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Novada Vēstis KOKNESE
BEBRI    IRŠI

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

kokneses
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Turi Latviju dziļi ieslēgtu sirdī. /J. Jaunsudrabiņš/
                                                                                                               

„Kas tev uz rokas liek savu plaukstu, 
kad sēklas jau zemē un gājputni augstu? 
Stāv pagalmā kļava un gaismu sijā. Un 
acis pār visu Latviju.” /A. Līce/

Esiet sveicināti gada vistumšākajā 
mēnesī – novembrī, Latvijas valsts svētku 
mēnesī, kurā tomēr ir tik daudz gaismas, 
kas iedegas ar sveču liesmiņām brīvības 
cīnītāju, Lāčplēša Kara Ordeņa kavalieru 
atdusas vietās, mūsu namu logos. Gaisma, 
kas piedzimst brīdī, kad sajūtam sevi kā 
daļiņu no mūsu tēvzemes, no Latvijas. 
Kur gan citur tā gaismu sijā kļavas rude-
nī, kur gan citur tā balts sniedziņš snieg 
uz skujiņām, kur gan vēl tā pavasarī uz-
plaukst bērzu birzis un vasaras priekšau-
tā uzzied ik puķe? Tikai Dzimtenē, kura 
mums katram ir viena. Vienalga, cik tālu 
pasaulē kā pa garu, platu tēva jostu aiz-
vijas ceļš, lai tas vienmēr atsauc atpakaļ 
uz Mājām. 

Novembrī, sagaidot Lāčplēša dienu, 
Latvijas valsts dzimšanas dienu, mūsu 
novadā noritēs daudz svētkiem veltīti 
pasākumi, lai mēs visi kopā spētu iedegt 
kaut mazu gaismas drīksniņu. Bez ticības 
tā izdzisīs, bet ticība tieši tagad mums 
visvairāk vajadzīga. Svētku mēnesī mēs 
sveicam Kokneses novada iedzīvotājus, 
kas dzimuši Latvijas valsts tapšanas laikā. 
Paldies mūsu vecākajai paaudzei par Lat-
vijai atdotajiem dzīves gadiem. 

Šajā avīzes numurā stāstām par jau-
numiem novada domē un iestādēs, arī par 
Iršu pagasta zemnieku, tālbraucēju kap-
teini Bruno Zeiliņu, kurš no sirds mums 
novēl: „Turēsimies pie zemes. Un, mēs 
nepazudīsim.”

Turēsimies un būsim laimīgi savās 
mājās.

Anita Šmite, Sarmīte Rode

Mums ticis viszilākais ezers,
Un rudākais rudzu lauks.
Visbaltākā bērzu birze,
Vismelnākais rupjmaizes klaips.
Un tieši Latvijai ticis
Vissvētākais debesu jums,
Jo savu visskaistāko zemi
Dievs ir atdevis mums.
              (L. Vāczemnieks)

Cienījamie
Kokneses novada iedzīvotāji,

Kokneses novada domes vārdā sveicu 
jūs Latvijas Republikas proklamēšanas 93. 
gadadienā! 

Novēlu ikvienam novērtēt Latvijas 
valsts neatkarību, svētkos aizdedzot cerību 
liesmiņu mūsu valsts attīstībai un sabiedrī-
bas labklājībai nākotnē!

Būsim kopā 18. novembrī Latvijas 
valsts neatkarībai veltītajā pasākumā „Vis-
apkārt zeme zied...”, kur atskatīsimies uz 
gada laikā paveikto un sumināsim mūsu 
Goda pilsoņus.

Dainis Vingris,
Kokneses novada domes priekšsēdētājs

Svinīgs 
pasākums 
Koknesē
„Visapkārt
zeme zied”

18. novembrī, plkst. 12.00, Kokneses 
kultūras namā norisināsies dziesmām un 
dejām bagāts pasākums „Visapkārt zeme 
zied”, par godu Latvijas valsts dzimšanas 
dienai. Turpinot tradīciju, pasākumā tiks 
sveikti Kokneses novada Goda pilsoņi. Jau 
9. gadu  godināsim novada iedzīvotājus par 
īpašiem nopelniem, panākumiem bagātu 
darbību, kā arī par izcili paveiktiem dar-
biem, kas sekmē Kokneses novada attīstību.

Tāpat kā iepriekšējā gadā, arī šajos svēt-
kos sumināsim 5 sabiedriski aktīvus cilvē-
kus, kuri piebiedrosies Goda pilsoņu pulkam.  

Lai pasākums noritētu svinīgā un radošā 
atmosfērā, par to rūpēsies Kokneses novada 
pašdarbības kolektīvi. Šeit sastapsiet  gan jau-
natni, gan dāmas un kungus vislabākajos ga-
dos, un tos, kuri nebēdā par sirmumu matos!

Tiekamies 18. novembrī Kokneses kultū-
ras namā!

Liene Dareiko-Sinkeviča,
pasākuma organizatore
Papildu informācija:
Tel:. (+371) 26762810
E-pasts: lienedareiko@inbox.lv

Sveicam Kokneses novada
Goda pilsoņus!

Ar Kokneses novada domes Kokne-
ses Goda pilsoņa nosaukuma piešķiršanas 
komisijas 2011. gada 2. novembra sēdes 
lēmumu Nr. 1, 

Kokneses Goda pilsoņa nosaukums 
piešķirts: 
 Dainai Šabanovai; 
 Jānim Miezītim; 
 Lībai Zukulei; 
 Sarmītei Plūmei; 
 Valdai Kalniņai.

Izveidota Kokneses novada 
domes Dzīvokļu komisija

Ar Kokneses novada domes 2011. gada 
26. oktobra lēmumu Nr. 7.9 ir izveidota Dzī-
vokļu komisija, kas darbosies 2009. gada 1.  
jūlijā ievēlētās novada domes pilnvaru laikā 
un ir padota Kokneses novada domei.

Komisija izskatīs personu iesniegumus 
un sagatavos lēmumu projektus iesniegšanai 
novada domē par to, vai persona ir tiesīga sa-
ņemt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā 
un ir iekļaujama palīdzības reģistrā vai izslē-
dzama no palīdzības reģistra, par pašvaldībai 
piederošās dzīvojamās platības apmaiņu, par 
ziņu par deklarētās dzīves vietas anulēšanu.

Komisija ir tiesīga sagatavot lēmumu pro-
jektus novada domei arī par sociālā dzīvokļa un 
sociālās dzīvojamās mājas statusa noteikšanu, 
pagarināšanu un atcelšanu, sociālā dzīvokļa īres 
līguma noslēgšanu, pagarināšanu un izbeigšanu.

Ar Kokneses novada domes Dzīvokļu 
komisijas nolikumu var iepazīties Kokneses 
novada mājas lapā www.koknese.lv.
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2011. gada 26. oktobrī Kokneses novada dome nolēma:
1.1. Veidojot 2012. gada budžetu, izskatīt 

iespēju ieplānot līdzekļus psihologa algoša-
nai darbam Kokneses novadā.

1.2. Veidojot 2012. gada budžetu, izskatīt 
iespēju ieplānot līdzekļus sociālā pedagoga 
algošanai darbam Ģimenes atbalsta dienas 
centrā.

1.3. Uzdot Attīstības nodaļai izskatīt ie-
spēju piesaistīt finanšu līdzekļus higiēnas pa-
kalpojumu sniegšanas uzlabošanai Ģimenes 
atbalsta dienas centrā.

2. Apstiprināt grozījumus Kokneses no-
vada Sociālā dienesta nolikumā (informācija 
mājas lapā www.koknese.lv)

3. Apstiprināt grozījumus Kokneses no-
vada Sociālā dienesta „Aprūpe mājās” noda-
ļas nolikumā (informācija mājas lapā www.
koknese.lv)

4.1. Apstiprināt Kokneses novada do-
mes Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta die-
nas centra nolikumu (informācija mājas lapā 
www.koknese.lv)

4.2. Ar Kokneses novada domes Sociālā 
dienesta Ģimenes atbalsta dienas centra noli-
kuma stāšanos spēkā, spēku zaudē Kokneses 
pagasta padomes 22.02.2006. lēmums Nr. 
3.14. Kokneses pagasta padomes Ģimenes 
atbalsta dienas centra nolikums.

5. Pieņemt zināšanai Sociālā dienesta 
vadītājas B. Tālmanes sagatavoto informā-
ciju par sociālā budžeta izpildi 2011. gada 
trīs ceturkšņos (informācija mājas lapā www.
koknese.lv)

6. Pieņemt zināšanai Kokneses novada 
bāriņtiesas priekšsēdētājas S. Vēzes informā-
ciju par bāriņtiesas darbu (informācija mājas 
lapā www.koknese.lv)

7. Pieņemt zināšanai sagatavoto informā-
ciju par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 
par sociālajiem pakalpojumiem (informācija 
mājas lapā www.koknese.lv)

8.1. Noteikt, ka ziemas dienests darbu 
uzsāk ar 2011. gada 1. novembri un darbu 
pabeidz ar 2012. gada 31. martu.

8.2. Līdz novembra domes sēdei Sociāla-
jam dienestam kopā ar Komunālo nodaļu un 
pagastu pārvaldēm izstrādāt vienotus notei-
kumus, koros būtu noteikti kritēriji, kā izvēr-
tēt, līdz kuru personu mājām par pašvaldības 
līdzekļiem ir jātīra ceļš ziemas periodā.

8.3. Ziemas periodā uzstādīt zīmi „Ap-
stāties aizliegts” Parka ielas, Kokneses pa-
gastā, kreisajā pusē virzienā uz parku.

9. Pamatojoties uz 09.03.2010. MK no-
teikumiem Nr. 224 „Noteikumi par valsts 
un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas 
prasībām un to izpildes kontroli”, apstiprināt 
autoceļu vai to posmu uzturēšanas klases 
sarakstu ziemas periodam (no 01.11. līdz 
31.03.) Kokneses pagastā (pielikums Nr. 1), 
Iršu pagastā (pielikums Nr. 2) un Bebru pa-
gastā (pielikums Nr. 3) (informācija mājas 
lapā www.koknese.lv).

10.1. Pieņemt zināšanai pašvaldības 
aģentūras „Kokneses Tūrisma centrs” direk-
tores Dainas Liepiņas sagatavoto informāciju 
par aģentūras darbību 2011. gada 3. ceturksnī 
(informācija mājas lapā www.koknese.lv).

10.2. Pieņemt zināšanai pašvaldības 
aģentūras „Kokneses Sporta centrs” direkto-
ra Arvīda Vītola sagatavoto informāciju par 
aģentūras darbību 2011. gada 3. ceturksnī 

(informācija mājas lapā www.koknese.lv ).
10.3. Piekrist, ka ieplānotā darba alga 

sporta darba organizatoram tiek izlietota ba-
seina strādnieka algošanai.

11.1. Pieņemt zināšanai Kultūras, izglī-
tības, sporta un sabiedrisko lietu pastāvīgās 
komitejas locekļa J. Dzeņa un izglītības dar-
ba speciālistes L. Āres informāciju par Olim-
piskās dienas organizēšanu Kokneses novadā 
2011. gadā.

11.2. Atbalstīt šāda pasākuma organizē-
šanu 2012. gadā Kokneses novadā.

12.1. Pieņemt zināšanai Kultūras, izglī-
tības, sporta un sabiedrisko lietu pastāvīgās 
komitejas locekļa J. Dzeņa informāciju par 
sporta darba organizēšanu novadā.

12.2. Apkopot informāciju par sporta vei-
diem un dalībniekiem Kokneses novadā pēc 
2011. gada 7. novembra.

12.3. Kultūras, izglītības, sporta un sa-
biedrisko lietu pastāvīgajai komitejai līdz 
novembra domes sēdei sagatavot lēmuma 
projektu par sporta darba nodrošināšanu 
Kokneses novadā.

13.1. Uzdot novada domes Kultūras, iz-
glītības, sporta un sabiedrisko lietu pastāvī-
gajai komitejai līdz novembra domes sēdei 
sagatavot priekšlikumus par sporta servisa pa-
kalpojumu nodrošināšanu Kokneses novadā.

13.2. Risināt jautājumu par autobusa ie-
gādi Kokneses novada domei.

13.3. Uzdot izglītības darba speciālistei 
Laumai Ārei apzināt sertificētos nometņu 
vadītājus un potenciālos nometņu vadītājus.

14.1. No 2011. gada 1. novembra no-
teikt, ka darba dienās laikā no plkst.16.00 
līdz plkst.18.00 p/a „Kokneses Sporta centrs” 
peldbaseinā tiek organizēts tikai mācību-tre-
niņu darbs peldēšanā.

14.2. Mācību-treniņu darbu organizēt bez 
maksas.

14.3. Risināt jautājumu par mācību-tre-
niņu programmas peldēšanā licencēšanu un 
akreditēšanu un iekļaušanu Aizkraukles spor-
ta skolas sastāvā.

14.4. Atbildīgais par mācību-treniņu dar-
ba organizēšanu peldēšanā – Jānis Dzenis. 

15. Piedalīties Latvijas III Olimpiādē 
2012. gadā.

16. Piekrist mikrolieguma izveidei mazā 
ērgļa ligzdošanas vietas aizsardzībai īpašu-
mos „Kāvi” 1,3 ha platībā (kadastra Nr. 3246 
008 0044), „Ritvalži” 2,1 ha platībā (kadastra 
Nr. 3246 008 0010), reizē nosakot mikrolie-
guma buferzonu īpašumos „Kāvi” 1,1 ha un 
„Ritvalži” 11,8 ha platībā.

17.1. Līdz novembra domes sēdei uzdot 
SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi”:

17.1.1. izstrādāt priekšlikumus, kā varētu 
palielināt patērētāju skaitu, kuri izmanto cen-
trālo ūdensvadu un kanalizācijas sistēmu;

17.1.2. veikt kalkulāciju, cik izmaksā 
pieslēgšanās centrālajam ūdensvadam un ka-
nalizācijas sistēmai, ja pieslēgšanās attālums 
piem. ir desmit metri.

18.1. Atbalstīt Starptautiskā folkloras 
festivāla „Baltica 2012” Novadu dienas pasā-
kumu organizēšanu Kokneses novadā.

18.2. Par atbildīgo personu nozīmēt Kok-
neses kultūras nama direktori Ingunu Strazdiņu.

18.3. Pašvaldības 2012. gada budžetā 
ieplānot līdzekļus Starptautiskā folkloras fes-

tivāla „Baltica 2012” Novadu dienas pasāku-
mu organizēšanai Kokneses novadā.

19.1. Lai pildītu LR likuma „Par palīdzī-
bu dzīvokļa jautājuma risināšanā” prasības 
un novada iedzīvotājiem sniegtu palīdzību 
dzīvokļa jautājuma risināšanā, izveidot Kok-
neses novada domes Dzīvokļu komisiju se-
kojošā sastāvā:

1) Ligita Kronentāle – domes juriste;
2) Dzintra Krišāne – domes sekretāre;
3) Raina Līcīte – Iršu pagasta pārvaldes 

vadītāja;
4) Ilze Pabērza – Bebru pagasta pārval-

des vadītāja;
5) Baiba Tālmane – Sociālā dienesta va-

dītāja;
6) Ziedonis Vilde – SIA „Kokneses Ko-

munālie pakalpojumi” namu apsaimniekotājs;
19.2. Apstiprināt Kokneses novada do-

mes Dzīvokļu komisijas Nolikumu (informā-
cija mājas lapā www.koknese.lv)

19.3. Risināt jautājumu par vienota reģis-
tra izveidošanu pašvaldības palīdzībai dzī-
vokļa jautājuma risināšanā. 

20. Piekrist, ka biedrība „Latvijas spēka 
atlētu federācija” 2012. gadā Koknesē orga-
nizē Latvijas čempionāta spēkavīriem posmu.

21. Uzdot novada domes priekšsēdētājam 
D. Vingrim un izpilddirektoram J. Baltma-
nim noorganizēt tikšanos ar novada kultūras 
iestāžu vadītājiem un pašdarbības kolektīvu 
vadītājiem.

22.1. Projekta akceptēšanas gadījumā 
no pašvaldības budžeta piešķirt biedrībai 
„Bites” reģ. Nr. 40008111323, adrese „Pa-
pardes”, Bebru pagasts, Kokneses novads 
līdzfinansējumu 10% (300,- Ls) apmērā 
līdzdalībai Latvijas Kopienu iniciatīvu fonda 
programmā „Atbalsts kopienu centriem”.

22.2. Nodot bezatlīdzības lietošanā bied-
rībai „Bites” reģ. Nr. 40008111323, adrese: 
„Papardes”, Bebru pagasts, Kokneses no-
vads, vienu telpu Nr. 10 Bebru pagasta „Pa-
pardēs” pensionāru un citu interesentu brīvā 
laika racionālai izmantošanai.

22.3. Slēgt līgumu ar biedrību „Bites”, 
nosakot līguma termiņu – 2016. gada 31. de-
cembris.

23. Neņemt līdzdalību biedrības „Bites” 
reģ. Nr. 40008111323, adrese „Papardes”, 
Bebru pagasts, Kokneses novads, uzturēša-
nas izdevumu segšanā.

24. Izstrādājot Kokneses novada Attīstī-
bas plānu, izskatīt iespēju risināt jautājumu 
par ceļa sakārtošanu gar mājīpašumiem „Māl-
lejas”, „Mālkalni”, „Irbītes”, „Gundegas”, 
„Līgotnes”, „Smilgas”, „Liepavoti”, „Zītari”, 
„Audzēres”, „Brekši”, „Magones” un „Vējot-
nes” Kokneses novada Bebru pagastā.

25. No līdzekļiem neparedzētiem gadīju-
miem piešķirt 200,- Ls (divi simti latus), lai 
sniegtu finansiālu atbalstu Pļaviņu novada 
iedzīvotājas L.  L.  ģimenei sakarā ar uguns-
grēku 2011. gada 26. septembrī.

