekcijas, meditācijas neinteresē tik plašu cilvēku loku,
kā, piemēram, koncerti vai teātra izrādes, arī doties pie dziednieka vai manuālā terapeita nevajag ikdienā. Tāpēc
ar avīzi esam vienojušies, ka pilns pasākumu plāns tuvākajiem diviem –
trim mēnešiem tiks ievietots Kokneses
novada mājaslapā sadaļā "Sabiedrība".
Mums ir izveidota arī sava mājaslapa: http:/centrsaura.wix.com/aura,
tajā ievietojam pasākumu plānus, kā
arī plašāku informāciju un presē publicētus rakstus par lektoriem un dziedniekiem, kuri brauc uz Koknesi strādāt mūsu centra telpās. Cilvēki, kam
vajadzīga dziednieka palīdzība vai interesē ezoterika, personības izaugsme
un pašpilnveide, var mājas lapā atrast
bagātīgāku informāciju par mūsu aktivitātēm. Par mājas lapas ideju, izveidi
un uzturēšanu esam pateicīgi mūsu
lektoram, Reiki meistaram Oļegam
Demidovam. Viņa pamatprofesija ir
dator–speciālists, bet mūsu ilgstošā
sadarbība ir caur Reiki dziedināšanu,
meditācijām, dažādām lekcijām –
jau kopš "AURAS" izveidošanas 2011.
gadā. Jā – šogad jūnijā varēsim atskatīties uz piecos pastāvēšanas gados
paveikto, izvērtēt un izvētīt – kas vērtīgs un paliekošs, kas pārejošs un atlaižams.
Jau no pašiem sākumiem ir noturīga sadarbība ar Igoru Civako, ārstu –
manuālo terapeitu. Pa šiem gadiem vēl
Pēterburgā iegūta homeopāta izglītība,
tagad dakteris sastāda arī organismam
saudzīgas atveseļošanās programmas.
Tāpat iemīļota ir mūsu kaimiņu
novada dziedniece Biruta Fedotova
no Ērgļiem. Viņa arī dziedniecības
skolas "Akvilona" Kokneses filiāles
"krustmāte" – lai te BŪTU! Pērn jūnijā
pirmā trīsgadīgā grupa saņēmām skolas beigšanas diplomus, bet, tiem, kas
vēlēsies kļūtu par pilntiesīgiem dziedniekiem, vēl priekšā sertifikācija. Šai
gadā grupa bija pārāk maza, tāpēc interesenti turpina mācīties "Akvilonas"
dziedniecības centrā Rīgā.
Lielākais ieguvums ir bijusi iespēja
iepazīt spilgtas personības – lektorus,
dziedniekus – Oskaru Peipiņu, Valdi
Svirski, Intu Zaļkalnu, Dmitriju Guļajevu, Ēriku Krumpāni un daudzus
citus pasniedzējus.
No dzīves koka kā sēkliņas vieglas
Paši skaistākie gadi jau tālē,
Bet šobrīd dienas ar pagātni tiekas,
Ar laiku, kas neizbālē.
/K.Apškrūma/
Spēku un veselību vēlam
Pēterim Keišam
dižajā dzīves jubilejā!
Iršu pagasta pensionāri

