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Vēstis
KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Cik īstos brīnumos maz skaļuma! Cik vienkārši ir vissvarīgākie notikumi! /A. de Sent-Ekziperī/
Novada domes laikraksts Nr. 56 (343)
Ceļš ir tik ļoti vienkāršs.
Ceļš ir tik vienkāršs kā rēbuss.
Finiša nav un nebūs.
Ir tikai starts.
Un starp mieru un nemieru
Ir tikai viens starta šāviens,
Tikai viens vārds.
Sāc!
/I.Ziedonis/

2014. gada 2. SEPTEMBRIS

Kokneses novada dome sveic izglītības iestāžu
audzēkņus un viņu vecākus,
pedagogus un darbniekus Zinību dienā!
Veiksmi un labus sasniegumus 2014./2015. mācību gadā!

20. septembrī dosimies velobraucienā pa
Kokneses novadu!
Ar atraktīvu „iemīšanas” pasākumu Kokneses Tūrisma centrs aicina
visus aktīvās atpūtas cienītājus uz
Kokneses novada lauku apvidu
apceļošanu. Maršruts: KOKNESEBEBRI- IRŠI - KOKNESE
Šis būs nesteidzīgas atpūtas un izklaides brauciens ģimenēm un visiem
tiem, kam patīk braukt ar velosipēdiem un baudīt dabas burvību!
Pulcēšanās braucienam no
plkst. 10:45 līdz 11:00. Pieturā pie
I.Gaiša Kokneses vidusskolas vārtiem, kur visi arī tiekamies!
Ceļu sāksim pa Kokneses parku, dodoties uz Kokneses pilsdrupām, no kurām paveras skaists
skats uz Daugavu un Likteņdārzu. Tālāk brauksim uz 1905. gada
ielu gar Kokneses luterāņu baznīcu, lai ceļu turpinātu līdz jaunajai
Maskavas šosejai - Bormaņu aplim, izbrauksim gājēju tuneļus un
dosimies uz pašiem Bormaņiem,
kam sekos ceļš uz Vecbebriem. Šī
mazā vieta glabā interesantu, notikumiem bagātu. Arī par šo vietu centīsimies uzzināt, ko vairāk.

Turpat netālu atrodas slavenā tēlnieka V. Jākobsona memoriālmāja
– muzejs. Nav noslēpums, ka agrāk
Bebros ir bijusi muiža. Apskatīsim
kungu dzīvojamo māju, klēti, pagrabu, stalli un parku.
Tālāk pa autobusa maršrutu dosimies uz Iršiem, kur ceļā meklēsim
bijušās Recijas ūdensdzirnavas un
ūdenskrātuvi, Jaunbebru muižas drupas, Kartupeļa dumpja atceres vietu
kā arī braslu pār Pērses upi. Un tad
jau pēc dažiem kilometriem arī Irši,
Baltijā lielākā baltvācu kolonija. Iršos
iespēja būs iegādāties garšīgās Iršu
pagasta zemnieku saimniecības „Zemītes” bulciņas. Mājupceļš vedīs pa
viegli kalnainu, līkumainu un ainavisku zemes ceļu.
Brauciena noslēgumā visi pulcēsimies brīvdienu piestātnē „Pērsejas”,
lai nobaudītu saimnieces ugunszupu
un dalītos dienas iespaidos.
To visu un vēl daudz ko interesantu redzēsiet un dzirdēsiet, ja pieteiksieties šim velobraucienam.
Pieteikšanās pa e-pastu turisms@
koknese.lv vai tālruni + 371 26239866

Dalības maksa EUR 3.00
Līdzi jāņem:
 ēdamais pusdienām brauciena
laikā pa dienu;
 uzlādēts telefons;
 labs garastāvoklis
Apģērbam jābūt ērtam un atbilstošam laikapstākļiem, īpašu uzmanību pievēršot apaviem un iespējamiem nokrišņiem!!!
VĒLAMS PIETEIKTIES LĪDZ

12.09.2014. PLAŠĀKA INFORMĀCIJA PA TĀLRUNI 26239866 (Zane)
Ja kādam nav sava velo, tad varam
ieteikt „Mežmalas laivas” velosipēdu
īri pie Liepkalnu maiznīcas Klintainē,
kur par labu cenu variet uz šo dienu
iznomāt velosipēdus.
Uz tikšanos pārgājienā!
Zane Zariņa
KNDA „Kokneses Tūrisma centrs”
tūrisma informācijas konsultants

Esiet sveicināti laikā, kad visskaistākām ogām pasaulē pilni
pīlādžu zari! Mēs ļoti ceram, ka
esat izbaudījuši šīs vasaras karsto
svelmi, uzkrājuši krietnu vitamīnu devu ar saulainām atmiņām
vai smaržīgām piparmētrām. Bijuši pie jūras vai mūsu Pērses un
Daugavas krastos. Tikpat ļoti kā
mēs alkstam pabūt vēl neredzētās
vietās, tūristi, tuvi un tāli ciemiņi
ir vēlējušies nokļūt Likteņdārzā un
Kokneses pilsdrupās. Un ir tik patīkami dzirdēt viņus atzīstam: „Pie
jums ir tik skaisti!” Jā, tā ir, varam
ar lepnumu atzīt, jo dzīvojam taču
Latvijas sirds vietā! Šajā numurā
stāstām par tām čaklajām rokām,
kas palīdz Koknesei kļūt arvien
sakoptākai. Augustā bijuši patīkami notikumi, par kuriem vēlamies
atgādināt mūsu avīzes lappusēs!
Īstenoti vairāki nozīmīgi projekti
Koknesē un Bebros. Viens no tiem
– bērnu rotaļu laukuma ierīkošana
Koknesē nu ik dienu priecē mazos
novadniekus un viņu vecākus.
Atgādinām, kas ikvienam jāzina šobrīd, kad Kokneses novads ir
Āfrikas cūku mēra (ĀCM) ārkārtas situācijas zonā.
23. augustā pieminējām 25.
gadskārtu kopš vairāk nekā miljons cilvēku sadevās rokās, lai veidotu 600 kilometru garu cilvēku
ķēdi trijās Baltijas valstīs. Tas bija
apliecinājums pēc brīvas un neatkarīgas valsts. Zinām, ka arī Kokneses, Bebru un Iršu iedzīvotāji
šajā dienā piedalījās akcijā „Baltijas ceļš” – visciešākajā triju Baltijas
valstu garīgajā vienotībā.
Septembris vienmēr ir kā jauns sākums ne tikai tiem, kas mācās
un māca. Mums visiem. Savā dzīve
skolā ejam visu mūžu. Kā kokam
ap serdi liecas gadu gredzeni, tā
cilvēkam bez mitas apkārt aužas
piedzīvotie dzīves mirkļi. „Rakstiet
savas dzimtas vēsturi” mums novēl
koknesieši Irēna un Jānis Korsieši,
kuri ir ceļā uz Zelta kāzām. Ar mīlestībā izlolotām dienlilijām savu
dzimtu stāstu iesākuši rakstīt divi
jauni un laimīgi cilvēki Iršos. Paldies Edgaram un Madarai Bitēm,
kuri piekrita būt par pirmajiem
raksta varoņiem iecerētajā rakstu
sērijā par mūsu novada jaunajiem
uzņēmējiem.
Teju tūlīt kritīs zīles un kastaņi
Kā katru rudeni atgādinām – nēsājiet kabatā savu laimes kastanīti! Novēlam, lai ar labām domām,
svētīgu darbu un bagātīgu ražu
piepildās rudens apcirkņi!
Laimīgu rudeni vēlot,
Anita Šmite, Sarmīte Rode

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Klāt jaunais mācību gads!
Lai piepildās Kokneses
novada izglītības iestāžu
vadītāju vēlējumi un ieceres!
Skolas zvans astoņās
izglītības iestādēs

1.septembrī skolas zvans aicina
atgriezties skolēnus Kokneses novada
astoņās izglītības iestādēs. Vasarā ar
novada domes atbalstu iestādes piedzīvojušas pārmaiņas. Gan iekšdarbu,
gan ārdarbu rezultātā izmaiņas piedzīvojušas pirmsskolas izglītības iestādes „Gundega” un Kokneses mūzikas
skolas telpas, līdz nepazīšanai jaunā
izskatā pārvērtusies I.Gaiša Kokneses
vidusskola. Pērses pamatskolā atjaunots ēdināšanas bloks, pirmsskolas
izglītības iestādē „Bitīte” audzēkņus
sagaidīs jauns ieejas laukums. Arī pārējās iestādēs veikti nelieli kosmētiski
uzlabojumi. Novadā pirmo reizi vispārizglītojošās skolas durvis vēruši
apmēram 60 pirmklasnieki, kuri jau
no pirmās klases apgūs angļu valodu.
Visi 1.-3.klašu skolēni saņems valsts
apmaksātas brīvpusdienas, savukārt 4.
un 5.klašu audzēkņiem brīvpusdienas
nodrošinās Kokneses novada dome.
Audzēkņiem novada izglītības iestādēs
tiek nodrošinātas vispusīgas interešu izglītības iespējas, ir iespējas iegūt
profesionālās ievirzes izglītību Kokneses mūzikas skolā. Daudzi audzēkņi
dejo, spēlē un dzied. Viņiem šis būs
nopietns darba gads, lai ar savu prasmi
varētu priecēt skatītājus un klausītājus
pārbaudes skatēs un piedalīties svarīgākajā 2015.gada vasaras notikumā –
XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētkos 6.-12.jūlijā Rīgā.
Lai vasaras saules siltumu izdodas saglabāt sirdīs visu mācību gadu!
Lai skolēniem ar neatlaidību izdodas
apgūt jaunas zināšanas un līdzās ir izpratne, ka zināšanas ir galvenais ieguldījums nākotnē, skolotājiem ir daudz
radošu ideju un vēlme tās īstenot, un
vecākiem ir gandarījums par bērnu
sasniegumiem! Veiksmīgu 2014./2015.
mācību gadu!
Lauma Āre,
Izglītības darba speciāliste

Izglītības visvērtīgākais ieguldījums

Paldies visiem, kas sekmējuši
I.Gaiša Kokneses vidusskolas mācību
vides būtisku pilnveidošanu!
Skolas uzdevums - mērķtiecīgi un
pilnvērtīgi izmantot mācību vides kā
svarīga nosacījuma labākiem mācīšanās rezultātiem radītās iespējas. Lai
tas palīdz mums visiem - skolēniem,
skolotājiem, vecākiem – kļūt motivētākiem, atvērtākiem un ieinteresētiem
par vēl neapgūto. Lai skolēniem zinātkāre, neatlaidība un apziņa, ka izglītība
ir visvērtīgākais ieguldījums, ko cilvēks
pats savā dzīvē var veikt!
Lai skolotājiem un vecākiem - pacietība un aizrautība, jo tieši jūs savos
bērnos un skolēnos spējat iedegt prieku par atklājumiem, iemācīt kritisko
domāšanu un tiekšanos pēc izcilības!
Māris Reinbergs, Ilmāra Gaiša
Kokneses vidusskolas direktors

Saglabāt sirsniņās
vasaras sauli

Daba pamazām iezīmējas uz rudens pusi - stārķi klusām pamet savas
ligzdas un gatavojas grūtam ceļojumam, dārzos koši zied puķes un saulītes vaigs vairs nav tik silts, un arī PII
„Bitītes” draudzīgā saime šo mācību
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gadu sāk ar pārmaiņām. Spietu ir papildinājuši jauni kolēģi.
„Bitītes” kolektīvs turpinās jau
iepriekšējos gados iesākto - rūpēsies
par katra bērna labsajūtu un attīstību,
gādās, lai mazo „bitīšu” sagatavošanās
ceļš uz skolu būtu interesants un radošs.
PII. „Bitītes” prioritātes:
1. Organizēt uz audzēkņu pieredzi balstītu jēgpilnu mācību procesu;
2. Veicināt sadarbību ar audzēkņu vecākiem;
3. Motivēt pedagogus piedalīties profesionālajā pilnveidē.
Mazajām „bitītēm” vēlam- visu
mācību gadu sirsniņās saglabāt vasaras
saules mirdzumu un attīstīt prasmi saskatīt, saklausīt, sadzirdēt un uzzināt,
izzināt, apzināt, bērnu vecākiem- izturību, sadarbību, sapratni un labu veselību, darbiniekiem – radošu enerģiju,
pacietību, vēlmi pilnveidot sevi un
priecāties par saviem darba sasniegumiem!
Ilona Vītola, PII „Bitītes” vadītāja

Lai izturība un
gandarījums par paveikto!

Kokneses internātpamatskola –
attīstības centrs 2014./2015. mācību
gadā īstenos pirmsskolas, pamatizglītības un profesionālās pamatizglītības
programmas. Skolēniem būs iespēja
saņemt individuālu atbalstu mācību procesā, apmeklēt logopēdijas un
ārstnieciskās vingrošanas nodarbības,
saņemt masāžas un psihologa atbalstu.
Pamatskolas beidzēji skolā divu gadu
laikā apgūs galdnieka vai pavāra palīga
profesijas. Skolā tiek uzņemti audzēkņi ar kustību un balsta traucējumiem.
Skolā – attīstības centrā darbojas rotaļu grupa pirmsskolas vecuma bērniem,
kurā pedagogu vadībā tiek nodrošināta bērnu uzraudzība, ēdināšana, atpūta, attīstību veicinošas un audzinošas
nodarbības. Vecāku prombūtnes laikā,
bērns rotaļu grupā var uzturēties dažas
stundas, katru darba dienu vai nepieciešamības gadījumā, individuāli vienojoties, arī pa nakti.
Jaunajā mācību gadā novēlam izturību un gandarījumu par padarīto,
priecāties par skolēnu sasniegumiem
un panākumiem, atšķirt vērtīgāko no
mazsvarīgā, analizēt un salīdzināt, argumentēt un ieklausīties viedokļos!
Vecākiem vēlam spēku, pacietību un
izpratni, vadot bērnus skolas gaitās!
Skolēniem novēlam zinātkāri, mērķtiecību, centību, jaunas un pozitīvas
apņemšanās!
Dagmāra Isajeva,
Kokneses internātpamatskolasattīstības centra direktore

Jaunajā mācību gadā
zinātkāri un optimismu!

Pērses pamatskola piedāvā un
īsteno: pamatizglītības programmu
speciālās pamatizglītības programmu
izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, pirmsskolas izglītības programmu bērniem no 5 gadu vecuma līdz
pamatizglītības programmas apguves
sākšanai. Skola realizē piecas interešu izglītības programmas: ansamblis,
sporta pulciņš, datoru pulciņš, tautiskās dejas, lietišķās mākslas un literārās
jaunrades pulciņš.1.-4.klašu skolēni
pēc stundām mācās pagarinātās dienas
grupā. 2014./2015.m.g. uzdevumi ir:
1. Uzlabot mācību stundas kvalitāti, mācību satura apguvē biežāk izmantojot tādas mācību metodes kā eksperimenti, modelēšana, lomu spēles;

2. Stiprināt skolēnu patriotismu un
valstisko identitāti, kopt skolas tradīcijas un kultūrvidi.
3. Veicināt skolēnu izpratni par veselības un cilvēkdrošības jautājumiem,
attīstīt cieņpilnu attieksmi pret sevi un
citiem, kā arī atbildīgu rīcību ikdienas
situācijās.
2014./2015.m.g. 1.klasē savas skolas gaitas uzsāks 9 izglītojamie. Pērses
pamatskolā šajā mācību gadā ir veikts
kosmētiskais remonts atsevišķās telpās
un turpinās remontdarbi ēdnīcā, lai
nodrošinātu sanitāri higiēniskās prasības.
Novēlējums uzsākot 2014./2015.
mācību gadu:
Izglītojamajiem – zinātkāri, optimismu, cienīt sevi un citus.
Vecākiem-pacietību, izturību, sapratni, un veiksmi , piedaloties izglītojamā zinību apgūšanā.
Pedagogiem, lai nezūd prieks un
vēlme darīt! Lai pietiek spēka un veselības paveikt visu iecerēto!
Gaļina Kraukle,
Pērses pamatskolas direktore

Zināšanas – gudra
cilvēka ieguvums

Īstenosim Valsts izglītības satura
izvirzītās aktualitātes 2014./2015.mācību gadā
Ievērosim skolas tradīcijas un gatavosimies 5.skolas salidojumam.
Novēlu:
Pedagogiem: lai katra jauna diena
nāk kā jauna cerība, jauns solījums,
jauna enerģija un jauna sajūsma. Veiksmīgu, priecīgu un panākumiem bagātu mācību gadu!
Skolēniem: zināšanas ir gudra cilvēka ieguvums. Kas tic, tam jāmācās,
bet, kas kaut ko zina, tam tas jārealizē.
/P.Donovs/
Vecākiem: sapratni ģimenē, mīlestību pret savu bērnu un labu sadarbību
ar skolu.
Lidja Degtjareva,
Bebru pamatskolas direktore

Ceļš uz
nākotni

Katrs rīts sākas ar ceļu ārā no sapņa. Tālāk ceļš ved uz skolu, uz darbu.
Mums mūsu ceļš ved uz Vecbebru Profesionālo un vispārizglītojošo internātvidusskolu. Katram ceļa gājējam ir
savs mērķis. Pirmklasniekiem - iepazīt
zinību pasauli, piekto klašu skolēniem
-pierādīt savas spējas, zināšanas un
prasmes nākamajā, jau augstākā pakāpē, 12. klašu un profesionālo grupu
audzēkņiem -ar labiem rezultātiem
saņemt atestātus. Visiem mācīties katram pēc spējām un atbildību, tā, lai
būtu gandarījums galvenokārt pašiem
par sava darba rezultātiem. Ikvienam
no mums ir savs mērķis un mēs ejam
mūsu katra paša noteiktajā virzienā.
Mēs ejam pa ceļu no mājām uz mājām. Un mēs uzsākam ceļu pretī BIJUŠĀS INTERNĀTVIDUSSKOLAS
20 GADU JUBILEJAI UN PROFESINĀLAS VIDUSSKOLAS 95 GADU
JUBILEJAI. Tieši ceļš - ceļš uz katru
nākotni - būs motīvs mūsu kopīgajam
gājienam. Darbu jaunajā mācību gadā
plānojam pamatojoties uz iepriekš padarīto un skolas rezultātu izvērtēšanu.
Katrs jauns mācību posms nes jaunas
zināšanas, jaunus sasniegumus un
jaunus mērķus. No mums skolēniem,
skolotājiem, vecākiem no mūsu kopējās sadarbības būs atkarīgs tas , vai šis
mācību gads būs vēl viens pakāpiens
pretim skolēnu panākumiem. Jaunajā

mācību gadā turpināsim mūsdienīgot
un modernizēt mūsu kopējo darbu
skolā, meistarīgi saglabājot klasiskās
tradicionālās vērtības un ieviešot jaunās modernās tehnoloģijas. Skolas
galvenais uzdevums joprojām ir un
paliks-izglītības kvalitātes paaugstināšana. Valdība ir apstiprinājusi jaunu
pamatizglītības standartu, kas paredz
mācīt skolēnus nevis iekalt", bet domāt
un analizēt, akcentējot matemātiskās
un dabaszinātņu un tehnoloģiju iemaņas un prasmes. Aicinu atcerēties, ka
mācību grāmata nav vienīgais izglītošanās avots, un maldīgi ir tie priekšstati, ja tā nav izņemta, tad viela nav
apgūta.
Zinātkāre, radošums, vēlme sevi
pilnveidot un sasniegt aizvien augstākus mērķus-tās ir vērtības, kas mums
jātur godā. Un šīs vērtības pavada atbildība.
Cienījamie vecāki, jums bērni ir
paši dārgākie "dimanti", taču tie spīdēs tad, ja kopā mācīsim viņiem pienākuma izpratni un atbildību par savu
darbu. Lūdzu izmantot iespēju regulāri
sekot savu bērnu sasniegumiem E-klases žurnālos un skolas dzīves aktualitātēm skolas mājas lapā. Vienmēr esmu
atvērts mērķtiecīgam un konstruktīvam dialogam, tāpēc visu neskaidrību
gadījumos gaidīšu jūs skolā. Es vēlos
uzsvērt, ka mēs cenšamies radīt visus
apstākļus, lai mums kopā strādāt būtu
labi un produktīvi. Es vēlētos lai Jūs
katrs būtu gandarīts par savu paveikto
darbu, lai ar Jūsu darbu varētu lepoties
ģimene un skola.
Vai mēs labi rūpējamies par savām
mājām - to var izjust vienmēr un jebkurš, kurš mūs apciemo.
Pratīsim novērtēt to, kas mums ir
dots, priecāsimies par mūsu kopējām
un ikviena veiksmēm, panākumiem,
uzvarām, strādāsim tā, lai ar gandarījumu un prieku virzītos uz priekšu.
Lai visiem veiksmīgs jaunais mācību gads!
Jānis Bakmanis, Vecbebru
profesionālās un vispārizglītojošās
internātvidusskolas direktors

Kļavas iešūpo
bērnības prieku

Atkal šķelmis septembris ir klāt….
Ar rudens ziediem, lietus lāsītēm, ābolu smaržu un bērniem, kuri dodas iegūt sev zināšanas.
Mūsu iestādes aktualitātes:
1. Organizējot brīvdabas nodarbības
dažādojām mācīšanās iespējas, stimulējām faktu izpratni, veicinājām interaktīvo radošumu un nostiprinājām
veselību.
2. Turpinājām interaktīvajā pedagoģiskajā procesā sekmēt bērnu dzīvei
nepieciešamo zināšanu un prasmju
apguvi.
3. Popularizējām PII darbu ar bērniem
sabiedrībā.
4. Iekštelpu remonts, interneta pieslēguma modernizācija atbilstoši mūsdienu apstākļiem.
Prognozes un plāni nākošajam
gadam:
1. Nokomplektētas 9 grupas.
2. Pedagoģiskajāprocesādaudzveidīgiizmantotmūsdienu tehnoloģijas, jaunākos izstrādātos materiālus.
3. Turpināt popularizēt Iestādes darbu
sabiedrībā.
4. Turpināt aktīvu sadarbību ar vecākiem.
5. Pirmsskolasizglītībaspedagoguprofesionālokompetenčupilnveide.
6. Turpināt sadarbību ar skolu, ar bib-

liotēku un kultūras namu.
Prioritātes:
1. Mūsdienīgs sporta telpu aprīkojums,
mūsdienīga inventāra un mācību līdzekļu iegāde.
2. Pedagogu dalība starptautiskos projektos.
3. Rotaļu laukumu atjaunošana.
4. Iestādes teritorijas labiekārtošana.
Novēlējums jaunajā mācību gadā:
Zem rudens zeltītiem zariem
Ceļš iesākās brīnumu gaidās,
Caur plaukstošiem pavasariem
Tas aizvijies gadu klaidā.
Bet liekas, ka kļavas vēl šūpo
Bērnības priekus un bēdas,Šķiet ceļa putekļiem kūpot,
Vēl redzēt var mazās pēdas...
Šajā mācību gadā visiem - izglītojamajiem, vecākiem un pedagogiem ,
vēlu spēku, izturību, radošas idejas,
pacietību, bet galvenais veselību!
Rita Gabaliņa, pirmsskolas izglītības
iestādes „Gundega” vadītāja

Ik rudeni, kad lapas krīt,
Sāk bērni skolas taku mīt…

Šīs rindas no Kokneses Mūzikas
skolas himnas kļūst arvien aktuālākas
no dienas uz dienu. Jāteic, ka pašreiz
skolas taku visčaklāk min skolotāji, lai
sagatavotu skolas telpas mācību darba
sākšanai.
Šovasar skolas ēka atgādināja
skudrupūzni, pa kuru un ap kuru tēkalēja čakli ļaudis, lai pārveidotu mūsu
gana noskrandušo mājokli - pilī. Paldies remonta veicējiem ne tikai par labi
paveikto darbu, bet arī par cilvēcisku
atsaucību dažu labiekārtošanas darbu
veikšanā, kuri nebūt neietilpa viņu
darba pienākumos!
Paldies Kokneses novada domei
par jaunajām skolas mēbelēm, par
žalūzijām, par iespēju 24 gadus nokalpojušo skolas inventāru nomainīt pret
jaunu!
1.septembrī plkst. 12:00 Mūzikas
skola aicināja uz pirmo tikšanos Kokneses kultūras namā, jo bērnudārza
zāle mūsu šī gada skolēnu skaitam ir
par mazu. Sagaidījām 25 pirmklasniekus un priecājāmies atkal satikties ar
jau esošajiem skolas audzēkņiem!
Skolas darba plāns ir bagāts ar dažādiem koncertiem, konkursiem- gan
valsts mēroga, gan starptautiskajiem,
to vidū arī P. Čaikovska jauno klaviermūzikas izpildītāju konkurss, kurš šogad svinēs savu desmitgadi.
Svarīgs notikums būs arī 2015.
gada Skolēnu Dziesmu un deju svētki,
kuriem čakli gatavosies skolas koris.
Ikdienas darbā esam iecerējuši
lielu vērību pievērst audzēkņu sagatavošanai skolā iegūto instrumentspēles prasmju praktiskai pielietošanai dzīvē: vokālistiem prast iemācīt
dziedāt arī citus, pianistiem – koncertmeistara iemaņas, vijolniekiem,
akordeonistiem un pūšaminstrumentu spēlētājiem – aktīvi darboties ansambļos, orķestros. Muzikālā
dzirde ir kā Dieva dāvana, kā uzdāvināta Stradivari vijole, uz kuras tikai
jāiemācas spēlēt… . Tas ir Mūzikas
skolas pamatuzdevums. Audzēkņiem novēlu neizsīkstošu izzināšanas
kāri un lielas darbaspējas; vecākiem
– labu veselību, bezgalīgu pacietību
un daudz prieka par bērnu sasniegumiem; skolotājiem- saskaņu un mīlestību ģimenē, daudz spēka un ieceru piepildīšanos jaunajā 2014./2015.
mācību gadā!
Silvija Cīrule,
Kokneses Mūzikas skolas direktore
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Ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis viesojas
Kokneses novadā
1.augustā ekonomikas ministrs
Vjačeslavs Dombrovskis, Ekonomikas ministrijas (EM) parlamentārā
sekretāre Ilona Platonova, EM Uzņēmējdarbības departamenta direktora
vietnieks Kristaps Soms, Iekšlietu
ministrijas (IeM) parlamentārā sekretāre Evika Siliņa un IeM ministra
padomniece Daiga Holma reģionālajā darba vizītē apmeklēja Kokneses
novadu.
Tikšanās laikā ar Kokneses novada domes priekšsēdētāju Daini Vingri tika pārrunāti uzņēmējdarbības vides attīstības jautājumi.
Ministrs un Kokneses pašvaldības
vadītājs bija vienisprātis, ka, pateicoties novada infrastruktūrai,
ģeogrāfiskajam novietojumam un
veiksmīgam darbam pie investoru
piesaistes, Koknesei ir liels attīstības potenciāls. Kā perspektīvākās
nozares tika atzītas pārstrādes rūpniecība, kokrūpniecība un tūrisma nozare.
Dainis Vingris viesus iepazīstināja ar Kokneses novada aktualitātēm un iepriekšējā Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanas periodā paveikto.
Vjačeslavs Dombrovskis kopā
ar pārējiem vizītes dalībniekiem apskatīja īstenotos energoefektivitātes
projektus – Kokneses katlu māju,
nosiltinātās daudzdzīvokļu mājas,
Kokneses sporta centru, Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolu un pirmsskolas izglītības iestādi „Gundega”,
apmeklēja ražotni SIA „BaumitBaltikum” un Kokneses rūpniecības
zonu, kurā iecerēts veidot industriālo teritoriju.
Ministrs uzsvēra: „Darbavietas
ir pamatā visam. Ja ir labi apmaksātas darbavietas, ir ienākumi gan
cilvēkiem, gan valsts budžetam. Un,
ja ir ienākumi valsts budžetam, tad
ir arī iespēja nodrošināt labāku me-

"Vecsiljāņos".