26. No sadzīves tradīciju līdzekļiem at-
maksāt Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznī-
cas Kokneses draudzei 204,56 Ls (divi simti 
četrus latus 56 santīmus), kas iepriekš iztērēti 
humānās palīdzības atvešanai Kokneses no-
vada iedzīvotājiem.

Dzintra Krišāne,
Kokneses novada domes sekretāre
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turpinājums 4. lpp. 

1. pielikums
Kokneses novada domes 26.10.2011. sēdes lēmumam Nr. 6.1

Pašvaldības ceļu klases ziemas periodā 
Kokneses novada Kokneses pagastā

Nr.
p.
k.

 Ceļa 
garums
(km)

Kadastra
numurs

Ceļa
turp.

Seguma
veids

Satiksmes
Intensi-
tāte
(2004. g.)

Ceļa
Kla-
se

1. Kaplava –
Gailīši 

3,5 32600090067 nav Grants 56 D

2. Lipši – 
Lazdas 

3,0 32600120113 Nav Grunts 
uzlabots

28 D

3. Vecā šoseja –
Kaplava 

2,6 32600120114 Nav Grants 37 C

4. Līdums –
Auliciems

1,1 32600120115 Nav Grants 48 D

5. Bidēgi –
Auliciems 

4,7 32600100147
32600120116

Nav Grunts  
uzlabots

52 C

6. Rožlejas – 
Dolieši

0,4 32600100172 Nav Grunts 9 D

7. Bilstiņi – 
Atradze

3,1 32600100149, 
32600100167, 
32600100168

Nav Grants 198 B

8. Jaunkalnieši 
– Lanti

3,0 32600010062 Bebri Grunts 32 D

9. Ķerkavas –
Salas

0,8 32600010063 Nav Melnais 
segums

100 C

10. Ratnicēni – 
Austrumi

3,0 32600030165,
32600060110, 
32600070160

Nav Grunts 4 D

11. Ratnicēni –
Ragāļi

3,6 32600020029
32600030166

Nav Grunts 19 D

12 Vītoliņi –
Estrāde

1,0 32600130492 Nav Melnais 
segums

175 D

13. Gaiļi –
Atradze

2,3 32600070138, 
32600070159

Nav Grants 622 C

14. Reiņi –
Noras

0,9 32600070139 Nav Grunts 9 D

15. Spruļi –
Birznieki –
Pauliņi

5,5 32600030154, 
32600030168, 
32600040238

Nav Grunts 19 D

16. Bormaņi –
Upeslīči

4,8 32600040208, 
32600050137

Nav Grants 169 B

17. Mazvecsviļi 
– Aizelkšņi

2,5 32600050120, 
32600050139

Nav Grunts 4 D

18. Vecā šoseja –
Kalnavoti

2,2 32600110104, 
32600110117

nav melnais 
segums 
1,6 grunts 
uzlabotais 
0,6

24 D

19. Ziediņi –
Sala

1,3 32600080134, 
32600080162

Nav Grunts 
uzlabotais

24 D

20. Alēni –
Ieviņas

0,4 32600080135 Nav Grunts 23 D

21. Spīdolas –
Ūsiņi

4,4 32600040209, 
32600040242, 
32600040244

Nav Grunts 78 D

22. Karjers –
Urgas –
Grotēni

3,0 32600110105 Nav Grunts 28 D

23. Mētras –
Heltes

0,6 32600100023,
32600100017,
32600100016, 
32600100012, 
32600100029, 
32600100009

Nav Grants 0 D

24. Bitenieki –
Circeņi

0,6 32600100018, 
32600100017, 
32600100027

Nav Grunts 0 D

KOPĀ
t.sk. melnais 
segums

58,3

3,4

2. pielikums
Kokneses novada domes 26.10.2011. sēdes lēmumam Nr. 6.1

Pašvaldības ceļu klases ziemas periodā  
Kokneses novada  Iršu pagastā

1.  Apstiprināt Kokneses novada Iršu pagasta  autoceļu sarakstu 
uzturēšanai ziemas periodā no 2011. gada 1. novembra līdz 2012. 
gada 31. martam:

Autoceļa nosaukums Posma garums, 
km

Uzturēšanas 
klase

Meņģele – Zirnīši 0,89 C
Meņģele – Liepkalne 1,27 C
Krustojums – Magones 1,08 D
Slapsiles – Vilkāres 3,57 C
Jirjeni – Melderi 4,68 C
Aizas – Krastmaļi 0,45 C
Laidas – Sauleskalni 0,74 C
Pērles – Blāzmas 0,23 C
Pērles – Mežāres 2,75 C
Upesgrīvas – Dzelmes 1,96 C
Dūjas – Niedrītes 1,72 C
Ilgneši – Mežvidi 0,65 D
Kapi – Aizupes 0,50 D
Robiņi – Aijas 0,19 D
Ūdenskrātuve – Jaunrobiņi 0,56 C
Jaunrobiņi – Vietalvas ceļš 0,28 C
Irši – Mētras 0,10 C
Mētras – Krustupji 0,81 C
Centrs – Doktorāts 0,41 D
Akācijas – Attīrīšanas iekārtas 0,22 C
Sarmas – Granīti 0,12 C

Saulstari – Ieviņas 0,20 D
Laimdotas – Dālderi 0,74 C
Bluķi – Rāceņi 0,11 D
Granīti – Saulstari 0,21 D
Aizupes – Sausnēja 1,50 D

25,94

Kopā C klases uzturēšanas autoceļi 21,09 km.
Kopā D klases uzturēšanas autoceļi 4,85 km.

2.  Apstiprināt Kokneses novada  Iršu pagasta ceļu – servitūtu 
sarakstu uzturēšanai ziemas periodā  no 2011. gada 1. novembra līdz 
2012. gada 31. martam:

Autoceļa nosaukums Posma garums, 
km

Uzturēšanas 
klase

Mētras – Krustupji 0,32 C
Dzidras – Melderi 0,22 C
Aizas – Krastmaļi 0,37 C
Namiķi – Gobas 1,19 D
Vilkāres – Pamati 1,42 C
Pamati – Gravas 0,32 C
Surmīši – Pērles 0,70 C
Dzeguzes – Pārupes 1,34 C
Krustojums – Meņģele 1,00 D
Palejas – Lielkalni 1,33 C
Lielkalni – Pērles 0,71 D
Lielkalni – Silkalni – Pērles 1,39 C
Ceplīši – Ķirši 0,29 C
Laidas – Saulītes 0,75 D
Kapi – Ieviņas – Ābelītes 1,10 C
Ielejas – Indrāni 0,13 C
Druviņas – Kurtuve 0,07 C
Ūdenskrātuve – Vietalvas ceļš 0,13 C
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Upesgrīvas – Kalnupes 0,78 C
Upesgrīvas – Dambīši 1,70 C
Auzāni – Dambīši 0,51 C
Vaivieši – Kārkliņi 1,37 C
Upeslīči – Dzelmju ceļš 0,30 D
Līgotnes – Pumpuri 0,86 C
Sumbri – Zemitāni 2,65 C
Sapnīši – Gaidēni 0,17 C
Sapnīši – Zemgaļi 0,32 D
Spuldzenieki – Vālodzes 0,54 C
Spuldzenieki – Ķieģeļnieki 1,13 D
Dzirnavas – Ezerkalni 0,25 D

23,36

Kopā C klases uzturēšanas autoceļi 17,71 km.
Kopā D klases uzturēšanas autoceļi 5,65 km.

3. pielikums
Kokneses novada domes 26.10.2011. sēdes lēmumam Nr. 6.1

Ceļu klases 2011./2012. gada ziemas periodam 
Kokneses novada ceļiem Bebru pagastā:
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1. Ozoli – Lobe 10,120 D
2. Gregersons – Purvs 0,680 D
3. Ošāji – Āleni 0,470 D
4. Ošāji – Aliņas 0,400 D
5. Bebrupes tilts – Purmaļi 1,830 D
6. Cenši – Grīvas 1,420 D
7. Rudzīši – Jaundzērvēni 1,260 D
8. Zutēnu kapi – Lidlauks (m.s.) 0,570 D
9. Zutēnu kapi – Virši 1,000 D
10. Rožkalni – Birzes 0,460 C
11. Skaras – Madaras 0,180 C
12. Mežaparks – Pīlādži 0,820 C
13. Pagastmāja – Kalnieši 0,700 D
14. Irbītes – Audzēres 0,640 C
15. Saulaines – Pasiles – Mežaparks 1,720 D
16. Brencēni – Stalidzēni 2,670 D
17. Saulaines – Lejabrencēni 0,400 D
18. Bebri – Stalidzēni – Spārniņi 3,950 D
19. Domēni – Vēži 2,450 D
20. Riemeri – Bebriņi 1,700 D
21. Tupiešēni – Kroglejas 2,900 D
22. Gaidupes – Priežukalns 1,380 D
23. Vilkāres – Beņķi – Ausmas 7,770 D
24. Mehāniskās darbnīcas – Stalidzēni 1,720 D
25. Blankas – Zemgaļi 2,120 D
26. Spārniņi – Kasparīši – Plepi – Mirtes 3,040 D
27. Jaunceltnes – Šļakāni 0,400 D
28. Lauciņi – Vidusmitri 2,350 D
29. Ausmas – Cūkkalni 1,250 D
30. Ausmas – Kalnamitri 0,700 D
31. Jaunbebru parks – Audēji 0,400 D
32. Pērses tilts – Āpšukalns 2,000 D
33. Grābiņas – Bērziņi 0,930 D
34. Ataugas – Lācīši   (m.s.) 0,100 C
35. Pilskalni – Dārzniecība – Ausekļi 0,530 C
36. Gāzenieki – gāzes stacija 0,340 D
37. Senči – Dzērvēni 0,290 D
38. Kalnāji – Rudiņi 0,470 D
39. Riemeri – Vijas 0,690 D
40. Jaunkalnieši – Lanti 3,000 D

                              Kopā:
t. sk. ar melno segumu

64,62
1,2

Noslēgti līgumi
Š. g. 1. septembrī, Koknesē, starp SIA „Kokneses Komunā-

lie pakalpojumi” un AS „Hydrotech” tika parakstīts būvdarbu 
līgums par Dzeltenās grāmatas „Ūdens sagatavošanas iekārtas un 
II pacēluma sūkņu stacijas projektēšana un būvdarbi”. Līgums 
tiks īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā 
projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju ba-
seinu pašvaldībās, II kārta, Aizkraukles rajona Kokneses pagas-
tā” ietvaros. 

Līguma ietvaros paredzēta pilnīgi aprīkota ūdens sagatavošanas 
kompleksa izbūve esošajā teritorijā (Q = 550 m3/dnn), esošās ūdens 
attīrīšanas stacijas ēkas rekonstrukcija, 400 m3 jauna tīrā ūdens rezer-
vuāra izbūve, II pacēluma sūkņu stacija jaunajā ēkā, Q = 160 m3/h, kā 
arī jāuzbūvē pievienojošie ūdensvadi un jāveic labiekārtošanas darbi. 

Līguma kopējās izmaksas ir 365 384,39 lati, līguma kopējās attie-
cināmās izmaksas ir 299 495,40 lati. 

Īstenojot šo projektu, uzlabosies dzeramā ūdens kvalitāte pie pa-
tērētājiem.

2011. gada 12. septembrī noslēgts līgums ar SIA „Firma L4” par 
pakalpojumu līgumu „Inženieruzraudzība un Būvuzraudzība Ūdens 
sagatavošanas iekārtas un II pacēluma sūkņu stacijas projektēšanai un 
būvniecībai Koknesē”.

Līgumā paredzēta inženieruzraudzība un būvuzraudzība ūdens 
sagatavošanas iekārtas un II pacēluma sūkņu stacijas projektēšanas 
un būvniecības laikā.

Līguma kopējās izmaksas ir 8 174,00 lati, līguma attiecināmās 
izmaksas 6 700 lati.

Sīkākai informācijai lūdzam kontaktēties ar Armandu Preisu
Valdes locekli tel. 65161 838, mob. 29112845

 
 PROJEKTU „ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA AUSTRUM-
LATVIJAS UPJU BASEINU PAŠVALDĪBĀS, II KĀRTA, AIZKR-

AUKLES RAJONA KOKNESES PAGASTĀ”
LĪDZFINANSē EIROPAS  SAVIENĪBA.

FINANSēJUMA SAņēMēJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR
SIA „KOKNESES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI”.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS 
VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES UN

REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Centrālā vēlēšanu komisija 
izsludina parakstu vākšanu

No 2011. gada 1. novembra līdz 30. novembrim Centrālā vē-
lēšanu komisija izsludinājusi parakstu vākšanu likuma „Grozījumi 
Latvijas Republikas Satversmē” ierosināšanai. 

Kokneses novadā parakstīties par augstāk minētā likuma grozīju-
miem varēs parakstu vākšanas vietās:

Kokneses novada domes ēkā, tālr. 65133633;
Bebru pagasta pārvaldes ēkā, tālr. 65164293;
Iršu pagasta pārvaldes ēkā, tālr. 65163538; 20287162.
Parakstu vākšanas vietu darba laiki no 2011. gada 1. novembra 

līdz 30. novembrim:
Otrdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 – 18.00; 
Pārējās darba dienās un brīvdienās no plkst. 9.00 – 13.00;
Tiesības piedalīties parakstu vākšanā ir visiem balsstiesīgajiem 

Latvijas pilsoņiem, kuri parakstīšanās brīdī ir sasnieguši 18 gadu ve-
cumu. 

Parakstu vākšana vēlētāja atrašanās vietā tiks organizēta tiem vē-
lētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties parakstu vākšanas 
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turpinājums no 4. lpp. 

Projekts „Kokneses novada domes ēkas 
energoapgādes sistēmas rekonstrukcija”

Nr. 11-04-L32100-000069

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ
EIROPAS SAVIENĪBA

Sociālais dienests 2010. gada novembra 
beigās uzsāka darbu telpās 1905. gada ielā 7. 
Šīs telpas atbilst normatīvo aktu prasībām, jo 
apmeklētājiem tiek nodrošināta uzgaidāmā 
telpa ar sēdvietām, iespēja izmantot sanitāro 
telpu, kā arī ir atsevišķa telpa katram darbi-
niekam sarunām ar apmeklētājiem. 

Sociālajā dienestā strādā pieci sociālā 
darba speciālisti, tajā skaitā ir viens sociālais 
darbinieks darbā ar ģimenēm un bērniem, 
kurš ir pieņemts darbā ESF darbības prog-
rammas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 
aktivitātes „Speciālistu piesaiste plānošanas 
reģioniem, pilsētām un novadiem” projekta 
„Projekta koordinatora un sociālā darbinie-
ka piesaiste Kokneses novada pašvaldības 
administratīvās kapacitātes stiprināšanai” 
ietvaros. Atvaļinājuma, slimības dēļ vai mā-
cību dēļ promesošu darbinieku vienu dienu 
nedēļā aizvieto dienesta vadītājas norīkots 
cits darbinieks.

Sociālā dienesta darbinieku izglītība:
 Vienam darbiniekam ir profesionā-

lais bakalaura grāds sociālajā darbā un soci-
ālā darbinieka kvalifikācija;
 Divi darbinieki studē otrā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības bakalaura 
studiju programmā „Sociālais darbs”; 
 Diviem darbiniekiem ir pirmā līme-

ņa profesionālā augstākā izglītība un sociālās 
palīdzības organizatora kvalifikācija.

Sociālā darba speciālisti šī gada laikā ir 
apmeklējuši kursus un seminārus kvalifikāci-
jas celšanai:
 Bērnu tiesību aizsardzība (sistēma un 

normatīvie akti, starptautiskie tiesību akti, ve-
cāku un bērnu tiesības un pienākumi, saskars-
mes pamatprincipi, vardarbība pret bērnu);
 Apmācība par metodēm darbā ar ris-

ka grupas jauniešiem;
 Apmācības par riska novērtēšanu 

ģimenēs, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi 
apstākļi;
 Uzvedības, sociālās korekcijas un so-

ciālās palīdzības programmu izstrāde bērniem, 
kas izdarījuši likumpārkāpumus vai veic dar-
bības, kas var novest pie prettiesiskas rīcības;
 Seminārs par īslaicīgās sociālās re-

habilitācijas pakalpojumu, ko sniedz Sociālās 
integrācijas valsts aģentūra.

Iedzīvotāju iesniegumus un iztikas lī-
dzekļu deklarācijas pabalstu saņemšanai So-
ciālais dienests izskata 10 darba dienu laikā 
no iesniegšanas datuma. Sociālā dienesta sē-
des tiek organizētas divas reizes mēnesī, lai 
pārrunātu aktualitātes, izskatītu iedzīvotāju 
iesniegumus un pieņemtu lēmumus par soci-
ālās palīdzības vai sociālo pakalpojumu pie-
šķiršanu. Dienesta sēdes tiek organizētas arī 
izbraukumā Iršu un Bebru pagastu pārvaldēs.

Katrā sociālā dienesta sēdē tiek izskatīti 
vidēji 40 iesniegumi.

Sociālais dienests, izvērtējot iedzīvotāju 
materiālo situāciju, izsniedz četru veidu iz-
ziņas: 
 par trūcīgas ģimenes (personas) sta-

tusu,
 par maznodrošinātas ģimenes (perso-

nas) statusu, 
 par pilnu atbrīvojumu medicīnas pa-

kalpojumu saņemšanai,
 par 50% atbrīvojumu medicīnas pa-

kalpojumu saņemšanai. 
Šī gada deviņos mēnešos ir izsniegtas 

470 izziņas, t.sk.:
 276 izziņas par trūcīgas ģimenes 

(personas) statusa piešķiršanu,
 47 – par maznodrošinātas ģimenes 

(personas) statusa piešķiršanu,
 92 – par pilnu atbrīvojumu medicīnas 

pakalpojumu saņemšanai,
 55 – par 50% atbrīvojumu medicīnas 

pakalpojumu saņemšanai.  
Ziņas par sociālās palīdzības saņēmējiem 

un sniegtās palīdzības apjomu ir ievadītas un 
apkopotas datu bāzē programmā SOPA, dati 
ir kodēti, ievērojot klientu interešu konfiden-
cialitāti. Ir noslēgti līgumi ar CSDD,VSAA, 
NVA un NINO par datu pārņemšanu, tas no-
zīmē, ka programmā SOPA ir pieejami dati 
par klientiem piederošajām automašīnām, 
saņemtajām pensijām un pabalstiem un pie-
derošajiem nekustamajiem īpašumiem, kā arī 
par klienta aktivitātēm Nodarbinātības Valsts 
Aģentūrā. 