Ļoti interesantas ir Kristas Džūlijas Kirkupas gongu meditācijas – pavasarī atkal plānojām šādu pasākumu
"Sidrabos" pie Inetas Sproģes (paldies
viņai par piedāvātajām plašajām un
mājīgajām telpām!) Arī Gaismasdarbinieku Māras Brantes un Jāņa Ieviņa
vadītie ezoteriskie pasākumi latviešu
un arī indiešu tradīcijās ir raduši savu
interesentu loku. Vēl aprīlī esam iecerējuši Jāņa Vītola (no dziedošajām ģimenēm) divu dienu nodarbību "Holodinamika" kopā ar biedrības "Baltaine"
dalībniecēm. Un lūdzam piedalīties
visus novadniekus, kam varētu interesēt šāda veida pasākumi.
Mēs pastāvīgi aicinām "AURĀ"
strādāt dažādus speciālistus – dziedniekus, astrologus, ekstrasensus , masierus. Ne ar visiem izveidojas ilga
sadarbība. Noteicošā ir cilvēku atzinība, uzticēšanās , dzied–nieka popularitāte un cilvēciskais valdzinājums.
Un vēl ir viens apstāklis – dziednieki
lielākoties brauc no tālienes, tāpēc
mums ir jānodrošina zināms klientu
pieraksts – ar vienu diviem cilvēkiem
dienā ir par maz, tad sadarbība var
apsīkt. Dziednieku pieņemamā diena
parasti būs ceturtdiena. Ar aprīli sāks
pieņemt Sanda Keiša (atsauksmes var
lasīt "Zintniekā"), turpinās pieņemt arī
dziednieks – gaišreģis Mairis Virsis.
Ceram atrast sertificētu masieri, kurš
divas dienas nedēļā strādātu mūsu telpās. Vēlamies, lai mūsu piedāvāto pakalpojumu klāsts būtu plašāks.
To visu nevarētu organizēt bez
administratores Dainas Ļūļakas atsaucības un pasākumu iniciatores Zitas
Dardzānes "dzirkstelītes".
Katru mēnesi notiek arī lekcijas
par psiholoģijas, personības izaugsmes un praktiskās dziedniecības
tēmām – lasa Oļegs Demidovs, Inga
Alunāne, Jānis Alunāns, un mēneša
pēdējā svētdiena tradicionāli atvēlēta
Lielajam Reiki Meditāciju aplim – arī
tam izveidojies savs apmeklētāju loks.
Mēs neesam noslēgta grupa. Aicinām
piebiedroties cilvēkus, kas vēlas ieskatīties sevī, atrast sev piemītošo īpašību
un spēju harmonisku izmantošanas
veidu, pilnveidoties, gūstot no tā gandarījumu un optimismu. Lai dzīve ir
kustība uz priekšu gan fiziskajā, gan
garīgajā līmenī.
Iepazīt dzīvē derētu daudz ko.
Taču īstā vērtība ir cilvēka brīvā izvēle būt jaukam (kaut arī vajadzības
gadījumā spēj būt nesaudzīgs), būt
patiesam, nepazemojot sevi un citus
ar meliem. Ir vērts iemācīties neaizvainoties, netērējot tam savu un citu
cilvēku enerģiju. Iemācīties vienkārši
dzīvot – ar prieku.
Tavs ieguvums ir Tavi gadi,
Kas Tevi mīļi sveikuši.
Tos sagaidot un aizvadot,
Tu bagātāka kļuvusi.
Lai prieks par iegūto un doto
un katru gadu nodzīvoto!
/V.Kokle–Līviņa/
Sirsnīgi sveicam Iršu pagasta
pārvaldes vadītāju Rainu Līcīti
skaistajā dzīves jubilejā!
Iršu pagasta pensionāri
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Dzīvosim videi draudzīgi! Šķirosim atkritumus!
Kokneses novadā iedzīvotājiem tiek piedāvāta iespēja dzīvot
videi draudzīgi, veicot atkritumu
šķirošanu. Starp Zemgales Plānošanas reģiona pašvaldībām Kokneses novads ieņem pirmo vietu
atkritumu šķirošanā.
Kokneses novada dome informē –
daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem
samaksa tiek aprēķināta tikai par nešķiroto atkritumu izvešanu. Krāsainie
konteineri, kas paredzēti atkritumu
šķirošanai, visiem novada iedzīvotājiem ir pieejami bez maksas. Sašķirotos atkritumus var izmest jebkurā
šķiroto atkritumu konteinerā novada
teritorijā.
Lielgabarīta atkritumus (izņemot
būvgružus un elektroniku) var atstāt
Koknesē pie katlu mājas. Atkritumu
apsaimniekotājs Kokneses novadā
SIA Clean R iedzīvotājiem piedāvā
iespēju izvest arī būvgružus, par to
atsevišķi sazinoties ar SIA Clean R.
Iepriekš paziņojot, SIA Clean R
organizē nolietotās elektronikas un
sadzīves tehnikas savākšanu Kokneses novada visos pagastos.