Spraiga diskusija izvērtās ar novada
uzņēmējiem.

dicīnisko aprūpi, izglītību bērniem,
arī drošību un pensijas. Jaunu darbavietu radīšanā galvenās prioritātes ir
divas – attīstītas rūpnieciskās zonas,
kurās uzņēmējiem un investoriem
iespējams atvērt ražotnes, augsta
līmeņa profesionālā izglītība, kas
nodrošina ražotnes ar kvalificētiem
speciālistiem.Svarīgi ir nodrošināt
prakses vietas profesionālo skolu
audzēkņiem. Tas nav iespējams bez
potenciālo darba devēju iesaistes.
Lai veicinātu šo procesu, tiek rosināts piedāvāt nodokļu atvieglojumus tiem darba devējiem, kuri ņem
pie sevis praktikantus, nodrošinot
viņiem arī stipendijas. Šo iniciatīvu
atbalsta Latvijas darba devēju konfederācija, un ar šādu atbalstu ministrija virzīs iniciatīvu valdībā un
Saeimā.”
Sarunas laikā tika panākta vienošanās par tuvākajā laikā attīstā-

Tikšanās dalībnieki un ekonomikas ministrs pie Vecbebru
Profesionālās un vispārizglītojošās internātvidusskolas.

mām infrastruktūras prioritātēm
novadā - izveidot atbilstošas jaudas
elektroenerģijas pieslēgumu rūpnieciskajai zonai, kā arī rast risinājumu dzelzceļa infrastruktūras sakārtošanai un nepieciešamo pievadceļu
izveidei.
IeM parlamentārā sekretāre Evika Siliņa un IeM ministra padomniece Daiga Holma, tiekoties ar Kokneses novada un citu tuvāko novadu
pašvaldību policijas darbiniekiem,
risināja jautājumus par pašvaldības
policijas darba apstākļu uzlabošanu.
Sarunā piedalījās arī Valsts policijas
pārstāvji. Izskanēja ierosinājums par
atskurbtuves atvēršanu Aizkraukles
reģionā, jo šobrīd šādas tuvākās iestādes ir Rīgā un Daugavpilī.
„Latvijas Valsts meži” Vidusdaugavas mežsaimniecības administrācijas
ēkas zālē ekonomikas ministrs tikās ar

Kokneses novada
uzņēmējiem, novada domes pārstāvjiem, deputātiem
un iedzīvotājiem.
Diskusijas laikā tika
runāts par iespējām
Ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis un
piesaistīt līdzekļus
Kokneses
novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris
uzņēmumu attīstīapspriež uzņēmējdarbības labvēlīgas vides veidošanu.
bai, tūrisma iespēju
izglītojošo internātvidusskolu, iepaplašināšanai. Savu
viedokli izteica SIA „Bormaņi” vadītājs pazinās ar zemnieku saimniecību
Jānis Miezītis un citi lauksaimnieki. „Vecsiljāņi” un „Pilslejas” biogāzes
Gunārs Cankalis no SIA „Kūdras ener- ražotnēm, kā arī pabija zemnieku
ģija” rosināja novērtēt kūdras kā poten- saimniecības „Vecsiljāņi” „Ievas sieciālā kurināmā izmantošanas perspek- ra” ražotnē. Ekonomikas ministrs attīvām. Pievērst uzmanību celtniecības zinīgi novērtēja zemnieku paveikto,
juridiskajiem jautājumiem aicināja uzsverot, ka viņi ir labs piemērs, kā
Aigars Kalniņš un Valdis Biķernieks no apliecināt, ka lauksaimniecības nozarei Latvijā ir nākotne.
SIA „RRKP”.
Kokneses Novada Vēstis
Bebru pagastā viesi apmeklēja
Māras Bitānes foto
Vecbebru Profesionālo un vispār-

"Latvenergo" arī šogad turpina atbalstīt daudzbērnu ģimenes
AS „Latvenergo” arī 2014.gadā
turpina sociālā atbalsta programmu
ģimenēm ar trīs un vairāk bērniem,
sniedzot atbalstu ar Dāvinājumu
84.24 EUR vērtībā.
Atbalsta saņemšanai daudzbērnu ģimenes no 1.augusta varēs ērti
pieteikties AS "Latvenergo" Klientu
apkalpošanas portālā www.e-latvenergo.lv, kā arī klientu apkalpošanas
centros visā Latvijā līdz pat 2014.gada
31.decembrim.
Līdzīgi kā iepriekšējos gadus, arī
šogad dāvanu kartes tiek dāvinātas sa-

darbībā ar Biedrību "Latvijas pašvaldību savienība". EM ir apstiprinājusi
AS Latvenergo Dāvinājumu par kopējo summu 1.68 miljoni eiro, saņemts
LR Finanšu ministrijas saskaņojums.
Atbilstoši aktuālajai situācijai, kad
klienti par elektroenerģiju norēķinās
pēc Starta un Pamata tarifiem, dāvinājuma apjoms vienai daudzbērnu ģimenei ir aprēķināts kā starpība starp
Starta un Pamata tarifu, papildus
kompensējot klientam 2400 kWh par
Starta tarifu, kas atbilst 84,24 eiro. AS
„Latvenergo” sociālā atbalsta prog-

rammas ietvaros 2014. gadā paredzēts
daudzbērnu ģimenēm (ģimenēm ar
trīs un vairāk bērniem vecumā līdz
18 gadiem) piešķirt elektrības dāvanu
kartes 84.24 eiro vērtībā par kopējo
summu 1,68miljoni eiro.
Dāvanu karšu izplatīšanu un uzskaiti, kā arī sociālā atbalsta kampaņas organizēšana tiek īstenota sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību.
AS „Latvenergo” uzsver, ka atbalsta
saņemšanas mehānisms kopā ar Latvijas Pašvaldību savienību ir pilnveidots, lai saņemšanas process būtu

maksimāli vienkāršs un daudzbērnu
ģimenēm ērts. No 1.augusta elektronisko dāvanu karšu izplatīšanas nolūkos AS „Latvenergo” izveidojis funkcionālu iespēju daudzbērnu ģimenēm
pieteikties kartes saņemšanai klientu
portālā e-latvenergo.lv. Pieteikties atbalstam daudzbērnu ģimenes varēs
arī klātienē, AS „Latvenergo” klientu
apkalpošanas centros.
Pilnveidojot atbalsta mehānisma
saņemšanas iespējas, ir ņemta vērā
iepriekšējos gados uzkrātā pieredze.
Piemēram, lai atbalsta saņemšanas

iespējas būtu visām daudzbērnu ģimenēm, kuras elektroenerģiju iegādājas no AS „Latvenergo” tieši, kā arī
tām, kuras elektroenerģiju iegādājas
caur starpniekiem – piemēram, norēķinās par elektrību ar namu apsaimniekotājiem vai izīrētājiem. Saņemot
dāvanu karti, daudzbērnu ģimene
varēs to pēc savas izvēles attiecināt
uz jebkuru Latvenergo līgumu, kura
ietvaros elektroenerģiju pārdod AS
„Latvenergo”.
Sandra Vējiņa
AS “Latvenergo” Preses sekretāre

Ilona Vītola - pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” vadītāja
Ilonai Vītolai pirmsskolas izglītības iestādē „Bitīte” Bebru pagastā
aizritējis pirmais darba mēnesis iestādes vadītājas amatā. Pēc ilggadējās
vadītājas Antoņinas Midegas darba
gaitu beigšanas, pēc kolektīva lūguma Ilona Vītola piekrita uzņemties
jauno amatu. No 1982. gada „Bitīte”
ir viņas pirmā un vienīgā darbavieta.
Viņa ir absolvējusi Rīgas pedagoģisko skolu kā pirmsskolas izglītības
skolotāja un Rīgas Pedagoģijas vadības augstskolā ieguvusi sākumskolas
skolotājas un logopēdes izglītību.

Darbs ar bērniem ir Ilonas aicinājums. Pirmajos darba gados viņa
audzinājusi vismazākās „bitītes”, bet
turpmākie darba gadi pagājuši strādājot ar 4. grupiņas bērniem – nākamajiem pirmklasniekiem. „Apzinos,
ka man daudz būs jāmācās, bet es
zinu, ka varu paļauties uz kolektīva
atbalstu,” teic jaunā vadītāja. „Bitīte”
ir gatava jaunajam darba cēlienam.
1. septembrī mazās „bitītes” pulcējās pasākumā „Un atkal tiekamies
septembrī!” ar jautrām atkalredzēšanās rotaļām. „Šajā vasarā „dārzi-

ņā” atšķirībā no pagājušā gada lieli
remontdarbi nenotika, bet saviem
spēkiem centāmies atsvaidzināt
mūsu mājīgās telpas. Tuvākajā nākotnē būtu nepieciešams sakārtot
iestādes teritoriju, remontu gaida
nojumes, jāatjauno celiņu segums.
Vēl ļoti nepieciešams būtu ierīkot
dušas telpu darbiniekiem, izremontēt metodisko kabinetu un veļas noliktavu – telpas, kurās remonts nav
bijis kopš bērnudārza uzcelšanas,”
ieceres atklāj iestādes vadītāja. Ar 1.
septembri atsākusi darboties nakts

grupiņa, bet draudzīgajā „Bitītes” saimē darbu
uzsākušas divas pirmsskolas izglītības skolotājas. Visjaunākās „bitītes”
pasaku un rotaļu pasaulē
ievedīs Lauma Rudzone,
bet nākamos pirmklasniekus mācīs Andra Vīgupe.
Vēlam galvenajai „bitītei”
Ilonai Vītolai daudz veiksmes un izturības!
Kokneses Novada Vēstis
Anitas Šmites foto

Priecīgu un
darbīgu jauno
darba cēlienu
mums novēl PII
„Bitīte”vadītāja
Ilona Vītola!
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2014. gada 27. augustā Kokneses novada dome NOLĒMA:
1. Aicināt Aizkraukles, Pļaviņu,
Jaunjelgavas, Salas un Krustpils novada pašvaldības risināt jautājumu
par Daugavas posma kopīgu apsaimniekošanu.
2.1. Atkārtoti ievēlēt Silviju Vēzi
par Kokneses novada bāriņtiesas
priekšsēdētāju uz pieciem gadiem
no 2014. gada 01. septembra līdz
2019. gada 31. augustam;
2.2. Par Kokneses novada bāriņtiesas locekļiem uz pieciem gadiem
no 2014. gada 01. septembra līdz
2019. gada 31. augustam ar darba
vietu Kokneses pagastā atkārtoti ievēlēt: Ilutu Matušonoku, Ingu Skrebeli, Sarmīti Rodi;
2.3. Par Kokneses novada bāriņtiesas locekli uz pieciem gadiem no
2014. gada 01. septembra līdz 2019.
gada 31. augustam ar darba vietu
Iršu pagastā atkārtoti ievēlēt Daci
Greli.
3.1. Izstrādāt projektu skatītāju
tribīņu un stadiona mājas atjaunošanai Kokneses novada Bebru pagasta stadionā.
3.2.Atbildīgā par lēmuma izpildi- Bebru pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Pabērza.
4.1.No līdzekļiem no nekustamo īpašumu pārdošanas, Ilmāra

Gaiša Kokneses vidusskolas remontam piešķirt papildus finansējumu
līdz EUR 11 000 (vienpadsmit tūkstošiem euro):
4.1.1. ārējā apgaismojuma izveidei ;
4.1.2. avārijas situācijas novēršanai ūdens apgādes sistēmā un neparedzētu remontdarbu veikšanai.
5.1. Apstiprināt maksu par
Kokneses novada domei piederošā autotransporta Renault Traffic
JG6177 izmantošanu:

sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai
Kokneses novadā” Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) Latvijas Lauku attīstības
programmas
2007.-2013.gadam
LEADER pieejas īstenošanas 413.
pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā” 6.2. aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma,
informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un

Nr. Transportlīdzekļa Pakalpojuma Mērviep.k. nosaukums, marka apraksts
nība
1. Renault Traffic
Braukšana
EUR/km
JG6177
Stāvēšana
EUR/h

5.2. Maksa pirms pakalpojuma
saņemšanas jāiemaksā Kokneses
novada domes kasē vai ar pārskaitījumu novada domes bankas kontā.
6.1. Izdarīt šādus grozījumus
Kokneses novada domes 2014.gada
9.jūlija lēmuma Nr.10.5.9. „Par projekta „Aprīkojuma iegāde kultūras
un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Kokneses novadā” iesniegumu”:
6.1.1. 1.punktā un izteikt to
šādā redakcijā:
„1.Iesniegt projekta iesniegumu
„Aprīkojuma iegāde kultūras un

Izcenojums PVN Maksa
bez PVN
21% kopā
0.55
0.12 0.67
6.44

1.35 7.79

uzstādīšana, infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu klubus,
kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas
aktivitātes) dažādošanai vietējiem
iedzīvotājiem” Aizkraukles rajona partnerības stratēģijas 1. rīcībā
„Sabiedrisko aktivitāšu veicināšana
– vides sakopšanas, sporta, atpūtas,
mūžizglītības un kultūras infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana”. Projekta kopējās izmaksas
ir EUR 3315,40, t.sk. attiecināmās

izmaksas EUR 2740,00, neattiecināmās izmaksas EUR 575,40.„
6.1.2. 2.punktā un izteikt to
šādā redakcijā:
„2.Projekta iesnieguma atbalstīšanas gadījumā no Kokneses novada domes budžeta garantēt priekšfinansējumu EUR 3315,40 apmērā.
Kokneses novada domes līdzfinansējums ir EUR 849,40, t.sk. 10 %
no projekta attiecināmajām izmaksām un neattiecināmās izmaksas
(PVN).”
6.2. Pārējos iepriekš minētā lēmuma punktus atstāt negrozītus.
7.1. Noteikt, ka ar 2014.gada 1.
septembri Kokneses novada I.Gaiša
Kokneses vidusskolā, Bebru pamatskolā un Iršu pamatskolā maksa par
brīvpusdienām nedrīkst pārsniegt
EUR 1,60 (viens euro 60 centi) par
vienām pusdienām.
7.2. Lai nodrošinātu pirmo-trešo klašu skolēnu pilnvērtīgu bezmaksas ēdināšanu, valsts piešķirtajiem EUR 1,42 no pašvaldības
budžeta papildus piemaksāt EUR
0,18 par vienām pusdienām pirmotrešo klašu skolēniem.
7.3. Uzdot domes ekonomistei
I.Sproģei uz septembra domes sēdi
sagatavot informāciju par iespēju
piešķirt brīvpusdienas 6.klašu skolēniem ar 2014.gada 1.okrobri
8. Pamatojoties uz neprognozējamo izmaksu pieaugumu parka
izveidošanā meža zemēs, nepārņemt nekustamo īpašumu „Riemeru - Silavu meži” (kadastra Nr.3246
003 0077), Bebru pagastā, Kokneses
novadā no Izglītības un zinātnes
ministrijas, kas nostiprināts zemesgrāmatā uz valsts vārda Izglītības
un zinātnes ministrijas personā.
9. Izdarīt Kokneses novada
2011.gada 25.maija noteikumos
„Kokneses novada pedagoga darba
samaksas noteikumi” (dokuments
www.koknese.lv)
10. Izdarīt Grozījumus 2012.
gada 28.marta „Bebru pamatskolas
Nolikums „šādus grozījumus:
10.1. Izteikt 43.punktu šādā redakcijā:
„43. Skola sniedz ēdināšanas
pakalpojumus. Pakalpojuma saņemšanas kārtību nosaka Dibinātājs ar domes lēmumu.”
10.2. Grozījumi stājas spēkā ar
2014.gada 28.augustu .
11. Lai samaksātu komponistei M K un dziesmu izpildītājai I L
par ieguldīto darbu un segtu ceļa
izdevumus, no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirt EUR
150,00 (viens simts piecdesmit
euro) biedrībai „Mazā Taka” Dzejas dienu pasākuma organizēšanai
Kokneses pagastā.

12. No pašvaldības budžeta sadaļas „Līdzfinansējums biedrībām”
piešķirt līdzfinansējumu 10% apmērā – EUR 600,00 (seši simti eiro)
līdzdalībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam LEADER pieejas īstenošana pasākumam 413 „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā” 6.2 aktivitātē.
Projekta mērķis –bērnu rotaļu
laukuma Vecbebros papildināšana
ar jaunām iekārtām.
13.1. Nodibināt Kokneses novada domes naudas balvu EUR 100,00
apmērā Starptautiskā Pētera Čaikovska klaviermūzikas izpildītāju
konkursa uzvarētājam.
13.2. Naudas balvu pasniegt
konkursa uzzvērētājam saskaņā ar
Starptautiskā Pētera Čaikovska klaviermūzikas izpildītāju konkursa
nolikumu.
14. Ņemot vērā, ka pašvaldības
budžetā nav ieplānoti līdzekļi grāmatu izdošanai, nepiešķirt līdzfinansējumu dzejoļu krājuma „Mūzika tumšzilā naktī” izdošanai.
15. No līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirt finansējumu EUR 150,00 (viens simts
piecdesmit euro) apmērā Kokneses
novada spiningošanas komandai
dalības maksai un degvielai Latvijas kausa izcīņai spiningošanā
2014.gada 18.un19.oktobrī Ķīšezerā Rīgā.
16.1. Veikt izmaiņas Latvijas
Republikas Uzņēmumu reģistra
masu informācijas līdzekļu reģistrā
laikrakstam „KOKNESES VĒSTIS”,
reģistrācijas Nr 000702079, mainot tā nosaukumu uz „KOKNESES
NOVADA VĒSTIS” ar reģistrācijas
Nr. 000702079 un juridisko adresi
Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses pagasts, Kokneses novads.
16.2. Par laikraksta „Kokneses Novada Vēstis” dibinātāju un izdevēju uzskatīt Kokneses
novada domi, reģistrācijas Nr.
90000043494.
Nākošā Kokneses novada domes sēde notiks 2014.gada 24.septembrī un tajā tiks izskatīti šādi pamatjautājumi:
1. Par gatavību apkures sezonai;
2. Par izglītības darbu novadā;
3. Par novada izglītības iestāžu
darbu;
4. Par Kokneses mūzikas skolas
darbu;
5. Par novada no pirmsskolas
izglītības iestāžu darbu
Dzintra Krišāne,
Kokneses novada
domes sekretāre

KOKNESES NOVADA DOME
Melioratoru iela 1, Kokneses pagasts, Kokneses novads, LV-5113
Tālrunis: 65133630, Fakss: 65133631
e-pasts: dome@koknese.lv
Mājas lapa www.koknese.lv
Kokneses novada domes darba laiks
Pirmdien: 8.00 - 13.00; 14.00 - 18.00
Otrdien, trešdien, ceturtdien: 8.00 - 13.00; 14.00 - 17.00
Piektdien: 8.00 - 15.00
Pašvaldības darbinieku apmeklētāju pieņemšanas laiks:
Pirmdienās no plkst. 9.00-13.00; 14.00-18.00
Ceturtdienās no plkst. 8.00-13.00; 14.00-17.00
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.9 „Par nekustamā īpašuma nodokļa likuma

atsevišķu normu piemērošanu Kokneses novadā”
APSTIPRINĀTI ar Kokneses
novada domes 2014.gada 9.jūlija
lēmumu Nr.5.2. (protokols Nr.10)
2014.gada 9.jūlijā Kokneses novada Kokneses pagastā.
Izdoti saskaņā ar likumu
„Par pašvaldībām” 45. pantu un
likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas
9.1punktu, 2.panta 8. un 8.1daļu,
3.panta 1.4 un 1.6daļas, 9.panta
otro daļu, pārejas noteikumu 58.
un 59.punktu.

I. Vispārīgie jautājumi

1.Saistošie noteikumi (turpmāk
– Noteikumi) nosaka kārtību, kādā
Kokneses novada administratīvajā
teritorijā tiek piemērotas likuma „
Par nekustamā īpašuma nodokli”
atsevišķas normas nodokļa aprēķinam daudzdzīvokļu dzīvojamām
mājām (to daļām), dzīvojamo
māju palīgēkām, vidi degradējošām
būvēm un būvēm, kuras pārsniegušas būvdarbu veikšanas ilgumu,
kā arī nosaka nekustamā īpašuma
nodokļa maksāšanas paziņojumu
piespiedu izpildes termiņu.
2. Nekustamā īpašuma nodokļa
maksāšanas paziņojumu izdošanu
un nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu atbilstoši šo saistošo
noteikumu nosacījumiem veic Kokneses novada domes amatpersona –
nodokļu inspektore.

II. Dzīvojamo māju palīgēkas, kas netiek apliktas ar
nekustamā īpašuma nodokli

3. Dzīvojamo māju palīgēkas (to
daļas), kuru platība pārsniedz 25
m2 un kas netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai (izņemot garāžas), ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek.

III. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
(tās daļu)

4. Nekustamā īpašuma nodokli
par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
(tās daļu) un pašvaldībai piederošo
vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja
atrodas, maksā daudzdzīvokļu dzī-

vojamās mājas (tās daļu):
1) īrnieki un nomnieki, kuriem
īres un nomas līgumi slēgti ar pašvaldību vai deleģēto institūciju,
2) personas, kuras īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju (tās daļu)
ieguvušas līdz dzīvojamās mājas
privatizācijai;
3) dzīvokļu īpašumu tiesiskie
valdītāji (līdz nekustamā īpašuma
reģistrēšanai zemesgrāmatā);
4) persona, kurām ar pašvaldības institūcijas lēmumu nekustamais īpašums nodots valdījumā;
5) nekustamā īpašuma lietotājs
(faktiskais lietotājs), kuram daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas daļa,
nav nodota valdījumā, bet uz likuma vai cita pamata atrodas tā lietošanā (faktiskā lietošanā).”

administratīvais akts par būves klasificēšanu attiecīgajā kategorijā ir
kļuvis neapstrīdams vai ir beidzies
termiņš augstākās iestādes izdotā
administratīvā akta, ar kuru atstāts
spēkā sākotnējais lēmums, pārsūdzēšanai un tas nav pārsūdzēts.
9. Nekustamā īpašuma nodokļa
pārrēķinu par būvi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajā kārtībā veic sākot ar nākamo
mēnesi pēc lēmuma par šo noteikumu 5.punktā minētā būves statusa
atcelšanu.

IV. Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli
apliek vidi degradējošas,
sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves

10. Lēmumu par būvi, kuras
būvniecībā pārsniegts normatīvajos
aktos noteiktais kopējais būvdarbu
veikšanas ilgums vai lēmumu par
attiecīgās būvatļaujas atjaunošanu
pieņem Kokneses apvienotās pašvaldību būvvalde .
11. Būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums apliek ar nekustamā īpašuma
nodokļa likmi 3 procentu apmērā
no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības:
1)būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības vai
2) būves kadastrālās vērtības,
sākot ar nākamo mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās līdz
mēnesim, kad parakstīts akts par
būves pieņemšanu ekspluatācijā.
12. Būvei piekritīgo zemes platību nosaka saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”.
13. Maksāšanas paziņojumu par
būvi, kuras būvniecībā pārsniegts
normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums,
Kokneses novada dome nosūta
nodokļa maksātājam viena mēneša laikā pēc būvniecības termiņa
izbeigšanās ar nekustamā īpašuma

5. Lēmumu par būves klasificēšanu kā vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu
būvi vai lēmumu par attiecīgā statusa atcelšanu pieņem Kokneses novada „Mantas vērtēšanas un objektu apsekošanas komisija” Kokneses
novada domes noteiktajā kārtībā.
6. Būvi, kas klasificēta kā vidi
degradējošu, sagruvušu vai cilvēku
drošību apdraudošu būvi apliek ar
nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3
procentu apmērā no lielākās turpmāk
minētās kadastrālās vērtības: būvei
piekritīgās zemes kadastrālās vērtības
vai būves kadastrālās vērtības, sākot
ar nākamo mēnesi pēc būves klasificēšanas attiecīgajā būvju kategorijā.
7. Būvei piekritīgo zemes platību nosaka saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”.
8. Maksāšanas paziņojumu par
būvi, kas klasificēta kā vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu, Kokneses novada
dome nosūta nodokļa maksātājam
viena mēneša laikā no dienas, kad

V. Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek būvi, kuras būvniecībā
pārsniegts normatīvajos
aktos noteiktais kopējais
būvdarbu veikšanas ilgums

4. oktobrī 12. Saeimas vēlēšanas
2014.gada 4.oktobrī Latvijā notiks kārtējās parlamenta vēlēšanas,
kurās vēlēsim 12. Saeimu. Saeimas
vēlēšanas notiek piecos vēlēšanu
apgabalos, un tajās jāievēl 100 Saeimas deputātu.