Dati par sociālajiem pakalpojumiem un 
sociālo palīdzību tiek apkopoti pārskatos, 
atskaitēs un iesniegti Labklājības ministrijā.

Trūcīgas ģimenes (personas) statuss tiek 
piešķirts saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 

299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi 
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”. Šī 
gada deviņos mēnešos trūcīgas personas sta-
tuss ir piešķirts 899 personām (tai skaitā 428 
- Kokneses pagastā, 343 - Bebru pagastā un 
132 - Iršu pagastā). 

LR Labklājības ministrijā 11.05.2011. 
tika iesniegts iesniegums par Kokneses no-
vada sociālā dienesta Aprūpes mājās nodaļas 
reģistrēšanu sociālo pakalpojumu sniedzēju 
reģistrā. Mēneša laikā tika izvērtēta aprūpes 
mājās nodaļas atbilstība normatīvajiem ak-
tiem, un 17.06.2011. LR Labklājības minis-
trija pieņēma lēmumu par Kokneses novada 
domes Sociālā dienesta Aprūpes mājās no-
daļas reģistrēšanu sociālo pakalpojumu snie-
dzēju reģistrā. Atbilstoši 03.06.2003. MK no-
teikumu Nr.291 „Prasības sociālo pakalpoju-
mu sniedzējiem” prasībām, sociālās aprūpes 
process tiek novērtēts ne retāk kā reizi gadā. 
Pašlaik sociālais darbinieks veic visu aprūpē-
jamo personu apmeklēšanu, aprūpes nepie-
ciešamības atkārtotu novērtēšanu un informē 
par iespējamajām izmaiņām. Pakalpojums 
aprūpe mājās šobrīd tiek sniegts 9 personām. 
Pakalpojumu nodrošina 7 aprūpētāji.

Šobrīd Kokneses novadā ir 15 sociālie 
dzīvokļi, tie visi atrodas Kokneses pagasta 
centrā. Īres tiesības šajos dzīvokļos ir pie-
šķirtas 3 ģimenēm ar bērniem, 2 pilngadību 
sasniegušiem bāreņiem, kuri turpina mācības 
vidējās izglītības iegūšanas iestādēs, 12 pen-
sijas vecuma personām, 2 invalīdiem, vienai 
darbspējīgai personai. Pašlaik divas istabas ir 
brīvas, no kurām vienā tiek veikts remonts.

Pašvaldības apmaksātu ilgstošas sociālās 
aprūpes pakalpojumu sociālās aprūpes centros 
saņem 12 personas (Skrīveru SAC – 6 perso-
nas, Pļaviņu pansionātā – 4 personas, Valmie-
ras SAC – 1 persona, Neretas pansionātā – 1 
persona). Valsts apmaksātu ilgstošas sociālās 
aprūpes pakalpojumu saņem 8 personas ar 
smagiem garīgās attīstības traucējumiem.

Sociālais dienests sadarbībā ar brīvprā-
tīgo organizāciju Latvijas Sarkanais Krusts 
nodrošina Eiropas Komisijas programmas 
Vistrūcīgākajām personām realizēšanu. Trū-
cīgie un kopš jūnija mēneša arī maznodroši-
nātie novada iedzīvotāji var saņemt pārtikas 
pakas, kurās ir putraimi 1 kg, a/l kviešu milti 

Par Sociālā dienesta darbu 2011. gadā

2011. gada 22. septembrī Kokneses no-
vada domē parakstīts līgums ar SIA „RRKP 
būve” par Kokneses novada domes ēkas 
katlu mājas rekonstrukcijas darbu veikšanu 

ELFLA finansētā projekta „Kokneses novada 
domes ēkas energoapgādes sistēmas rekons-
trukcija” ietvaros par kopējo summu LVL 37 
414,44.

Ieguldījums tavā nākotnē!

vietā un tikai saskaņā ar vēlētāja vai viņa 
pilnvarotas personas rakstveida iesniegumu, 
kas būs reģistrēts parakstu vākšanas vietā. Ie-
sniegums ne vēlāk kā 29. novembrī līdz plkst 
12.00 nogādājams Kokneses novada vēlēšanu 
komisijai vai parakstu vācējam parakstu vāk-
šanas vietā Kokneses novada administratīvajā 
teritorijā. Parakstu vākšanu vēlētāju atrašanās 
vietās vēlēšanu komisija organizēs pēdējā pa-
rakstu vākšanas dienā- 30. novembrī.

Parakstīties var jebkurā Latvijas pa-
rakstu vākšanas vietā uzrādot derīgu Lat-
vijas pilsoņa pasi.

Plašāka informācija Centrālās vēlēša-
nu komisijas mājas lapā www.cvk.lv

Silvija Vēze, Kokneses novada
vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja
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Septembra un oktobra mēneša piektdie-
nās un sestdienās Bebru internātvidusskolā 
notika ESF projekta „Vispārējās izglītības 
pedagogu tālākizglītība” ietvaros organizētie 
36 stundu kursi klašu audzinātājiem „Klasva-
dības process, tā organizēšana un vadīšana. 
Individuālais darbs ar vecākiem”.

Programmas saturs sastāv no 5 modu-
ļiem.

• Klases audzinātāja darbs skolēnu peda-
goģiskajā izpētē.

• Klases audzinātāja sadarbības virzieni. 

• Skolēnu attīstības pedagoģiskie nosa-
cījumi.

• Audzinātājdarbības virzieni un saturs. 
• Uzvedības traucējumi un atstumtība, to 

mazināšanas iespējas.
Nodarbības vadīja Astrīda Klauža un Sta-

ņislava Marsone.
Kursu noslēgumā apliecības saņēma 43 

Kokneses novada skolotāji no Bebru inter-
nātvidusskolas, Vecbebru Profesionālās vi-
dusskolas un Ilmāra Gaiša Kokneses vidus-
skolas.

Kokneses novada skolotāji papildina zināšanas

1 kg, četrgraudu pārslas 1 kg, auzu pārslas 
0,5 kg, vājpiena pulveris 0,1 kg, piens 2% 1 
L. Pavisam novadā šāda veida palīdzību iz-
manto vairāk kā 360 personas.

Iespēju robežās sociālais dienests orga-
nizē arī humānās palīdzības (apģērbu, apavu, 
trauku, mēbeļu u.c. lietotu mantu) izdali maz-
nodrošinātajiem iedzīvotājiem.

Kokneses novada domes Sociālais die-
nests ir iesaistījies AS Latvenergo sociālā 
atbalsta kampaņā, kuras mērķis bija nodot 
trūcīgajām mājsaimniecībām dāvanu kar-
tes „Elektrības norēķinu karte – 500kWh”. 
Noslēdzot kampaņas 1. posmu, trūcīgajām 
mājsaimniecībām tika izsniegta 291 dāvanu 
karte. Šobrīd sagatavošanas procesā ir kam-
paņas 2. posms.

Veicot sociālo darbu ar ģimenēm, svarī-
gākie posmi ir problēmas izvērtēšana, prio-
ritāšu izvirzīšana, mērķu noteikšana un vir-
zīšanās uz noteikto mērķi, pildot konkrētus 
uzdevumus. Visas iepriekšminētās darbības 
notiek tiešā sadarbībā ar vecākiem un bēr-
niem, lai veidotu izpratni par ģimenes būtību 
un vērtībām, kā arī sabiedrībā pieņemtām uz-
vedības normām. Aktuāla problēma ir zinā-
šanu un pieredzes trūkums par savstarpējās 
saskarsmes veidošanu, kā arī arvien pieaugo-
šā neiecietība vienam pret otru, bezatbildība 
un motivācijas trūkums. Risinot sarežģītos 
gadījumus, sociālajam darbiniekam darbā 
ar ģimeni ir jāiesaista psihologs. Novadā 
psihologa pakalpojums nav pieejams, un tas 
ir būtisks atbalsta trūkums. Pavisam šobrīd 
novadā ir 40 ģimenes, kuras patstāvīgi nav 
spējīgas pārvarēt grūtības un savstarpējās sa-
skarsmes šķēršļus un kurām ir nepieciešama 
palīdzība.

Diviem bērniem, kuri vecāku alkoho-
lisma un garīgas degradācijas dēļ cietuši 
no vecāku vardarbības ģimenē, tika sniegts 
sociālās rehabilitācijas pakalpojums dzīves-
vietā. Šo pakalpojumu apmaksā Latvijas 
Bērnu Fonds no valsts budžeta līdzekļiem. 
Divi bērni ir tikuši uz laiku ievietoti ģime-
nes krīzes centrā. Šobrīd ģimenes krīzes 
centra pakalpojumus izmanto četri bērni no 
trīs ģimenēm.

Īpaša uzmanība ir jāvelta pensijas ve-
cuma cilvēkiem un invalīdiem, kuriem nav 
apgādnieku. Sociālā darba praksē ir arī ga-
dījumi, ka pieaugušie bērni uzskata, ka par 
visiem vecajiem cilvēkiem ir jāgādā pašval-
dībai, noņemot no sevis pienākumu rūpēties 
par saviem vecākiem vecumdienās.

Transporta pakalpojumu iespēju robežās 
sociālais dienests cenšas nodrošināt trūcīga-
jām ģimenēm ar bērniem, pensionāriem un 
invalīdiem viņu aizvešanai un atvešanai no 
slimnīcas.

Sociālais dienests savu funkciju izpildē 
sadarbojas ar ģimenes ārstiem un policijas 
darbiniekiem, izglītības iestādēm, ģimenes 
krīzes centru „Dzeguzīte”, nevalstiskajām 
organizācijām, citu novadu sociālajiem die-
nestiem u.c. 

Baiba Tālmane,
Sociālā dienesta vadītāja

turpinājums no 5. lpp. 

Šī gada 28. septembrī AS „Latvenergo” un 
Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) rīkoja se-
mināru pašvaldību sociālajiem dienestiem par 
AS „Latvenergo” sociālā atbalsta kampaņas 
2. posmu. Šī semināra laikā sociālie dienesti 
tika iepazīstināti ar jaunās kampaņas nosacīju-
miem, mērķa grupām, kā arī atskaišu formām.

Kopumā kampaņas 2. posms tiks reali-
zēts līdzīgi kā iepriekšējā posmā – Latvijas 
Pašvaldību savienība saņems dāvinājuma 
kartes no AS „Latvenergo”, bet pēc tam LPS 
slēgs līgumus ar katru pašvaldību atsevišķi.

Jaunajā kampaņas posmā atbalsta mērķa 
grupa būs sociāli mazaizsargātās ģimenes ar 
bērniem:

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

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

3. ģimenes ar aizbildnībā esošiem bēr-
niem, kaut arī šīm ģimenēm nav piešķirts 
trūcīgas ģimenes statuss;

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

Kopumā AS „Latvenergo” piešķirs 40 

tūkstoši kartes, un vienas kartes vērtība būs 
53,70 Ls. Kokneses novadam ir pieprasītas 
180 kartes, taču precīzu skaitu vēl nevar pa-
teikt, jo LPS tiks apkopots visu novadu pie-
prasījums un sagatavoti jaunie līgumi. Do-
mājams, ka jau decembra mēnesī varēs sākt 
karšu izdali iedzīvotājiem. Kokneses novada 
administratīvajā teritorijā dzīvesvietu dek-
larējušās ģimenes dāvinājuma kartes varēs 
saņemt sociālajā dienestā. Lai varētu karti 
saņemt, personai ir jāņem līdzi:

□ personu apliecinošs dokuments, 
□ statusa apliecinājums (trūcīgā statusa 

izziņa, bērna invaliditātes apliecība, bāriņ-
tiesas lēmums par aizbildnības nodibināšanu, 
izziņa par ģimenes sastāvu vai cits);

□ elektroenerģijas piegādes līguma nu-
murs (saņēmējs var norādīt arī citas privātas 
vai juridiskas personas līguma numuru uz ap-
liecinājuma pamata, ka viņš tur dzīvo, t.i. īres 
līguma ar šo personu).

Precīzāku informāciju par neskaidriem 
jautājumiem, var uzzināt, piezvanot uz so-
ciālo dienestu: vadītājai – 65161812, so-
ciālajiem darbiniekiem Kokneses pagastā 
– 65161811, sociālajai darbiniecei Bebru pa-
gastā – 65164340, sociālās palīdzības organi-
zatorei Iršu pagastā – 65163673.

 Baiba Tālmane,
Sociālā dienesta vadītāja

Par Latvenergo sociālā atbalsta kampaņas 2. posmu

No 2011. gada 1. septembra Bebru inter-
nātvidusskola piedalās Eiropas Savienības 
atbalsta programmā „Skolas piens”.

Eiropas „Skolas piena” programmas 
pamatmērķi ir saistīti ar veselīga uztura 
un piena patēriņa veicināšanu starp sko-
lēniem. Atbalsta programmas ietvaros, 
Bebru internātvidusskolas skolēniem tiek 
nodrošināta iespēja saņemt 200 – 250 ml 
piena katru dienu. Piens tiek nodrošināts 
visiem skolas izglītojamiem, sākot no 
pirmsskolas līdz 10. klasei. Pirmsskolas 
un 1. – 4. klašu skolēni pienu saņem kat-
ru dienu, 5 – 10. klašu skolēni 2x nedēļā, 

sakarā ar finansējuma diferenci. Par pirms-
skolas un 1. – 4. klašu izglītojamiem izpla-
tītu termiski apstrādātu pienu Eiropas Sa-
vienības atbalsts ir 0.1815 EUR un valsts 
atbalsts 0.33 LVL, kas kopā sastāda 0.46 
LVL par vienu litru piena. Savukārt par 5.– 
10. klašu izglītojamiem izplatītajiem piena 
produktiem atbalsts ir tikai no Eiropas Sa-
vienības 0.1815 EUR, jeb 0.13 LVL.

Atbalsta programmas laikā pienu 
skolai piegādā A/S Rīgas piena kombi-
nāts.

Mudīte Auliņa,
Bebru internātvidusskolas direktore

Bebru internātvidusskola piedalās Eiropas 
Savienības atbalsta programmā „Skolas piens”
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izgLītība NoVadā

Piedaloties Valsts izglītības attīstības 
aģentūras projekta konkursā izglītības ino-
vācijām, Kokneses speciālā internātpamat-
skola – attīstības centrs ieguva finansējumu 
radošam pasākumam „Koknese rudens no-
skaņās”.

Projekta ietvaros tika organizēts divu 
dienu pasākums skolēniem ar speciālām 
vajadzībām ar mērķi – iepazīstināt skolē-
nus ar Kokneses novada māksliniekiem un 
amatu meistariem, veidojot jaunas iema-
ņas un prasmes zīmēšanā, dejošanā, muzi-
cēšanā, ādas apstrādē un floristikā, attīstot 
talantus un dotumus, veicinot radošumu, 
iniciatīvu.

Speciālo skolu skolēniem Latvijas re-
ģionos ir ierobežotas iespējas piedalīties ra-
došos un mākslinieciskos pasākumos, kuros 
būtu iespēja apgūt jaunas prasmes un iema-
ņas, attīstīt talantus un dotumus atbilstoši 
spējām, tādēļ skola – centrs izglītojošo pa-
sākumu „Koknese rudens noskaņās” orga-
nizēja Kokneses novadā un uzaicināja pie-
dalīties Rudzātu, Rubas, Antūžu, Zālītes un 
Kedaiņu(Lietuva) speciālās skolas, lai veici-
nātu savstarpējo saskarsmes spēju attīstību, 
iniciatīvu un uzņēmību.

Pasākums tika organizēts dažādu māks-
linieku un amatu meistaru darbnīcās, kur 

skolēni varēja attīstīt savus talantus zīmē-
šanā, dejošanā, ādas apstrādē, muzicēšanā, 
floristikā.

Projekta gaitā tika realizētas sekojošas 
aktivitātes – skolu radošo komandu prezen-
tācijas, radošā darbnīca „Rudens Mazajā 
kāpā” – māksliniecisku ādas izstrādājumu 
gatavošana, „Rudens Koknesē” – dabas un 
floristikas materiālu kompozīciju veidošana, 
„Krāsainie sapņi” – viesošanās gleznotāja 
darbnīcā un jaunu iemaņu apgūšana glezno-
šanā, „Jautrais dancis Koknesē” – deju kom-
pozīcijas iestudēšana, „Kokneses folkloras 
mantojums” – muzicēšana kopā ar folkloras 
kopu „Urgas”, mākslas plenērs „Rudens no-
skaņās” Aizkraukles vēstures un mākslas mu-
zejā „Kalna Ziedi”.

Noslēgumā dalībnieki tikās radošo darbu 
un priekšnesumu skatē, kuras laikā prezentē-
ja savu veikumu un apgūto.

Kokneses speciālās internātpamatskolas 
– attīstības centra kolektīvs un administrācija 
saka lielu paldies visiem amatu meistariem, 
darbnīcu vadītājiem un pedagogiem par at-
saucību un ieguldīto darbu.

Dagmāra Isajeva,
projekta vadītāja, Kokneses speciālās 

internātpamatskolas – attīstības centra 
direktore

Kokneses speciālā 
internātpamatskola 
– attīstības centrs 
piedalās Eiropas 
programmā „Augļi skolai”

No 1. novembra Kokneses speciālā in-
ternātpamatskola – attīstības centrs piedalās 
Eiropas programmā „Augļi skolai”, kuras 
laikā skolēni ar Eiropas Kopienas finansiālu 
atbalstu saņems svaigus augļus un dārzeņus.