Kā pareizi šķirot
atkritumus?
Dzeltenās krāsas konteiners ar
uzrakstu plastmasa paredzēts tīriem
plastmasas iepakojumiem:
• iepirkumu maisiņiem, plēvēm,
kannām;
• plastmasas dzērienu pudelēm
(lūdzam saspiest). Konteinerā nemest
plastmasas izstrādājumus, kas nav iepakojums (rotaļlietas, taukaini iepakojumi, eļļas pudeles).
Zilās krāsas konteiners paredzēts plastmasai un papīra izstrādājumiem:
• iepirkumu maisiņiem, plēvēm,
kannām;
• plastmasas dzērienu pudelēm
(lūdzam saspiest). Konteinerā nemest
plastmasas izstrādājumus, kas nav iepakojums (rotaļlietas, taukaini iepakojumi, eļļas pudeles);
• kartona izstrādājumiem (lūdzam salocīt) – papīram, avīzēm,
žurnāliem, grāmatām. Konteinerā
nemest netīru, slapju papīru un kartonu.
Zaļās krāsas konteiners paredzēts tīrām stikla pudelēm. Šajā
konteinerā nedrīkst mest: spoguļstiklu, lampu kupolus, logu stiklu, automobiļu logu stiklu.

Kokneses novada domes īpašumā esošie,
SIA Clean R izveidotie/apsaimniekotie
sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punkti
Adrese

ALEJAS, IRŠU PAG,
MADARAS, IRŠU PAG.,
SPORTA HALLE, IRŠU PAG.,
ATAUGAS, VECBEBRI, BEBRU PAG.,
JASMĪNI, VECBEBRI, BEBRU PAG,
VECBEBRU PTV, VECBEBRI,
BEBRU PAG.,
1905.gada 7, Sociālais dienests,
Lāčplēša 7, Koknese,
Melioratoru 1, Novada dome,
Parka 27, Koknese,
Vērenes 1, Dienas centrs,
KAMENES–6, VECBEBRI,
1905.gada 27, KOKNESE,
1905.gada 51A, KOKNESE,
BLAUMAŅA 30, KOKNESE,
BLAUMAŅA 32, KOKNESE,
BLAUMAŅA 6, KOKNESE,
INDRĀNU 7, KOKNESE,
INDRĀNU 8, KOKNESE,
LIEPAS,BORMAŅI,
PARKA 15, KOKNESE,
PARKA 25, KOKNESE,
TILTA 1, KOKNESE,
UPES 2, KOKNESE,
VĒRENES 4, KOKNESE,
SAULES, VECBEBRI,
LAIMDOTAS, KOKNESES PAG,
BORMAŅU LĪVĀNU MĀJU CIEMS,
1905 GADA 4A, KOKNESE,
1905 GADA 64, KOKNESE,
BORMAŅI, VEIKALS LATS

Punktā izvietotie konteineri
(atzīmēt atbilstošos)
Papīrs/
kartons
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Plastmasa

Stikls

1
1

1
1
1

1

1
1

1

1
1
1

1
1
1
1
2
1
1
1

1
1
1
2
3
1
1
1
1
1

1

Kāpēc jāšķiro
atkritumi?
• Šķirojot atkritumus, var samazināt atkritumu apsaimniekošanas
izmaksas.
• Atkritumu šķirošana tiek veikta, lai samazinātu to atkritumu daudzumu, kas tiek apglabāti atkritumu
poligonā.
• Atdalot iepakojumu no pārējiem atkritumiem, mēs samazinām
iepakojuma daudzumu. Iepakojuma
pārstrāde taupa enerģiju un citus dabas resursus.
• Šķirotie atkritumi kļūst par otrreizējām izejvielām, no kurām var
atkārtoti saražot jaunas – tādas pašas
vai citas preces.
Šķirojot atkritumus, jāpievērš
uzmanība, ka uz konteineriem ir
krāsainas informatīvas uzlīmes ar
norādēm, kādiem atkritumiem konteiners paredzēts. Aicinām cilvēkus
šķirot atbildīgi, ievērot šīs norādes un
mest konteineros tikai un vienīgi tādus atkritumus, kādiem tie paredzēti! Nepareizi sašķiroti atkritumi bojā
pārstrādei derīgos, piemēram, slapjš
un pārtikas atliekām notašķīts papīrs
atkārtotai pārstrādei neder.