Vēlēšanu tiesības

Tiesības piedalīties Saeimas vēlēšanās ir visiem Latvijas pilsoņiem,
kuri vēlēšanu dienā būs sasnieguši 18
gadu vecumu.
Saeimas vēlēšanās vēlētāju uzskaitei nelieto vēlētāju reģistru. Balsotājus
reģistrē vēlēšanu iecirknī, izdarot atzīmi vēlētāja pasē.
Tomēr ņemot vērā, ka šobrīd valstī ir aptuveni 24 000 pilsoņu, kuru
vienīgais personu apliecinošais dokuments ir personas apliecība (eID),
Saeima šā gada 14.jūlijā atbalstīja grozījumus Saeimas vēlēšanu likumā, kas

paredz pirms 12.Saeimas vēlēšanām
izsniegt šiem vēlētājiem personalizētu
vēlētāja apliecību.
Līdz ar to vēlētāji, kuru rīcībā ir
tikai personas apliecības, ir aicināti laikus noformēt Latvijas pilsoņa
pasi vai no 2014.gada 22.septembra līdz 3.oktobrim izņemt vēlētāja
apliecību. Vēlētāja apliecību varēs
saņemt bez maksas tajā Pilsonības
un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā, kur tika izsniegta
vēlētāja personas apliecība.

Balsošanas iespējas

Vēlēšanu dienā vēlēšanu iecirkņi būs atvērti no pulksten 7.00 līdz
20.00. Balsot var jebkurā vēlētāja atrašanās vietai tuvākajā iecirknī Latvijā
vai ārvalstīs.
Ja nav iespēju nobalsot vēlēšanu
dienā, vēlētājs var nodot balsi glabā-

šanā trīs dienas pirms vēlēšanu dienas
- 1., 2. un 3.oktobrī. Vēlēšanu iecirkņu
saraksts, kuri pieņems balsis glabāšanā, būs pieejams pēc 5.augusta.
Vēlēšanu iecirkņi, kur varēs nodot balsi glabāšanā, atradīsies pilsētās un novados, kuros ir vismaz
7500 balsstiesīgo. Pavisam būs 61
šāds iecirknis 39 pašvaldībās. Balsi glabāšanā varēs nodot, trešdien,
1.oktobrī, no pulksten 17.00 līdz
20.00, ceturtdien, 2.oktoborī, no
pulksten 9.00 līdz 12.00, piektdien,
3.oktobrī, no pulksten 10.00 līdz
16.00.
Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa
dēļ nevar ierasties balsošanas telpās,
šo vēlētāju aprūpētāji un slimojošu
personu aprūpētāji, var pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā. Balsošana
atrašanās vietā jāpiesaka no 29.septembra līdz 4.oktobrim.

nodokļa aprēķinu.
14. Nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu par būvi likumā „Par
nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajā kārtībā veic sākot ar nākamo mēnesi, kad parakstīts akts par
būves pieņemšanu ekspluatācijā.
15. Būvēm, kuru būvniecībai
pirms 2013.gada 1.jūlija ir izsniegta būvatļauja, bet tās derīguma termiņš beidzies līdz 2013.gada 31.decembrim un būves nav nodotas ekspluatācijā, un līdz 2014.gada 31.decembrim būvatļaujas nav atjaunotas, ar 2015.gada 1.janvāri piemēro
šā likuma 3.panta 1.6 daļā noteikto
nodokļa aplikšanas kārtību līdz būves nodošanai ekspluatācijā.
16. Būvēm, kuru būvniecībai
pirms 2013.gada 1.jūlija ir izsniegta būvatļauja, bet tās derīguma
termiņš beidzies pēc 2013.gada
31.decembra un 12 mēnešu laikā
pēc būvatļaujas derīguma termiņa
beigām būves nav nodotas ekspluatācijā vai būvatļaujas atjaunotas, ar
13.mēnesi pēc būvatļaujas derīguma termiņa beigām piemēro šā likuma 3.panta 1.6 daļā noteikto nodokļa uzlikšanas kārtību līdz būves
nodošanai ekspluatācijā.

VI. Nekustamā īpašuma
nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes
termiņš

17. Ja nodokļa maksātāja parāda
summa ir mazāka par EUR 1423(
viens tūkstotis četri simti divdesmit
trīs euro), maksāšanas paziņojuma piespiedu izpilde uzsākama ne
vēlāk kā septiņu gadu laikā, bet ja
nodokļa maksātāja parāda summa
pārsniedz EUR 1423( viens tūkstotis četri simti divdesmit trīs euro)
un citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, piespiedu izpilde
uzsākama ne vēlāk kā triju gada
laikā no nodokļa samaksas termiņa
iestāšanās brīža.

VII. Apstrīdēšanas kārtība

18.Pašvaldības amatpersonai,
kura atbilstoši normatīvajiem aktiem veic administrēšanas funkcijas – nodokļu inspektoram, ir
pienākums pēc nodokļu maksātāja

rakstveida pieprasījuma pārskatīt
nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumā norādītās nekustamā īpašuma nodokļa summas
pareizību. Ja, pārskatot nodokļa
(arī nokavējuma naudas) aprēķinu,
tajā konstatēta kļūda, pašvaldības
amatpersona - nodokļu inspektors
izsniedz nodokļa maksātājam precizētu nekustamā īpašuma nodokļa
maksāšanas paziņojumu. Nodokļa
maksātāja pieprasījuma noraidīšanas gadījumā sniedzams motivēts
rakstveida atteikums.
19. Ja nodokļu maksātājs nepiekrīt maksājamā nodokļa summas
pārskatīšanas rezultātam, viņš to
var apstrīdēt domes priekšsēdētājam, viena mēneša laikā no lēmuma
spēkā stāšanās dienas.
20. Ja nodokļu maksātājs nepiekrīt Kokneses novada domes priekšsēdētāja pieņemtajam lēmumam, to
var pārsūdzēt, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmo daļu un 189.panta pirmo daļu,
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona
tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona – pēc
deklarētās dzīves vietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses).

VIII. Noslēguma jautājumi

21. Kokneses novada domes
2014.gada 9.lūlija saistošie noteikumi Nr.9„Par nekustamā īpašuma
nodokļa likuma atsevišķu normu
piemērošanu Kokneses novadā”
tiek piemēroti ar 2015.gada 1.janvāri.
22. Ar 2015.gada 1.janvāri uzskatīt par spēku zaudējušiem Kokneses novada domes 2012.gada
19.decembra saistošie noteikumi
Nr.17. „Par nekustamā īpašuma nodokļa likuma atsevišķu normu piemērošanu Kokneses novadā”
Sēdes vadītājs, domes
priekšsēdētājs (personiskais
paraksts) D.Vingris
IZRAKSTS PAREIZS
Kokneses novada domes
sekretāre Dz.Krišāne
Kokneses novada Kokneses
pagastā 15.07.2014.

Izsolē tiek pārdots divistabu dzīvoklis
Koknesē, Parka ielā 20-18, kopplatība 42,25 kv.m.
Īpašuma izsoles sākumcena 3075,00 EUR.
Izsole notiks 2014.gada 11.septembrī plkst.11.30 Aizkrauklē.
Precīzāka informācija www.lv.lv, pa tālruni 65121920 vai SIA
"Kokneses Komunālie pakalpojumi”.
Izsolē tiek pārdots trīsistabu dzīvoklis
Koknesē, Parka ielā 20-69, kopplatība 53,04 kv.m.
Īpašuma izsoles sākumcena 6100,00 EUR.
Izsole notiks 2014.gada 11.septembrī plkst.12.30 Aizkrauklē.
Precīzāka informācija www.lv.lv, pa tālruni 65121920 vai
SIA "Kokneses Komunālie pakalpojumi".
Izsolē tiek pārdots divistabu dzīvoklis
Koknesē, Indrānu ielā 1-13, kopplatība 47,53 kv.m.
Īpašuma izsoles sākumcena EUR 6200,00.
Izsole notiks 2014.gada 1.oktobrī plkst.11.00 Aizkrauklē.
Precīzāka informācija www.lv.lv, pa tālruni 65121920 vai
SIA "Kokneses Komunālie pakalpojumi".

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Īstenots projekts par bērnu rotaļu
laukuma izveidi Koknesē

Jaunais bērnu rotaļu laukums
kļuvis par iecienītu mazo
koknesiešu un viņu vecāku
atpūtas vietu!

Ir īstenots Kokneses novada
domes projekts „Bērnu rotaļu
laukuma izveide Koknesē”, Nr.1304-LL20-L413201-000026. Projekta
rezultātā Koknesē ierīkots bērnu rotaļu
laukums - teritorijā pie Blaumaņa un
Indrānu ielas uzstādītas jaunas, daudzveidīgas iekārtas - bērnu rotaļu pilsētiņa, tīkls – piramīda, divvietīgās šūpoles
uz koka statņiem, karuselis, atsperšūpoles, mājiņa ar skaitīkļiem, kā arī divi
soliņi atpūtai. Laukuma konstrukcijas

ir speciāli veidotas dažāda vecuma bērniem (bet ne vecākiem par 12 gadiem),
lai katrs atrastu sev tīkamu aktivitāti.
Aicinām apmeklētājus pievērst uzmanību bērnu rotaļu laukuma kārtības
noteikumiem, kas pieejami lapenē pie
rotaļu laukuma. Noteikumos atrodama
informācija par rotaļu laukuma elementu lietošanas ierobežojumiem.

Košie un atraktīvie elementi nodrošinās un pozitīvi ietekmēs bērnu
attīstību, kustību koordināciju un veiklību un brīvā laika pavadīšanu kopā ar
vecākiem, veicinot dzīves kvalitātes paaugstināšanos.
Projekta mērķis - sekmēt aktīvās
atpūtas, vides sakopšanas un pieejamības aktivitāšu dažādošanu Kokneses
pagasta bērniem, aprīkojot bērnu rotaļu laukumu ar drošības un kvalitātes
prasībām atbilstošu aprīkojumu.
Projekts tika iesniegts Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana
un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros.
Projekta kopējās izmaksas ir EUR
21 955,66, no tām EUR 12 520,17 ir
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums
un EUR 9435,49 Kokneses novada domes līdzfinansējums.
Par ELFLA: http://ec.europa.eu/
agriculture/rurdev/index_lv.htm
Atbalsta Zemkopības ministrija un
Lauku atbalsta dienests

NOTEIKUMI „PAR KĀRTĪBU BĒRNU ROTAĻU
LAUKUMA TERITORIJĀ KOKNESĒ”
Kokneses novada Kokneses pagastā 2014.gada 18.jūlijā APSTIPRINĀTS ar Kokneses novada domes
priekšsēdētāja 2014.gada18.jūlija rīkojumu Nr.42.

I. Vispārīgie noteikumi

1.Noteikumi „Par kārtību bērnu
rotaļu laukuma teritorijā Koknesē”
(turpmāk tekstā – Noteikumi) ir saistoši visām personām, kuras apmeklē Bērnu rotaļu laukumu Koknesē (turpmāk
tekstā –Rotaļu laukums).
2.Rotaļu laukums teritorijā starp
Blaumaņa ielu un Indrānu ielu, ir Kokneses novada domes īpašums. Īpašuma
sastāvā ietilpst būves un to elementi,
aprīkojums.
3.Rotaļu laukums izveidots un ierīkots ciemata iedzīvotāju, tās viesu
aktīvai un pasīvai atpūtai ar prioritāti
bērnu un pusaudžu (līdz 12 gadiem)
veselības, fiziskās un garīgās attīstības
nostiprināšanai.		
4.Rotaļu laukuma apmeklēšana un
izmantošana ir bezmaksas. Maksas pakalpojumu sniegšana Bērnu rotaļu laukuma teritorijā notiek tikai ar Kokneses
novada domes rakstisku atļauju.

II. Kārtības nosacījumi

5.Rotaļu laukums brīvi pieejams
apmeklētājiem katru dienu.
6.Rotaļu laukumā aizliegts:
6.1.ienest un lietot alkoholiskos
dzērienus un citas apreibinošas vielas;
6.2.piegružot Rotaļu laukumu un
tam pieguļošo teritoriju ar sadzīves atkritumiem;
6.3.lietot necenzētus vārdus un fiziski ietekmēt vienam otru;
6.4.braukt par Rotaļu laukumu ar
motorizētiem transporta līdzekļiem
(izņemot apkalpojošo personālu);
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6.5. braukt ar velosipēdiem, skrituļdēļiem un skrituļslidām, ja tas apdraud Rotaļu laukuma apmeklētāju
drošību;
6.6.lauzt, aprakstīt vai citādi bojāt
Rotaļu laukuma aprīkojumu, tur izvietotos elementus, aizliegts patvarīgi
izvietot informācijas nesējus;
6.7. izmantot Rotaļu laukuma elementus personām, kas vecākas par 12
gadiem;
6.8.lietot Rotaļu un atpūtas laukumā izvietotās ierīces neatbilstoši to paredzētajai nestspējai;
6.9.izmantot Rotaļu laukuma elementus sliktos laika apstākļos (apledojums, putenis, lietusgāze, krusa, stiprs
vējš utml.);
6.10.atrasties
Rotaļu laukumā
pirmsskolas vecuma bērniem bez pieaugušo uzraudzības.
7.Rotaļu laukuma apmeklētājiem
jāievēro Bērnu rotaļu laukuma ekspluatācijas ierobežojumi:
7.1.Bērnu rotaļu pilsētiņa - vecuma
grupa 5-12 gadi, vienlaicīgā lietošanā
18-23 bērni;
7.2.Tīklu piramīda - vecuma grupa
6-12 gadi, vienlaicīgā lietošanā 12-15
bērni;
7.3.Divvietīgās šūpoles - vecuma
grupa 2-12 gadi, vienlaicīgā lietošanā
1-2 bērni;
7.4.Karuselis - vecuma grupa 3-12
gadi, vienlaicīgā lietošanā 6 bērni;
7.5.Atsperšūpoles - vecuma grupa
3-8 gadi, vienlaicīgā lietošanā 2 bērni;
7.6.Mājiņa ar skaitīkļiem - vecuma
grupa 1-10 gadi, vienlaicīgā lietošanā
8-10 bērni.
8.Par pirmsskolas vecuma bērna
atrašanos un drošību Rotaļu laukumā
atbild bērna vecāk vai aizbildņi.
9. Rotaļu laukuma apmeklētāju

pienākumi:
9.1.atturēties no jebkādas darbības
vai rīcības, ja tā traucē vai rada neērtības citiem apmeklētājiem un izraisa
pamatotus iebildumus;
9.2.vērsties pret jebkuriem Rotaļu laukuma kārtības noteikumu pārkāpumiem, cenšoties tos novērst vai
pārtraukt, vajadzības gadījumā informējot Kokneses novada domes administrāciju vai Pašvaldības policiju (tālr.
28653455 vai 27016044)

III. Nobeiguma nosacījumi

10.Noteikumi par kārtību Rotaļu
laukuma teritorijā ir publiski pieejami Rotaļu laukumā, Kokneses novada
domē un pašvaldības mājas lapā: www.
koknese.lv.
11.Kontroli par šo noteikumu ievērošanu ir tiesīgi veikt pašvaldības pilnvarotas personas, Valsts un Pašvaldības
policijas darbinieki.
12.Par šo noteikumu neievērošanu,
vainīgās personas var tikt sauktas pie
administratīvas atbildības Kokneses
novada domes 2010.gada 29.septembra
saistošajos noteikumos Nr.19 „Kokneses novada sabiedriskās kārtības noteikumi” noteiktajā kārtībā un tās var
tikt sodītas ar naudas sodu līdz EUR
143,00.
13.Kokneses novada dome neuzņemas materiālo un juridisko atbildību
par šajos noteikumos minēto prasību
un nosacījumu neievērošanu, kas saistīti ar apmeklētāju iespējamo traumatismu.
14.Noteikumi stājās spēkā ar 2014.
gada 21.jūliju.
Kokneses novada domes
priekšsēdētājs
(personiskais paraksts)
D.Vingris

Īstenots projekts „Nacionālā
muzeju krājuma ekspozīcijas
glabāšanas apstākļu uzlabošana
un pieejamības nodrošināšana
tēlnieka Voldemāra Jākobsona
memoriālajā mājā-muzejā”

Noslēdzies Kokneses novada domes īstenotais projekts „Nacionālā
muzeju krājuma ekspozīcijas glabāšanas apstākļu uzlabošana un pieejamības nodrošināšana tēlnieka Voldemāra
Jākobsona memoriālajā mājā-muzejā”.
Projekta ietvaros izgatavotas un
muzeja telpās uzstādītas astoņas jaunas
vitrīnas ar stikla pārsegumu un apgaismojumu. Darbus veica SIA „Kokneses
galdniecība”. Vitrīnās tiks izvietotas
fotogrāfijas, dokumenti, iespieddarbi,
tēlnieka darbarīki, sīki sadzīves priekšmeti utml. Jaunu eksponēšanas iekārtu
iegāde, izvietošana un aprīkošana ar
apgaismojumu ir uzlabojusi muzeja
ekspozīcijas pieejamību apmeklētā-

jiem, ļaujot tiem gūt pēc iespējas pilnvērtīgāku priekšstatu par tēlnieka dzīvi
un darbību.
Projekta mērķis: Nodrošināt tēlnieka Voldemāra Jākobsona memoriālās mājas-muzeja ekspozīcijas izvietošanai kvalitatīvus un atbilstošus
apstākļus, tādējādi sekmējot Nacionālā
muzeju krājuma saglabāšanu un izmantošanu.
Kopējās plānotās projekta īstenošanas izmaksas ir EUR 1549,51 (ar
PVN), no tām EUR 1200,00 ir valsts
finansējums un EUR 349,51 – Kokneses novada domes līdzfinansējums.
Projekts tiek īstenots ar LR Kultūras ministrijas atbalstu

Jauns sporta inventārs
novada izglītības iestādēs

Šogad jūnijā tika apstiprināts Kokneses novada domes projekts „Sporta
inventāra iegāde Kokneses novada
vispārējās izglītības iestādēs”, kas tika
iesniegts Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā projektu konkursā.
Projekta ietvaros septiņās novada izglītības iestādēs papildināta sporta inventāra materiāltehniskā bāze, rezultātā
uzlabojot un nostiprinot bērnu veselību, attīstot fiziskās spējas sistemātiskās
fiziskās aktivitātēs.
Bebru pamatskolai iegādāts jauns vingrošanai paredzēts aprīkojums
- vingrošanas nūjas, paklāji, vingrošanas riņķi, pildbumbas, kā arī barjeras,
konusi, volejbola bumbas un tīkls, basketbola grozu tīkliņi un badmintona
raketes.
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola
tikusi pie jauna inventāra vingrošanas
nodarbībām (vingrošanas paklāji, lecamauklas), sporta spēļu vingrinājumu
veikšanai un komandu spēlēm (basketbola bumbas, volejbola bumbas un
tīkls, florbola nūjas, futbola bumbas),
sīkā inventāra vieglatlētikai un sporta
darba organizēšanai (bumbiņas mešanai, hronometri, svilpes, mērauklas
tāllēkšanai).
Kokneses internātpamatskolai – attīstības centram iegādāti jauni vingrošanas paklāji, dažāda veida pildbumbas, aprīkojums florbolam, basketbola
bumbas, kā arī īpaši līdzsvara trenēšanai domāts inventārs - līdzsvara bumba
un līdzsvara labirints.
Pērses pamatskolā skolēni varēs
izmantot jaunas basketbola, handbola,
futbola bumbas, vingrošanas riņķus,
florbola nūjas, kā arī pirmsskolas grupiņas bērniem būs pieejamas jaunas
lecambumbas un lecamauklas.
Vecbebru Profesionālā un vispārizglītojošā internātvidusskolā ar 12

jauniem slēpju komplektiem tiks papildināts distanču slēpošanas inventāra
krājums.
Pirmsskolas izglītības iestādē
„Gundega” iegādātas jaunas, krāsainas
gumijas bumbas, lecamauklas, vingrošanas paklājiņi, tunelītis līšanai un
lielais komplekss motorikas attīstībai
(izmantojams, kombinējot detaļas un
kombināciju rezultātā izveidojot šūpolītes, tunelīšus, tiltiņus, kāpnītes utml.)
Pirmsskolas izglītības iestādes
„Bitīte” inventārs papildināsies ar dažādu vingrojumu izpildei paredzētu
inventāru - vingrošanas riņķi, dažādu krāsu un izmēru gumijas bumbas,
lecambumbas, kombinējamie konusi, vilkšanas virves, balansa spilveni,
līdzsvara slēpes, basketbola grozs ar
statīvu, futbola vārti, volejbola tīkls.
Jauna, krāsaina inventāra izmantošana radīs bērniem kustību prieku un
interesi par aktīvu un veselīgu dzīvesveidu.
Par inventāra piegādi noslēgts līgums ar SIA „Lāsa-100”. Kopumā inventārs iegādāts par EUR 8893,48, no
tiem EUR 4268,50 ir Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums un EUR
4624,98 - Kokneses novada domes
līdzfinansējums.
Projekta mērķis ir nostiprināt un
uzlabot Kokneses novada vispārējo izglītības iestāžu audzēkņu veselību, veicināt vēlmi regulāri iesaistīties sporta
nodarbībās, attīstīt mācību priekšmeta
„Sports” standartā attiecīgajam vecumposmam noteiktās pamatprasmes, papildinot sporta inventāra materiāltehnisko bāzi septiņās vispārējās izglītības
iestādēs un nodrošinot iespēju kopumā
1086 bērniem sporta stundās nodarboties ar daudzveidīgiem vingrojumiem,
vingrinājumiem un fiziskajām aktivitātēm.
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Atjaunota kapliča Bebru
pagasta Zutēnu kapos
Ir īstenots Kokneses novada domes
projekts „Kapličas vienkāršota renovācija Bebru pagasta „Zutēnu” kapos”, Nr.13-04-LL20-L413101-000015,
kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku
ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros.
Zutēnu kapu kapličai nomainīts
jumts, grīdas segums, atjaunoti logi,
ieliktas durvis, atjaunota fasāde, ierīkotas koka kāpnes uz zvanu torni, lietus ūdens noteku sistēma, iekārtotas
kapličas iekštelpas, uzstādot soliņus un
divus metāla svečturus, kā arī izveidots
bruģēts autostāvvietas laukums kapličai piegulošajā teritorijā 120 m2 platībā. Darbus veica IK „RL Būvnieks”.
Veiktie darbi būtiski uzlabojuši apbedīšanas pakalpojuma kvalitāti Bebru
pagastā. Bēru ceremonijas un atceres
pasākumi nu ir iespējams rīkot atjaunotā, izremontētā un estētiski pievilcīgā vietā.
Projekta mērķis - apbedīšanas pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās
infrastruktūras uzlabošana, nodrošinot vēsturiskās Zutēnu kapsētas kap-

ličas ilgtermiņa
pielietojamību un
sekmējot kapličas
kā sakrālā arhitektūras mantojuma
saglabāšanu.
Projekts ir līdzfinansēts no Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai LEADER programmas ietvaros,
veicinot Kokneses novada attīstības
stratēģijā izvirzīto mērķu sasniegšanu.
Projekta izmaksas ir EUR 25
856,50, no tām EUR 12 394,02 ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums un EUR
13 462,47 - Kokneses novada domes
līdzfinansējums.

Seminārs par jauniešu aktīvu sadarbību
ar pašvaldību
Kokneses vidusskolā, Koknesē
17.oktobrī, plkst. 12:00 – 17:00 notiks seminārs „Jauniešu aktīvas līdzdalības un sadarbības ar pašvaldību
veicināšana”
Balstoties uz Izglītības un zinātnes
ministrijas Jaunatnes politikas nodaļas apņemšanos pastiprināti pievērst
uzmanību jaunatnes politikas attīstībai reģionālā līmenī, biedrība „Izdzīvo
ideju” un SIA „Civitta” sadarbībā ar
Jaunatnes Starptautisko programmu
aģentūru realizēs 10 izbraukuma seminārus Latvijas pašvaldībās par jauniešu aktīvu līdzdalību un jaunatnes politikas attīstīšanu vietējā līmenī, kā arī
sadarbības ar pašvaldību veicināšanu.