Programmas „Augļi skolai” mērķis ir pa-
lielināt augļu un dārzeņu patēriņu, lai nākot-
nē samazinātu veselības aprūpes izdevumus 
aptaukošanās un sirds asinsvadu slimību ār-
stēšanai, vienlaikus atbalstot arī lauksaimnie-
cisko ražošanu Latvijā.

Atbalsta programmas ietvaros skolēni 
saņems svaigus augļus – ābolus, bumbierus, 
lielogu dzērvenes – un dārzeņus – kāpostus, 
kolrābjus, burkānus un kāļus – vai šo pro-
duktu asorti. Skolēniem piegādātie augļi un 
dārzeņi ir audzēti saskaņā ar normatīvajiem 
aktiem par lauksaimniecības produktu integ-
rētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēša-
nas prasībām un kontroles kārtību. 

Augļu un dārzeņu produktu izdale skolā 
notiks trīs reizes nedēļā no 2011. gada 1. no-
vembra līdz 2012. gada 9. martam. 

Kokneses speciālajai internātpamatskolai 
– svaigus augļus un dārzeņus piegādās zem-
nieku saimniecība „Ezerkauliņi”.

Dagmāra Isajeva,
Kokneses speciālās internātpamatskolas 

– attīstības centra direktore

VIII Starptautiskais 
P. Čaikovska 
klaviermūzikas jauno 
izpildītāju konkurss 2011

Klāt kārtējais novembris, kas Kokneses 
Mūzikas skolā ienes patīkamu satraukumu, jo 
tuvojas Čaikovska dienas! Šis krievu kompo-
nists ir īsts bērnu jūtu un prātu pazinējs – cik 
daudzu bērnu sirsniņās viņa mūzika atstājusi 
neizdzēšamas pēdas, jo topot pieaugušiem, šī 
sirds mūzika joprojām saviļņo. 

4 Lietuvas, Sankt-Pēterburgas, Kaļiņin-
gradas, Gomeļas skolas mēros tālo ceļu uz 
nelielu Latvijas novadu – Koknesi, lai kopā ar 
Latvijas Mūzikas  skolu audzēkņiem mērotos 
meistarībā, veiklībā, mākā emocionāli izpaus-
ties, atskaņojot dižā Meistara skaņdarbus.

Bez konkursa mūsu viesus gaida arī citi 
interesanti pasākumi – ekskursija pa Rīgu, 
Čaikovska baleta „Anna Kareņina” noskatī-
šanās Operas un baleta teātrī un GALA kon-
certs AVE SOL koncertzālē Rīgā, kurā VIII 
konkursa laureāti atskaņos spožākos savas 
programmas skaņdarbus.

Vēlot konkursa dalībniekiem veiksmi un 
izturību,

Silvija Cīrule,
Kokneses Mūzikas skolas direktore

Radošs pasākums
„Koknese rudens noskaņās”

Bērni ar prieku darbojās radošajā darbnīcā „Rudens Mazajā kāpā”,
kur notika māksliniecisku ādas izstrādājumu gatavošana.



8KOKNESES NOVADA VĒSTIS    Nr. 23 (300) 2011. gada 11. novembris

Šajā mācību gadā Valodas un mākslas 
metodiskās komisijas viens no galvenajiem 
uzdevumiem ir darbs pie skolēnu lasītpras-
mes uzlabošanas. Mācību priekšmetu mēne-
ša ietvaros skolotāji organizēja pasākumus 
bērniem, aptauju sākumskolas skolēnu vecā-

kiem par lasītprasmes apguves problēmām.
Vizuālās mākslas dienu „Ilustrācija grā-

matai” vadīja skolotāja Velta Zariņa. Bērni 
izvēlējās lasītu vai dzirdētu pasaku ilustrēša-
nai, noteica raksturīgāko darbību vai notiku-
mu un ar krāsām izcēla pasakas tēlu tipiskās 

Valodas un mākslas MK mācību priekšmetu mēnesis
Kokneses speciālajā internātpamatskolā – attīstības centrā

Gandarījuma sajūta skolēniem kopā ar skolotājām pēc labi padarīta darba.

iezīmes. Šāda darbošanās prasīja precīzu uz-
tveri un radošu darbību, prasmi izmantot ba-
gātīgu krāsu paleti. Pasaku ilustrāciju izstāde 
bija aplūkojama skolas bibliotēkā.

„Hello! I love English!” Ar šādu devīzi 
norisinājās angļu valodas pēcpusdiena, kurā 
piedalījās 4. – 11. klašu audzēkņi. Bērni dar-
bojās divās grupās bibliotēkā un angļu valo-
das klasē, veicot skolotājas Marutas Urgas 
sagatavotos uzdevumus. 

Izteiksmīgas runas konkursā  piedalījās 
19 skolēni. Bērnu uzdevums bija izteiksmī-
gi nolasīt nepazīstamu dzejoli. Konkursanti 
savā starpā sacentās par ceļazīmi uz izteiks-
mīgas runas konkursu Lažā. Dalībnieku 
sniegumu klausījās latviešu valodas skolo-
tāji Velta Verkēviča, Sanita Baltcere, Anna 
Vingrovska. Žūrija vērtēja darba pieteikumu, 
konkursanta stāju, izteiksmi, teksta precizitā-
ti. Paldies bērniem par izjustajiem, skaista-
jiem priekšnesumiem!

31. oktobrī notika Valodas un mākslas 
MK mācību priekšmetu mēneša noslēgums – 
apbalvošana. Skolotāji ar saldumu balvām un 
pateicības rakstiem apbalvoja savus čaklākos 
skolniekus.

Aija Kārkliņa,
Valodas un mākslas MK vadītāja

Labā noskaņojumā, ar prieku sirsniņās 
pēdējā oktobra dienā ĢKC „Dzeguzīte” tel-
pās leļļu teātra studijā „SIBILLA” atkal pul-
cējās Iršu pagasta lielie un mazie bērni. Kopā 
ar ģimenes krīzes centra bērniem, ievingrinot 
rociņas, visi turpināja darbu pie dekorāciju 
veidošanas jaunajai leļļu teātra izrādei. Šo-
reiz darinājām vienu no svarīgākajiem māks-

las darbiem - krāsojām, aplicējām burtiņus, 
kurus saliekot kopā, izveidojām nosaukumu 
izrādei „NOTIKUMS MEŽĀ”. Darbojāmies 
pāros, lai labāk viens otru iepazītu un mācītos 
sadarboties. Krāsa pie krāsas, lapiņa pie lapi-
ņas un darbiņš padarīts!

Neizpalika arī kopīgas spēles un rotaļas.
Mēs protam ļoti daudz, arī sviestmaizītes 

Bērnu prieks un darbošanās „Sibillā”

Nodarbības laikā tapis viens no svarīgākajiem mākslas darbiem – izrādes nosaukums.

gatavot. Savu meistarību, saimniekojot pie 
cienastu galda, demonstrēja lielākās meite-
nes. Tā nu, mūzikai skanot, baudījām piknika 
atmosfēru telpā. Visgardākais taču ir pašu 
pagatavotais!

Pavisam maz vajag, lai iesētu bērnu sir-
sniņās tik ļoti nepieciešamo – pozitīvās izjū-
tas un emocijas. Mēs protam dāvināt prieku 
sev un citiem.

Uz tikšanos nodarbībā novembra beigās, 
kad pēc padarīta darba atpūtīsimies, baudot gar-
dumgardu dārzeņu zupu, kuru gatavosim paši!

Ina Šlesere, biedrības “Palīdzi man
izaugt!” projekta koordinatore

Savu meistarību, saimniekojot pie cienastu 
galda, demonstrēja lielākās meitenes.
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turpinājums 10. lpp. 

Aktrise Rēzija Kalniņa (teātra diena) un 
komponists Uldis Marhilevičs (mūzikas die-
na) skolēnu brīvdienās aicināja piedalīties 
vēl nebijušā projektā Latvijas vēsturē – „Iz-
augsmes dienas”, uz kuru devās arī jaunā un 

talantīgā koknesiete Asnate Višķere. Latvijas 
radošo bērnu un jauniešu projekta ideja ir 
veicināt bērnu un jauniešu māksliniecisko 
spēju attīstību, dot iespēju jaunatnei no vi-
sas Latvijas gūt jaunas zināšanas, piedalīties 

Zināšanas papildina „Izaugsmes dienās”

Pēc garās un darbīgās dienas bērni saņēma arī atestātus.

meistarklasēs, saņemt praktiskus padomus no 
profesionāliem un atzītiem pasniedzējiem, 
vokālajiem pedagogiem.

Ar mūziku saistītā diena bija ļoti inte-
resanta un piepildīta. Ar bērniem darbojās 
komponists Uldis Marhilevičs, producente 
Elita Mīlgrāve, komponists Jānis Strazds, 
dziedātājs Andris ērglis, aktrise Maija Do-
veika, dziedātāja Ieva Akurātere un dziedā-
tājs Kārlis Būmeisters.

Pēc garās un darbīgās dienas, visi kopā 
atpūtās baseinā, nodziedāja dziesmu vecā-
kiem un saņēma atestātu. Visi dalībnieki sa-
ņēma arī mājasdarbu, kurā jāpārvērš savas iz-
jūtas par pavadīto dienu kādā teikumā, frāzē, 
dzejolī, lai vēlāk no tā visa dzejnieks Guntars 
Račs varētu uzrakstīt kophimnas vārdus, bet 
Uldis Marhilevičs savas izjūtas ieliks tās mū-
zikā. Tad atkal visi varēs tikties un pamēģināt 
kophimnu arī izdziedāt un ierakstīt.

Komponists Uldis Marhilevičs bija ļoti 
priecīgs par pavadīto laiku kopā ar bēr-
niem un uzsvēra, ka “tie ir mūsu sapņi, 
mūsu krāsas, kurās savu dienu krāsojam. 
Mana sirds, tava sirds šajā sapnī krāsainā, 
kas jānosargā.. !”

Kokneses Novada Vēstis

Esam joprojām radoši un aktīvi, skolēnu 
brīvlaika nedēļā katra diena bija kā savā-
dāks piedzīvojums, vienā dienā runājām par 
un ap brīvprātīgo darbu, citā dienā izzinā-
jām un veidojām katrs savu dzimtas koku, 
un spēlējām dažādas galda spēles, pēdējā 
brīvdienu dienā devāmies rudenīgā pārgā-
jienā uz Likteņdārzu. Tagad domāts gatavo-
ties Ziemassvētkiem, protams, neaizmirstot 
valsts svētkus, kas ir 11. un 18. novembrī, 
bet pirmais Advents jau sanāk novembra 
beigās.

Tāpēc nedēļā no 21. novembra katru die-
nu pl. 15:00 gatavosim dažādas lietas saistībā 
ar Ziemas saulgriežiem – kartiņas, oriģinālus 
eglīšu rotājumus un 25. nov. pl. 15:00 gata-
vosim Adventa vainagus.

17. novembrī pl. 15:00 Dienas centrā 
tiek gaidītas Kokneses novada ģimenes, 

kurās aug bērns ar īpašām vajadzībām uz 
pirmo tikšanos ar mērķi tālākai sadarbībai.

Dienas centrā joprojām notiek regulārās 
nodarbības, uz kurām tiek aicināti jauni da-
lībnieki, interesenti:
 Pirmdienās no pl. 18:30 notiek Vē-

derdeju nodarbības.
 Trešdienās, piektdienās no pl.17:00 

dejo deju grupa „Bounce” dažāda stila dejas, 
tai skaitā arī Hip-hop.
 Ceturtdienās no pl.18:00 notiek Lī-

nijdeju nodarbības.
Dienas centrā darbojas arī LSK Kokne-

ses nodaļa, kuras aktivitātes šobrīd ir:
 Darbs ar Eiropas pakām – dalīšana 

un uzglabāšanu, lai pietiek arī ziemas mēne-
šiem jaunajā gadā.
 Turpinās arī „Virtuves radošās darb-

nīcas” – bijušas jau trīs nodarbības, bet droši 

vari nākt uz nākamo – sīkāka informācija uz 
Kokneses info stenda.
 Akcijas „Merrield” atbalstīšana – 

aktīvākie Sarkanā krusta biedri ies ciemos 
pie sev īpašiem veciem cilvēkiem, kā aicina 
reklāma – uz sarunu! BET Dienas centrā ik-
vienam interesentam ir pieejamas akcijas 
„Merrield” pasta kartiņas (pasta pakalpoju-
mi jau atmaksāti) – uzkraksti tik adresātu un 
sagādā patīkamu mirkli saņēmējam.
 „Ziemas Drēbju dienas” 1. un 2. 

decembrī Dienas centra zālē no pl. 11:00 
– 18:00.

LSK Kokneses nodaļa saka PALDIES vi-
siem Kokneses iedzīvotājiem par ziedotajām 
drēbēm, mantām un visiem aktīvajiem brīv-
prātīgajiem darbiniekiem!  

Līva Skābarniece,
 LSK Kokneses novada vadītāja

Šajā tūrisma sezonā Koknese atkal pie-
dzīvoja pastiprinātu ceļotāju interesi. Atska-
toties uz šogad paveikto un aptaujājot tūrisma 
pakalpojumu sniedzējus: gidus, naktsmītņu 
saimniekus, ēdinātājus, apskates objektu 
saimniekus, ar gandarījumu varu teikt, ka 
Koknese joprojām interesē un saista ceļotā-
jus. Tas ir Likteņdārzs, kas mudina cilvēkus 
no tuviem un tāliem Latvijas novadiem doties 
ceļā. Atvedot akmeni amfiteātrim, iestādot 
koku, strādājot talkā, iegādājoties ziedojumu 
zīmes, suvenīrus un ziedojot uz vietas, lai ko-
pīgiem spēkiem un emocionālo pārdzīvojumu 
vadīti turpinātu dārza veidošanu. Tās ir Kok-
neses pilsdrupas, ar jauno vēsturiskās ekspo-

zīcijas paviljonu, kur tūristi iepazīst kultūr-
vēsturi, bauda mūžam mainīgo Daugavas un 
Pērses tecējumu, kaļ naudu, klausās lielgabala 
zalves, svin kāzas un tiekas ar viduslaiku pils 
kundzi. Aktīvās atpūtas un dabas cienītāji iz-
mēģina veikt „misiju Koknese”, apgūst ādas 
amatnieka prasmes, bioloģiskajās saimniecī-
bās iepazīstas ar to, kā audzē un ievāc zāļu 
tējas, kaņepes, gatavo sejas krēmu. 

Šogad, tūrisma centra mudināti, ceļotāji 
labprāt devušies iepazīt tālākos Kokneses no-
vada Bebru un Iršu pagastus. Un bijuši patī-
kami pārsteigti par to, ka šīs mazās vietas rū-
pīgi sargā un auklē savus dārgumus. Bebros 
ceļotājus pārsteidz V. Jākobsona muzejs, par 

kura esamību lielākā daļa nav pat dzirdēju-
ši. Interesants un kontrastains ir biškopības 
muzejs, kas stāsta par biškopības tradīcijām. 
Interesantas vietas ir Bebru muižas parks un 
Jaunbebru Kartupeļu dumpja piemiņas vieta.

Savukārt Iršos ar zinoša gida līdzdalību 
interesenti uzzināja, ka tieši te kādreiz atradu-
sies Baltijā lielākā vācu kolonija. Ceļotājiem 
tas atkal bija viens negaidīts pārsteigums! 

Šā gada septiņos mēnešos, aptuveni 21,5 
tūkstoši tūristu apmeklējuši Kokneses pils-
drupas, kas ir par aptuveni 30% vairāk nekā 
2010. gadā šajā pašā periodā. Tajā skaitā ār-
zemju tūristu skaits sasniedza aptuveni 1500, 
kas ir par 5% vairāk nekā pagājušā gadā. 

Kokneses Dienas centra aktivitātes rudenī!

2011. gada tūrisma sezonas tendences Kokneses novadā
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turpinājums no 9. lpp. 

turpinājums 11. lpp. 

Pēc Likteņdārza apkopotajiem statistikas 
datiem to apmeklējuši vismaz 18000 apmek-
lētāju. 

Sākotnēji tūristi tranzītā izbrauca cauri uz 
Latgali. Koknesē uzturējās no 0,5 – 1 stundai. 
Šogad tie kļuvuši par stabiliem vienas dienas 
apmeklētājiem, kuri izmanto gida pakalpo-
jumus, apskata tūrisma objektus, iegādājas 
suvenīrus, ietur maltīti vietējās kafejnīcās, 
apmeklē pasākumus.

Sarežģīti noteikt tūristu skaitu, kas ceļo-
juma laikā izmantojuši naktsmītnes Koknesē. 
Tūristu mītņu skaits novadā ir nemainīgs. Pēc 
aptaujas var secināt, ka vislielākā noslodze ir 
nedēļas nogalēs, kad tiek rīkoti pasākumi. Ne-
dēļas vidus tiek aizpildīts ar strādniekiem, kas 
strādā lielākajos objektos Kokneses novadā.

Šo tūrisma sezonu uzsākām ar projekta 
Kokneses pilsdrupu vēsturiskās ekspozīci-
jas paviljona atklāšanu, sama modināšanas 
svētkiem, ugunsšovu pilsdrupās, uzņēmām 
vairākas starptautiskas žurnālistu vizītes. Ar 
šā gada septembrī organizēto kultūras manto-
juma dienu pasākumu Kokneses pilsdrupās, 
esam aizsākuši apzināt un mēģināt attīstīt 
ideju par bruņinieku skolas izveidošanu. 
Aicinām iegriezties tūrisma centrā, ikvienu, 
kam šī ideja liekas aizraujoša un ir priekšli-
kumi tās attīstībai.

Viennozīmīgi gribu teikt, ka esam veik-
smīgi strādājuši roku rokā ar tūrisma uzņē-
mumiem, aģentūrām, pašvaldību, sabied-
riskām organizācijām, kultūras un sporta 
iestādēm, komunālo dienestu, kas veicināja 
tūrisma attīstību novadā.