Kokneses novada
skolu audzēkņi
nostiprina zināšanas
atkritumu šķirošanā
Lai veicinātu bērnu un jauniešu
izpratni par cilvēka un vides savstar-

KOKNESES ROMAS  KATOĻU DRAUDZES BAZNĪCĀ

Kokneses Novada Vēstis
novēl saviem
lasītājiem priecīgus
Lieldienu svētkus
un aicina apmeklēt
Lieldienu
dievkalpojumus!

24.martā plkst. 16:00 – Lielās Ceturtdienas dievkalpojums
25.martā plkst. 15:00 – Lielās Piektdienas dievkalpojums
26.martā plkst. 17:00 – Lielās Sestdienas dievkalpojums
27.martā plkst. 15:00 – Lieldienu sv.Mise

VECBEBRU SVĒTĀS ĢIMENES ROMAS KATOĻU BAZNĪCĀ
26.martā plkst. 22:00 – Vigīlijas sv. Mise

KOKNESES EVAŅĢĒLISKI LUTERISKAJĀ BAZNĪCĀ
24. martā plkst. 19:00 – Zaļās Ceturtdienas dievkalpojums
25. martā plkst. 19:00 – Lielās Piektdienas dievkalpojums
26. martā plkst. 23:00 – Klusās Sestdienas dievkalpojums
27. martā plkst. 00:00 – Lieldienu rīta dievkalpojums
27. martā plkst. 10:00 – Lieldienu dievkalpojums

IRŠU SOCIĀLAJĀ PANSIJĀ
28. martā pkst. 13:00 – Lieldienu dievkalpojums
KOKNESES NOVADA VĒSTIS. Kokneses novada domes laikraksts. Reģistrācijas apliecība nr. 2079. Iznāk reizi mēnesī.
Redaktores – A. Šmite; S. Rode, tālr.: 29619832, e-pasts: sarmite.rode@koknese.lv
Par publicētajiem faktiem un skaitļiem atbild rakstu autori. Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz "Kokneses Novada Vēstis" obligāta.
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pējās mijiedarbības nozīmīgumu,
un popularizētu dabas resursu
taupīšanu un atkritumu pareizu
šķirošanu, SIA "Zaļā josta" sadarbībā ar SIA "Clean R" un Kokneses novada domi 2015. gada nogalē viesojās Bebru pamatskolā,
un Pērses sākumskolā, Kokneses
internātpamatskolas
Attīstības
centrā un Ilmāra Gaiša Kokneses
vidusskolā, kurās to audzēkņiem
bija iespēja piedalīties interaktīvās
vides izglītības nodarbībās. "Zaļā
josta" un SIA "Clean R" pārstāvji
Kokneses novadā viesojās Bebru
pamatskolā, un Pērses sākumskolā, Kokneses internātpamatskolas
Attīstības centrā un Ilmāra Gaiša
Kokneses vidusskolā. Kokneses
novada skolas jau vairāku gadu garumā iesaistās dažādos "Zaļā josta" organizētajos vides izglītības
pasākumos, tai skaitā arī aktīvi
darbojas kampaņā "Tīrai Latvijai!"
2013.gadā Makulatūras šķirošanas konkursā, kuru rīkoja CleanR
"Ekoskola" Vecbebru internātvidusskola ieguva 1.vietu. Kokneses novada pirmsskolas izglītības
iestāde "Gundega" kopš 2010.gada
katru gadu aktīvi piedalās Zaļās
jostas organizētajās akcijās – visu
mācību gadu vāc un pavasarī nodod gan makulatūru, gan izlietotās baterijas.
Populārs ir kļuvis sauklis –
"Šķirot atkritumus ir moderni!"
Jebkuram iedzīvotājam atkritumu
šķirošanai būtu jākļūst par dabisku un ierastu ikdienas sastāvdaļu.
Dzīvosim videi draudzīgi!
Šķirosim atkritumus!