Semināra dalībnieki: pašvaldības darbinieki, izglītības iestāžu darbinieki, vietējie jaunatnes politikas
veidotāji, aktīvi jaunieši vecumā no
16 – 25 gadiem.
Semināru vadīs: biedrības „Izdzīvo ideju” neformālās izglītības treneri Māris Resnis un Lauma Žubule,
SIA „Civitta Latvija” eksperts Imants
Breidaks.
Seminārs norisināsies interaktīvā gaisotnē un iekļaus tādas tēmas
kā aktīva līdzdalība, tās ieguvumi
jauniešiem, pašvaldībai un sabiedrībai, tiks izskatītas dažādas līdzdalības formas, kā arī iespējas vietējā un
nacionālā līmenī, iepazīstināšana ar

apskates un nepieciešamības iekļūt
mājā vai dzīvoklī.
Bebru pagastā jauni ūdens skaitītāji tiks uzstādīti 25 māju ievados,
savukārt Iršu pagastā 12 māju ievados un 38 pašvaldības dzīvokļos,
no tiem 19 dzīvokļi (Iršu pagasta
„Dālderi”, „Madaras”, „Silavas”) tiks
aprīkoti ar ūdens skaitītājiem pirmo reizi. Vēl projekta ietvaros katrā
no pagastiem komunālās nodaļas
vajadzībām tiks iegādāta jauna datortehnika. Ūdens skaitītāju nomaiņu un sistēmas ieviešanu saskaņā ar
noslēgto līgumu veiks uzņēmums
SIA „Smart meter”.
Attālinātās ūdens skaitītāju datu

Atmiņas par jauko vasaras
dienu Kokneses novadā

Visu septembra mēnesi Kokneses pagasta bibliotēkā skatāma fotokluba
"Kokneses kadrs" foto izstāde "Kokneses Dabas Taka".
Izstādes autori: Ainārs Briedis, Liene Ušacka, Zane Zariņa, Ilva Bobrovska, Arvis Voicehovičs, Daina Liepiņa, Anita Liepiņa, Mārcis Briška, Natālija
Daļecka, Aivars Bite.
Ikviens interesents var pievienoties fotoentuziastu kopai! Tuvāka informācija pa e-pastu: foto.koknese@gmail.com

programmu „Erasmus +”, sadarbības veidošana starp jauniešiem un
pašvaldību, ideju radīšana un attīstīšana līdzdalības veicināšanai.
Pieteikšanās līdz ceturtdienai,
16.10.2014., plkst.12:00, zvanot Mārai Bitānei, Kokneses pašvaldībā
20499940, vai elektroniski mara.bitane@koknese.lv.
Kontaktinformācija:
Māra Bitāne,
Kokneses novada dome, 20499940
Imants Breidaks,
SIA „Civitta Latvija”, 26553610
Lauma Žubule,
biedrība „Izdzīvo ideju”, 26547246

Bebru un Iršu pagastos tiek ieviesta attālināta
ūdens skaitītāju rādījumu nolasīšanas sistēma

Kokneses novadā tiek īstenots
pārrobežu sadarbības projekts „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana komunālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai”
(E-utilities, Nr. LLV-393).
Projekta ietvaros Bebru un Iršu
pagastos trīsdesmit septiņās pašvaldības iestādēs un īpašumos uzsākta
ūdens skaitītāju nomaiņa un attālinātā patērētā ūdens mērījumu nolasīšanas apgaitas sistēmas ieviešana.
Apgaitas sistēmā komunālās nodaļas darbinieks, izmantojot pārnēsājamo datu nolasīšanas komunikāciju moduli un planšetdatoru, nolasa
datus mājas tuvumā bez skaitītāja

Fotokluba „Kokneses kadrs”
izstāde Kokneses pagasta
bibliotēkā

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Alūksnes represēto kluba „Sarma” dalībnieku grupai vasarā jūlija
vidū bija izdevība apmeklēt Kokneses novadu, satikt jaukus cilvēkus,
uzzināt daudz interesantu stāstu
par šo novadu. Vispirms izstaigājām Likteņdārzu – mūsu kopīgo topošo dāvanu Latvijai 100. dzimšanas dienā. Apskatījām mūsu stādīto
pīlādzi, pa ābeļu aleju aizgājām līdz
amfiteātrim un skatu terasei, lai palūkotos uz mūsu likteņupi Daugavu
un Kokneses pilsdrupām. Parasti
savos braucienos cenšamies apmeklēt piemiņas vietas represētajiem,
lai noliktu ziedus un aizdegtu svecītes. Par ciešanām, ko nācās piedzīvot Bebru pagasta iedzīvotājiem
represijās, mums pastāstīja Antoņina Midega. Bijām ļoti priecīgi par
to, ka mūs gaidīja. Arī tālāk visas

dienas garumā mēs tikām visur mīļi
sagaidīti, uzzinājām ļoti daudz par
dzīvi Bebru pagastā, kur arī dibināta pirmā biškopības un dārzkopības skola pirmās Latvijas brīvvalsts
laikā. Patīkami bija dzirdēt labus
vārdus par mūsu alūksniešiem, kas
mācījušies Vecbebru tehnikumā. Ar
sirsnību mūs uzņēma Latvijas biškopības vēstures muzejā, izstaigājām seno un skaisti sakopto parku,
aplūkojām katoļu baznīcu, pabijām
tēlnieka Jākobsona muzejā. Paldies
mūsu laipnajām un zinošajām gidēm: Lībai Zukulei, Anitai Svokai,
Regīnai Madelānei, Marikai Cegelei, Maijai Pumpucei. Paldies par
garšīgo medutiņu biškopei Dacei
Nebēdniecei! Tālāk mūsu ceļš veda
uz 18. gadsimta otrajā pusē Krievijas ķeizarienes Katrīnas II dibināto,

nolasīšanas sistēmas ieviešana
ļaus būtiski ekonomēt laiku un
cilvēku resursus, tādējādi samazinot arī kļūdas rēķinos, kas aiztaupīs gan pakalpojuma sniedzēja, gan iedzīvotāju laiku minēto
problēmu risināšanai.
Projekta mērķis ir nodrošināt
tādus pašvaldību komunālo pakalpojumu tehniskos risinājumus,
kas uzlabotu to kvalitāti un efektivitāti, izmantotu informācijas un
komunikāciju tehnoloģijas un radītu jaunus elektroniskos pakalpojumus patērētājiem.
Kokneses novada domes budžets projektā ir EUR 16 151 (t.sk.
85% ERAF finansējums, 10% pašvaldības un 5% valsts finansējums).
Projekta vadošais partneris ir Kurzemes plānošanas reģions, kopumā
projektā piedalās 12 partnerorganizācijas no Latvijas un trīs no Lietuvas. Projekts jāīsteno līdz 2015.
gada 28.februārim.
Projekts tiek finansēts Latvijas
– Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas 2007.-2013.gadam ietvaros.

lielāko Baltijā baltvācu kolonijas
vietu – Iršiem. Tur no gides Valdas
Kalniņas stāstījuma uzzinājām, cik
savdabīga bija kolonija, cik laimīgi vai nelaimīgi bija tās iemītnieki.
Iršos, safari parkā „Zemitāni” mūs
sagaidīja gide Alise un iepazīstināja
ar plašo saimniecību, atbildēja uz
mūsu daudzajiem jautājumiem. Tā
mums bija brīnišķīga iespēja savām
acīm skatīt saimniecību, kas nodarbojas ar pasaules līmeņa trofeju
briežkopību. Apbrīnojām kā aptuveni 300 hektāros pastaigājās vairāk
nekā 1300 staltbriežu, dambriežu
un citi savvaļas dzīvnieki – sumbri
un mežacūkas.
Diena tiešām bija bagāta piedzīvojumiem, redzēto un uzzināto.
Paldies par viesmīlību!
Alūksnes represēto klubs

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
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Kādas funkcijas pilda pašvaldības policija,
bet kādas – valsts?
Bieži vien iedzīvotājiem nav
skaidrs, kādos gadījumos griezties
Pašvaldības policijā, bet kad jāvēršas
Valsts policijā.
Gan Valsts, gan Pašvaldības policijai darbības pamats ir likums “Par
policiju”. Policija ir apbruņota militarizēta valsts vai pašvaldības institūcija, kuras pienākums ir aizsargāt
personu dzīvību, veselību, tiesības
un brīvības, īpašumu, sabiedrības un
valsts intereses no noziedzīgiem un
citiem prettiesiskiem apdraudējumiem. (Likums “Par policiju”).

Pašvaldības policija
neizskata kriminālprocesa
lietas

Visbūtiskākā atšķirība ir tā, ka
Pašvaldības policija neizskata lietas, kuras ir saistītas ar kriminālprocesu. Šo lietu izskatīšana ir Valsts
policijas kompetencē. Tomēr, ja šādas
lietas gadījumā tiek ziņots Pašvaldības policijai, tai jāveic nepieciešamie
pasākumi tā novēršanai, pārkāpēja
aizturēšanai, notikuma vietas apsargāšanai un nekavējoties par to jāpaziņo attiecīgajai Valsts policijas iestādes amatpersonai, kā arī jānodod
tai likumpārkāpējs un attiecīgie dokumenti par viņu. Šajos jautājumos
Valsts policijas amatpersonu norādījumi ir saistoši pašvaldības policijas
darbiniekiem.
Pašvaldības policija gādā, lai tiktu ievērots LAPK (Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss). Pats
svarīgākais Pašvaldības policijas
uzdevums ir uzraudzīt Kokneses
novada sabiedrisko kārtību un saistošo noteikumu ievērošanu un izpildi
(piemēram, sekojošu saistošo noteikumu ievērošana: Sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas noteikumi Kokneses novadā; Kokneses novada sabiedriskās kārtības noteikumi; Par koku
ciršanu ārpus meža Kokneses novada
administratīvajā teritorijā u.c., visi

Kokneses novada saistošie noteikumi
pieejami interneta vietnē www.koknese.lv), kā arī likumu un noteikumu
ievērošanu (piemēram, vai tiek ievērots Dzīvnieku aizsardzības likums;
Labturības prasības mājas (istabas)
dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un
demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā
arī suņa apmācībai; transportlīdzekļu
apstāšanās noteikumi). Ikdienā Kokneses pašvaldības policistiem par
kārtību un drošību palīdz rūpēties
videonovērošanas kameras. Tās ir
novietotas pusaudžu un jauniešu iecienītās pulcēšanās vietās.

Īpaša uzmanība skolēnu
drošībai

Pašvaldības policija ikdienā sadarbojas ar visām novada iestādēm.
Sākoties mācību gadam, īpaša uzmanība tiek pievērsta sadarbībai ar izglītības iestādēm. Tā kā tuvojas tumšais
rudens un ziemas laiks, pašvaldības
policija atgādina vecākiem rūpēties
par savu bērnu drošību. Dodoties uz
mācību iestādi, lietot pie apģērbiem
gaismu atstarotājus vai citus gaismu
atstarojoša materiāla elementus. Atcerēsimies, ka gaismu atstarojošo elementu apģērbā vai aksesuāros nekad
nav par daudz un tie ļauj transportlīdzekļa vadītājam gājēju laikus pamanīt. Būtu vēlams tumšajā diennakts
laikā vilkt mugurā gaišas drēbes, kas
arī ļauj daudz laicīgāk pamanīt gājēju.
Atstarotāji jāpieliek pie apģērba tā, lai
pretim braucošo automobiļu vadītāji
laikus tos varētu pamanīt.
Rūpējoties par skolēnu drošību,
šogad īpašu dāvanu no pašvaldības
saņems katrs pirmklasnieks – atstarotāju ar Kokneses logotipu. Tāpat,
sākoties mācību gadam, pašvaldības
policija veiks informatīvus pasākumus izglītības iestādēs, stāstot par
drošības noteikumiem un pastiprināti kontrolēs izglītības iestāžu kārtības
noteikumu ievērošanu.

Svarīgākais par Kokneses
Pašvaldības policiju

Kokneses Pašvaldības policija ir
apbruņota militarizēta pašvaldības
institūcija, kura darbojas Kokneses
novada teritorijā.
Pašvaldības policijas darbības
tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Satversme, starptautiskie līgumi,
kurus noslēgusi vai kuriem pievienojusies Latvijas Republika, Latvijas
Republikas likums „Par policiju”, citi
Latvijas Republikas likumi, Latvijas
Republikas Ministru kabineta noteikumi un Kokneses novada domes
lēmumi un rīkojumi.
Darba organizācijas jautājumos
Pašvaldības policija sadarbojas ar
Valsts policijas iestādēm un citām institūcijām. Veicot praktisku darbību,
pašvaldības policija savas kompetences ietvaros sadarbojas ar visām tiesību aizsardzības iestādēm. Pašvaldības
policija ir Latvijas Republikas iekšlietu ministrijas pārraudzībā.

Pašvaldības policijas
galvenie uzdevumi:

 kontrolēt, kā tiek izpildīti
Kokneses novada domes izdotie
saistošie noteikumi, par kuru pārkāpšanu paredzēta administratīvā
atbildība; savas kompetences ietvaros uzlikt un piedzīt naudas sodus
par šo noteikumu pārkāpšanu;
 savas kompetences ietvaros
novērst un pārtraukt sabiedriskās
kārtības pārkāpumus, tajā skaitā noziegumus, par kuriem tieši pašvaldības policijā ir saņemta informācija, ja
ar pašvaldības policijā dežūrējošiem
spēkiem pārkāpumus novērst vai
pārtraukt nav iespējams, ziņot par
šiem pārkāpumiem Valsts policijas
iestādei un atbilstoši iespējām piedalīties sabiedriskās kārtības pārkāpumu novēršanā un pārtraukšanā valsts
policijas darbinieku vadībā;

Ko un kā teikt, kad Jūs zvanāt uz 110:
 Izsakieties pēc iespējas ātrāk un skaidrāk – kas ir noticis?
Kur ir noticis? Kas zvana?
 Saglabājiet mieru un atbildiet uz policijas darbinieka papildjautājumiem!
 Atcerieties visu pēc iespējas precīzāk par negadījumā iesaistītajām
personām, satiksmes līdzekļiem vai apstākļiem.
 Nepārtrauciet sarunu pirms policijas darbinieka!

Īstenots LEADER projekts „Medību
tradīciju centra „Koknesis”” izveidošana
2014. gada 30. jūnijā sekmīgi noslēdzās Eiropas Lauksaimniecības fonda finansētais Lauku atbalsta dienesta
administrētais LEADER programmas
projekts „Medību tradīciju centra
„Koknesis”” izveidošana Kokneses pagasta „Paugās”. Projektā tika veikta ēkas
vienkāršotā renovācija: izveidota sanāksmju – konferenču - tradīciju zāle,
ēkā nomainīti logi, durvis, veikta bojāto konstrukciju atjaunošana, kopumā
ieguldot 21196,08 Eiro. No šīs summas
19076.47 Eiro ir ES Leader finansējums, 1992.02 Eiro - Kokneses novada

domes līdzfinansējums un 127.57 Eiro
- biedrības ieguldījums. Lauku atbalsta
dienests pārbaudē 06.08.2014. sniedz
atzinumu, ka veiktās investīcijas kopumā atbilst projekta mērķim. Centra izveidošana ļauj jaunā kvalitatīvā līmenī
organizēt mednieku sadarbību, apmācību un pieredzes nodošanu Kokneses
novadā, saglabājot vēsturisko mežsarga
māju „Paugas”.
Mednieku klubs „Koknesis” pateicas Kokneses novada domei par sniegto atbalstu un ieguldījumu projekta
ieviešanā!

Īsumā par Valsts policiju

Valsts policijas darbības tiesiskais
pamats, uzdevumi un funkcijas noteiktas likumā “Par policiju” un citos
normatīvajos aktos, kas regulē Valsts
policijas darbību.
Valsts policijas galvenie uzdevumi
 Garantēt personu un sabiedrības drošību.
 Novērst noziedzīgus nodarījumus un citus likumpārkāpumus.
 Atklāt noziedzīgus nodarījumus, meklēt personas, kas izdarījušas noziedzīgus nodarījumus.
 Likumā paredzētajā kārtībā
sniegt palīdzību personām, iestādēm,
uzņēmumiem un organizācijām to
tiesību aizsardzībā un ar likumu noteikto pienākumu realizācijā.
 Savas kompetences ietvaros izpildīt administratīvos sodus un kriminālsodus. (Ar grozījumiem, kas
izdarīti ar 15.06.2000. likumu, kas
stājas spēkā no 19.07.2000.)

Likuma “Par policiju” 9. pants
nosaka: “Jebkura policijas darbinieka pienākums ir visā Latvijas Republikas teritorijā neatkarīgi no viņa
ieņemamā amata, atrašanās vietas un
laika gadījumā, ja pie viņa griežas
personas ar pieteikumu vai ziņojumu
par notikumu, kurš apdraud personu
un sabiedrības drošību, kā arī pašam
konstatējot tādu notikumu, veikt iespējamos pasākumus, lai novērstu
likumpārkāpumu, glābtu cilvēkus un
sniegtu viņiem palīdzību likumpārkāpumu izdarījušo personu konstatēšanā un aizturēšanā, noskaidrot aculieciniekus, apsargāt notikuma vietu,
kā arī paziņot par notikušo tuvākajai
policijas iestādei.”

Vienotais ārkārtas
palīdzības izsaukuma
numurs „112”

Situācijā, kad tiek apdraudēta cilvēka dzīvība vai veselība, ir jāzvana
uz numuru 112, pa kuru iespējams
sazināties ar Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienestu, Valsts policiju,
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu un Latvijas gāzi.
Vienoto bezmaksas ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru „112”
Eiropas Savienībā (ES) ieviesa jau
1991.gadā, bet Latvijā tas darbojas
kopš 1997.gada. Uz šo numuru variet zvanīt, ja nepieciešama glābšanas
dienestu palīdzība visā ES.
Pa tālruni „112” palīdzība jāizsauc, ja esat cietis vai bijis klāt smagā ceļu satiksmes negadījumā, ja
nepieciešama policija, ja redzat, ka
izcēlies ugunsgrēks, ja jūtama gāzes smaka, atrasta ķīmiska viela vai
saņemts aizdomīgs pasta sūtījums.
Zvanīt var no fiksētā vai mobilā tālruņa bez maksas. Lielākajā daļā Eiropas Savienības dalībvalstu piezvanīt
uz „112” no mobilā tālruņa var arī,
ja jūsu mobilo sakaru tīkls neaptver
zonu, kurā atrodaties.

Ja nepieciešama Pašvaldības policijas palīdzība:
Kokneses Pašvaldības policija

Valsts policijas palīdzības tālrunis – 110
 Bezmaksas  Diennakts  Darbojas zvanot gan no mobilā, gan fiksētā tālruņa
 Savieno ar jebkuru dežūrdaļu  Visas sarunas tiek ierakstītas
Palīdzības tālrunis paredzēts tiem gadījumiem, kad Jums ir nepieciešama tūlītēja
policijas palīdzība – ja notiek nopietns sabiedriskās kārtības apdraudējums,
noziegums vai ceļu satiksmes negadījums.

 apsargāt un konvojēt personas,
kas aizturētas vai arestētas par administratīvajiem pārkāpumiem;
 reģistrēt informāciju par likumpārkāpumiem un personām, kuras tos izdarījušas, kā arī pasākumus,
kurus sakarā ar šo informāciju veikusi pašvaldības policija;
 Saņemot ziņas par to, ka Kokneses novada teritorijā tiek gatavots
vai ir izdarīts likumpārkāpums, kura
izskatīšana ir Valsts policijas kompetencē, pašvaldības policijai jāveic nepieciešamie pasākumi tā novēršanai,
pārkāpēja aizturēšanai, notikuma
vietas apsargāšanai un nekavējoties
par to jāpaziņo attiecīgajai Valsts policijas iestādes amatpersonai, kā arī
jānodod tai likumpārkāpējs un attiecīgie dokumenti par viņu. Šajos jautājumos Valsts policijas amatpersonu
norādījumi ir saistoši pašvaldības policijas darbiniekiem.

Melioratoru iela 1, Koknese

Kab.Nr.

Amata nosaukums

Darbinieks

Tālrunis

E-pasts

1.stāvs Nr.2

Vecākais policijas inspektors

Dainis Ginters 65128570; 28653455

dainis.ginters@koknese.lv

1.stāvs Nr.2

Policijas inspektors

Jānis Galviņš

janis.galvins@koknese.lv

65128570; 27016044

Ja nepieciešama Valsts policijas palīdzība:
VALSTS POLICIJAS ZEMGALES REĢIONA PĀRVALDES
AIZKRAUKLES IECIRKŅA KĀRTĪBAS POLICIJAS NODAĻAS
POLICIJAS INSPEKTORU APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANAS LAIKI:
KOKNESES PAGASTĀ

(Kokneses novada domes ēkā 11.kab., Melioratoru iela 1, Koknese, LV-5113)

katra mēneša 1. pirmdienā no plkst. 9.00 - 11.00
BEBRU PAGASTĀ

(Bebru pagasta pārvaldes ēkā, „Papardes”, Vecbebri, Bebru pagasts, Kokneses novads, LV-5135)

katra mēneša 1. otrdienā no plkst. 9.00 - 11.00
IRŠU PAGASTĀ

(Iršu pagasta pārvaldes ēkā, „Kūlēni”, Iršu pagasts, Kokneses novads, LV-5108)

katra mēneša 1. otrdienā no plkst. 13.00 - 15.00

 Policijas inspektors Agris NUNGURS, tālr. 28621214
 Policijas inspektors Viktors BEŠMENOVS, tālr.28329664
 Anonīmais tālrunis 65122118
 Aizkraukles iecirkņa dežūrdaļas tālr., 65102500, 112
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Top Latvijas Likteņdārzs
9. augustā LTV1 tiešraidē notika
jau sestā Latvijas Televīzijas (LTV) un
„Kokneses fonda” organizētā ziedojumu akcija „Top Latvijas Likteņdārzs!”,
kuras laikā pa ziedojuma tālruni tika
savākti 34388, 14 eiro. Pavisam šogad
akcijā saziedoti 81148,14 eiro, iekļaujot ienākumus labdarības pasākumā
Gaismas pilī, pašvaldību sniegto līdzfinansējumu, ziedojumus un dāvinājumus uz Fonda norēķinu kontu un
Likteņdārzā uz vietas. Latvijas Televīzija izsaka dziļu patiecību visiem
atbalstītājiem!
Akcijas mērķis ir parādīt līdz šim
Likteņdārzā paveikto un uzsvērt ikviena cilvēka iesaistes nozīmību dārzā
vēl plānoto darbu īstenošanā. Ikviens
tiek aicināts zvanīt pa ziedojumu tālruni 9000 6381, ar 1,42 eiro (iepriekš
1 Ls) ziedojumu atbalstot ceļa uz Likteņdārzu - apmeklētāju autostāvvietas
– izveidi.

Akcijas dienā Likteņdārza amfiteātrī ar Latvijas pašvaldību atbalstu
turpinājās arī Ozolu godasardzes izveide, kas tika aizsākta pērn LTV ziedojuma akcijas dienā. Ozolus, iemūžinot politiski represēto piemiņu, stādīja
Babītes, Daugavpils, Jelgavas, Rīgas
un Vecumnieku pašvaldību pārstāvji.
Līdz ar to kopumā Ozolu godasardzē
ir iestādīti 30 ozoli.
LTV pirmā ziedojumu akcija „Top
Latvijas Likteņdārzs!” notika 2009.
gadā. Akcijās saņemtie līdzekļi devuši būtisku ieguldījumu dārza tapšanā.
2009. gadā par skatītāju saziedoto
naudu izbūvēts perimetrālais ceļš.
2010. un 2011. gadā dārza centrālajā
daļā - amfiteātrī – pabeigti zemes darbi un izbūvēta vidusdaļa. 2012. gadā –
uzbūvēta pirmā pastāvīgā Likteņdārza
būve – Skatu terase. 2013. gadā tapis
akmeņu krāvums „Sirmais saulriets”.
www.liktendarzs.lv

Kokneses pilsdrupās
uzsākta sienu fragmentu
konservācija

Lai novērstu avārijas situāciju
Kokneses pilsdrupu atsevišķu iekšējo
sienu fragmentos, kopš jūlija pilsdrupās sākušies konservācijas darbi: sienu noturības atjaunošanai paredzēta
mūru, pārsedžu, arku un mūrējuma
čaulas virsmas stiprināšana, izvirzīto,
nestabilo mūra daļu nostiprināšana
ar nerūsējošā tērauda stieņiem. Galvenais plānoto restaurācijas darbu
uzdevums ir maksimāla autentiskā
materiāla saglabāšana. Konservācijas darbi tiek veikti divos posmos:
par pašvaldības budžeta līdzekļiem
(10 510,08 EUR apmērā, kurā ir iekļauti 1700 EUR no Valsts Kultūrka-

pitāla fonda) un par Valsts kultūras
pieminekļu aizsardzības inspekcijas
finansējumu (18 000,00 EUR) no
Kultūras pieminekļu izpētes, glābšanas un restaurācijas programmas
2014.
Konservācijas darbus veic SIA
„KMT Projekts”, būvuzraudzību –
SIA „PV Pārvalde”. Tehnisko projektu
izstrādāja SIA „Arhitektoniskās izpētes grupa”.
Darbus plānots pabeigt līdz šī
gada 20.oktobrim.
Zane Zariņa,
KNDA „Kokneses Tūrisma centrs”
tūrisma informācijas konsultants

Sakopsim savus īpašumus!
Tuvojoties rudenim, Kokneses
pašvaldības policija aicina iedzīvotājus sakopt savus īpašumus. Saskaņā ar
Kokneses novada domes 2010. gada
29.septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 19. „Kokneses novada sabiedriskās kārtības noteikumi” (iepazīties var Kokneses pašvaldības mājas
lapā www.koknese.lv ), ikviena nekustamā īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam līdz 15.septembrim,
neatkarīgi no zemes lietošanas mērķa,
ir pienākums nopļaut zāli gan īpašumā esošajā teritorijā, gan īpašumam
piegulošajā teritorijā (grāvji un zālāji

līdz brauktuves malai, ja nav ierīkota
atsevišķa ietve).
Savukārt Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksā ir paredzēta administratīvā atbildība par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nenopļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos. Lūgums ievērot
normatīvo aktu prasības, lai, iestājoties
pavasarim, nekustamajā īpašumā neveidotos kūla un nerastos ugunsbīstamas situācijas.
Paldies tiem novada iedzīvotājiem,
kuri savlaicīgi sakopj savus īpašumus!
Kokneses pašvaldības policija
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Daugavas krastu nostiprināšana
Likteņdārzā
Noslēdzoties konkursam par Daugavas krastu nostiprināšanu Likteņdārzā, jau sākti Daugavas krastu nostiprināšanas darbi. Šis ir pirmais valsts
tiešais ieguldījums Likteņdārzā, kas par
tautas saziedotajiem līdzekļiem top kā
dāvana Latvijai 100. dzimšanas dienā.
Valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra” izsludinātajā atklātajā iepirkuma konkursā par uzvarētāju atzīta un darbus
212 388 eiro apjomā veiks SIA „Jēkabpils PMK”.
Jau sākoties pirmajiem darbiem
Likteņdārzā 2008. gadā, tā īstenotāji,
respektējot Daugavas tuvumu vairākām projektā paredzētajām būvēm,
ir meklējuši risinājumus un finanšu

iespējas, lai novērstu krasta eroziju.
Lēmums par Daugavas krastu nostiprināšanu par valsts līdzekļiem tika pieņemts šā gada aprīlī.
Daugavas krasta stiprināšana Likteņdārzā nepieciešama divās vietās amfiteātra un laivu piestātnes ar skatu

terasi zonā. Kā ziedojums Likteņdārzam tika izstrādāti divi bijušā koknesieša Jura Marnauzas, SIA “JMI Birojs”
tehniskie projekti.
Santa Midere,
Kokneses fonds
Administratīvā direktore

Aicinām piedalīties skolēnu radošo darbu
konkursā „Mana Daugava”