Daina Liepiņa,
Kokneses tūrisma centra direktore

Šajā gadā „Likteņdārzā” darbi turpinās 
arī novembrī. Tiek turpināta amfiteātra būv-
niecība. 2011. gada augustā noslēgts līgums 
ar SIA „Roplainis” par amfiteātra vidusdaļas 
izbūvi. Amfiteātra būvniecības darbu turpi-
nāšanai pagājušā gada beigās AS „Latvijas 
valsts meži” ziedoja 30 000 latu. Gada sāku-
mā ar Latvijas Būvinženieru savienības val-
des priekšsēdētāja Mārtiņa Straumes iniciatī-
vu aizsākās Latvijas Būvinženieru savienības 
un „Likteņdārza” īstenotāja – „Kokneses 
fonda” – sadarbība. Pagājušā gada decembrī 
notika pirmās sarunas ar LBS valdi par sa-
vienības biedru profesionālu iesaistīšanos šī 
projekta tapšanā. 2011. gada 18. februārī ar 
Būvmateriālu ražošanas asociācijas valdes 
priekšsēdētāja Leonīda Jākobsona atbalstu 
Fondam bija iespēja pastāstīt par Likteņdārzu 
Būvmateriālu ražošanas asociācijas valdes 
sēdē. „Kokneses fonda” pārstāvji ar prezen-
tāciju tika uzaicināti uzstāties arī LBS XIII 
kongresā 2011. gada 18. martā. Gada sāku-
mā aizsāktā sadarbība ir devusi konkrētus 
rezultātus – asociācijas biedri ar savu darbu 
ir iesaistījušies gan tehnisko projektu izstrā-
dē, gan arī būvmateriālu ražotāji ar būvma-
teriālu ziedojumu vēl šā gada nogalē palīdz 
tapt Likteņdārza amfiteātra vidusdaļai – SIA 
„Pļaviņu DM” un SIA „Mark Invest Latvia” 
ziedo šķembas, SIA „A.C.B.” un SIA „IM 
Karjers” – nepieciešamo granti, un SIA „Ce-
mex” – betonu. 

Novembra vidū paredzēts īstenot arī 
Daugavas krasta nostiprinājuma projektu 

amfiteātra daļā. Daugavas krasta nostiprinā-
juma tehnisko projektu kā ziedojumu ir iz-
strādājis Juris Marnauza, SIA „JMI Birojs”, 
projektu dokumentācijas sakārtošana ir ar-
hitektes Guntas Kursītes darba ziedojums, 
savukārt Daugavas krasta nostiprinājuma 
tehnisko projektu ekspertīzi kā ziedojumu 
„Likteņdārzam” ir veicis Raimonds Maslov-
skis. Fonds pateicas Kokneses novada do-
mes izpilddirektoram Jāzepam Baltmanim 
un SIA „Aizkraukles Komunālo uzņēmumu 
kombināts” valdes loceklim Ivaram Seka-
cim par palīdzību un atbalstu krasta nostip-
rinājuma projekta virzīšanā. Projektu īsteno 
Valsts SIA „Vides projekti”, un tās rīkotajā 
cenu aptaujā par darbu veicēju izvēlēta SIA 
„BGS”.

„Kokneses fonds” ir pateicīgs katram, 
kas palīdz tapt „Likteņdārzam” un aicina arī 
novembra mēnesī apmeklēt „Likteņdārzu”. 
Novembra mēnesī administratore jūs sa-
gaidīs piektdienās, sestdienās, svētdienās 
un svētku dienās no pulksten 9 līdz 18, kā 
arī jebkurā citā dienā un laikā pēc iepriek-
šējas pieteikšanās pa Fonda biroja tālruni 
6728 9535. 

11. novembra vakarā jau trešo gadu 
aizdegsim svecītes vecās šosejas malās. 

18. novembrī ar lāpām iezīmēsim ceļu 
uz dārza centrālo daļu – amfiteātri, kur 
pulksten 16.07 noriet saule. 

Valda Auziņa,
Likteņdārza īstenotāja –

„Kokneses fonda” Valdes priekšsēdētāja

būsim kopā „Likteņdārzā”

Laikā no 2012. gada 11. – 15. jūlijam 
Latvijā norisināsies Starptautiskais Folkloras 
festivāls Baltica 2012. Šī festivāla mērķis ir 
saglabāt, attīstīt un popularizēt plašākā sa-
biedrībā latviešu, līvu, latgaliešu un citu tautu 
un tautību tradicionālo kultūru un nemateriā-
lā kultūras mantojuma prasmes, kā arī rūpē-
ties par tautas morālo vērtību, garīguma un 
pašcieņas veicināšanu un noturīgumu. 

Festivāls norisinās katru gadu vienā no 
Baltijas valstīm (Lietuva, Latvija, Igaunija) 
saskaņā ar CIOFF (Starptautisko folkloras 
festivālu un tradicionālo mākslu organizāciju 
padome pie UNESCO) noteikumiem. Festivā-

lam Latvijā ir piešķirts CIOFF sertifikāts.  Līdz 
šim Latvijā norisinājušies 8 festivāli, sākot no 
1988. gada, kuru tēmas bija – Saule; Ģime-
ņu godi; Saule, pasaule, viņsaule; Cilvēks un 
darbs; Jūra; Zeme; Mūsmājas un Zīmes. 

Gatavošanās tam, lai nākošvasaras Bal-
tica izskanētu jo īpaši koši un saskanīgi, ir 
sākusies. 

Kā vēsta Latvijas Folkloras biedrības 
sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Sau-
le, „Nākamvasaras Baltica Latvijā noritēs 
skaistā jubilejas zīmē – Balticas festivāls 
notiks jau 25. reizi, un devīto reizi Latvijā. 
Šīs Balticas lielā tēma ir CEĻŠ. Ceļš, kas ved 

mūs pie senajām un mūžam dzīvajām tra-
dīcijām, ceļš, kas mūs, tradīciju kopējus un 
tālākuzturētājus, ved pie Teicējiem, ceļš, kas 
ved mūs no viena novada citā. Jā, arī tie ceļi, 
kas mūsu tautiešus ir dažādu iemeslu dēļ aiz-
veduši svešumā, arī tie ceļi, kas ved atpakaļ. 
Mēs apdziedāsim droši vien ne tikai baltos un 
pelēkos zemes ceļus, bet arīdzan upju, jūru, 
koku sakņu un zvaigžņu ceļus.”

Jau dauzviet Latvijā pilnā sparā notiek 
Folkloras kopu, nākamo Balticas dalībnieču, 
Ieskaņu koncerti. Skates, kurās folkloras ko-
pas atkal un atkal rāda savu dziedāt, spēlēt un 
dejot prasmi un spējas.  

Ceļš uz „baltica 2012” ir sācies!

Mājinieki – folkloras kopa „Urgas” – rādīja
stāstu par savu „Dziesmas ceļu”.

Patiess stāsts par ogošanu un dziesmas par purvu skanēja
Barkavas folkloras kopas „Madava” izpildījumā.
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nīca. Par notikumu, kas svarīgs ikviena pāra 
dzīvē – precību punktu, dziedāja Lejasciema 
„Smaržo siens”.

Dienas garumā tika izstāstīti stāsti par 
ceļu uz purvu, ceļu ļaudīs, saules ceļu un 
maizes ceļu.

Sagatavotās programmas vērtēja skates 
lūkotāji – CIOFF  Latvijas nodaļas vadītāja 
Liāna Ose, LMA pasniedzēja Zane Šmite, 
Kultūrizglītības un Nemateriālā mantojuma 
centra tradicionālās kulltūras eksperte Gita 
Lancere, Latvijas Folkloras biedrības sabied-
risko attiecību speciāliste Gunta Saule, Latvi-
jas Folkloras biedrības projektu vadītāja Jeļe-
na Jekimova un Latvijas Folkloras biedrības 
priekšsēdētājs Andris Kapusts.

Folkloras kopas tiek vērtētas pēc vairā-
kiem kritērijiem – programmas atbilstības 
tradīcijai, izpildījuma formas atbilstība tradī-
cijai, izpildītāju tehniskā meistarība, priekš-
nesuma oriģinalitāte un mākslinieciskais 
spilgtums, kā arī grupas kopskats. 

Ielūkojoties tik dažādos un daudzveidī-
gos ceļos, žūrijas pārstāvis Andris Kapusts 
atzīst: „Skate ir izdevusies ļoti laba. Redzē-
jām atšķirīgas programmas, kur katrai folklo-
ras kopai pienākas uzslava par ieguldīto dar-
bu. Šodien redzētais bija emocionāli uzrunā-
jošs un neatpaliek no jau redzētā Latgales un 
Rīgas reģionos. Šo augsto līmeni apliecinās 
arī skates rezultāti. Prognozēju, ka uz festivā-
lu dosies apmēram 90% skates daībnieku, un 

pašvaldībām jāsāk laicīgi plānot finanšu lī-
dzekļi savu folkloras kopu dalībai festivālā.”

Kokneses folkloras kopas „Urgas” vadī-
tāja Inguna Žogota teic: „Skatē redzētais at-
bilst ļoti augstam izpildījuma līmenim. Katrs 
dalībnieks savu darbu ir veicis godprātīgi, 
ar vislielāko atbildības sajūtu. Paldies ikvie-
nam, kas atbalstīja un palīdzēja pasākuma 
organizēšanā!”

2012. gadā festivāls norisināsies Rīgā un 
citās Latvijas pilsētās un novados. Festivāla 
norises tiks plānotas pilsētu un pagastu lau-
kumos un ielās, estrādēs, pilskalnos, koncert-
zālēs un citās ievērojamās vietās, kā arī svēt-
vietās pie dižkokiem, dižakmeņiem, avotiem 
un citur.

Festivālu rīko Latvijas Folkloras biedrī-
ba, Kultūrizglītības un Nemateriālā mantoju-
ma centrs, pilsētu un novadu pašvaldības.

Anita Šmite

turpinājums no 10. lpp. 

Precizējums oktobra izdevumā 
publicētajam rakstam „Piebiedrojies 
pašdarbnieku pulkam!”

2011./2012. g. sezonā darbosies arī  
dāmu deju kolektīvs „Tik un tā”, vadītāja 
Kornēlija Reisnere. Mēģinājuma laiks pēc 
individuāla grafika. Tuvākas ziņas pa tālr. 
26574538.

Astrīda Saimena, Kokneses kultūras 
nama mākslinieciskās daļas vadītāja

Uz Vidzemes folkloras kopu skati 5. 
novembrī Koknesē sagaidījām Cesvaines 
„Krauklēniešus”, Madonas „Vērtumniekus”, 
Dignājas „Dignōjīšus”, Lejasciema „Smar-
žo siens”, Barkavas „Madavu”, Jēkabpils 
„Riestavu” un „Rakstus”, Atašienes „Vīraks-
ni” un Jaunpiebalgas „Pa saules ceļu”. Cie-
miņus uzņēma un Vidzemes skati ar stāstu 
par savu „Dziesmas ceļu” atklāja mājinieki 
– Kokneses „Urgas”. 

„Krauklēnieši” izstaigāja „Sešus ceļus 
Cesvainē” kopā ar apkaimes dižākajiem 
dziesmu pierakstītājiem, bet „Vērtumnie-
ku” stāsts par godiem un viesu uzņemšanu. 
„Dignōjīši” lepojas ar savu upes ceļu, kam 
tuvumā Dignājas pilskalns un luterāņu baz-

Lielākā folkloras kopa „Vīraksne” no 
Atašienes ar 25 dalībniekiem izdejoja un 

izdziedāja „Maizes ceļu”.

SPorta aKtuaLitāteS

Kokneses futbola komanda izcīnījusi 3. 
vietu Latvijas Jaunatnes čempionāta Dien-
vidaustrumu reģiona U-14 (1997./1998. gadā 
dzimušo) vecuma grupā. Komandas sastāvā 
spēlēja: Otto Bērziņš, Elvis Bērzkalns, Kris-
taps Bērzkalns, Andrejs Grustāns, Kaspars 
Ikaunieks, Ilmārs Kalniņš, Ritvars Kalniņš, 
Artūrs Kvačs, Ritvars Kļaviņš, Aivis Laiviņš, 
Kalvis Lāzers, Jānis Kristiāns Rezovskis, 
Dans Tračs, Alvis Voitkunskis. Komandas 
treneris: Didzis Bērziņš.

„Koknese/RRKP būve” aizvadītajās 14 
spēlēs izcīnīja 10 uzvaras, vienreiz cīnījās ne-
izšķirti un trīsreiz zaudēja, turnīra noslēgumā 
izcīnot tikpat punktu, cik otrās vietas ieguvēji 
Jēkabpils SS (jēkabpilieši augstāku pozīciju 
ieņēma, pateicoties labākiem rezultātiem sav-
starpējās spēlēs), un tikai trīs punktus atpalie-
kot no turnīra uzvarētājiem Preiļu BJSS. Pēc 
lēnas ieskriešanās turnīra ievadā, Kokneses 
jaunie futbolisti demonstrēja arvien labāku 
sniegumu un turnīra laikā spēja pieveikt arī 
čempionus ― Preiļu BJSS, kā arī pēdējā, iz-
šķirošajā spēlē, līdzīgā un vārtu momentiem 
bagātā cīņā nospēlēja neizšķirti ar otrās vie-
tas ieguvējiem ― Jēkabpils SS futbolistiem. 
Šoreiz tieši turnīra pirmajās kārtās zaudētie 
punkti izrādījās izšķiroši cīņā par augstākām 
vietām turnīra kopvērtējumā, tomēr debijas 
reizē pārliecinoši iegūtā 3. vieta astoņu spor-
ta skolu konkurencē ir atzīstams sasniegums.

Turnīra laikā rezultatīvi spēlēja abi 

„Koknese/RRKP-Būve” uzbrucēji ― Ilmārs 
Kalniņš un Ritvars Kalniņš, gandrīz pēc katra 
sacensību posma mainoties vietām rezultatī-
vāko spēlētāju saraksta galvgalī. Noslēgumā 
nedaudz veiksmīgāks izrādījās Ilmārs un ar 
21 vārtu guvumu kļuva par trešo rezultatī-
vāko turnīra spēlētāju, savukārt Ritvaram 17 
vārti un 4. vieta vārtu guvēju sarakstā. Kok-
neses komandas labā vārtus guva arī Jānis 
Kristiāns Rezovskis (6), Kalvis Lāzers (5), 
Aivis Laiviņš (2) un Otto Bērziņš (1). Treneri 
un turnīra organizētāji par „Koknese/RRKP 
būve” komandas vērtīgāko komandas spēlē-
tāju atzina Ilmāru Kalniņu.

Nākamgad Kokneses jauno futbolistu ko-
manda plāno turpināt spēlēt reģionālā turnīra 
vecākajā grupā ― 1996./97. gadā dzimušu 
spēlētāju konkurencē, kā arī veidot kopīgu 
komandu ar Jēkabpils sporta skolu dalībai 
Latvijas čempionātā 1997. gadā dzimušo 
puišu grupā. Jēkabpils komandas treneris 
jau šajā sezonā vairākus spēlētājus aicināja 
pārbaudīt savus spēkus republikas mērogā 
pret labākajiem sava vecuma Latvijas spēlē-
tājiem un, spriežot pēc atsauksmēm, bija ļoti 
apmierināts ar viņu sniegumu. Cerams, ka 
nākamgad veiksmīgi iesākto sadarbību izdo-
sies turpināt. Lai tā notiktu, gan spēlētājiem, 
gan komandas veidotājiem jāsāk gatavoties 
jau tagad.

Komandas treneris Didzis Bērziņš: „Pa-
vasarī vairāki Kokneses puiši paši pieteicās 

un izteica vēlmi spēlēt futbolu. Sākotnēji plā-
nojām piedalīties zemāka līmeņa sacensībās, 
tomēr turnīra organizatori bija pretimnākoši 
un jau pirmajā gadā deva iespēju startēt Lat-
vijas Jaunatnes čempionāta reģionālajā turnī-
rā. Pašu spēkiem izdevās nodrošināt dalībai 
nepieciešamo finansējumu, komandu papil-
dinājām ar vairākiem Aizkraukles futbola 
trenera Antona Ciematnieka audzēkņiem. 
Iespējami bieži centāmies kopā trenēties, 
galvenais, ka puiši darbojās ar entuziasmu un 
interesi, tādēļ arī rezultāti kļuva arvien labā-
ki un vislielākais prieks par to, ka komandas 
sniegums acīmredzami uzlabojās ar katru 
spēli. Nesalīdzināmi, cik atšķirīga bija spēles 
kvalitāte pirmajā un pēdējā posmā, līdz ar to 
turnīra beigās spējām atņemt punktus visām 
komandām, tai skaitā arī sacensību favorī-
tiem, un reāli pacīnīties par uzvaru kopvēr-
tējumā. Šoreiz nedaudz pietrūka, toties me-
daļas cīņā ar sporta skolu komandām iegūtas 
ar pārliecinošu pārsvaru. Jāuzsver arī, ka sā-
kotnēji treniņos darbojās daudz spēlētāju, da-
žiem interese un vēlme zuda un priekšplānā 
izvirzījās citas prioritātes, tomēr līdz beigām 
komandā palika ieinteresētākie un motivētā-
kie, kas bija gatavi trenēties un braukt arī uz 
tālākajiem posmiem, ar pašatdevi un vēlmi 
trenēties nopelnot savas minūtes laukumā.

Par šogad paveikto liels paldies jāsaka vi-
siem, kas palīdzēja un atbalstīja. Vispirms jau 
Aigaram Kalniņam un SIA „RRKP būve”, 

„Koknese/rrKP būve” izcīna 3. vietu!

turpinājums 12. lpp. 
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turpinājums 13. lpp. 

Turnīra rezultatīvākie spēlētāji: (no kreisās) 
Ilmārs Kalniņš (21 vārti, Koknese/RRKP 
būve), Nauris Cvetkovs (34 vārti, Preiļu 

BJSS), Maksims Potlovs (27 vārti, Jēkabpils SS).