Daugavas muzejs, sadarbībā ar
biedrību „Daugavas Savienība” un Salaspils novada domi, aicina piedalīties
visu Daugavas krastos esošo novadu
vispārizglītojošo mācību iestāžu 7.-12.
klašu skolēnus, radošo darbu konkursā „Mana Daugava”.
Konkursa mērķis ir izpratnes par
vērtību saglabāšanas nepieciešamību
pilnveidošana jauniešu auditorijā, ar
konkursa palīdzību attīstot skolēnu
interesi par Daugavu un Latviju, tajā
esošajām vides, ekoloģiskajām, dabas

un kultūras vērtību
saglabāšanas problēmām un to iespējamajiem risinājumiem. Skolēniem,
izmantojot foto vai
video projektus, būs
jāiekļaujas konkursa tematikā „Mana
Daugava”, atklājot
un parādot kādu
sev, novadam vai visai valstij nozīmīgu
stāstu vai problēmjautājumu sakarā ar vides kvalitātes,
ekoloģisku, dabas vai kultūras vērtību
saglabāšanu saistītu faktoru Daugavas
kontekstā. Konkursā piedalās skolēni
indviduāli vai komandās līdz četriem
cilvēkiem.
Konkurss norisināsies divās kārtās, ar noslēguma pasākumu un uzvarētāju apbalvošanu Daugavas muzejā. Pirmās kārtas ietvaros skolēni
līdz 2014. gada 1. novembrim iesūta
savus darbus elektroniski uz e-pasta
adresi daugavas.konkurss@inbox.lv,

saņemot apstiprinošu atbildi, ka darbs
konkursam pieņemts. Pēc pirmās kārtas noslēgšanās žūrijas komisija atlasīs
10 tās skatījumā labākos darbus, 5 labākās foto un 5 labākās video prezentācijas, kuru veidotāji tiks uzaicināti
piedalīties konkursa noslēguma pasākumā Daugavas muzeja telpās 2014.
gada 14. novembrī. Noslēguma pasākuma ietvaros finālisti prezentēs savus
darbus žūrijas komisijai, kura pēc visu
finālistu prezentāciju noskatīšanās noteiks konkursa laureātus.
Konkursa galvenā balva būs planšetdators Samsung Galaxy TAB, laureāti saņems arī atzinības rakstus par
izcīnīto pirmo vietu konkursā “Mana
Daugava”. Otrās un trešās vietas ieguvēji iegūs veicināšanas balvas un atzinības rakstus.
Plašāku informāciju par konkursu
meklējiet Daugavas muzeja mājaslapā
www.daugavasmuzejs.lv, kā arī sociālajos tīklos – facebook un twitter
@DaugavasMuzejs.
Zigmārs Gailis
E-pasts: zigmars.gailis@inbox.lv

Krustabas Kokneses pilsdrupās
Cilvēka dzīvē ir trīs lielie mūža
godi: krustabas, vedības un bedības.
Katrs ar godu godājams un svinams.
Latviešu tradicionālajā kultūrā krustabas svinētas divas dienas, jo tikai otrajā dienā ir darināts šūpulis, tas kārts
un pāde tikusi pie dāvanām. Mūsdienās gandrīz vienmēr šis gods ir vienas
dienas vai dažu stundu garumā.
Folkloras kopa "Urgas" jau vairākkārt ir atsaukusies aicinājumiem
iet kūmās un vadīt krustabu godu,
bet nevienu reizi vēl līdz šim tas nav
noticis Kokneses pilsdrupās. Bet jāsaka, ka šai vietā ir labi, un to var darīt!
Par to mēs esam pārliecinājušies arī
senlatviešu kāzu norisēs. Te patīk gan
kāziniekiem, gan tagad arī krustabu
viesiem. Paldies laipnajiem darbiniekiem, kas vienmēr uztur Kokneses
vienu no svarīgākajiem tūrisma objektiem kārtībā!
Krustabās neiztikt bez lasītiem
ļaudīm. Tie ir tie, kas var uguni saujā
nest. Parasti aicināti no savas dzimtas,
mūsdienās arī paši tuvākie draugi. Bet
paši svarīgākie ir dižie kūmas - krusttēvs un krustmāte. Krustabās pādīte
tiek pie sava otra, stiprā vārda. Arī
šoreiz tā notika. Šo vārdu zina tikai

Pirmo reizi krustabas pilsdrupās! Lai mazā pādīte aug vesela un stipra!

dzimtas locekļi. Interesants ir ātrais
mielasts, kas notiek pašā svinību sākumā. Cieši sastājoties un nerunājot, visi
kūmas, cienājas ar baltiem ēdieniem
un dzērieniem, lai pādīte augtu čakla
un nebūtu pļāpīga, lai tai viegla un gaiša dzīve un zobiņi skaisti augtu.
Notiek arī pādes dīdīšana, kad katra kūma iedīda savu tikumu un dod
savu padomu mazajam bērniņam. Un

šoreiz gandrīz visi kūmas to gribēja
darīt. Sirsnīgi un mīļi. Tikai pēc tam
atkal mazā pādīte, dabūjusi savu otru,
stipro vārdu, tiek atdota māmiņas
maigajās rokās, bet viņa to liek šūpulī.
"Skauģim akmens,
Man pāde rokā."
Lai mums visiem gaiši un skaisti
krustabu godi! Lai top!
Inguna Žogota

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

10

Nr. 56 (343) 2014. gada 2. SEPTEMBRIS

Komunālā nodaļa strādā koknesiešu labā
Kokneses novada domes komunālo nodaļu var droši salīdzināt ar neatliekamo medicīnisko palīdzību vai
glābšanas dienestu. Kur notikusi kāda
ķibele, palīgā dodas komunālās nodaļas darbinieki. Vai varam iedomāties,
kas notiktu, ja apstātos komunālās nodaļas ikdienas darbs? „Mēs strādājam
koknesiešu labā un vēlamies, lai mūsu
pagasta vizītkarte būtu tīra un sakopta
vide,” teic Benita Peciņa, komunālās
nodaļas vadītāja.
Lai pastāstītu iedzīvotājiem vairāk
par nodaļas plašo darbības sfēru, Kokneses Novada Vēstis uz sarunu aicināja Benitu Peciņu, komunālās nodaļas
saimniecības pārzini Aldi Neiju un
dārznieci Margitu Krūzi.

Plašs darba lauks

Komunālā nodaļa ir Kokneses
novada domes struktūrvienība, kuru
koordinē un pārrauga Kokneses novada domes izpilddirektors. Šobrīd komunālajā nodaļā strādā 21 darbinieks.
Komunālās nodaļas darbu vada nodaļas vadītāja, viņai palīdz saimniecības
pārzinis, nodaļā strādā dārzniece, elektriķis, trīs kapu pārziņi, divi traktoristi
un labiekārtošanas darbu strādnieki.
Par domes ēku tīrību rūpējas divas apkopējas. Komunālai nodaļas rīcībā ir
sava darba tehnika, ko paši strādnieki
uztur kārtībā, savu iespēju robežās veic
remontu.
Nodaļas galvenie uzdevumi ir pagasta teritorijas labiekārtošana, apzaļumošana un apstādījumu kopšana, pašvaldības pasākumu apkalpošana, ceļu,
ielu uzturēšana un remonts, ziemas
dienesta organizēšana, vides aizsardzība, kapsētu un piemiņas vietu uzturēšana, sadzīves atkritumu izgāztuves
uzturēšana un Kokneses parka un estrādes uzturēšana. „Katru darbadienas
rītu satiekamies Lāčplēša ielā 1 - telpā,
ko esam iesaukuši par ofisu un pārrunājām dienā veicamos darbus,” stāsta
komunālās nodaļas vadītāja.

Suņu pastaigām būs iekārtots
laukums

Aldis Neija skaidro, ka komunālās
nodaļas pārziņā ir Kokneses novada
domes īpašumā esošās zemes: „Pagasta ceļi ir tie, kuri apstiprināti ar domes
lēmumu un ir nostiprināti Zemesgrāmatā. Katru gadu Kokneses Novada
Vēstīs publicējam pagasta ceļu sarakstu
un ceļu klases. Ļoti bieži no iedzīvotājiem saņemam sūdzības par pagasta
ceļu uzturēšanu, bet izrādās, ka tie ne-

maz nav pagasta ceļi, bet privātmājām
piederošā teritorija. Paldies tiem iedzīvotājiem, kuri ievēro Kokneses novada
domes saistošos noteikumus – regulāri
nopļauj saviem īpašumiem piegulošās
teritorijas. Diemžēl ir arī tādi, kuri nekad to nav darījuši. Cenšamies ar šiem
īpašniekiem cīnīties, pārliecināt par
kārtības ievērošanu. Vēl viena joprojām
neatrisināta problēma ir suņu īpašnieku bezrūpīgā attieksme. Šoruden darbosimies pie suņu pastaigas laukuma
ierīkošanas Zemeņu un autoceļa A6
krustojumā, lai nākampavasar to atklātu. Ik rītu redzams, kā saimnieki ar
saviem četrkājainajiem draugiem dodas uz parku. Cik no viņiem sakopj aiz
saviem mīluļiem? Atgādinām, ka suņu
turētājiem var uzlikt sodu par suņu turēšanas noteikumu neievērošanu.”

Kur cēlāji, tur postītāji

Komunālās nodaļas darbinieki
allaž cenšas radīt ko jaunu, tā lai gan
koknesiešiem, gan ciemiņiem būtu patīkami pavadīt laiku Koknesē. Pagājušā
gada pavasarī tika izveidota dabas taka
gar Daugavas krastu no pilsdrupām
līdz Likteņdārzam. Prieks tūristiem un
ikvienam dabas mīļotājam. Kur cēlāji
un skaistuma radītāji, tur par nelaimi ir
arī postītāji. Komunālās nodaļas vīriem
jau vairakkārt nācies labot sabojāto
koka tiltiņu. „Vēlreiz lūdzam iedzīvotājus saudzēt mūsu veikumu un cienīt
mūsu darbu. Nebūt vienaldzīgiem, ja
redzat, ka tīšuprāt tiek kaut kas bojāts,”
teic Benita Peciņa. Aldis Neija min vēl
vienu problēmu: „Koknesē ir daudz
nesakoptu privātīpašumu. Īpašnieki ir
aizbraukuši uz ārzemēm vai dzīvo citur.
Rodas maldīgs priekšstats, ka tās ir domes nesakoptās teritorijas. Kontrastā ar
blakus sakoptām teritorijām kopumā
rodas nepievilcīga ainava. Bet mēs vēlamies, lai Koknesē katrs stūrītis būtu
glīts un sakopts.”
Aldis Neija stāsta, ka joprojām ir
iedzīvotāji, kuri nav noslēguši līgumus par atkritumu izvešanu. Viens no
pašvaldības policijas uzdevumiem ir
raudzīties, lai būtu noslēgti šie līgumi.
Iedzīvotāju nevīžīgā rīcība ir novērota
arī pagasta kapsētās. Komposta kaudzēs tiek izmesti puķu trauki, sveces un
citi atkritumi. Tajā pašā laikā ir patīkami dzirdēt iedzīvotāju atsauksmes, ka
kapsētas kļūst arvien sakoptākas. Īpaši
atzinīgi tiek novērtēts kapu pārzines
un komunālās nodaļas darbs Atradzes
kapsētā. Aldis Neija teic: „Iedzīvotāji
nenovērtē, ka dome visus pakalpoju-

mus sniedz bez maksas: kapa vieta tiek
ierādīta par brīvu, tiek atvestas smiltis
un melnzeme, izvesti atkritumi. Vai
tiešām lai mainītos attieksme ir jāievieš
maksas pakalpojumi?”

Strādājam no svētkiem līdz
svētkiem

rūpējas par sakoptību Ģimenes atbalsts dienas centra teritorijā, pie bibliotēkas un pasta nodaļas, pilsdrupās
un estrādes teritorijā, arī Kokneses
parkā. Šajos objektos katru gadu tiek
talkots arī Lielajā talkā, tikai komu-

elektriķa darba pienākumos ietilpst arī
ielas apgaismojuma uzraudzīšana pie
domes ēkas, Kokneses sporta centra,
PII „Gundega”, elektrības padeves nodrošināšana pasākumos estrādē. Tuvojoties Ziemassvētkiem papildus darbs
ir svētku dekoru uzstādīšana.

Paši veidojam vietu, kurā
dzīvojam

Atnākot pavasarim, sākas regulārs
darbs pie zaļās zonas veidošanas un
kopšanas – puķu un citu augu stādīšanas, koku vainagu un dzīvžogu veidošanas. No šī gada aprīļa komunālā nodaļā
darbu sākusi dārzniece Margita Krūze,
radoša un izdomas
bagāta sava amata pratēja. Lieliskā
tandēmā ar nodaļas
vadītāju Benitu Peciņu, Kokneses centrā
priecē viņu veikums jaunizveidotās puķu

„Darbs pie pagasta labiekārtošanas ir radošs un interesants,” atzīst visi trīs sarunas
dalībnieki. Margitai Krūzei un
Paldies čaklajām darba
rokām!

Atradzes kapsēta
kļūst arvien
sakoptāka.

dobes un kompozīcijas. „Jaunas puķu
dobes ir pie veikala Maxima, šosejas
malās, Zaļā tirdziņa laukumā, pie veikala „Ataudze” un 1905. gada un Blaumaņa ielas krustojumā. Krāšņs puķu
taurenis gozējas pie Kokneses kultūras
nama. Daudz paveikts Kokneses parkā.
Pie skulptūras Mūžība izveidota liela
puķu dobe koka dēļu ietvarā. „Vārds
Koknese mums pasaka priekšā – dabas
skaistumam jāsasaucas ar koku. Parkā
ir izvietotas koka skulptūras, koka sēnītes un pūce, ir koka tiltiņš pie dīķa.
Vēl mums ir daudz ideju, ar kurām
centīsimies pārsteigt,” atklāj Benita Peciņa. Pirms novada svētkiem projekta
„Kopīgi nākotnes mežam” ietvaros
parkā komunālās nodaļas darbinieki
ar skolas bērniem stādīja kociņus un
košumaugus. „Kādam dabas draugam
iepatikās mūsu iestādītais rododendrs
un jasmīns, tie tagad aug kādā citā dārzā,” teic nodaļas vadītāja. Viņa arī atzīst:
„Strādājam no svētkiem līdz svētkiem.
Pavasarī gatavojam Lieldienu kompozīcijas, pošamies Līgo svētkiem, vasaras
viducī radām svētku noskaņu novada
svētkiem. Tā nemanot klāt arī Ziemassvētki. Šogad mūsu darbu atvieglos jau
iegādātie Ziemassvētku dekori.”

Paveiktie darbi acīm redzami

Šogad daudz paveikts arī piemiņas vietu labiekārtošanā un atjaunošanā. Komunālās nodaļas darbinieki

Komunālās nodaļas darbinieki šovasar ekskursijā uz Naukšēniem.
No kreisās Benita Peciņa, Margita Krūze. No labās Aldis Neija.

nālā nodaļa vēlētos lielāku iedzīvotāju atsaucību. Aldis Neija skaidro:
„Atgādinām iedzīvotājiem, ka pašvaldībai piederošā teritorija Kokneses parkā sākas no „Latvijas valsts
mežu” logo zīmes līdz Jāņu vārtiem
un Raiņa ielai. Kokneses pašvaldībai
parka teritorijā pieder 5,18 ha.”
„Vasaras sezonā vislielākais darbs ir
zālāju pļaušana. Pašvaldībai ir noslēgts
līgums ar „Valsts ceļiem” par autoceļa
A6 zaļās zonas sakopšanu. Šim nolūkam ir pieņemti darbā algotie pagaidu
sabiedrisko darbu veicēji. Diemžēl daudzi no viņiem neiztur ikdienas darba
slodzi, bet prieks ir par tiem, kas strādā apzinīgi,” stāsta komunālās nodaļas
vadītāja.
Šogad paveikts ievērojams darbs
ceļu virskārtas atjaunošanā Bērzu,
Dzirnavu, Tilta, Viršu, Krasta, Draudzības, Rožu, Saules un Dārza ielās. Savukārt Dzeņu, Zemeņu, Vērenes ielas
galā, laukumā pie SIA „Pallogs” veikta
elektrifikācija. Komunālās nodaļas

Benitai Peciņai jau ir padomā idejas
nākamajai sezonai. Iedvesmu viņas
smeļas gan jaunākajos dārzkopības
izdevumos un internetā, gan pieredzes braucienos uz citām pašvaldībām. Katru gadu komunālās nodaļas
darbinieki brauc pieredzes apmaiņas
ekskursijā uz kādu Latvijas pašvaldību, šovasar pabūts Naukšēnos. Aldis
Neija ir idejas autors slidotavas ierīkošanai Zaļā tirgus laukumā. Viņš teic:
„Patīkami, ka bērnu vecāki ir novērtējuši mūsu ieguldīto darbu. Man patīk
izdomāt un radīt kaut ko jaunu. Pirms
gadiem izveidoju koka plāksni ar uzrakstu „Kokneses parks”, tagad gatavoju norādes uz pilsdrupām, kas tiks
novietotas estrādes laukumā.”
Koknese kļūst arvien zaļāka un pievilcīgāka. Paldies komunālās nodaļas
čaklajiem darba rūķiem! Novērtēsim
viņu veikumu, būsim līdzatbildīgi un
apzināsimies - mēs paši veidojam vietu, kurā dzīvojam.
Kokneses Novada Vēstis

Koknesieši Latvijas amatierteātru salidojumā Ventspilī
25. jūlijā Kokneses amatierteātris
devās ceļā uz XIII Latvijas amatierteātru salidojumu, kurš notiek ik pēc
četriem gadiem un šogad no 25. 27.jūlijam norisinājās Ventspilī.
„Latvijas amatierteātri savā būtībā
ir tik pamatīgi kā kartupeļi, ko tradicionāli pieņemam par sava uztura pamatu, viens lielāks, cits mazāks, viens
sarežģītāks, cits vienkāršāks, bet visi
būtiski un nozīmīgi. Un visi tie tiecas
atraisīt sava skatītāja iztēli, emocijas,
stāstot stāstus par sev patiesi svarīgo.
Reizēm šo lekno, sulīgo stāstu lakstu
biežņā noviz kāds kartupeļa zieds kā
dāvana, atziņa, sapratne par jēgu, būtību: būt, lai nezustu spēks sapņot un ilgoties…,” tā par amatierteātriem teica
salidojuma mākslinieciskais vadītājs,

režisors Imants Jaudzems.
Amatierteātra salidojuma atklāšana notika jūras krastā - Ventspils
pludmalē, kur dalībniekus sagaidīja
pianists, kurš saulrietā cēli spēlēja baltu flīģeli. Mūs sveica namatēvs Aivars
Lembergs un Kultūras ministre Dace
Melbārde. Jūrmalas smiltīs Jūrmalas
teātra un Rīgas pantomīmas aktieri
izspēlēja atklāšanas IESPĒLES. Un tad
jau devāmies uz aktieru atkalsatikšanās SASPĒLĒM teātra namā “Jūras
vārti”, kur bija iespējams piedalīties
teatrālās izdarībās un ballēties vairākās zālēs, dažādu stilu mūzikas pavadībā. Otrā diena sākās ar teātru PIESPĒLĒM “Teatrālajā paklājā” Ostas
ielas promenādē, kur katrs kolektīvs
izrādījās viens otram un skatītājiem.

Mēs, koknesieši, bijām ģērbušies viduslaiku tērpos un veidojām “dzīvās
bildes”. Ikvienam bija iespēja ar mums
fotografēties un aprunāties. Piespēlēm
beidzoties, nedaudz atvilkām elpu jūrmalā, jo jau vakarā Pārventas bibliotekā mēs rādījām savu izrādi - Sandijas
Kalniņas "Metāla ziedus", kura 2012.
gadā kļuva par Latvijas amatierteātru skates "Gada izrāde 2012" finālisti.
Prieks, ka skatītāju rindas bija pilnas
un mūs atbalstīja draugu kolektīvi no
Jēkabpils un Dobeles, kā arī vietējie
skatītāji. Domājām, šī būs pēdējā - 18.
izrāde, taču atkal saņēmām uzaicinājumus piedalīties dažādos teātra festivālos. Vakarā pēc labi padarīta darba
“Reņķa dārzā” notika STARPSPĒLES
Lielajā Zaļumballē, kopā ar grupām

“Bellaccord” un “Buks un brigāde”.
Mēs jau sen to bijām pelnījuši! Trešās
dienas rīts sākās ar senioru godināšanu jeb senioru LĪDZSPĒLĒM. Izbraucienā ar bānīti devās tie amatierteātru
ļaudis, kas vairāk kā 40 gadus savas
dzīves veltījuši šai kustībai. Mūsu kolektīvu pārstāvēja gaismotājs Vilnis
Grava.
Salidojuma FINĀLSPĒLĒ gribam
teikt PALDIES Kokneses novada domei par atbalstu amatieru teātra aktivitātēm un par iespēju piedalīties
lielākajā Latvijas amatierteātru pasākumā. PALDIES mūsu skatītājiem un
līdzjutējiem, jo bez Jums nebūtu arī
mēs. PALDIES ikvienam Kokneses
amatierteātra un studijas aktierim.
Novēlu visiem un katram saglabāt

Kartupeļa pašcieņu un nezaudēt Ziedēšanas vēlmi!
Augustā atsāksies ikdienas mēģinājumi, jo 8.novembrī Kokneses
amatierteātrim būs pirmizrāde, Māras
Svīres luga “Gredzens gredzenā”. Nav
taisnība, ka teātrī neuzņem jaunus dalībniekus. Mēs gaidām ikvienu - jaunu
un ne tik jaunu, kurš grib pamēģināt
satikties ar teātra dievieti MELPOMENI. Un tad jau pēc četriem gadiem
mēs kopā brauksim uz 14. amatierteātru salidojumu GULBENĒ.
Gribi pamēģināt, zvani (tel.
26574538) vai raksti inguna.strazdina@koknese.lv, jo katram ir sava loma
spēlējama. Tavējā tevi gaida!
Inguna Strazdiņa,
Kokneses amatierteātra režisore
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Dabas vides estētikas studija Bebros Kokneses novada

KNĪPA un KNAUĶIS 2014

18. jūlijā Vecbebru Profesionālās
un vispārizglītojošās internātvidusskolas dienesta viesnīcas ēkas pirmajā stāvā atklāja Dabas vides estētikas
studiju, kurā bērni apgūs krāsaino
smilšu spēles, bet darbojoties silto
smilšu kastē, stiprinās veselību, vairos prieku un labsajūtu. „Šī ir sestā
šāda veida smilšu kaste Latvijā. Tā ir
arī lielākā izmēru ziņā,” ar gandarījumu atzina Diāna Timofejeva, Dabas
vides estētikas apvienības vadītāja,
kura par savu izgudrojumu „Silto
smilšu iekārta” 2012. gadā saņēma
atzinību starptautiskajā izgudrojumu
izstādē "Minox 2012”.

UZMANĪBU! UZMANĪBU!

Katrs smilšu graudiņš mirdz
savādāks

Ja tevī mājo ticība, kaut tik maza
kā smilšu grauds, viss ir iespējams.
Vēl pirms gada Vecbebru Profesionālās un vispārizglītojošās internātvidusskolas skolotāja Aija Rimša
ar saviem spēkiem sarūpēto nelielo
smilšu kasti aizrāva mazus un lielus
ar smilšu animācijas spēlēm, tās pati
apgūdama pašmācības ceļā. Bet sapnis par kaut ko lielāku, gruzdēja un
nedeva mieru. Iepazīstoties ar Diānu
Timofejevu, piedaloties viņas lekcijās, sirdī izlolotais sapnis šīs vasaras
vidū piedzimis kā mazs bērniņš, kuram tagad jāpalīdz izaugt lielam Ar
bērniem studijā strādās arī logopēde
Sarmīte Dombrovska un psiholoģe
Vēsma Bērziņa. „Dabas vides estētikas ideja Latvijā ir 21 gadu veca, viņa
ir kā pārliecināta jauna sieviete, kura
apzinās savu spēku. Priecājos, ka šī
ideja ir izvēlējusies par savu sabiedroto arī Aiju! Tikpat ļoti es priecājos,
ka mākslinieks Lauris Ālens ir radījis
tik skaistu smilšu kasti, kāda vēl pie
mums nav redzēta!” – atklāja Diāna
Timofejeva.

Ar mīlestību iekārtots katrs
stūrītis

Idejas autore uzsvēra, ka tas ir
nebijis gadījums, tikai pāris mēnešu
laikā ir tapusi gaiša un mājīga vieta
bērnu pilnvērtīgai attīstībai. „Šī gada
februārī pirmo reizi tikos ar direktoru Jāni Bakmani un iepazīstināju ar
Dabas vides estētikas idejas jēgu un
studijas atvēršanas nozīmību,” klātesošajiem pastāstīja Diānas kundze.
„Pēc apmēram četru stundu garās
sarunas, teicu, ka man viss ir skaidrs
– šādai studijai mūsu skolā jābūt! Saplānojām darbu grafiku un ķērāmies
pie darīšanas!” – tālāko notikumu secību atklāja direktors Jānis Bakmanis.
Pēc pamatīga telpu remonta divistabu dienesta dzīvoklis jau jūnija sāku-

Studijas atklāšanas dienā (no labās) Diāna Timofejeva, Aija Rimša,
Vēsma Bērziņa. Smilšu kasti iemēģina Karlīna Tīna un Patriks.

mā bija ieguvis jaunu veidolu. Gaišās
sienas, koka mēbeles, šūpuļkrēsls,
lina audums, smiltis krāsainās un siltās – viss sasaucoties kopā rada miera
un siltuma sajūtu. „Ar mīlestību ir
iekārtots katrs studijas stūrītis!” – sacīja atklāšanas pasākuma dalībnieki.