Pirmajā rindā no kreisās: Otto Bērziņš, Ilmārs Kalniņš, Dans Tračs, Kalvis Lāzers, Alvis 
Voitkunskis, Ritvars Kļaviņš. Otrajā rindā no kreisās: Andrejs Grustāns, Elvis Bērzkalns, 

Aivis Laiviņš, Kaspars Ikaunieks, Didzis Bērziņš, Ritvars Kalniņš, Artūrs Kvačs,
Kristaps Bērzkalns, Jānis Kristiāns Rezovskis.

bez kuru atbalsta piedalīšanās nebūtu iespēja-
ma. Tāpat visiem tiem koknesiešiem, kuriem 
pateicoties izdevās sagatavoties spēlēm un 
izbraukāt visus sacensību posmus ― Uldim 
Bērziņam, Ilmāram Kalniņam, Broņislavai 
Kalniņai, Ingunai Kalniņai, Agrai Bērziņai, 
Dāvim Kalniņam un Andrejam Pavļenko-
vam. Bet vislielākā pateicība cilvēkiem, kas 
ar puišiem ir kopā un trenē viņus ikdienā ― 
vecākiem, treneriem (īpaši Igoram Lullem un 
Antonam Ciematniekam), sporta skolotājiem 

(īpaši Ivaram Māliņam) un citiem. Cerams, 
ka nākamgad iesākto varēsim turpināt un pui-
šu sniegumu visi interesenti varēs vērot arī 
mājas spēlēs Kokneses stadionā un Kokneses 
sporta dzīve bagātināsies ar vēl vienu labā lī-
menī spēlētu sporta veidu.”

Sacensību organizētājs Imants Babris: 
„Vienmēr prieks, kad sacensībās iesaistās 
kāda jauna komanda un ir traki cilvēki, 
kas uzņemas iniciatīvu un piedalās pasā-
kumos, kuri viņiem finansiāli noteikti nav 

Turnīra tabula
Komanda Spēles Uzvaras Neizšķirti Zaudējumi Vārti Punkti

1. Preiļu BJSS 14 11 1 2 61-32 34
2. Jēkabpils SS 14 9 4 1 79-14 31
3. Koknese/RRKP būve 14 10 1 3 52-30 31
4. FK Pļaviņas DM 14 5 4 5 16-22 19
5. SK Blāzma (Rēzekne) 14 5 1 8 22-40 16
6. Viesītes SS 14 3 4 7 24-47 13
7. Līvānu BJSS 14 2 3 9 21-50 9
8. Ilūkstes NSS 14 0 4 10 8-41 4

Turnīra rezultatīvākie spēlētāji
1. Nauris 

Cvetkovs
Preiļu BJSS 34

2. Maksims 
Potlovs

Jēkabpils SS 27

3. Ilmārs 
Kalniņš

Koknese/RRKP 
būve

21

4. Ritvars 
Kalniņš

Koknese/RRKP 
būve 

17

5. Miks 
Vilkaplāters

FK Pļaviņas DM 13

Kokneses Novada Vēstis

izdevīgi, bet dod gandarījumu un pievērš 
cilvēkus sportam. Kokneses komanda pa-
rādīja negaidīti labu sniegumu un daudzi 
spēlētāji noteikti palika treneru un organi-
zatoru atmiņā. Šis viņiem bija veiksmīgs 
ievads lielajā futbolā, kam, cerams, būs arī 
turpinājums.”

5. un 6. novembrī Kokneses sporta cen-
trā norisinājās Latvijas Volejbola Federācijas 
kausa izcīņas finālsacensības 1997. g. dzi-
mušo jauniešu komandām. Šīs bija pirmās  
republikas nozīmes sacensības 2011./2012. 
gada sezonā. Tajās piedalījās un par kausiem 
cīnījās komandas no Kokneses, Daugavpils, 
Rīgas, Kuldīgas un Jēkabpils.

Divu dienu garumā notika sīvas cīņas par 
godalgotām vietām. Par pārliecinošiem sa-
censību līderiem un pirmās vietas ieguvējiem 
kļuva Jēkabpils sporta skolas komanda. Inte-
resantas cīņas norisinājās par otro vietu starp 
Kuldīgas novada sporta skolu un Aizkraukles 
novada sporta skolu, kuru pārstāvēja tikai 
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas 7. un 8. 
klases skolnieki. Šoreiz veiksme bija kopā ar 
viesiem no Kuldīgas, kuri ieguva otro vietu. 

Koknesiešim godalgota vieta LVF finālsacensībās

Aizkraukles novada sporta skolas komandu pārstāv tikai Ilmāra Gaiša Kokneses
vidusskolas 7. un 8. klases skolnieki.
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Rit sīva cīņa par otro vietu starp Kuldīgas novada sporta skolas un Aizkraukles
novada sporta skolas komandām.

Spēlē starp Rīgas volejbola komandu un Aiz-
kraukles novada sporta skolu, noskaidrojās 
trešās godalgotās vietas ieguvēji. Latvijas 
labāko trijnieku noslēdza mājinieki – Aizkr-
aukles novada sporta skolas komanda, kuru 
pārstāvēja koknesieši Edijs Lutinskis, Edgars 
Glāznieks, Krists Kučinskis, Artis Dandēns, 
Niklāvs Vingris, Kristians-Endijs Butins, 
Lauris Larionovs un Dāvis Briedis.

Ceturtā vietā ierindojās viesi no Daugav-
pils bērnu un jaunatnes sporta skolas, piektie 
– Rīgas volejbola skolas komanda.

Šo finālsacensību rezultātā Koknesē 
noskaidrojās Latvijas 5 labākās komandas 
1997./98. g. dzimušajiem zēniem. Kopā šajā 
vecuma grupā 1. sacensību kārtā startēja 14 
komandas. Tās tika sadalītas četrās apakš-
grupās (divas apakšgrupas ar 3 un divas ar 
4 komandām). Izspēlējot spēles apakšgrupās, 
noskaidrojās 5 finālisti. 

Tagad arī šo pirmo piecu vietu sadalījums 

ir zināms, kur ieguvējas ir ne tikai pirmās trīs, 
bet arī abas pārējās komandas, jo tās automā-
tiski ir nodrošinājušas vietu Latvijas čempio-
nāta pirmajā līgā. Laiks atpūtai nav ilgs, jo 3. 
decembrī sāksies Latvijas čempionāta spēles.

Koknesieši ar lielu pašatdevi piecas 
reizes nedēļā tiekas volejbola nodarbībās 
Kokneses sporta hallē un skolas sporta zālē, 
kuras vada treneris Ivars Māliņš. Kā atzīst 
treneris, „Tikai ar lielu un smagu darbu, kāds 
ieguldīts trenējoties, var tikt pie augstvērtī-
giem rezultātiem.  Aicinu arī citus jauniešus 
izmantot šādu iespēju, ko piedāvā Aizkrauk-
les novada sporta skola – nodarbības notiek 
bez maksas. Svarīga ir jauniešu vēlme sevi 
pilnveidot, mācīties un sasniegt labus rezul-
tātus. Paldies zēnu vecākiem par sniegto at-
balstu un Kokneses novada domei, ar kuras 
finansiālu palīdzību jaunieši šīs sacensības 
aizvadīja jaunās sporta formās.”

Anita Šmite
 Zelta medaļas īpašnieks Viesturs Mozga

un treneris Juris Kozlovskis-Stalažs.

„SB KOKNESIS” – sporta dzīves 
attīstībai Koknesē
Apvienojas sporta dzīves entuziasti ar 

lieliem panākumiem profesionālajā 
un sportiskajā darbībā

Oktobra beigās Kokneses novada bied-
rību pulkam pievienojās „SB KOKNESIS” 
(SB – Sporta Biedrība). Biedrības dibinātā-
ji ir koknesieši Guntars Rudmiezis (Valdes 
priekšsēdētājs), Jorens Liopa (Valdes locek-
lis) un Andis Ūtēns (Valdes loceklis).

„SB KOKNESIS” dibinātāji, kā arī tās 
biedri, ir ar sportu saistīta aktīvu cilvēku gru-
pa, kuri vēlas dot ieguldījumu sava novada 
attīstībai un atpazīstamībai. Katrs biedrs nāk 
ar savu ieguldījumu – materiālu vai nemate-
riālu, jo pavada savu brīvo laiku atšķirīgos 
sporta veidos. Biedri aizraujas ar svarcelša-

nu, medībām, autokrosu, futbolu, tenisu un 
cīņu sporta veidiem, kā arī citiem spēka un 
izturības sporta veidiem, kas ļauj indivīdam 
pilnvērtīgi realizēt sevi.

Jaundibinātajai biedrībai jau izveidoti 
kontakti ar sporta organizāciju un federāciju 
pārstāvjiem, tostarp sabiedrībā plaši pazīsta-
mām personām.

Biedrība ir atvērta jebkura vecuma un 
dzimuma biedru uzņemšanai. „SB KOKNE-
SIS” ir simboliska divu latu biedru naudas 
iemaksa, tādēļ tajā var iesaistīties vietējie 
pusaudži un jaunieši, iegūstot pieredzi pasā-
kumu organizēšanā, lietderīgi pavadot savu 
brīvo laiku, atklājot un attīstot savus talantus 
un dodot ieguldījumu gan savā, gan novada 
nākotnē. turpinājums 14. lpp. 

I. Gaiša Kokneses vidusskolas sporta 
zālē nodarbības taekvondo cīņas māks-
lā jaunajā sezonā turpina kluba „Cīņas 
sports” dalībnieki, kuriem nodarbības vada 
treneris Juris Kozlovskis-Stalažs. Jaunie 
sportisti jau guvuši pirmos panākumus. 22. 
oktobri, piedaloties sacensībās „Salaspils 
kauss”, pirmo vietu izcīnīja kluba biedrs 
Oļegs Avsejenko. 23. oktobrī, vēl viens 
no kluba biedriem, bebrēnietis, I. Gaiša 
Kokneses vidusskolas 5. klases skolnieks 
Viesturs Mozga startēja atklātajā Latvijas 
un Rīgas čempionātā „Pankration” un iz-
cīnīja 1. vietu un zelta medaļu, disciplī-
nā – AHIHARA – karete (pilna kontakta 
karate) un kļuva par 2011. gada čempionu 
sava svara kategorijā. Treneris Juris Ko-
zlovskis-Stalažs ir gandarīts par Viestura 
sasniegumiem.

Kokneses Novada Vēstis

Viesturam 
Mozgam zelta 
medaļa atklātajā 
Latvijas un Rīgas 
čempionātā
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Atbalstīs dažāda veida pasākumus 
plašai sabiedrības daļai

Valdes loceklis Jorens Liopa: „Biedrī-
bas mērķis ir organizēt izklaides pasāku-
mus, kas saistīti ar sportu, jo, pēc mūsu uz-
skatiem, pašreizējā ekonomiskajā situācijā 
cilvēkiem ir nepieciešama atpūta un izklai-
de, kura neprasa lielu materiālu līdzekļu 
ieguldīšanu. Uz doto brīdi novadā atvērti 
sporta pasākumi plašam iedzīvotāju lokam 
netiek rīkoti. Ar to mēs saprotam, ka tie 
pasākumi, kas tiek rīkoti, ir paredzēti no-
teiktai cilvēku grupai, un tie nav izklaides 
pasākumi. „SB KOKNESIS” organizēs pa-
sākumus, kuros varēs iesaistīties visa ģi-
mene, arī bērni, sākot no 3 gadu vecuma, 
un invalīdi. Paralēli sporta aktivitātēm, 
organizēsim atsevišķus izklaides pasāku-
mus, kā, piemēram, piepūšamās atrakcijas. 
Bezmaksas ieeja paredzēta vairākām per-
sonu grupām – pensionāriem, invalīdiem 
un pirmsskolas vecuma bērniem. Ceram, 
ka šīm iedzīvotāju grupām tas būs papildus 
stimuls apmeklēt pasākumus.”

Biedrības plānos ietilpst arī dažādu 
sporta un izklaides pasākumu organizēšana 
cilvēkiem ar fiziskiem vai garīgiem trau-
cējumiem – invalīdiem – piesaistot sabied-
risko organizāciju „Apeirons”, kurā kopā ir 
gan cilvēki ar invaliditāti, gan viņu draugi. 
Tāpat atbalstītas tiks dažādas sporta no-
darbes, piemēram, nūjošana, fizioterapijas 
vingrošana, jauno māmiņu vingrošana ar 
zīdaiņiem un, sadarbojoties ar I. Gaiša Kok-
neses vidusskolu, paredzēts organizēt šobrīd 
Latvijā aktuālo rīta vingrošanu visu klašu 
skolniekiem. Biedrība plāno sadarboties arī 
ar Latvijas augstskolām, dodot jauniešiem 
prakses vietas.

Pirmais organizētais pasākums
„Kokneša kauss”

Biedrības nosaukums „SB KOKNE-
SIS” ir izvēlēts saistībā ar tās ģeogrāfisko 
atrašanās vietu – Koknesi, un tās vēsturisko 
saistību ar Andreja Pumpura eposu „Lāčplē-
sis”, kurā Koknesis ir stiprs jauneklis, kurš 
cilā akmeņus un nēsā baļķus no meža, tre-
nējot savu muskulatūru. Pēc iepazīšanās ar 
Lāčplēsi, Koknesis ir viņa palīgs cīņā pret 
ļaunumu, pret iebrucējiem un latviešu tau-
tas apspiedējiem, pozicionējot un iemieso-
jot savā tēlā gan fizisku, gan garīgu spēku, 
simbolizējot patriotiskumu – labā mūžīgo 
cīņu ar ļauno, taisnīgumu, labsirdību un ne-
savtīgumu. 

Cildinot Kokneša tēla spēku, „SB 
KOKNESIS” dibinātāji kopā ar Latvijas 
Spēka atlētu federāciju un sadarbībā ar 
Kokneses novada domi ieviesīs jaunu ik-
gadēju tradīciju – rīkot Latvijas spēkavī-
ru sacensību Latvijas čempionāta posmu 
Kokneses novadā, Kokneses pagasta te-
ritorijā – vietā, kura ietver sevī Kokneša 
kā personības spēka simboliku. „Kokneša 
kauss” būs biedrības pirmais organizētais 
pasākums un kalpos kā biedrības zīmols 
un atpazīstamības garants, lai turpmākajos 
gados rīkotu šīs sacensības jau starptau-
tiskā līmenī. Šīs sacensības ļaus Kokne-
ses novada iedzīvotājiem redzēt Latvi-
jas Spēcīgākos vīrus klātienē! Papildus, 
bet neatkarīgi no Spēkavīru čempionāta, 
„Kokneša kausa” ietvaros tiks rīkotas arī 
amatieru autokrosa, motociklu un futbola 
sacensības starp novadiem, kā arī zolīšu 
turnīri. Tāpat, domājot par visa vecuma 
sabiedrības pārstāvju iesaistīšanu sabied-
risko aktivitāšu pasākumos, tiks rīkotas 
mazu bērnu sporta un izklaides dienas, 
rāpošanas sacensības zīdaiņiem, kā arī 
skriešanas maratoni visām vecuma gru-
pām, orientēšanās sacensības un ģimenes 
sporta dienas.

Pirmā Kokneša kausa izcīņa kopā ar 
Latvijas Spēkavīru čempionāta Superfinālu 
notiks 05.08.2012. Kokneses estrādes lau-
kumā. Par precīzu pasākuma programmu, 
norises vietu un laiku informācija sekos turp-
mākajos laikraksta numuros.

Sadarbosies ar Kokneses 
novada domi un piesaistīs 
Eiropas fondu līdzekļus

Lai biedrība aktīvi darbotos, tā piesais-
tīs investoru, sponsoru un Kokneses novada 
pašvaldības materiālos līdzekļus un  organi-
zatorisku atbalstu pasākumos. 

Tāpat plānota sadarbība ar citām līdzīgi 

domājošām organizācijām, tādām kā: Kok-
neses tūrisma centru, Latvijas spēka atlētu 
federāciju, Latvijas autokrosa federāciju, 
Latvijas augstskolām, Kokneses novada 
amatniekiem, rīkojot mazus tirdziņus pasā-
kumu laikā, Kokneses pašdarbības kolek-
tīviem un citām, lai piesaistītu gan novada 
vietējo, gan citu Latvijas pilsētu iedzīvotā-
jus un ārvalstu tūristus.

Biedrība regulāri plāno apzināt Eiro-
pas Savienības struktūrfondu finansējuma 
saņemšanas iespējas un pēc iespējas reali-
zēt dažādas mērķa finansējuma program-
mas.

Iegūtie līdzekļi no pasākumu rīkoša-
nas tiks investēti nākošo gadu pasākumu 
organizēšanai, lielākam balvu fondam un 
populārākiem mūzikas izpildītājiem, kā arī 
iedzīvotāju bezmaksas nodarbību nodroši-
nāšanai.

Nepieciešams
sabiedrības atbalsts

Kokneses novads ir piemērota vieta tieši 
sporta, kultūras un tūrisma nozares attīstī-
bai, jo tai ir atjaunots skolas sporta stadions, 
jaunuzcelta sporta halle, laba atrašanās vieta 
attiecībā pret nacionālas nozīmes un starptau-
tiskajiem autoceļiem. 

Koknese kā Hanzas Savienības pilsēta 
jau izsenis ir pazīstama ar savu kultūrvēs-
turisko mantojumu – Kokneses pilsdrupām, 
Kokneses parku un topošo Likteņdārzu. Tās 
vārdu atpazīst gan Latvijas, gan ārvalstu tū-
risti. 

Realizējot visus iepriekš izklāstītos bied-
rības mērķus, Koknesi no jauna ievērotu ar 
savām sabiedriskajām aktivitātēm. Vēl vai-
rāk cilvēku iepazīs Kokneses senatnīgo auru 
un vietas vēsturisko vēstījumu, kurš liks 
cilvēkiem iegriezties Koknesē un atstāt šeit 
savu dzīvesprieku un gandarījumu par labi 
pavadītu laiku, kas tieši sasauksies ar šeit at-
stātiem naudas līdzekļiem turpmāko mērķu 
realizēšanai.

Plānoto ieceru realizēšanai ir nepiecie-
šams Kokneses novada domes, biedrības 
piesaistīto biedru, dibinātāju, atbalstītāju un 
vietējo iedzīvotāju atbalsts. 

Biedrība
„SB KOKNESIS”
Tālr. nr. +37126187888
Tālr. nr. +37126128690
E-pasts: jorens@hs.lv,
E-pasts: koknesis2012@inbox.lv

Kokneses Novada Vēstis

„SB KOKNESIS” logo attēlots Koknesis 
– spēkavīrs ar pārdabiski spēcīgu augumu, 
turot virs sevis taisnās rokās paceltu lielu 
baļķi. Logo krāsas ir melna un balta, tādējā-
di simbolizējot mūžīgo labā ar ļaunā savstar-
pējo cīņu. Fonā Kokneses pilsdrupas.

turpinājums no 13. lpp. 
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Tuvojoties Latvijas valsts dzimšanas 
dienai, lūdzu Iršu pagasta pārvaldes vadītā-
ju Rainu Līcīti ieteikt sava pagasta cilvēku, 
ar kuru varētu iepazīstināt mūsu avīzes lasī-
tājus. Tā man radās brīnišķīga iespēja satikt 
tālbraucēju kapteini Bruno Zeiliņu, kurš jau 
krietnu laiku atpakaļ atgriezies savā bērnības 
pusē, lai piepildītu tēva sapni. Viņš pieder tai 
vīru paaudzei, kuri katru dzīves pārbaudīju-
mu uzņem kā jaunu izaicinājumu un par vis-
svarīgāko uzskata turēt doto vārdu.

Svētkus svin sirdī
„Vai Latvijas valsts svētki jūsu ģimenē 

ir gaidīti?” – jautāju, uzsākot sarunu ar ir-
šēnieti Bruno Zeiliņu. „Svētku svinēšana var 
būt divējāda – ar lielu skaļumu un patosu vai 
klusi un rimti. Es Latvijas svētkus svinu savā 
sirdī un domās”, atbild mans sarunas biedrs.

- Vai Irši ir Jūsu dzimtā vieta?  
- Esmu dzimis Rīgā 1939. gadā un līdz 

pirmajam dzīves gadam ar vecākiem dzīvo-
jām Daugavgrīvas ielā. Tas bija laiks, kad 
pēc Ribentropa-Molotova pakta noslēgšanas 
vācu kolonisti Iršos atstāja Latviju un mans 
tēvs Iršos nopirka zemi, no pilsētnieka kļūs-
tot par zemnieku. Te pasaulē nāca vēl divas 
māsas un brālis. Kara gados ar ģimeni uz 
laiku devāmies bēgļu gaitās uz Meņģeli, at-
griežoties tēvs un māte, radinot arī mūs pie 
lauku darbiem, turpināja kopt savu zemīti. 
„Līdumu” mājās piedzīvots daudz priecīgu 
un skumju brīžu. Pēc mātes pāragrās aizieša-
nas mūžībā, tēvs pēc laika apprecējās otrreiz 
un ģimenē piedzima vēl divi bērni. 

Mācās pie Latvijas pirmās zemūdenes 
kapteiņa

- Vai pēc Pērses septiņgadīgās skolas 
beigšanas uzreiz izvēlējāties turpmāko izglī-
tību saistīt ar jūrniecību?

- Jā, es pabeidzu Rīgas 9. arodskolu kā 
jaunākais stūrmanis zvejas flotē un 1959. 
gadā sāku strādāt kolhozā  „Enkurs” uz 

zvejas kuģa,tad iestājos Liepājas jūras sko-
lā, kuru pabeidzu 1969. gadā. Es zināju, ko 
vēlos sasniegt un mērķtiecīgi gāju uz mērķi. 
Mūs, jaunos zēnus, jūras un kuģniecības zi-
nībās apmācīja pieredzējuši skolotāji, kuri 
paši bija izbaudījuši jūras skarbos vējus. Man 
bija tā laime jūras astronomiju mācīties pie 
leģendārā virsnieka, Latvijas pirmās zem-
ūdenes „Ronis” kapteiņa, Hugo Legzdiņa, 
skolotāja ar lielo burtu. Viņš mums uzstādīja 
ļoti augstas prasības, bet nekad nepazemoja. 
Atceros, ka uzdotos kontroldarbus nesām vi-
ņam uz mājām, pirmajam viņš ielika par balli 
augstāk, bet pēdējiem par balli zemāku vēr-
tējumu. Ar kapteiņa Hugo Legzdiņa iedoto 
zināšanu bagāžu turpmākās studijas Kaļiņin-
gradas augstākajā inženiertehniskajā jūrskolā 
nesagādāja nekādas grūtības.

- Pastāstiet, lūdzu, par saviem pirmajiem 
darba gadiem.
Vislabāk pazīst Atlantijas okeāna gruntis

- 1959. gadā sāku strādāt zvejnieku kol-
hozā „Banga”. Esmu braucis uz dažādiem ek-
spedīcijas zvejas kuģiem, iesāku kā stūrma-
nis, bet vēlāk kļuvu par tālbraucēju kapteini. 
Pirmajos gados zvejojām ar tīkliem, pēc tam 
ar traļiem un riņķvadiem. Šajā darbā pavadī-
ju 23 gadus un varu apgalvot, ka Atlantijas 
okeāna gruntis pazīstu vēl labāk kā sauszemi. 
Viens reiss ilga 155 diennaktis, tik ilgi esot 
prom no mājām un ģimenes, bija vajadzīga 
izturība, stipra nervu sistēma un gara spēks. 
Uz kuģa vislabāk var iepazīt katra raksturu. 
Cilvēki, ar kuriem dienu no dienas biju kopā, 
kļuva par otru ģimeni. Vissmagākie bija feb-
ruāra pārgājieni uz ņūfaundlenda sēkļa, kur 
vētras ilga pat 25 diennaktis. Pēdējais zvejas 
kuģis, ko vadīju, bija vidējais zvejas traleris 
„Pērle”. Garajos gados biju izpētījis un at-
klājis labākās zivju vietas Atlantijas okeānā. 
Ļoti bieži par kādu labāko zivju vietu cīnījās 
pat 300 kuģi. Esmu pabijis daudzās pasaules 
valstīs, eksotiskās vietās: Zviedrijā, Dānijā, 
Anglijā, Šotlandes salās, Kanādā, Argentīnā, 
Angolā, Marokā, Senegālā, Džordža sēklī 
netālu no Amerikas krastiem. Bija gadījumi, 
kad izejot krastā, kāds no vīriem uz kuģa 
vairs neatgriezās, lai arī mēs nekad nedrīks-
tējām iet vieni, bet vismaz trijatā. Zināju, ka 
starp trim gājējiem viens varēja būt ziņotājs 
padomju drošības dienestiem. Vīru drosmīgo 
rīcību labi sapratu, bet pats par tādu soli ne-
izšķīros, jo nekad nespētu dzīvot svešā zemē. 

Darbīgais raksturs neļauj būt mierā
- Ar ko nodarbojāties pēc tam, kad vairs 

nebraucāt jūrā?
- 1978. gadā kļuvu par Latvijas zvejnieku 

kolhozu savienības galveno kapteini, mūsu 
pārraudzībā bija visi zvejnieku kolhozi. Tiku 
strādājis dažādos amatos zivsaimniecības 
ministrijā, pēc tam jūras lietu ministrijā. Dar-
bojos arī kā Latvijas Jūrniecības savienības 
priekšsēdētāja vietnieks. Sākoties Atmodas 
laikam, man uzticēja dibināt Jūras adminis-
trāciju. Kopā ar kolēģiem braucām uz Dāniju 
un Zviedriju, krājām pieredzi, lai izvēlētos 

vislabāko variantu. Jūras administrācijas gal-
venajās darba funkcijās ietilpst jūrnieku un 
kuģu reģistri, tehniskā uzraudzība par kuģu 
tehnisko stāvokli, visu nepieciešamo prasību 
izpilde no juridiskās puses. Jūras administrā-
cijas direktora amatā nostrādāju līdz aizieša-
nai pensijā 2000. gadā. 

Mans tēvs pēdējos dzīves gadus pavadīja  
manā mājā Rīgā. Pārceļoties no Iršiem, viņš 
pārdeva zemi un „Līdumus”, tas viņam ne-
nācās viegli, jo te, Iršos, tēvam palika viss, 
ko viņš savām darba rokām bija izlolojis. 
Es viņam apsolīju Iršos atgriezties un turpi-
nāt viņa iesākto. 1993. gadā Iršos iegādājos 
zemi un izveidoju zemnieku saimniecību, 
kuru nosaucu tāpat kā savu vecāku māju – 
„Līdumi”. Arī mana zeme ir turpat netālu no 
šīm mājām. Pamazām uzcēlām kokzāģētavu 
un liellopu kūti. Mājas gan vēl man nav, mi-
tinos treilerī, bet neatmetu domu par mājas 
celtniecību. Pirmajos gados kokzāģētavā no-
tika liela rosība un vietējiem cilvēkiem bija 
darbs. Pašreiz nodarbojos tikai ar lopkopību, 
pienu nododu Rīgas piena kombinātā. Manā 
saimniecībā strādā pieci vietējie iršēnieši un 
es esmu ļoti apmierināts ar viņu veikumu. Lai 
arī sākumā ar strādāt gribētājiem gāja raibi, 
tagad varu teikt, ka man ir paveicies ar kriet-
niem darba darītājiem. Vislielāko paldies 
saku Ivaram Torsteram, kura pārziņā ir visi 
tehniskie darbi. 

- Vai tiekaties ar bijušajiem darba bied-
riem un atminaties kopējās darba gaitas?

- Uzskatu, ka tie draugi, kas iemantoti 
jaunībā, plecu pie pleca ejot jūrā, paliek drau-
gi uz mūžu un nav svarīgi, cik gadu pagājis, 
kad satiekamies, viss ir kā senāk, dzirkstī joki 
un raisās atmiņas. Pavisam vēl nesen, mēs, 
kas reiz strādājuši zvejnieku kolhozā „Ban-
ga”, uz Miķeļiem satikāmies Rojā, kur apbe-
dīts „Bangas” dibinātājs un priekšsēdētājs, 
kapteinis Miķelis Lismens.

Zeme ir vislielākā vērtība
- Kā uz jūsu saimniekošanu laukos rau-

gās bērni?
- Es ļoti vēlētos, lai bērni turpināt manu 

darbu, jo viss, ko es daru, ir veltīts viņiem. 
Man ir pieci bērni, pirmajā laulībā piedzima 
dēls un meita, otrajā – divi dēli un meita, 
esmu sagaidījis divus mazbērnus. Jaukākie 
brīži ir kad visi atbrauc uz Iršiem – brāļi, 
māsas un bērni ar ģimenēm. Visbiežāk satie-
kamies kapusvētkos, jo Iršu kapsētā atdusas 
mani vecāki. 

- Ko Jūs novēlētu saviem pagasta un vi-
siem mūsu Kokneses novada cilvēkiem šajā 
nebūt ne vieglajā laikā?

- Zeme ir vislielākā vērtība, kas cilvēkam 
var piederēt, ne zelts, ne sudrabs nav vērtīgāks 
par to. Turies pie zemes un tu būsi paēdis. Tā 
nav izeja, meklēt laimi pasaulē, maizei visur 
garoza cieta. Zeme ir jākopj, jācīnās par to. 
Tas, ko būsi radījis, tev neviens neatņems. Tu-
rēsimies pie savām saknēm, pie savas zemes. 
Tikai, lai valdība vairāk domā par tautu.

Sarmīte Rode

tur tēvam doto solījumu
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Saausieties,
Kokneses seniori!

Mūsu eglītes sarīkojums šoziem notiks 
ļoti agri – jau svētdien 18. decembrī plkst. 
14:00 Kokneses kultūras namā. Pieteikšanās 
pa tālr. 65161811 (Janīna) vai klātienē So-
ciālajā dienestā. Sīkāk par sarīkojuma ieceri 
lasiet avīzes „Kokneses Novada Vēstis” de-
cembra numurā.

Klubiņa „Pīlādzītis” padome

Citi notikumi klubiņā
Oktobrī veļu laikā skandējām dze-

ju rudenīgās noskaņās, kas ne vienmēr ir 
skumjas. Jo rudens ir ražas, piepildījuma, 
pārdomu, arī izlīguma laiks. Un šogad tas 
ir tik silts, ilgs, saulains un krāšņs! Ieprie-
cina, ka šādās dzejas stundās dzirdamas arī 
to balsis, kas parasti nav saklausāmas citos 
pasākumos. Tā, piem., Regīna Š. lasīja ļoti 
jauku Ārijas Āres dzejoli. Bet Marta B. 
bija izvēlējusies Kārļa Krūzes lietus dzies-
mu. Interesanti bija Terēzes G. atrastie 
domugraudi. Ilzes K. teiktais aizkustināja 
ikvienas mātes sirdi. Ilga S. atklāja tautas 
dziesmās ielikto mūsu seno senču dzīves 
uztveri, kas saskan ar dabas ritiem. Ska-
nēja arī Mairas Asares dzejas gleznas un 
kāds Blaumaņa dzejolis, ko Ilga S. un Ai-
nārs Kļaviņš runāja no galvas. Kā parasti, 
arī dziedājām.

Oktobra beigās pie mums viesojās bal-
donieši – Agra, Kitija un Uldis, kuri ļoti 
izsmeļoši pastāstīja par unikālo Latvijas da-
bas bagātību – Baldones dūņām, kas veido-
jušās pirms 8 miljoniem gadu un guļ 350 m 
dziļumā, tātad ārējo apstākļu neietekmētas. 
Agra demonstrēja daudzveidīgo produkci-
ju, ko no dūņām ražo firma „Eliēr”, stāstīja 
par tās lietošanu dziedniecībā un kosmētikā 
un ļāva dažiem iedarbību pārbaudīt uz sa-
vas rokas ādas.

Šis pasākums DC pulcēja apm. 30 cilvē-
ku, tostarp arī jaunas sievietes, kurām varētu 
rasties darba iespējas pēc Ulda lietišķā stās-
tījuma par firmas darbinieku uzdevumiem. 
Aizkrauklē, Spīdolas ielā 5 ir atvērts Baldo-
nes dūņu produkcijas veikaliņš, kur klubiņa 
dāmas produkciju varēs iegādāties ar atlaidi, 
jo mēs jau tikšanās dienā daudz ko nopirkām. 
Turpmāk būsim nevien skaistas un gudras (kā 
līdz šim), bet gan varen daiļas. (Kaut nu kāds 
to pamanītu!)

Nākamie pasākumi klubiņā „Pīlādzītis” 
DC telpās plkst.12:00 notiks 9. un 23. no-
vembrī un 7.decembrī. Saņemieties un atnā-
ciet!

Pie mums ir interesanti!
Ilga Sīle

Nosaukums       Atlaides apmērs pakalpojumam, precēm    Adrese
ARinWEST SIA 10% ritošās daļas pārbaude

10% bremžu pārbaude
10% lukturu regulēšana
5%   remontdarbiem

 Enerģētiķu 13,     
 Aizkraukle

GV Auto SIA 100% lukturu regulēšana
10 %  jaunajām detaļām
5 %    darbu izpilde

 Rūpniecības 9c,
 Aizkraukle

A. Prohoda IU 10%  a/m krāsošana
10%  a/m mazgāšana 

 Dzelzceļnieku 5a,
 Aizkraukle

Ilser SIA (mēbeļu 
salons „Bali”)

3 – 7% visām mēbelēm
50%   mēbeļu piegāde

 Spīdolas 3a,
 Aizkraukle

„Madeira” IU 
(skaistumkopšanas salons)

10%  visiem salona      pakalpojumiem  Bērzu 4,
 Aizkraukle

Igors Siņicins IU 10%  kurpnieka pakalpojumam  Spīdolas 11, 2. st.,
 2. kab., Aizkraukle

„Oāze IM” SIA 10%  pirkumam virs 5,-Ls.  Gaismas 5a, (tirgus
 paviljonā), Aizkraukle

„Kokne” SIA, 
krodziņš „Rūdolfs”

10%  brīvdienu pusdienām, vakariņām  R. Blaumaņa 3, Koknese

Kokneses novada dome aicina darbā 
Kokneses Pirmsskolas izglītības iestādes  
„Gundega” vadītāju:

Prasības pretendentiem:
- augstākā pedagoģiskā izglītība vai aug-

stākā un pedagoģiskā izglītība, vēlams ma-
ģistra grāds pedagoģijā vai izglītības vadībā;

- normatīvo aktu, kas reglamentē izglītī-
bas iestāžu darbu, pārzināšana;

- prasme organizēt un vadīt kolektīvu;
- labas saskarsmes un komunikācijas 

prasmes;
- pedagoģiskā darba stāžs vismaz 5 gadi;
- prasme strādāt ar biroja tehniku;
- vēlamas svešvalodu zināšanas;
- vēlama  pieredze darbā ar projektie
Galvenie pienākumi:
- vadīt (plānot, organizēt un kontrolēt) 

pirmsskolas iestādes darbu, nodrošinot tās pe-
dagoģisko, saimniecisko un finansiālo darbību;

- nodrošināt Latvijas Republikas  Saei-
mas, Ministru kabineta, Izglītības un zināt-
nes ministrijas, tās pakļautībā esošo iestāžu 

un pašvaldības izdoto normatīvo aktu izpildi 
iestādē;

- nodrošināt drošu vidi audzēkņiem un 
darbiniekiem, sanitāri higiēnisko prasību ie-
vērošanu, darba aizsardzības un drošības ins-
trukciju izpildi;

- nodrošināt izglītības programmu izpildi;
- nodrošināt iestādi ar amatam atbilstošas 

kvalifikācijas darbiniekiem, pieņemt un at-
brīvot no darba darbiniekus, izdot rīkojumus, 
slēgt darba un uzņēmuma līgumus, nodroši-
nāt darbinieku profesionālo izaugsmi.