Top pirmā smilšu glezna

Vecākiem līdzi atnākušie mazie
ķipari ar nepacietību gaidīja, kad varēs ar basām kājelēm ierausties silto
smilšu kastē. Kā jauks pārsteigums
tapa studijas pirmā smilšu glezna. Uz
baltas papīra lapas ar līmi uzvilktās
līnijas un līkloči iegulstot smiltīs pārvērtās par smilšainu jūras krastu ar
brāzmojošiem viļņiem. Kamēr mazais Patriks un Karlīna Tīna izmēģināja jauno smilšu kasti, „Silto smilšu
iekārtas” autore Diāna Timofejeva
pastāstīja par tās darbību un atbildēja
uz jautājumiem. Ideja par silto smilšu kasti dzimusi 2005. gadā, bet trīs
gadus vēlāk radusies pirmā silto smilšu kaste Latvijā. Pirms ievietošanas
kastē smiltis tiek īpaši apstrādātas un
tās jāmaina ik pēc trīs - četriem mēnešiem. Šajā kastē ir trīs dažādu veidu smiltis - Skultes jūrmalas, kvarca
smiltis no Bāles atradnes un smiltis,
kas atvestas no Anīkšču atradnes Lietuvā. Bērniem allaž ir paticis spēlēties
smiltīs, jo smilšu pozitīvā ietekme uz
cilvēku ir zināma jau sen, taču Latvijas un līdzīgu platuma grādu valstīs
to ir iespējams darīt tikai pāris mēnešus gadā.

Smiltis dziedina un ārstē

Uzsverot silto smilšu nodarbību
nozīmību cilvēka veselības uzlabošanā, Diāna Timofejeva pastāstīja: „Silto smilšu iekārta, kas sastāv no kastes un siltumu nodrošinošas ierīces,
ir izgudrojums, kas ļauj silto smilšu

pieredzi izbaudīt neatkarīgi no gadalaika. Silto smilšu nodarbības sevī
apvieno pasaulē pazīstamās siltumterapijas, sammoterapijas un dabas
vides estētikas metodisko struktūru,
kas nodrošina siltuma un smilšu pieskārienu efekta saņemšanu vieglā un
vispārpieejamā formā.
Atrodoties siltajās smiltīs, bez
piespiedu iejaukšanās, dabīgā veidā
smilšu „kristāliņi” veic roku pirkstu,
pēdu un visa ķermeņa dabīgu masāžu, sīkās muskulatūras stimulāciju.
Labvēlīgi tiek ietekmēts balsta un
kustību aparāts, imūnā sistēma un
citi procesi, kas veicina organisma
pašregulāciju. Kā rāda pieredze, impulsu plūsma, ko cilvēks saņem siltajās smiltīs, vienkārši un dabiski rada
apstākļus, kuri spēj atmodināt organisma sistēmā mītošo senāko „arhitipisko” informāciju un visatbilstošākajā veidā dod spēku atjaunotnei. Silto
smilšu nodarbības bērniem stiprina
realitātes sajūtu, aktivizē taustes sajūtas, stimulē sīko motoriku, nomierina hiperaktīvus bērnus un aktivizē
pasīvos, nostiprina un koriģē stāju,
nosacītais klusuma laiks smilšu kastē,
pilnveido bērna saskarsmes prasmes,
attīsta dzirdi, pilnveido komunikācijas prasmes, atjauno saikni ar dabu,
dod dziļu relaksācijas un brīvības
sajūtu.” Lai ikviens studijas apmeklētājs, kurš baudījis silto smilšu pieskārienus, kļūst priecīgāks, spirgtāks
un veselīgāks! Lai piepildās Diānas
Timofejevas novēlējums: „Ja mēs padarīsim laimīgu kaut vienu cilvēku,
esam dziedinājuši arī daļiņu sevis.”
Septembrī, oktobrī un novembrī
Kokneses novada bērnus pieņems
pēc iepriekšēja pieraksta un bez maksas. Pieteikties, zvanot studijas vadītājai Aijai Rimšai, T. 22047892.
Kokneses Novada Vēstis

KOKNESES
KULTŪRAS NAMĀ
2014. GADA
SEPTEMBRĪ SĀKS
DARBU

MAZO TALANTU
ATRASTUVE
18. oktobrī plkst.13.00
visi kopā varēsim
piedalīties
ATRASTUVES
noslēguma pasākumā
“Kokneses novada
KNĪPA un
KNAUĶIS 2014”

īpaša izturība, jo vasaras karstajā
saulē koncerti pie Skrundas kultūras
nama sākās jau pašā dienas viducī.
Pēc kolektīvu sniegtajām koncertprogrammām, aizvijoties dalībnieku
gājienam uz Skrundas estrādi, sākās
festivāla lielkoncerts. Diena noslēdzās ar lustīgu zaļumballi.
Pēc nelielas atpūtas uzslietajā telšu pilsētiņā, otrā diena tika pavadīta
sportiskā noskaņojumā, jo kolektīvi
sacentās netradicionālās sporta spēlēs dejotāju gaumē. Festivāla noslēgumā, saņemot pateicības par piedalīšanos festivālā, visus dalībniekus ar
muzikāliem priekšnesumiem priecē-

Koknesietes
Lauras Vasiļevskas
domraksts būs grāmatā
Koknesietes Lauras Vasiļevskas
domraksts Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra organizētājā konkursā „Kā atmodināt Saulcerīti" ir viens no 69 labākajiem 259 darbu
konkurencē, kurš uzvarējis un tiks publicēts grāmatā.
Bērnu darbus vērtēja rakstnieks
Māris Rungulis, Dubultu bērnu bibliotekas vadītāja Inguna Radziņa un
Latviešu valodas aģentūras projektu
koordinātore Velga Līcīte.
Grāmata būs iespēja visiem iepazīties ar 21. gadsimta leģendām par Stikla
kalnu, Saulcerīti un Antiņu.
Kokneses Novada Vēstis

Rudenī ceļosim uz Jelgavu!
Krāšņajā rudens laikā, 27. septembrī,
Bebru pagasta pensionāriem tiek organizēta
ekskursija uz Jelgavu.
Iepazīsim skaisto Zemgales pilsētu,
aplūkosim Jelgavas pili,
Jelgavas Sv. Trīssavienības baznīcu un citas
ievērojamas vietas.
Pieteikties un dalības maksu – 9 eiro samaksāt līdz
19. septembrim pie sekretāres Bebru pagasta pārvaldē.
Izbraukšana pulksten 7 no Bebru pagasta
centra auto pieturas.
Tuvāka informācija pa T. 65164188; 26159335.

Griežam danci!

Jūlija beigās, pēc aktīvās koncertēšanas pavasara un vasaras mēnešos,
skaists pašdarbības deju kolektīvu sezonas noslēgums bija novada vidējās
paaudzes deju kolektīviem “Irši” un
“Liepavots”, kuri mēroja ceļu uz Kurzemi, lai piedalītos 2. tautas deju festivālā “Griežam danci Skrundā”.
Pasākums norisinājās divas dienas – 26. un 27. jūlijā, un tajā piedalījās četrpadsmit vidējās paaudzes,
senioru un jauniešu deju kolektīvi no
tuviem un tāliem Latvijas novadiem.
Festivāls "Griežam danci" Skrundā notika jau otro gadu. Šogad festivāla dalībniekiem bija nepieciešama

Gaidām:
1. 5-7 gadus jaunas meitenes un
puišus, kuri prot dziedāt, dejot, vingrot,
spēlēt teātri un citādi talantīgi izrādīties
kopā ar kādu no vecākiem Kokneses
kultūras namā uz pirmo tikšanos 9.septembrī plkst.17.00.
2. Kautrīgos talantus lūdzam pieteikt draugus, radus un kaimiņus.
3. Nodarbību laikā apgūsim jaunas
prasmes un iemaņas, iegūsim jaunus
draugus.
4. Izziņas un pieteikšanās pa
t.26574538 vai e-pastu inguna.strazdina@koknese.lv .
HEI! Mazie Kokneses novada jau
nie talanti, nāciet un piedalieties!!!

Pašā dienas viducī ne saule, ne lielais karstums nav šķērslis mūsu dejotāju
staltajam dejas solim!

ja Toms Bokums.
“Lielisks sezonas noslēgums!”
teic dejotāji un saka lielu paldies vadītājai Intai Balodei par brauciena
organizēšanu un Kokneses kultūras
namam par atbalstu transporta nodrošināšanā.
Tā kā atelpas brīdis ir neliels un
pašdarbības kolektīvu jaunā sezona
drīz sāksies, rudenī aicinām pievienoties mūsu dejotāju pulciņam jaunus dalībniekus. Aicinām visus – ar
vai bez iemaņām, jo galvenais ir apņēmība un dejotprieks!
Deju kolektīvu “Irši” un
“Liepavots” dejotāji

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
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Jāņa Krievāra piemiņai veltīta kausa izcīņa volejbolā
Par Jāņa Krievāra piemiņas kausu volejbolā (4:4 vīriešiem) Kokneses
novada Bebru pagasta stadionā 2. augustā cīnījās 12 komandas. Galveno
balvu – 300 eiro uzvarētāju komandai ziedoja Jāņa Krievāra dēls Uldis
Krievārs. Pieminot izcilu personību,
sporta svētku tradīciju dibinātāju un
sporta entuziastu Jāni Krievāru, viņa
ieguldījumu Bebru pagasta sporta
dzīves attīstībā, šo pasākumu rīkoja Lība Zukule un viņas dēls Raitis
Zukuls ar Bebru pagasta pārvaldes
atbalstu. Jānis Krievārs mūžībā aizgāja 2001. gada 9. aprīlī, nesagaidot 70.
dzimšanas dienu. Šovasar, 10. augustā, viņam apritētu 83 gadi.

Jānis Krievārs –
vīrišķības un
staltas stājas piemērs

Spēļu atklāšanas brīdī pretī šodienas jaunajiem un jau pieredzējušajiem volejbolistiem stāvēja stalti
vīri – „vecā gvarde”, kuri savos jaunības un spēka gados, Jāņa Krievāra
rosināti, aktīvi sportojuši un kaldinājuši uzvaras savam pagastam. Uldis
Filipsons, Aldis Dambītis, Jānis Bite,

pasākumu organizētāja un sporta svētku dalībniece, atzina: „Tā ir
pirms trim gadiem izlolota iecere,
ko vēlējāmies īstenot, atgādinot
Jāņa Krievāra paveikto un apliecinot, ka volejbolam Bebros ir bagāta
pagātne un būs arī nākotne.” Uldis
Filipsons, dzimis bebrēnietis, atvaļinātais Gaisa spēku pulkvedis,
vispirms, atminoties Jāņa Krievāra
precizitātes un kārtīguma mīlestību, aicināja volejbolistus vēlreiz nolīdzināties taisnā līnijā. Izjusti skanēja viņa vārdi: „Man ir bijis gods
spēlēt vienā komandā ar Jāni Krievāru. Viņš nebija nekāds klusais
latvis, it visā ko viņš darīja, atklājās
degsme un aizrautība. Bebros viņš
sāka strādāt kā agronoms, kļuva par
kolhoza priekšsēdētāju. Viņš bija ne
tikai sporta dzīves organizētājs, arī
pašdarbības kolektīvu un kultūras
pasākumu atbalstītājs. Atminos, kā
viņš vienīgajā kolhoznieku brīvdienā - svētdienā neļāva „gurķoties”, ar
savu leģendāro moskviču Krievārs
apbraukāja mūs, ciema jauniešus,
savāca komandu, un mēs visi devāmies uz kādām sacensībām. Sest-

vairāki pagasta iedzīvotāji. Paldies
par atsaucību Guntai Krievārei, Brigitai Gailītei, Austrai Lazdai, Anitai
Svokai, Lībai Zukulei, Jānim Birkānam un izstādes noformētājai Dzintrai Sniedzei. „Kā ozols ar stiprām
saknēm” – tā Jāni Krievāru raksturojuši laikabiedri. Pirms daudziem
gadiem uzņemtajos fotouzņēmumos mēs varējām ielūkoties Jāņa
Krievāra jaunības un brieduma gados. Viņa bērnības sēta Slatē, mirkļi no kādas spēlētas teātra izrādes,
brīži kopā ar saviem pagasta ļaudīm
sporta spēļu karstumā – šīs un daudzas citas foto epizodes rosināja
sacensību apmeklētājus kavēties
atmiņās un viens otram pavaicāt:
„Vai atceries?” Izstādi šobrīd var
apskatīt tēlnieka Voldemāra Jākobsona memoriālajā muzejā.

Mēness kalniņā
zaļos lapegle

Kad sacensību dalībnieki sāka
savu spēli, vecmeistari un citi pagasta iedzīvotāji devās uz Vecbebru
muižas parku, lai vietējo nodēvētājā „Mēness kalniņā” Jāņa Krievāra
piemiņai iestādītu Bebru pagasta
pārvaldes sarūpēto Japānas lapegli
„Diāna”. Tas bija aizkustinošs brīdis, kad vīri ik pa brīdim nododot
viens otram lāpstu, palīdzot pārvaldes vadītājai Ilzei Pabērzai, kopīgi iestādīja mūžzaļu koku. Katrs
no viņiem izteica savu vēlējumu
un atcerējās kopā pavadīto laiku ar
Jāni Krievāru. „ Kad priekšsēdētājs
ņēma darbā jaunu kadru, pirmais
jautājums bija – kā ar sportošanu?
Priekšroka vienmēr bija tiem, kas
ar sportu bija uz tu,” pastāstīja Aldis Dambītis. „Mācījos vēl Kokneses vidusskolā. Kādā vasaras rītā,
kad es tēva mājās Secē devos dzirdīt

nikumā bija labi ražošanas rādītāji
saimniecībā un augsti sasniegumi
sportā. Katrā jomā Jānis Krievārs
no ikviena prasīja pilnu atdevi. Savādāk viņš dzīvot nemācēja,” sacīja Ilze Pabērza, arī savulaik aktīva
sportiste un sporta atbalstītāja. Jāņa
Krievāra dzīvesbiedre Gunta Krievāre pateicās visiem par sirsnīgajām
atmiņām un atminējās, ka vīrs vienmēr turēja doto vārdu, ja bija apsolījis ierasties uz kādu pasākumu, tad
ieradās kaut vai ar nokavēšanos.”

Pirmie sporta
svētki skolas
sporta laukumā

Pēc lapegles iestādīšanas, atmiņās
kavēšanās turpinājās pie vecās skolas
ēkas, vietā starp māju „Ābeles” un
muižas zirgu stalli (veco skolu), kur
notika pirmie sporta svētki Bebros,
jo stadionu Bebros uzcēla tikai 20.
gadsimta 70. gadu sākumā. Jānis Birkāns pastāstīja: „Mēs, skolas puikas,
palīdzējām laukumu iekārtot kopā ar
mūsu fizkultūras skolotāju Voldemāru Jākobsonu. Te bija volejbola tīkls,
tāllēkšanas bedre, līdztekas, skrejceļš
un viss cits nepieciešamais.” Sporta
svētki un citas sacensības notikušas
arī pie Vecbebru muižas ēkas. Laukumā pie vecās skolas rādīts arī kino.
Uldis Filipsons vēl izstāstīja interesantas epizodes, kas lieliski raksturo Jāņa Krievāra personību: „Arī
tad, kad daudzi jaunieši aizgāja no
Bebriem, Jānis Krievārs sekoja līdzi
viņu gaitām un rosināja neaizmirst
sportu. Kad biju dienestā, saņēmu
no viņa vairākas vēstules. Tajās
viņa, ārēji skarbā vīra dabā, atklājās romantiskas šķautnes. Uzskatu,
ka Jānim Krievāram ir sava būtiska
loma mana māsas dēla Jura Grantiņa veiksmīgajā volejbolista karjerā.”

Jāņa Krievāra piemiņai zaļos lapegle. No kreisās: Aldis
Dambītis, Uldis Filipsons, Jānis Birkāns, Jānis Bite
un Uldis Straume.

Jānis Birkāns un Uldis Straume – viņi
ir tikai daži no daudzajiem, kuriem
Jānis Krievārs ir bijis vīrišķības un
staltas stājas piemērs gan sportā, gan
dzīvē. „Pirms apmēram piecdesmit
diviem gadiem Bebros augusta pirmajā svētdienā pirmo reizi notika
sporta svētki. Laikā, kad bija nokulta
agrīnā labība, bet līdz vēlīnajai varēja pagaidīt. Pateicoties Jāņa Krievāra
entuziasmam, sporta svētki ik gadu
augustā kļuva par ilggadēju tradīciju,
kuros vienmēr tika spēlēts volejbols.
Volejbolistu komanda, kuras sastāvā
spēlējuši vīri, kuri ir šodien kopā ar
mums, apbraukāja apkārtējos ciemus
un tālākas vietas, izcīnot spožas uzvaras. Paldies Lībai un Raitim Zukuļiem par apņemšanos Jāņa Krievāra
ģimenes vārdā, organizēt šo piemiņas
pasākumu. Lai draudzīgas sacensības, kurās uzvar stiprākie!” – klātesošajiem novēlēja Ilze Pabērza, Bebru
pagasta pārvaldes vadītāja.

Piepilda gadiem
lolotu ieceri

Lība Zukule, kādreizējā sporta

dienu vakaros vasarās bieži tika rīkotas zaļumballes.
Tas nemaz nebija
tik viegli – pēc lustīgas dancošanas
un negulētas nakts
doties
volejbola
laukumā. Tādējādi
kolhoza priekšsēdētājs prata atturēt
jauniešus no alkohola lietošanas un
dīkas laika pavadīšanas. Kad viņš
pats vairs volejbolu nespēlēja, turpināja organizēt komandas un rīkot
sacensības. Esmu pārliecināts, ka
viņš arī šodien uz mums noraugās
no mākoņa maliņas un ir priecīgs
par to, ka viņa iesāktais turpinās!”

Foto izstādē
atdzīvojas atmiņas

Turpat pie stadiona ēkas bija
aplūkojama neliela fotoizstāde, kurai fotogrāfijas no saviem personīgajiem foto arhīviem bija atvēlējuši

Uzvarētāju komanda "Lokomotīve".

zirgus, sētā iebrauca Aldis Dambītis ar motociklu un teica: mani sūta
Krievārs, posies uz volejbola sacensībām!” – atminējās Lība Zukule.
„1980. gadā Bebros sāku strādāt par
agronomi, Jānis Krievārs tolaik jau
bija Vecbebru tehnikuma direktora vietnieks saimnieciskajā darbā.
Viņš bija prasīgs pret sevi un citiem,
bet nekad ne uz vienu neturēja ļaunu prātu. Paldies par visu, ko esmu
no viņa iemācījusies! Jāņa Krievāra
darbības laikā Vecbebru sovhozteh-

Karstā saules tveice nenogurdināja volejbola spēlētājus. Tāpat kā
Jāņa Krievāra laikā, sportot gribētāji atklāja savu cīņas sparu un izturību. No sacensību sākuma līdz
noslēgumam darba pietika medicīnas māsiņai Inesei Skujai un viņas
palīdzei - meitai Montai. Šajā dienā
tikpat neatlaidīgas un spītīgas kā
volejbolisti bija bites un lapsenes,
kurām izdevās sadzelt ne vienu vien
spēlētāju, gadījās arī dažas nelielas
traumas un pārkaršana saulē.

Uzvar
stiprākie

Ar nepacietību paši spēlētāji un
līdzjutēji gaidīja rezultātu paziņošanu un apbalvošanu. Sacensību
organizētāji pirmajām trīs vietām
bija sarūpējuši medaļas un kliņģerus. Tautas klasē stiprāko gods
un naudas balva – 20 eiro tika komandai „Kokneses BOSI”: Lauris
Larionovs, Renārs Lutinskis, Artis
Dandēns, Alvis Voitkunskis. Šie
zēni spēkiem sacentās arī ar meistarklases spēlētājiem. Pirmā vieta,
zelta medaļas un naudas balva komandai „Mikasa”, kurā cīnījās bebrēnieši Juris Tomaševskis un Daniels Ošiņš, koknesieši Matīss un
Elvis Šumski. Otrā vieta, sudraba
medaļas un naudas balva komandai „Bombas”, kurā spēlēja Matīss
Petjukevičs, Jurģis Rēķis, Edgars
Kalnozols un Juris Bitenbinders.
Trešā vieta un bronzas medaļas komandas „RV” spēlētājiem: Ralfam
Riekstiņam, Viesturam Mozgam,
Rinaldam Kosmačevskim, Renātam Cīrulim, traumu dēļ komandā
startēja arī Mairita Tomaševska un
Viesturs Mazulis. Naudas balvas
pirmajām trim vietām tautas klasē
un otrajai un trešajai vietai meistarklasē tika piešķirtas no dalībnieku iemaksātās dalības maksas.
Meistarklasē trešo vietu un naudas
balvu 50 eiro izcīnīja komanda
„Vecbebri”, kuras sastāvā spēlēja
bebrēnieši Aigars Lācis, Juris Tomaševskis, kā arī Vasilijs Trusovs
un Nauris Pulkstenis no Madonas. Otrā vieta un naudas balva
100 eiro komandai „AIM TEIBLE”,
kurā spēlēja „Schenker” līgas spēlētāji Toms Benjavs un Andris Zadovskis no Aizkraukles, arī aizkrauklietis Valts Benjavs, koknesietis
Edgars Glāznieks – abi puiši ir
Nacionālās līgas spēlētāji. Godpilno pirmo vietu un galveno balvu –
300 eiro izcīnīja komanda „Lokomotīve”, kurā spēlēja bebrēnietis,
nacionālās līgas spēlētājs klasiskajā
volejbolā Raitis Zukuls, Schenker
līgas spēlētāji Rihards Puķītis no
Jēkabpils un Mārtiņš Jansons no
Balviem vēl šajā komandas sastāvā
spēlēja Jānis Grunte no Jēkabpils.
Uzvarētājiem kausu un sīvā cīņā
izcīnīto balvu, 300 eiro, Ulda Krievārā vārdā pasniedza Gunta Krievāre. Viņa sirsnīgi pateicās visiem
sacensību dalībniekiem un piemiņas kausa izcīņas organizētājiem.
Specbalvu „Labākais spēlētājs” ieguva Rihards Puķītis. Pasākumu ar
dāvanu kartēm atbalstīja vietējie
uzņēmēji: SIA „Ziedi”, SIA „Pakavs”, Bebru aptieka un biedrība
„Bites”, kuri bija izteikuši lūgumu
tās piešķirt labākajiem spēlētājiem
- Bebru pagasta skolēniem. Pēc
skatītāju balsojuma kartes saņēma:
Juris Tomaševskis, Krists Bitenbinders, Mairita Tomaševska, Viesturs
Mozga, Rinalds Kosmačevskis.
Mārītes Andersones individuālā
balva tika koknesietim Matīsam
Petjukevičam.
Cerams, ka Jāņa Krievāra piemiņas kausa izcīņa notiks arī nākamgad. Jānis Krievārs noteikti sacītu: „Iesāktais jāturpina!”
Kokneses Novada Vēstis
Dzintras Sniedzes foto
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Atmiņas no ekskursijām uz Latgali
No Kokneses novada uz Rēzekni 12. un 21. augustā tika rīkotas
ekskursijas pensionāriem un represētājiem novada ļaudīm. Pirmo ekskursiju vadīja Daiga Dūniņa, otro
– Lība Zukule. Maršruts: KoknesePļaviņas-Jēkabpils-Līvāni-PreiļiFeimaņi-Malta-Rēzekne.
Pļaviņās mūsu uzmanību piesaistīja jaunais aizsargdambis un
promenāde. Aiz Preiļiem sākas
Latgales augstiene. Vērojām pie
vecajām mājām skaistus kokgriezumus. Feimaņos redzējām iespaidīgu 1828. gadā būvētu pieminekli
Kristum – „Krusta nesējs” un vecāko Latgales krucifiksu. Rēzeknē,
septiņu pakalnu pilsētā ar 34 000
iedzīvotājiem, mūs sagaidīja gids
Voldemārs – cilvēks ar plašām zināšanām par Latgales vēsturi. Pulcējāmies pie Rēzeknes brīvības simbola
– pieminekļa ar uzrakstu „Vienoti
Latvijai”, tautā dēvētu par Latgales
Māru. Piemineklis 2 reizes nogāzts,
1992. gadā atjaunots. Tā pakājē nolikām ziedus. Pie Latgales kultūrvēstures muzeja apskatījām pirms
trīs gadiem atklāto pieminekli Latgales kultūras darbiniekam Antonam Kūkojam un uzzinājām daudz
jauna par viņa daudzpusīgo personību. Galvenais apskates objekts
Rēzeknē bija „GORS” – Latgales
vēstniecība, kurā pabijām gan abās
koncertzālēs, gan pārējās telpās.
Lielajā koncertzālē ir 2000 sēdvietas. Interesanta jaunbūve pilsētā

ir Zeimuļs – radošo pakalpojumu
centrs jauniešiem. Kāpām arī senajā pilskalnā, uzzinājām leģendu
par nogrimušo princesi. Apskatei
bija atvērta Jēzus sirds katedrāle
ar izciliem kokgriezumiem, 4 altāriem, vitrāžām. Šeit kādreiz kalpojis priesteris un politiķis Francis
Trasuns, kurš cīnījies par latgaliešu
valodas saglabāšanu. Izbraucot no
pilsētas, ciemojāmies Lūcijas Rancānes vārdā nosauktajā Makašānu
Amatu vidusskolā, ko vada viņas
meita direktore gleznotāja Gundega
Rancāne. Skola izvietota vairākās
senās ēkās. Bija patīkami dzirdēt, ka
vidusskolu ar labām sekmēm absolvējuši arī Kokneses jaunieši.
Neiztikām bez viesošanās pie
Latgales podniekiem. Pirmajā ekskursijā pabijām pie Viktora Pankova, otrajā – Jura Krompāna darbnīcā varējām iegādāties tradicionālo
Lagales keramiku. Abas ekskursijas
bija ļoti izdevušās.
Jāpiemin arī represēto salidojums Ikšķilē 16. augustā. Diemžēl
no Kokneses bijām tikai seši, kaut
varēja braukt jebkurš. Šis pasākums
vienmēr ir aizkustinošs un interesants. Pasākumā piedalījās un uzrunas teica Valsts prezidents Andris
Bēziņš, Ministru prezidenta Laimdota Straujuma, Latvijas Politiski represēto apvienības (LPRA) vadītājs
Gunārs Resnais, režisore Dzintra
Geka un citi. Skumji, ka represēto
skaits ar katru gadu strauji samazi-