Piedāvājam:
- interesantu, radošu  un atbildīgu darbu;
- sociālās garantijas;
- dzīvojamo platību.
Pieteikuma vēstules un CV lūdzam sūtīt 

līdz 25. novembrim  plkst. 1200  pa e-pastu: 
dzintra.krisane@koknese.lv  vai pastu: Kok-
neses novada dome, Melioratoru iela 1, Kok-
neses pagasts, Kokneses novads, LV-5113.

Uzziņas pa tālruni  65133630; 28640383, 
26308385.

Pašvaldība aicina darbā
pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju

Sirdsmiera karte
AAS „Baltikums” piedāvājums klien-

tiem: iegādājieties Baltikums NELAIMES 
GADĪJUMU apdrošināšanu līdz 31. de-
cembrim, un iegūstiet bezmaksas Baltikums 
lojalitātes programmas klientu karti „Sirds-
miera karte”.

Kas ir „Sirdsmiera karte”?
Tā ir iespēja saņemt garantētas atlaides 

apdrošināšanai, saņemt ātru un izdevīgu atlī-
dzību izmaksu, sadarboties ar savu personīgo 
darījumu vadītāju un saņemt īpaši izdevīgus 
sadarbības partneru piedāvājumus:

Šobrīd AAS Baltikums piedāvā šādas at-
laides esošajiem karšu īpašniekiem. 

Iegādājoties OCTA, a/m vadītāja ne-
laimes gadījumu apdrošināšanai līdz 50%, 
atkarībā no apdrošināšanas perioda.

Kā var saņemt karti?
„Sirdsmiera karte” bezmaksas tiek iz-

sniegta AAS Baltikums klientiem, kuri ie-
gādājas NELAIMES GADĪJUMU apdro-
šināšanu (gan filiālē, gan mājas lapā) laika 
periodā no 18.10.  31.12.2011, kuri vēlas kļūt 
par „Sirdsmiera klienta” kartes īpašnieku un 
piekrīt lojalitātes programmas noteikumiem.

AAS „Baltikums” piedāvā apsteigt ne-
laimi un laikus nodrošināties pret tās izrai-
sītajām  sekām – pasargājot sevi un savu 
uzņēmumu no iespējamajiem finansiālajiem 
zaudējumiem. Labākais veids, kā to izdarīt – 
apdrošināties!

 Būsim priecīgi Jums piedāvāt visu ap-
drošināšanas pakalpojumu klāstu:
 Jūsu automašīnas OCTA (atlaides 

līdz 25%) 
 KASKO apdrošināšanu (atlaides 

līdz 20%);
 īpašuma apdrošināšanu (atlaides 

līdz 20%);
 nelaimes gadījumu apdrošināšanu; 
 ceļojumu apdrošināšanu;
 civiltiesiskās atbildības (vispārējās; 

profesionālās u.c.) apdrošināšanu;
 celtniecības risku apdrošināšanu;
 kā arī citus apdrošināšanas veidus.
Ar vislabākajiem novēlējumiem,
AAS „Baltikums” Aizkraukles nodaļa, 

Gaismas ielā 12, Aizkrauklē, tel. 65121080, 
26468061, e-pasts: aizkraukle@baltikums.lv
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Bebru pagasta 
pensionāriem 
pasākums
17. decembrī

Esat sveicināti, Bebru pagasta pensio-
nāri! Pēc skaistā un krāsainā rudens atnācis 
miglains un vēss laiks. Dienas sarūk arvien 
īsākas, gribas drīzāk sagaidīt Ziemassvētkus 
un Jauno gadu. Neskatoties uz dabas pār-
maiņām, mums – pensionāriem acīs dzirkstī 
prieks un ir labs garastāvoklis, tāpēc gribas 
pabūt visiem kopā un padalīties pārdomās 
par aizejošo gadu. 

Bebru pagasta pensionāru padome aicina 
visus Bebru pagasta pensionārus uz Ziemas-
svētku pasākumu 17. decembrī pulksten 12 
Bebru pamatskolā. Dalības maksa – Ls 1. 
Ļoti gaidīsim mūsu pulkā jaunos pensionā-
rus! Lūdzam līdz 10. decembrim samaksāt 
dalības maksu Bebru pagasta pārvaldē pie 
sekretāres.

Līdz pasākumam aicinām padomāt par 
nosaukumu mūsu pensionāru padomei, lai 
tiekoties 17. decembrī varētu izteikt savus 
ierosinājumus. Informācija pa T. 65164188, 
26159335.

Anna Bite, Bebru pagasta pensionāru 
padomes priekšsēdētāja

Paziņojums
15. novembris ir pēdējais likumā no-

teiktais  nekustamā īpašuma nodokļa sa-
maksas  termiņš 2011. gadam.

Atgādinām, ka arī pašvaldības dzī-
vokļu īrniekiem ir jāmaksā nekustamā 
īpašuma nodoklis par faktiski izmantoto 
mājokli. 

Personām, kurām piešķirts mazno-
drošinātas vai trūcīgas personas statuss 
ir veikts pārrēķins un piemēroti nodokļa 
atvieglojumi, bet ir jānomaksā atlikusī 
nodokļa daļa. 

Laikus un pilnā apjomā nomaksāt 
nodokļu maksājumus  ir lētāk un ērtāk!

Aicinām pieteikties uz 
optometrista vizīti!

 30. novembrī speciāli organizēta Optikas 
salonu „Metropole” profesionāļu komanda 
piedāvā iespēju apmeklēt optometristu un 
veikt pilnu redzes pārbaudi Koknesē, Ģime-
nes ārstu praksē (Melioratoru ielā 1). Vizītes 
laikā ikvienam būs iespēja konsultēties ar 
optometristu par sev interesējošiem jautāju-
miem, kā arī nepieciešamības gadījumā izvē-
lēties un pasūtīt redzi koriģējošas brilles par 
īpašām cenām.

Aicinām pieteikties uz optometrista vizīti 
līdz 29. novembrim, zvanot: 65035635!

Koknesē būs 
pirts skola!

2012. gada 8. janvārī Koknesē uz pir-
mo pirts skolas nodarbību sanāks pirts 
entuziasti un tie, kam gribas par pirti ie-
mācīties un uzzināt vairāk nekā viņi jau 
zina šobrīd. 

Piedāvā gan pirtniekiem, gan pirts-
mīļiem apgūt teorētiskas zināšanas un 
praktiskas iemaņas darbam pirtī. Aicinām 
visus, kam ir vēlme gada griezumā vienu 
dienu mēnesī veltīt tikai sev un  savai ve-
selībai.

Mācību laiks – 1 gads. Nodarbības no-
tiek 1x mēnesī kopā 12 mēneši.

Mācību maksa par visu mācību gadu ( ja 
maksā kopā, tad  20% atlaide, tad ir 350. Ls), 
bet var maksāt katru nodarbību atsevišķi 
35,- Ls – kopā 12 nodarbības.  

(Mācību maksā ir iekļauta arī maksa par 
izdales materiāliem, ēdināšanu un telpām, 
pirts īri un slotām.)

Nodarbības vada sertificēti ārstnieciskās 
pirts speciālisti:

JURIS BATŅA ārsts – psihoterapeits, 
grāmatas „Mana pirtiņa” līdzautors,

AELITA VILDE-BATŅA skaistumkop-
šanas speciāliste, tradīciju skolotāja,

RAISA VIERU masāžas tehniku meis-
tare, 2008. gada Baltijas SPA čempionāta                                                        
2. vietas ieguvēja,

LĪGA REITERE ārstniecības augu spe-
ciāliste – zāļu sieva.

Par visu tuvāk interesējies
pa tālr. 26575499
(Inguna Žogota)

„AURA” aicina –
novembra
pasākumu plāns: 

11. novembrī plkst. 15.00 - 18.00   Se-
minārs „Vibrāciju  dziedniecības (krāsas, 
skaņas, aromāti, kristāli) izmantošana ener-
ģētikas sakārtošanai.” Semināra laikā arī in-
dividuālas konsultācijas katram dalībniekam. 
Lektore – Inta Vītola no Jelgavas. 

 Dalības maksa 10,- Ls. 
11. novembrī plkst. 18.00 – Meditācija 

„Portāls 11.11.11”. Maksa 1,- Ls. 
13. novembrī  plkst. 10.30 – 18.00 Ezo-

teriskās „Sevis attīstības skolas” nodarbība. 
Vada Reiki meistars,  SIRIUS – centra 

vadītājs Oļegs Demidovs. Maksa 18,- Ls.
19. novembrī plkst. 11.00 – 13.00 Lek-

cija „Enerģētiskā kaitējuma atpazīšana un 
pašpalīdzības metodes enerģētikas atjaunoš-
nai”. 

Lasa – Iveta Hveckoviča (Centrs AURA). 
Dalības maksa – 3.- Ls.

27. novembrī plkst.10.30 – 13.00 Lie-
lais Meditāciju aplis.

Vada  Oļegs Demidovs. Dalības maksa 
7.- Ls.

Pieteikties pa tālr. 22319558 (TELE 2), 
vai 25417478 (LMT) pie koordinatores Zitas, 
jo mūsu nelielās telpas var uzņemt  15 – 17 
cilvēku lielu grupu.

Jūs esiet laipni gaidīti!  Būsim priecīgi 
par ieteikumiem, kādus dziedniekus vai inte-
resantas personības jūs vēlētos mūsu centrā 
„AURA” sastapt. 

 „Personības attīstības centra
AURA” vadītāja 

Iveta Hveckoviča

sveic visus Valsts svētkos un dāvina 
10% atlaidi pensionāriem 17. un 18. no-
vembrī ziedu veikalā Mego Koknesē. 
Pie mums plašā izvēlē: grieztie ziedi, zie-
du pušķi, ziedošas podu puķes, floristi-
ka (lentītes, pērlītes, sizāls, rafija, dažādi 
dekori, oāzes u.c.), mākslīgie ziedi, sve-
ces (smaržīgās, galda, kapu), Adven-
tes vainagi, materiāli to izgatavošanai. 
Iesaiņojam dāvanas.

Pieņemam pasūtījumus: apsveikuma 
pušķu, sēru pušķu, vainagu, štrausu izgata-
vošanai.

Atlaide, pasūtot pilnu kāzu komplek-
tu: līgavas pušķis, piespraudes, auto un 
telpu dekorēšana.

Esiet mīļi gaidīti pie mums!  

SIA „Boilers” veic privātmāju un ies-
tāžu ūdensapgādes sūkņu remontu un re-
gulēšanu. Tālr. 29487909.

Pamatojoties uz Kokneses novada do-
mes lēmumu, no 2011. gada 1. novembra 
peldbaseins komercapmeklētājiem darba 
dienās atvērts no plkst.18.

Kokneses Sporta centrs
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Datums, laiks Pasākums Norises vieta

19. septem-
bris līdz 19. 
novembris

Apskatāmas Kokneses vidusskolas 12.klases audzēknes 
Alvīnes Reinicānes gleznas. Divu gadu laikā tapušajos 
darbos dominē ziedu un dabas motīvi.

Kokneses 
pagasta 
bibliotēkā

11. novembrī 
plkst. 18.00

Lāčplēša dienai veltīts piemiņas brīdis. Pie Kokneses 
kultūras nama

11. novembrī 
plkst. 19.00

Santas Zapackas un Harija Ozola koncerts. Ieejas maksa: Ls 
3,00; pensionāriem, skolniekiem Ls 2,00.

Kokneses 
kultūras namā

10. novembrī 
plkst. 17.30

Lāčplēša dienai veltīts piemiņas brīdis. Bebru pagasta 
Zutēnu kapos

12. novembrī 
plkst. 18.00

Jauniešu deju kolektīvu sadancis. Kokneses 
kultūras namā

16. novembrī 
plkst. 19.00

Svinīgs pasākums Latvijas valsts dzimšanas dienai „Mums 
viņa ir visskaistākā. Tik un tā.”
Piedalīsies Bebru pagasta mācību iestāžu pašdarbības 
kolektīvi

Bebru inter-
nātvidussko-
las zālē

16. novembrī 
plkst. 21.00

Ballīte ar O Kartes skatuves dalībnieku Danielu Leškeviču 
un viņa draugiem. Noslēgumā diskotēka.
Ieejas maksa: skolēniem, audzēkņiem Ls 1,00;
pieaugušajiem Ls 2,00.

Bebru inter-
nātvidussko-
las zālē

18. novembrī 
plkst. 12.00

Svinīgs pasākums „Visapkārt zeme zied...” Pasākumā 
Kokneses Goda pilsoņu godināšana un koncerts.

Kokneses 
kultūras namā

18. novembrī 
plkst. 19.00

Svētku koncerts Latvijas Republikas 93. gadadienai. Iršu klubā

18. novembrī 
plkst. 22.00

Balle. Muzicē grupa „Uz jauno krastu”. Ieejas maksa: Ls 
2.00.

Iršu klubā

23. novembrī 
plkst. 15.00

Izrāde „Brālītis un Karlsons, kas dzīvo uz jumta” (Muzikāla 
izrāde pēc A.Lindgrēnes grāmatas motīviem).Lomās: 
Imants Strads, Laura Brēdiķe, Aīda Ozoliņa, Enriko Avots, 
Egija Missa-Silāre, Armands Berģis vai Madars Zvagulis. 
Režisore Dita Balčus. Ieeja Ls 1,50 un Ls 2,-. Biļešu 
iepriekšpārdošana.

Kokneses 
kultūras namā

16.decembrī 
plkst. 19.00

Pašdarbības kolektīvu koncerts „LAI ZIEMASSVēTKI 
CIEMOS BRAUC!” un pašdarbnieku balle.

Kokneses 
kultūras namā

17. decembrī 
plkst. 20.00

Balle kopā ar grupu „Bruģis” no Madonas. Biļetes 
iegādāties un galdiņus rezervēt Iršu pagasta pārvaldē pie 
kultūras pasākumu organizatores līdz 15. decembrim. 
Biļetes cena: Ls 2,50.

Iršu klubā. 
T. uzziņām 
65163673.

22. decembrī 
plkst. 19.00

Dzintars Čīča un Kaspars Antess koncertā „ATKAL 
KOPĀ”. Ieejas maksa: Ls 3,00; pensionāriem ,skolniekiem 
Ls 2,- Biļešu iepriekšpārdošana no 1. Novembra.

Kokneses 
kultūras namā

1. janvārī 
plkst. 1.00

JAUNGADA BALLE. Spēlē: Grupa „TITĀNIKS”. 
Ieeja: Ls 2,50. Galdiņu rezervēšna pa t. 26574538. Biļešu 
iepriekšpārdošana.

Kokneses 
kultūras namā

20. janvārī 
plkst. 19.00

Jaunā Riču ģimenes koncertprogramma „Riču kāzas”.  
Vairāk informācijas par koncertprogrammu www.rici.lv 

Kokneses 
kultūras namā

PaSāKumi KoKNeSeS NoVadā

KOKNESES NOvada vēStiS. Kokneses novada domes laikraksts. Reģistrācijas apliecība nr. 2079. Iznāk reizi mēnesī.
Redaktores – A. Šmite, tālr.: 26164508, e-pasts: anita.smite@koknese.lv; 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.

Iespiests SIA “Erante”, www.erante.lv

Ziņas no Kokneses novada
Dzimtsarakstu nodaļas

Smilšu kalnā zem dzīvības priedēm,
Nu darbi, rūpes un vasaras dus.
                                /M. Losberga/

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem, 
Uldi Filipsonu kapu kalniņā pavadot.

Bebru pagasta
pensionāru padome

Par saules atspulgu būt,
Kad koki rudeni jūt,
Par siltu aizvēju kļūt,
Kad saule aiz apvāršņa zūd.
Savu gaismas spēku atdot
Mīlestībā darbu darot.
Ik jaunai dienai austot, 
Kā kļavai rudenī starot!
                    /S. Rode/

Sirsnīgi sveicam Regīnu Madelāni 
skaistajā dzīves jubilejā!

PKS „Straume” valde

2011. gada oktobra mēnesī
reģistrēti  4 jaundzimušie.

Šī dzīvība
izredzēts gājiens,
Starp diviem klēpjiem – 
Mātes un Zemes.
                 /V. Toma/

Mūžībā pavadīti:
Laimonis Kasperovičs (1960. g.);
Uldis Filipsons (1949. g.);
Jānis Vits (1940. g.);
Roberts Kalpišs (1936. g.).

Dzimtene, lai tev tas paldies,
Kad par tavu zemi kļūšu,
Tu jau tālāk aizvedīsi
Baltus manu bērnu mūžus.
          /D. Avotiņa/

Izsakām līdzjūtību Ulda Filipsona 
tuviniekiem, viņu mūžībā pavadot.

PKS „Straume”

Šodien 
savā jubilejā,
kā smaržu pārpilna liepa
ar savu lapotni
apņem kad mūs,
novēlam – 
mūža dienu vainagā kuplā
katrs zariņš
lai Dieva svētībā uzziedēt prot,
lai tev gana 
ir mīlestības,
ceļamaizei 
citiem ko līdzi dot.
            /K. Apškrūma/
Sirsnīgi sveicam Regīnu Madelāni 

apaļajā dzīves gadskārtā!
Bijušās darba kolēģes: Regīna, 

Maiga, Brigita, Gunta

AAS „Baltikums” informē, ka no 
š.ģ. 14. novembra pārdošanas vieta no t/c 
„Maxima”, 1905. gada iela 8a, Koknesē, 
turpinās darbu  R. Blaumaņa ielā 18-15 
(frizētavas telpās), Koknesē, kur Jūs laip-
ni sagaidīs darbiniece Karīna Medkova  
(tel. 65122644, 26350605). 

Darba laiks: darbdienās no 09:00 līdz 
17:00. Sestdiena, svētdiena – brīvs.