Pārdomas par Jāņa
Krievāra piemiņas
kausa izcīņu
Jūlija beigās negaidot saņēmu
uzaicinājumu piedalīties mana novadnieka, ilggadējā kolhoza „Bebri” priekšsēdētāja Jāņa Krievāra
piemiņas kausa izcīņas sacensībās
volejbolā Vecbebros. Braucot pa
pielijušo Rīgas – Daugavpils šoseju
no Lielvārdes uz Bebriem atcerējos tālo 1983. gadu, kad Bebros arī
notika sacensības volejbolā, bet pasākumu aizēnoja ziņa par traģisko
aviokatastrofu Tālajos Austrumos,
kad padomju iznīcinātājs virs Klusā okeāna notrieca Dienvidkorejas
pasažieru lidmašīnu, kura nenoskaidrotu iemeslu dēļ bija ielidojusi
PSRS gaisa telpā. Visi pasažieri un
apkalpes locekļi gāja bojā.
Pagājis 31 gads un atkal notriekta Malaizijas pasažieru lidmašīna ar
298 pasažieriem un apkalpes locekļiem, kuri visi gāja bojā. Politiskā
un militārā situācija nav kļuvusi
stabilāka, karadarbības zona ir pietuvojusies Latvijas robežām.
Jāņa Krievāra piemiņas kausa
izcīņa volejbolā bija rūpīgi sagatavota un labi organizēta – spēles risinājās uz vairākiem laukumiem, bija
sarūpēts skaists kauss un labs balvu
fonds, priecēja skaista fotovitrīna ar
Jāņa Krievāra dzīves mirkļiem darbā, sportā un citos pasākumos.
Bijām uzaicināti arī mēs – Bebru volejbola veterāni, kuri spēlēja
volejbolu kopā ar J. Krievāru. Sevišķi emocionāls brīdis mums bija pagasta pārvaldes sarūpētās Japānas

lapegles stādīšana Vecbebru muižas
parkā ar Bebru pagasta pārvaldes
vadītājas Ilzes Pabērzas kundzes
un pasākuma organizatores Lības
Zukules kundzes piedalīšanos. Atmiņas uzjundīja ar jaunu spēku un
katram bija ko atcerēties un pārdomāt par kopā ar Jāni Krievāru pavadītajiem gadiem gan ražošanā, gan
volejbola laukumā.
Tikmēr cīņas volejbola laukumā
ritēja pilnā sparā. Bija padomāts
arī par Bebru jaunajiem volejbolistiem – viņiem sacensības notika
atsevišķā grupā. Varēja arī manīt
viena otra jaunā talanta izaugsmes
iespējas.
Bet galvenās cīņas izvērtās meistarklasē, kur sacentās vairākas spēkos līdzīgas komandas ar vairākiem
Nacionālās un „Schenker” līgas
spēlētājiem. Spēļu rezultātus izšķīra gan pašaizliedzīga spēle aizsardzībā, gan meistarība un veiksme
uzbrukumā. Domāju, ka komanda
„Lokomotīve” uzvarēja pelnīti.
Kopumā Jāņa Krievāra piemiņas kausa izcīņas sacensības volejbolā tika veiksmīgi aizvadītas.
Protams, vienmēr ir iespējas kaut
ko uzlabot, pilnveidot. Gribētos
arī, lai skatītāju pulks būtu kuplāks. Par to ir jādomā nākošgad,
jo ir doma šīs sacensības organizēt
katru gadu. Jānis Krievārs to ir pelnījis.
Uldis Filipsons,
Atv. NBS GS pulkvedis

Koknesieši Rēzeknes centrā pie pieminekļa „Vienoti Latvijai”.

nās. Gada laikā mūžībā aizgājuši 920
likteņa biedru. Koncertu sniedza
Latvijas Nacionālās Operas solisti.
Pļaviņā muzicēja grupa „Kreicburgas ziķeri”. Bija arī brīvais mikrofons, grāmatu galdi, ugunskurs.
Apbrīnojami, kā vecie ļaudis prata

priecāties!
Novada pensionāriem jaukas
ekskursijas vasaras sākumā bija uz
Kuldīgu, Gudeniekiem, Talsiem,
Laucienas vīna darītavu, dienliliju
dārziem un Pūres šokolādes muzeju.
Ekskursantu vārdā paldies eks-

kursiju organizatoriem, gidiem un
citiem palīgiem: Maritai Radvilai,
Lībai Zukulei, Annai Bitei, Monikai
Dzenei, Daigai Dūniņai, šoferiem
Jānim un Gunāram. Paldies Kokneses novada domei par atbalstu!
Aija Rīderere

Āfrikas cūku mēris
Būsim atbildīgi!

Tā kā Latviju apdraud ļoti bīstama cūku infekcijas slimība – Āfrikas
cūku mēris (ĀCM), un Kokneses novads ir ĀCM ārkārtas situācijas zonā,
ikvienam, ir jāzina pamatlietas, kā
varam mazināt bīstamās slimības izplatīšanās risku:
1. Nemet pārtikas produktu atliekas mežā, ceļmalā un novietotajā
atkritumu urnā!
2. Pēc meža apmeklējuma visu
līdzpaņemto – neapēsto ēdienu,
sviestmaižu ietinamo papīru, plastmasas traukus – ņem līdzi uz mājām!
3. Nomazgā apavus un drēbes, kā
arī autoriepas vai velosipēda riteņus,
ja atgriezies mājās no Āfrikas cūku
mēra skartās zonas!

Kas jāzina mazajiem cūku
audzētājiem

Tā kā Kokneses novads ir Āfrikas
cūku mēra (ĀCM) ārkārtas situācijas
zonā, tad mazajiem cūku audzētājiem
līdz 28. augustam jāievieš un turpmāk jāievēro šādas minimālās biodrošības pasākumu prasības , kas ir
pietiekami vienkāršas un pamatotas:
 pie visām ieejām ir jābūt uzstādītiem dezopaklājiem, kuros lej

dezinfekcijas līdzekli,
 jāievēro vispārīgās higiēnas pasākumi, regulāri veicot tīrīšanas un
dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pasākumus tajās,
 cūkas nevar turēt ārā, novērst
un nepieļaut mājas cūku kontaktu
ar citu dzīvnieku sugām, kuri iet ārā
vai uzturas ārā (govis, suņi, grauzēji,
kaķi, putni u.c.)
 izkarsē barību- virtuves atkritumus, jaunās ražas spēkbarību (vīruss
iet bojā, karsējot 70°C temperatūrā
30 minūtes), nebarot sabiedriskās
ēdināšanas uzņēmumu atkritumus.
 par jebkuriem cūku saslimšanas
gadījumiem, grūsno dzīvnieku abortiem, pēkšņu nobeigšanos, nekavējoties sazināties veterinārārstu, kurš
apkalpo novietni
 jābūt atsevišķām kūts drēbēm ar
kurām neiet nekur ārpus kūts.
Prasības nav tik sarežģītas, lai tās
neievērotu un cūkas varētu audzēt
turpmāk.
Jā kāds domā, ka nevar ievērot
minimālās biodrošības pasākumumu
prasības, tad gan cūkas būs jānokauj.
Pirms nokaušanas jāinformē PVD
inspektors.
Pirms nolemjat kaut tādēļ, ka

nevarat ieviest biodrošības pasākumus, drošības pēc pazvaniet PVD
(t.29432662) un pārjautājiet vai kaut
kas nav mainījies saistībā ar prasībām, datumiem, kurus nevarējāt ievērot. Iespējams, ka varēsiet vēl kādu
laiku cūkas paturēt. Variet zvanīt arī
Kokneses novada lauku konsultantei
I.Sproģei 65133642. Jebkurā gadījumā jāseko, kas notiek tuvākajā reģionā.
Tiem, kuriem cūkas ir reģistrētas datu centrā, atcerieties, ka varat
saņemt kompensāciju, ja jums ir jānokauj cūkas līdz 28. septembrim, jo
nevarat ieviest biodrošības pasākumus.
! Katram cūku audzētājam jāizlemj pašam kā rīkoties, jo arī biodrošības pasākumi negarantē, ka vīruss
jūsu kūtī neienāks.
Visa aktuālā informācija par Āfrikas cūku mēra profilaksi un informatīvie materiāli pieejami Zemkopības
ministrijas portālā www.zm.gov.lv.

SVECĪŠU VAKARI KOKNESES NOVADA KAPOS 2014.gadā
Kokneses pagasta Atradzes kapos

4. oktobrī pl.18.00

Kokneses pagasta Baznīcas kapos

5. oktobrī pl.18.00

Kokneses pagasta Kaplavas kapos

11. oktobrī pl.18.00

Kokneses pagasta Ūsiņu kapos

18. oktobrī pl.18.00

Bebru pagasta Zutēnu kapos

1. novembrī pl. 16.00

Iršu pagasta Iršu kapos

18. oktobrī pl. 17.00
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„Ielu sacensības 2014/2015”
Kokneses novada iedzīvotājiem
sāksies jau 6.septembrī
Ar futbola sacensībām 6.septembrī Kokneses stadionā sāksies
Kokneses novada „Ielu sacensības
2014/2015”, kurās aicināti piedalīties
visi Kokneses novada iedzīvotāji.
„Ielu sacensības” Koknesē notika
pirms vairāk nekā 10 gadiem, kad savā
starpā dažādos sporta veidos sacentās
koknesiešu komandas, kuru sastāvus
veidoja uz viena ielas vai vienā reģionā
dzīvojoši Kokneses iedzīvotāji. Sacensības bija īpašas ar to, ka tika veidots
kopvērtējums, kur katras ielas komandai bija jāpiedalās pēc iespējas vairāk
sporta veidos un jāsakrāj pēc iespējas
vairāk ieskaites punktu, kas motivēja
cilvēkus apmeklēt pēc iespējas vairāk sacensības un iekļaut komandās
arvien jaunus dalībniekus. Sacensību
noslēgumā vienmēr bija noslēguma
pasākums, kur notika lielā apbalvošana un dejas.
Kokneses sporta centrs nolēmis
atjaunot šīs lieliskās sacensības, lai
Kokneses novada iedzīvotājiem būtu
iespēja piedalīties dažādu sporta veidu
sacensībās un pārbaudīt savus spēkus,
sportojot līdzās citiem Kokneses novada iedzīvotājiem. Pavisam ir plānotas
sacensības 17 sporta veidos 9 mēnešu
garumā. Sacensībās aicinātas piedalīties Kokneses novada ielu un teritoriju

komandas, kurās vismaz 50% dalībnieku „pieder” šai ielai vai teritorijai.
Par iegūtajām vietām katrās no 17 sacensībām, ielu komandas iegūst kopvērtējuma punktus, kas noteiks galīgo
sacensību uzvarētāju komandu. Katrai
komandai nav obligāti jāpiedalās visās
17 sacensībās, bet lielāks sacensību
apmeklējums dos lielāku iespēju iegūt
vairāk kopvērtējuma punktus.
„Ielu sacensību 2014/2015” nolikumā ir sīkāk aprakstīti dažādi jautājumi par komandu veidošanas nosacījumiem un punktu iegūšanu. Tāpat ir
sporta veidu uzskaitījums, punktu iegūšanas sistēma katrā sporta veidā un
provizoriskie sacensību norises laiki.
Tāpat vēlamies uzreiz pateikt, ka nolikumā iespējamas izmaiņas sacensību
laikā, lai nolikums tiktu pilnveidots un
uzlabots (līdz ar to, nolikuma saturs
vēl aizvien ir atvērts diskusijām).
Kokneses sporta centrs aicina
ikvienu Kokneses novada iedzīvotāju piedalīties kaut vienā no 17 piedāvātajām sacensībām jau šosezon.
Jautājumu vai neskaidrību gadījumā
droši sazinieties ar Kokneses sporta
centru – sportacentrs@koknese.lv vai
29360940.
Dāvis Kalniņš,
Kokneses sporta centrs

Koknesiešiem Latvijas
čempionātā vieglatlētikā
bronzas medaļa
1. un 2.augustā Ogrē norisinājās
Latvijas čempionāts vieglatlētikā, kur
piedalījās arī vairāki vieglatlēti no
Kokneses. Vesera mešanā bronzas
medaļu ar 55,81 metru tālu metienu
ieguva Andrejs Pavļenkovs. 4.vieta
trīssoļlēkšanā ar 14,01 metru Dāvim

Kalniņam, bet Ilmārs Kalniņš šoreiz
pie ieskaitīta mēģinājuma netika. Lodes grūšanā vīriešiem 5.vieta ar 14,86
metru tālu raidījumu Mārtiņam Brokam, bet 400 m skrējienā dāmām
Jana Fedotovska uzrādīja rezultātu
1:03,87.

Mednieku sacensību kauss
aizceļo uz Skrīveriem
23. augustā Koknesē, Ozolkalnu
šautuvē, norisinājās tradicionālās atklātās mednieku sacensības ”KOKNESES KAUSS 2014”, kuras organizēja mednieku klubs "Ķepainis".
Šajās sacensībās uz aktīvu un
sportisku brīvā laika pavadīšanu
pulcējas mednieki ar ģimenēm.
Sportiskā garā pavadītā diena ir laba
atpūta ne tikai medniekiem, bet arī
viņu sievām un bērniem, kuriem te
ir iespēja piedalīties individuālajās
sacensībās un radošās nodarbēs.
Šogad sacensībās piedalījās ap 30
mednieku. Dienas laikā komandas
sacentās sešās disciplīnās – amerikāņu trapā, svara noteikšanā, attāluma noteikšanā “uz aci”, “duelēšanās”, “kuiļa vilkšanā” un stafetē.
Sacensību kopvērtējumā uzvarētāju
gods tika komandai “Artemīda” no
Skrīveriem, kuri saņēma sacensību
kausu, medaļas un balvas.
Pie balvām tika ne vien sacensību uzvarētāji, bet arī ikviens sacensību dalībnieks. Gan saldus prieka
mirkļus, gan vērtīgas balvas bija sarūpējuši pasākuma atbalstītāji.
Mednieku sporta svētku rīkotāji
par finansiālu atbalstu, balvām un
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palīdzību svētku organizēšanā pateicas Kokneses novada domei un
uzņēmējiem:
 SIA “Ataudze”
 SIA “Metālists”
 AS “Latvijas valsts meži” Vidusdaugavas mežsaimniecībai
 Veikalam “Maxima”

SIA “Kokneses Komunālie
pakalpojumi”
 SIA “Baumit-Baltikum”
 SIA “Sili M”
 SIA DUS “Astarte-Nafta”
 Krodziņam “Rūdolfs”
 Veikalam “Volta”
Īpašas balvas bija sarūpējis šo
sporta spēļu galvenais atbalstītājs
- uzņēmums Navishop.lv. Balvu izlozē trīs veiksminieki savā īpašumā
ieguva uzņēmuma dāvātās GPS navigācijas.
Par labu noskaņojumu ar lustīgu mūziku dienas garumā gādāja
dīdžejs Ēriks Lejiņš, bet par gardo
pusdienu zupu visiem dalībniekiem
rūpējās Dainis Ginters.
Vislielākais paldies mednieku
klubam "Ķepainis" par ieguldīto darbu sacensību organizēšanā!
Kokneses Novada Vēstis

Iršos aizvadīts Latvijas amatieru
čempionāta posms pludmales volejbolā
Īsti vasarīgā, tveicīgā sestdiena – 26. jūlijs,
nelika bīties aktīvajiem
pludmales
volejbolistiem. Pirmo reizi Iršos –
„Pludmales vējos”, notika
Latvijas amatieru čempionāts „Joker Beachball” 11. posms pludmales volejbolā. Kā zināms,
šāda veida turnīrs notiek
no jūnija līdz septembrim dažādās Latvijas
pilsētās, pagastos – kur
ir vismaz 3 smilšu volejbola laukumi.
Uz sacensībām Iršos ieradās 10 vīriešu
komandas, spēlētāji no Jēkabpils, Jaunjelgavas, Rīgas, Neretas, Ļaudonas, Ērgļiem, Vecbebriem, Iršiem.
Karstais laiks bija īsta gribasspēka
un izturības pārbaude, bet pat sacensību starplaikā dalībnieki azartiski pie-

dalījās improvizētā individuālā spēlē
– precīzākā apakšējā piespēle tempā.
Balvu ieguva Kaspars Greļs!
Izspēlējot grupas turnīru un veiksmīgi aizvadot „play - off ” spēles, par
sacensību uzvarētāju kļuva „Krabji”
(A. Grosbergs / J. Endelis) 2. vieta –
„Nevaru izlasīt” (R. Puķītis / M. Jan-

sons), 3. vieta „No limit” –
puiši no Neretas.
Balvas šim turnīram
gādā tā galvenais organizators Aldis Riekstiņš, par
tehnisko nodrošinājumu
rūpējas Iršu pagasta pārvalde. Vietējais uzņēmums –
z/s „Zemītes” Aldim dāvāja
pārsteiguma balvu – sāļo
kliņģeri. Pie tādas pašas balvas tika arī 4. vietas ieguvēji- A. Plūme un R. Zukuls.
„Joker Beachball” turpina savu ceļu uz Siguldu, Aizputi,
Balviem, Skrundu, līdz lielais fināls 30.
augustā.
Vēlam veiksmi un ceram sagaidīt
arī nākošgad Iršos!
Aicinām piedalīties!
Dzintars Greļs,
Sporta darba organizators Iršos

Koknesiešiem otrā vieta minifutbola čempionātā
6.augustā Aizkraukles novada minifutbola čempionātā tika aizvadītas pēdējās spēles, kurās noskaidrojās galīgais
vietu sadalījums. Fināla cīņā savā starpā
tikās regulārās sezonas līderi „Pļaviņas
DM” un otrās vietas ieguvēji „Koknese”.
Ar rezultātu 4:1 koknesiešu labā vienīgos vārtus guva Dima Krupenkins.
Ceļā līdz finālam, „Koknese” regulārajā sezonā izcīnīja otro vietu, izcīnot
4 uzvaras, vienreiz zaudējot un vienreiz cīnoties neizšķirti, bet pusfinālā ar
5:0 pārspēja „Step Trans”. Tāpat šogad

čempionātā piedalījās otra Kokneses
komanda „Leģendas”, kas regulārajā sezonā ieguva sesto vietu, bet ceturtdaļfinālā ar 0:2 piekāpās „Step Trans”.
Par turnīra labāko vārtu guvēju
kļuva Didzis Bērziņš no Kokneses, bet
par labāko vārtsargu tika atzīts vēl viens
Kokneses spēlētājs Jānis Ārends. Pārējās divas speciālbalvas ieguva pļaviņieši
– Andrejs Ostvalds tika atzīts par vērtīgāko turnīra spēlētāju, bet Aleksandrs
Zvidriņš – par labāko aizsargu.
Kokneses komandas sastāvā spēlēja

– Didzis Bērziņš, Ilmārs Kalniņš, Dima
Krupenkins, Kristaps Kovaļevskis,
Andrejs Pavļenkovs, Reinis Kuzmas,
Ritvars Kalniņš, Mārtiņš Milašēvičs, Jānis Ārends, Dāvis Kalniņš, Alvis Voitkunskis.
Liels paldies turnīra organizatoriem Uģim Benjavam un Fjodoram
Giškam par kārtējo turnīru un tiksimies kārtējā telpu futbola čempionātā
2014/2015 gada sezonā.
Dāvis Kalniņš,
Kokneses sporta centra direktors

Aizvadīts Kokneses novada atklātais
čempionāts pludmales volejbolā
Ar trešo posmu 30.augustā Vecbebros noslēdzās
Kokneses novada atklātais
čempionāts pludmales volejbolā. Vīru konkurencē
par uzvarētājiem kopvērtējumā kļuva VasīlijsTrusovs
un Edmunds Malta, bet
dāmu konkurencē – Gerda
Sedoja un Iveta Rutkovska.
Pirmais posms norisinājās 6.jūnijā Iršos, kur piedalījās 12 vīru komandas un 3 dāmu
komandas. 2.posmā Koknesē, kur
sacensības notika 19.jūlijā piedalījās
14 vīru komandas un 7 dāmu komandas, bet šoreiz sacensības Vecbebros
pulcēja 9 vīru komandas un 7 dāmu
komandas. Bebru posmā vīriem uzvaru izcīnīja arī kopvērtējuma uzvarētāji – Trusovs/Malta, finālā pārspējot

Aigaru Auzenbergu un Raiti Zukulu.
Trešie šoreiz, tāpat kā Koknesē, komanda Veterāni, kuras sastāvā spēlēja
Modris Vilcāns, Māris Belorags un
Dzintars Greļs. Sieviešu konkurencē
uzvara pārim Sedoja/Rutkovska, kas
finālā pārspēja kopvērtējuma otrās
vietas ieguvējas māsas Māru un Mairitu Tomaševskas. Trešajā vietā palika

Daila Jansone-Ieviņa un Līga
Riekstiņa.
Posma uzvarētāji tika apbalvoti ar Bebru pagasta pārvaldes sarūpētajām balvām,
bet kopvērtējuma laureāti
tika apbalvoti ar turnīra organizatoru – Kokneses novada
domes un Kokneses sporta
centra sarūpētajām balvām.
Sacensību organizatori
pateicas dalībniekiem par
atsaucību un sola uz nākamo sezonu
turnīru novadīt labāk. Tiksimies pludmales volejbola laukumos jau nākamvasar!
Posma rezultātus un kopvērtējumu drīzumā varēs aplūkot www.koknese.lv Sporta sadaļā.
Dāvis Kalniņš,
Kokneses sporta centrs

Klubiņš meitenēm

“ESI STILĀ”

Kokneses kultūras namā
no 3.oktobra - 5.decembrim
piektdienās no plkst. 15.00.-16.30.

h Ģērbšanās un aksesuāru darbnīca;
h Make-up darbnīca;
h Ādas un ķermeņa kopšanas darbnīca;
h Svētku darbnīca – dāvanas no sirds;
h Modes lietu darbnīca – rotas, interjera
priekšmeti, apģērba apgleznošana u.t.t.;
h Frizūru darbnīca;
h Psiholoģijas ABC un citas nodarbības.

Ja esi 13-18 gadus jauna,
gaidām Tevi klubiņa nodarbībās.
Būs gan bezmaksas, gan maksas
(viena nodarbība no 2 līdz 5 euro),
nodarbības.
Pieteikšanās pa
e pastu: inguna.strazdina@koknese.lv,
līdz 22.septembrim,
norādot savu vārdu, uzvārdu,
vecumu un tālruņa numuru.
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KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Kokneses novadā līdzās pieredzējušiem lauksaimniekiem un dažādu nozaru uzņēmējiem saimnieko mums mazāk pazīstami jauni un
enerģiski cilvēki. Viņi, nezaudējot dūšu pie pirmajām grūtībām, apņēmušies savu veiksmes vērdiņu izkalt te – Kokneses novadā.
Šajā numurā iesākam pirmo stāstu par uzņēmīgiem, jauniem cilvēkiem Iršu pagastā.

Esiet ar dabu un dzīve jūs mīlēs!

Jūlija nogalē, dienziežu pilnzieda
laikā, ceļš aizveda uz Iršiem, kur pavisam netālu no pagasta centra atrodas
kolekcijas un selekcijas dāŗzs «Madaras». Šajā ziedošajā paradīzē saimnieko Edgars Bite kopā ar sievu Madaru.
Viņi abi ir dzimuši Iršos. Edgaram ir
augstākā izglītība lauksaimniecībā ar
specialitāti dārznieks. Madarai ir augstākā izglītība ekonomikā ar specialitāti reģionālā attīstība.
Izrādot dārzu, stāstot par paveikto
un iecerēm, jauno cilvēku acīs mirdzēja
tāda degsme un aizrautība, ka nav šaubu – viņiem sava laimes zeme nav jāmeklē tālumā – tā ir tepat, viņu mājās.

Ieraudzīt ziedu, ko vēl
neviens nav redzējis

Edgars stāsta: „Ar liliju un
dien
ziežu audzēšanu un selekciju nodarbojos jau desmit gadus.
Dār
zā aug arī peonijas, Sibīrijas īr
isi, hostas un dažādas vienkāršākas un neparastākas ziemcietes.
Līdz ar pirmajiem pavasara saules stariem puķu darbi sāk ritēt un tikai ar
pirmo salu rudenī tie mazliet pieklust.
Viss par un ap puķēm ir tik saistoši un
interesanti, ka garlaicībai šeit nav vietas. Tā kolosālā sajūta, kad no rīta vari
skatīt sējeņu dobes, kurās aizvien uzplaucis kāds neparasts zieds. Un vai tad
nav jauki lūkoties ziedā, kuru neviens
cits vēl uz šīs pasaules nav skatījis! Kā
arī kāda sen izsapņota auga iegūšana
un tā veiksmīgas augšanas prieks. Tie ir
tikai daži no daudzajiem mirkļiem, ko
var sniegt dabas, ziedu pasaule.”

Pašiem sava mājas lapa

Par Edgara un Madaras darbošanos selekcijas dārzā var uzzināt mājas
lapā www.madaras.lv., kurā informācija atrodama latviešu, krievu un angļu
valodā. Edgars ir plašo foto galeriju un
aprakstu autors. Mājas lapā ir iespējams
pieteikties stādu iegādei un iegūt atbildes uz interesējošiem jautājumiem. Arī
par ciemošanos viņu dārzā var vienoties pēc iepriekšējas pieteikšanās.
Dārzā visus darbus viņi paveic saviem spēkiem, labus darbiniekus atrast
ir gandrīz neiespējami. Vairākkārt pēc
pasūtījuma Edgars ir veidojis apstādījumus arī dažādās Latvijas vietās.
Ziemā notiek jaunu stādu un sēklu

iegāde, kurus pasūta gan no Eiropas,
gan Amerikas.
Edgars ar interneta starpniecību
piedalās retu un pašu jaunāko šķirņu
krustojumu sēklu izsolēs, kur piedalās
kolekcionāri no visas pasaules.

Dārzā uzzied „Staburadze” un
„Koknese”

No dārza izveides sākuma, kad
radītas pirmās dienziežu šķirnes ir uzkrāta laba pieredze.
Ziedošās dienziedes ciemošanās
reizē dāsni smaidīja, un patiesi pārsteidza ar savu vārdos neietērpjamo krāsu paleti. Katrai radītajai šķirnei dots
iedvesmojošs vārds. Ejot pa dienziežu
dārzu, pretī raugās izlolotās mīlules.
Ieklausieties, kā skan viņu vārdi: „Rīta
gaisma”, „Kolibri”, „Lora”, „Baltā šokolāde”, „Staburadze”, „Koknese`, “Dubults Neplīst”, “Odzienas Pils”, “Skroderdienas”, “Jaukā Sproga”, “Sienāža
Dziesma”. „No rīta eju un vērtēju jaunos sējeņus, veicu mērījumus un pierakstus. Dārzā viss ir mainīgs ik dienu,”
teic Edgars. Par selekcionēšanu viņam
savs viedoklis: „Ir selekcionāri, kuri
nodarbojas tikai ar vienu kultūru, man
tas būtu nedaudz garlaicīgi. Tā kā audzēju dažādas kultūras, viena nomaina
otru un zied visa vasara. Lai radītu patiesi skaistu šķirni ir vajadzīgs labs un
izcils selekcijas materiāls. Selekcijas
darbs nekad neļauj apstāties, tas vienmēr ir mūžīgās attīstības priekšā.”

Katrai puķei savs stāsts

„Dienziedes nav izvēlīgas augsnes
un audzēšanas vietas ziņā. Tomēr tām
labpatiks augt pēc iespējas saulainākā
vietā, sniedzot vairāk ziedu un krāšņākas krāsas. Saulaina vieta sevišķi
nepieciešama šķirnēm ar gaišas krāsas
ziediem, jo maigo pasteļtoņu skaistums izceļas tikai labā apgaismojumā.
Pavisam nelielā noēnojumā veiksmīgi
var audzēt tumšas krāsas šķirnes. Tikai
svarīgi, lai tad dienziežu ceri sauli saņemtu vismaz dienas vidū,” teic Edgars.
Pieejot pie lilijām, selekcionārs
saka: „Ir ļoti patīkami, ejot caur dārzu siltā vasaras vakarā, notvert liliju
ziedu smaržas aromātu un visbeidzot
ieraudzīt arī pašu skaistuli. Lai lilijas,
gadiem ejot, aizvien krāšņāk ziedētu,
svarīgi ir izvēlēties piemērotu augšanas

Ceļojums dabas pasaulē

Pateicoties Latvijas vides aizsardzības fonda projektu konkursā par
vides izglītības nometņu organizēšana bērniem un jauniešiem iegūtajam finansējumam, un Kokneses
novada domes līdzfinansējumam
no 4. līdz 13. augustam 30 sākumskolas skolēni no Kokneses novada
piedalījās Vecbebru Profesionālās
un vispārizglītojošās internātvidusskolas (VPIV) organizētajā bērnu
vasaras atpūtas nometnē „Sēkliņas
ceļojums”. Īstenojot VPIV projektu
vadītājas Ināras Bakmanes sagatavoto projektu, nometnes vadītāja
Aija Rimša un skolotājas Sanita Šiballo, Žanna Malašenoka, Laimdota
Stepēna, Malda Sokolovska, Guna
Leiboma un Santa Lāce rosināja
nometnes dalībniekiem atklāt jaunas lappuses noslēpumainajā dabas

grāmatā.
Desmit piedzīvojumiem bagātajās dienās skolēni ieguva jaunas
zināšanas, kā no mazas sēklas var
izaugt zieds un koks, iepazina meža
smaržas un skaņas, apguva pirmo
izdzīvošanas ābeci mežā, paši savām
rokām radīja glezniņas no dabas
materiāliem. Nometnes dalībnieki
devās ekskursijās uz Kalsnavas arborētumu, Līgatnes vienkoču parku
un smilšu alām.
„Paldies visiem palīgiem, kas
iesaistījās mūsu aktivitātēs! Ar
skolotāju Maiju Ancāni bērni iepazina ūdens neticamās pārvērtības, Anita Svoka atklāja bitītes ceļu
no zieda līdz medum, bet kopā ar
Mariju Vildi izveidoja savu orķestri. Nometnes noslēguma dienā
patīkams pārsteigums vecākiem

vietu. Stādīšanai ir jāizvēlas vieta, kurā
agrāk lilijas, tām radniecīgi augi nav
auguši.”
Par peonijām dārza saimniekam
arī savs raksturojums: „Atklāta vējiem,
saulaina vieta - tādi būtu galvenie nosacījumi peoniju audzēšanas vietas
izvēlē. Peoniju lielvalsts ir Amerika.
Latvijā bieži vien peonijas asociējas
ar baltu, sarkanu, rozā krāsu. Taču to
krāsu palete ir daudzreiz plašāka: kafijas brūna, dzeltena, zaļa, pasteļkrāsas,
raibas u.c. Kā arī ziedu formas ir ārkārtīgi daudzveidīgas; pildītas, nepildītas,
bumbveida, lodveida, zirnekļveida,”
atklāj Edgars.
Kolekcijas dārzā aug arī Sibīrijas
īrisi, kam ir visaugstākā dekorativitāte
no visiem īrisiem. Tie padara skaistu
dārzu gan lauku viensētās, gan modernā pilsētvidē. Šķirņu skaits tuvojas 200
šķirnēm. Tā arī ir viena no lielākajām
kolekcijām Latvijā. Neiztrūkstoši tiek
strādāts arī pie šīs kultūras selekcijas.
Raibas, lielas, mazas, šauras, platas,
kausveida lapas - hostas, tās ir izcili
augi, kas ēnu spēs padarīt krāsainu un
atraktīvu. Šogad šie ēnaugi ir kļuvuši
populāri un novērtēti Latvijas dārzos.
Pašiem sevišķi patīk mazās `peļu ausu`
hostas un lielās, kas spēj izaugt pat līdz
1.50 metriem.

Ar godalgām no Vācijas

Jūlija sākumā, karstajā vasaras
svelmē, Edgars un Madara devās ceļā
uz Vāciju, Ēbersvaldi, lai no 5. līdz 7.
jūlijam piedalītos gadskārtējā Eiropas
liliju izstādē, kas notiek katru gadu citā
pilsētā. Tas bija pārbaudījums gan pašiem, gan arī ziediem.
Liels bijis pārsteiguma prieks,
uzzinot, ka trompetliliju grupā viņu
lilija ir ieguvusi otro vietu, bet vēl trīs
krāšņās ziedu karalienes novērtētas ar
trešajām vietām Eiropas liliju izstādē.
Liliju vērtēšana notiek pēc daudziem
kritērijiem, ko veido punktu daudzums. Izstādes eksponātus vērtē speciāla, kompetenta komisija.
Jāpiebilst, ka Edgars un Madara
bija vienīgie liliju audzētāji no Latvijas.
„Daudzi nāca mums klāt un sirsnīgi
sveica!” – ar gandarījumu atceras viņi.
Pēc apbalvošanas ceremonijas notikuši
skaisti dārza svētki ar uz ugunskura gatavoto mežacūkas cepeti. „Iesaistīšanās

Dzīvē viss ir iespējams! Pārliecināti - Edgars un Madara Bites.

Eiropas liliju biedrībā mums ir devusi
iespēju satikt zinošus liliju audzētājus
- savstarpējā saskarsmē vienkāršus un
atvērtus cilvēkus,” atzīst viņi.

Jāatrod sava laimes atslēga

Uz jautājumu, kā pārliecināt jauniešus saimniekot laukos, meklēt savas
iespējas, Edgars atbild: „Nevienam nevar piespiest darīt to, kas nepatīk. Tāpēc vai ir nepieciešama pārliecināšana?
Ja kāds nolēmis doties uz ārzemēm,
lai mēģina un meklē savu iespēju. Visi
nevar art un sēt. Skumji, ka arī visi nevar darīt to, kas patiesi patīk. Mums ir
laimējies. Novēlu, lai katram izdodas
atrast savu laimes atslēgu. Lauki, tā ir
brīvība un neatkarība.” Gan Madaras,
gan Edgara vecākiem ir bioloģiskās

zemnieku saimniecības, varbūt arī viņi
ir netieši ietekmējuši savu bērnu izvēli.
Edgara vectēvu Jāni Biti vietējie
godāja kā prasmīgu bitenieku. Edgars
atminas: „No bērnu dienām man patika kopā ar vectēvu apraudzīt viņa
bišu saimes. Kā es gaidīju viņa vārdus:
„Edgar, šodien ejam pie bitēm!” Tagad
Edgaram ir savas bišu saimes, kas sanes gardu ziedu medu. Vēl viena viņa
aizraušanās ir vīna darīšana, ko gatavo
no dažādām ogām, ziediem, ķirbjiem,
vīgriezēm.
„Idejas man skrien pa priekšu. Viss
ir atkarīgs no manis, kā un cik ātri tās
sasniegšu!” – sarunas nobeigumā teic
Edgars. Lai piepildās viņa vēlējums:
„Esiet ar dabu un dzīve jūs mīlēs!”
Kokneses Novada Vēstis

bija bērnu un skolotājas Maldas Sokolovskas iestudētā izrāde „Pasaka par Īkstīti”. Priecājāmies, ka mazie dabas draugi
ar lielu interesi uztvēra visu
jauno, ar aizrautību darbojās
mūsu vadītajās nodarbībās,”
stāsta Aija Rimša.
Savās anketās par nometnē
pavadīto laiku, bērni atklāj, ka
ļoti patikuši vakara pasākumi,
burbuļu ballīte, peldēšanās

Jaunie dabas izzinātāji piedzīvoja daudz neaizmirstamu notikumu!

Mežezerā un dabas pasaules
iepazīšana.
Kalsnavas
arborētumā
bērniem dāvināja ciedra sēk-

las, ļoti iespējams, ka no kādas no
tām mūsu pusē pēc gadiem izaugs
izaugs ciedru priede.
Kokneses Novada Vēstis

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
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Klāt rudens un Dzejas dienu laiks. Šogad starptautiskais festivāls "Dzejas dienas” Latviju pāršalks ar krāsainu pasākumu programmu no 5. līdz 15.septembrim.
Biedrības „Mazā Taka” radošie autori uz tikšanos dzejā un mūzikā dzejas draugus ielūdz 14. septembrī pulksten 14 Kokneses kultūras nama lielajā zālē.
Pazīstamā komponiste Maija Kīne no Jēkabpils ir radījusi melodijas ar koknesiešu dzejas vārdiem, kuras pasākumā dzirdēsim Ivetas Laptevas un Ievas Jankovskas
izpildījumā. Lai tāpat kā rudenī krīt zīles un kastaņi, mums katram sirdī iekrīt savs dzejolis! Biedrības „Mazā Taka” autoru sveiciens Dzejas dienās!
MAIJA STEPĒNA
Prasīju zvaigznēm
Zvaigžņotā naktī,
Kas vēl mūžā man
Sagaidāms būs?
– Pin savu mūžu kā vainagu pati,
Neprasi zvaigznēm, lai tās pareģes
kļūst!
Liec savā vainagā
Laimi pie laimes,
Lūko, lai nelaime
Nevijas klāt!
Teica man zvaigzne no zvaigžņu
saimes –
Ne lūgt man, ne censties to
pierunāt.
Un tā – pinu vainagu
Savu es pati.
Vai pateikt,
Cik brīnumu ieviju tur?
Tikai nez` kādēļ, kādēļ pa retam
Ievītas dienas kā dzeloņi dur..
***
Kur pazūd laiks?
Tas nav reklāmas triks.
Tā ir īstenība –
Tik īsta
Kā pašas rokām aptaustīta.
Vairs neeju man tik mīļos,
Tumšu mežu
Līkumainos
Ceļus
Pāri egļu saknēm
Klausīties,
Kā sausā kokā dzenis
Meža stāstus kaļ.
Laiks ir pazudis.
Es tagad taisni pāri laukam,
Pāri pļavām un upei pāri,
Lai paspētu.
Vēl gabaliņu iesētu
Neuzspētajā...
***
Ja kaut kur pārdotu,
Es nopirktu laiku –
O! Cik gudra tad būtu!
Steigu ieliktu
Pirmajā ātrumā,
Un dzīvotu dzīvi
Kā pašai tiktu.
Piesēstu ceļmalā
Uz pelēka akmens,
Šūpotu kājas,
Smaidītu –
Pēc kā tu
Tik ātri skrien?
***
Ak, draudziņ!
Tik ilgi viebsies par visu,
Līdz tā arī tālāk
Tāds skābi saviebies iesi!
Pasmaidi!
Ak, šim neesot par ko?
Par visu var smaidīt –
Par sevi, ka izskaties smuks,
Par pasauli, kas vīzēs čāpo
Un mūžīgi pukst,
Arī par mani,
Kad cenšos tikt zirgā,
Bet nošļūcu atpakaļ...
Pasmaidi par šodienu,
Kas tev aizskrēja garām...
Par rītdienu, kas atnāks
Un solīs, ka labāki ies...
Par visu, draudziņ!
Smaidi par visu!
Būs jautrāk, nekā mūžīgi saviebties.

***
Un ja tu man jautāt gribi,
Es tev varu atbildēt –
Paskaties, cik bites tālu
Aizlido,
Kur liepas zied.
Un ja tu man jautāt gribi,
Es tev varu atbildēt –
Paskaties, cik vilnim tālu
Aizlīgot,
Kur jūra dzied.
Un ja tu man jautāt gribi,
Es tev varu atbildēt –
Vēju nevar – labi zini –
Sasaistot
Pie vabas siet.

ĀRIJA ĀRE
Tu būsi krasts,
Es tava upe,
Kura vienmēr līdzās
Viļņodama plūst.
Tev kā krastam
Upe jāsargā,
Lai ūdens neizžūst.
Es kļūšu vējaināka,
Ar viļņiem bagātāka.
Vai Tu kā krasts
Spēsi man pieturēt?
Es spēju iziet no krasta,
Tevi ar viļņiem apsedzot.
Es spēju gultnē
Atpakaļ traukties.
Tev vienmēr jābūt
Pie manis, ar mani,
Ja vēlies par krastu
Saukties.
***
Tas trauksmainais
Septembra vējš
Ieskrēja parkā
Un sazīmēja,
Sazīmēja kokiem tērpus,
Ieskrēja upē
Un saviļņoja viļņus,
Trauca mākoņos,
Gājputniem māja
Un rudeni pamodināja.
Tas trauksmainais
Septembra vējš.

Juris Siliņš
Zilais purva taurenīts
Zirneklīšu tīklos tīts
Purva priedēs ataust rīts.
Un es jūtu, ka tu arī mosties,
Ka tev vaigos viltīgs smīns
Kaist kā vakar dzertais vīns.
Kad tu prom no manas dzīves posies,
Tavi sapņi tālē trauc Mani dzimtā purvā brauc.
Kādiem valgiem man tos kopā sasiet?
Tas nekas, ka sirds vēl jūt
Ilgas, kas grib kopā būt –
Lūgšu lai tās zilās tālēs aiziet…
Griezās saule, gāja laiks,
Tuvāk nāca vakars maigs.
Man uz rokas šūpojās tukšs groziņš,
Arī jaukais lidonīts,
Zilais purva taurenīts
Aizlaidās kur čukstēja sīks strautiņš.
Sildīja vēl saules krāsns,
Krūtīs brieda tukšums dāsns,
Kaut kā tomēr pietrūkst man tā
smaida.
Ilgas, ilgas norimstiet,
Saule vēlas dusā iet,
Ceru – mani taurenītis gaida…
SARMĪTE RODE
***
Rudenī nokopts tīrums
Kā ilgots svētvakars.
Tik grūts ir bijis gājums,
No rudzu grauda līdz maizei.
Uz zemi noraugās sējējs,
Plaukstās mūžību jūt.
Tīrumu kopjot uz zemes,
Tuvāk debesīm būt.
***
Rudens lapu skūpstītā ceļā
Esmu pie tevis vistuvāk.
Redzi, vēl durvis ir vaļā,
Pa kurām vasara ienāk.
Ogles kvēlē tvīkstošā kļava
Par mani zinās vislabāk Vai esmu vasara tava,
Vai zvaigzne rudenīgā.

ANITA LIEPIŅA
Viss labais kā narkotikas...
Jo vairāk notiek,
Jo dedzīgāk gribas.
Vien dzīvē kā sārmainā prozā –
Nāk brīdis, kad pietrūkst dozas.
Tad sāpēs tu pavadi naktis.
***
Gan jūti, ka gatavs vai zagt iet...
Lido plaukstās vējā rautās lapas,
Gan sevi mierināt mācies:
Tās ir atvadas no saules vasaras.
Zagt labo?!
Es vēlos viņām savus sapņus
Nekad vēl nav nācies...
sniegt
Bet acis alkaini šaudās–
Un gaismai lidot pretim neaizliegt. Kā lai iegūst,
Katrā lapā kāds mirklis aizlido
ko nevar – par naudu?
prom,
Katrā lapā no dabas kāds
Vai tiešām visi spoguļi melo?
ierakstīts vārds.
Es redzu tur bērnu,
Es vēlos tiem savus pierakstīt klāt, Kurš sevi žēlo,
No rudens salnām tos pasargāt.
Acīm kurš naivi nevainīgām
Lai lido, lai aizlido vasaras sapņi,
Izslāpis smilkst pēc Mīlestības.
Kā krāsainas ziedlapas dejā
Spoguļi melo! – Viņš nemierīgs dīdās.
vējainā.
Es gribu, lai būtu... – cērt kāju pret
Es ticu, tie lidos apkārt gaismiņu
grīdu...
lies
Stundenis dimdina:
Un vēlēsies mājās atgriezties.
Atzīsties beidzot –
Rakstu vārdus vēja nestajām
Bērnība izgaisa, mirkļiem steidzot.
lapām,
Bērns manī pretojas, pametis dušu,
Rakstu sapņus, līdz lēnām kļūst
Iezīmē acis ar skropstu tušu,
vēsi,
Burkšķēdams nosolās laboties,
Dzirdu, lapas man klusi čukst –
Acis viltīgi piemiedzis ciet:
vasaru nenoturēsi.
Labs ir –
Mani sapņi kā saulainas ziedlapas Šodien pieaudzis būšu!
Mazliet...
Raibajās lapās vēl lido un zied.

Dzīve - kustībā
Šūpulis maigi iešūpo rītam –
Dzīves virzībai sagatavo,
Lai mazāk redzēt mani krītam
mūžu garo.
Šūpuļzirdziņš pārbaudi rīko – kā
sedlos turēties varu.
Pirmoreiz doti rokā man groži,–
lemt pašam, ko tālāk darīt.
Tālāk šūpoles: vienā galā tu,
otrā – es.
Svārstās uz augšu, sveras uz leju...
Bažīgi ieķeros nedrošām rokām–
Šķiet,– novelšos teju, teju...
Karuselī jau kāpju pierādīt sevi–
Cik apļu bez apstājas izturēt varu.
Griežos līdz reibumam bālu seju...
Vājums spītībai piešķiļ sparu!
Bet Dzīves virpuļi atslābt neļauj:
Vairāk, spēcīgāk, kaislāk!
Amerikāņu kalniņos vizināties
Dzen pēc karuseļa uzsākt.
Iekrampējos rokturī, acīm ciet,
spiedzu,–
Saucu pēc vienlaidu šūpošanās .
Lielajās šūpolēs meklēšu vietu–
Apturēt skrējienu lūkošu...
Apnīk pat te – par strauju mētā.
Par plašu, par augstu vēziens.
Siltas čības jau auju un ...
...pārsēžos
Šūpuļkrēslā...

Nevar to aizkavēt, palūgt lai paliek,
Visam šai dzīvē savs atvēlēts laiks,
Pilnbrieda ilgām, vēlmēm un
sapņiem,
Paliek jaunības pieskāriens maigs!

DZIDRA ČUMAKEVIČA
Klāt ir augusts
Klāt ir augusts, aiz loga smej rudens,
Lietus lāses tas logā man triec,
Kāpēc skumjas vīd tavējās acīs,
Vienu lūdzu tām pasmaidīt liec!

Nekad nebeigšu slavēt dzintaru,
Tas no priežu asarām nāk,
Nevar galvu kā strauss iebāzt
spalvās
Likšu šo rotu – celšos stalts !

Vai tā lietus, vai asaru pērle
Lēni ritot uz vaiga tev mirdz,
Mana roka tai pieskaras maigi,
Tā lai glāstu tev sajūt ar sirds!
Vēl jau vēji tik liegi mūs apskauj,
Vēl jau vasaras siltumu jūt,
Neļauj skumjām šo aizēnot prieku,
Nevar rudenī mūžīgi būt!
Tu jau zini, ka atkal no jauna
Ziedēs mūsējo likteņu lauks!
Katru gadu tas uzziedēs košāk,
Mīlas ziedi kā vienmēr tur plauks!
Ļauj man tevi kā grāmatu lasīt,
Katra skaņa, lai mīļumā dzimst!
Katrs komats, lai izkliedē šaubas,
Domu zīme, un vētra jau rimst!
Ne jau rudens, spēj izšķirt tās sirdis,
Kurām viena, vien vienīga takts!
Vienu gaismu, kas plūst cauri abām,
Nespēj izdzēst vistumšākā nakts!
***
Manas jaunības vējš..
Manas jaunības vējš atnes liepziedu
smaržu,
No tām tālajām dienām, kas sirdī
vēl mīt,
Dvēselei veldzīgu atmiņu lietu,
Pa lāsei tas prieku ļauj salasīt!
Lasu un katra lāse man stāsta,
Par to cik jaunības sapnis bij skaists,
Krāsains kā dardedze debesu lokā,
Kāpēc tas tomēr projām tiek laists!

Pieskāriens, kuru vienmēr var sajust,
Īpaši tad, kad virši vien zied,
Jaunības līksmo un trauksmaino
dziesmu,
Sirds kā negudra rudenim dzied!
OLGA KĻAVIŅA
Celšos stalts ...
Nekliedz – kā vālodze siena vālā,
Kad tā pēc lietus lāsēm alkst,
Spīdi – kā dzintars spīd jūras malā,
Kad to atskalo vilnis balts.
Uzzīmē rakstu brūnganā mālā,
Kādu proti, uzzīmē pats,
Uzzīmē tur, tai tālajā salā,
Lai tas ir tavu roku kalts.
Uzzīmē krāsā to, kaut vai bālā,
Piekļūšu tuvāk – redzēs skats,
Iegravē staltā klinšakmens malā,
Tas nekas, ka būs ūdeņu malts.
Nekliedz – kā vālodze siena vālā,
Kad tā pēc lietus lāsēm alkst,
Spīdi – kā dzintars spīd jūras malā,
Kad to atskalo vilnis balts.

No visa nedaudz …
No ezeru un debess ziluma,
no jūras šalkām,
nedaudz no vēja,
no baltā liedaga
un zeltainā dzintara!
No visa nedaudz, bet drusku
vajadzēs
tavu roku maiguma
un sirds siltuma.
No putna spārniem
drusciņ no viegluma,
kas vienmēr noderēs
no mūzikas, no dejas
un rakstītās dzejas!
No ezeru un debess ziluma
no tavu acu skata dziļuma,
kas pretī skrien un skrēja
kā bezdelīgas lidojumā
un apburt spēja!
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Ceļā uz Zelta kāzām
Vasaras pilnbriedā, 1967. gada 26.
augustā, Irēna un Jānis Korsieši Jelgavas
dzimtsarakstu nodaļā teica viens otram
jā vārdu. Garo gadu kopīgajā gājumā
dotais jāvārds atbalsojas katrā ikdienas
solī, godam izaudzinātājos piecos bērnos. Jau 27 gadus Korsieši par savām
mājām sauc Koknesi. Viņu „Doliešu”
sētā aug dižs ozols - saimnieku čaklo
gaitu liecinieks. Gan viņu stādītājām
ābelēm, gan tām, kas pirms viņiem te
saknes laidušas, pilni ābolu zari. Tikpat
cik bagātas ir abu dzimtas no kurām
pasaulē aizgājuši krietni ļaudis.

jām Gaviezē. Dziedājām
un dancojām, nīcenieki
mūs kārtīgi apdziedāja.”

47 gadu kopā
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AURA AICINA septembrī – oktobrī 2014
SEPTEMBRIS
Trešdienās – 3. un 17. septembrī manuālā terapeita,
dziednieka Igora Civako pieņemšana –masāžas, konsultācijas,
atveseļošanas programmu sastādīšana. Ceturtdienās 4.,11.,18. sept. - pieņems masieris E.Tiltiņš (Klasiskā
masāža). Pieteikties pa t.:26386251 (Daina).

Nav bijis laika strīdēties

Iesākumā jaunā ģimene līdz studiju nobeigumam dzīvo Jelgavā, tad
neilgu laiku Gaviezē, kur pasaulē nāk
vecākā meita Iveta. Tad seko darba
piedāvājums Jēkabpilī. Pēc dēla Māra
piedzimšanas
Korsieši at- Irēna un Jānis Korsieši
sava kopīgā dzīves ceļa
griežas Kursākumā.
zemē. Gro-

2. 09. Pieņems dziednieks Dmitrijs Guļajevs. Pl.18.00 –
20.00 Ievada nodarbība: „ Mantru rezonēšana ar ķermeņa
vibrācijām“ / mantru meditācija. Ieeja par ziedojumiem.
6.09. pl.9.00.– SPDzA „AKVILONA“ 1.kursa „ Izzini
sevi“ un 3. kursa 1.- apvienotā nodarbība.Aicinām
pieteikties jaunus klausītājus. (Pasniedzēja Iveta Čevere).
Lūgums iepriekš pieteikties pa t.: 22319558 !
13.09 . Pieņems Ērgļu dziedniece Biruta Fedotova. Palīdz
atbrīvoties no atkarībām (alkohols, smēķēšana, azartspēles).
Dziedina kaulu, locītavu, nervu slimības, strādā arī ar bērniem,
noņem rozi , nobrīnējumu, skaudību.Palīdz sakārtot ģimenes
attiecības, biznesu. (Iepriekš pieteikties pa t.26499913)
14.09.pl.10.00 Valdis Svirskis. Semināra:„Cilvēka iekšējā
pasaule,tās kopšana,dzīves sūtība“ 1.lekcija. (Kopā 5 lekcijas,
notiks 1 reizi mēnesī). Pieteikties pa t. 22319558
16. 09. Pieņems dziednieks Dmitrijs Guļajevs. Pl.18.00 –
Mantru meditācija. Ieeja par ziedojumiem.
20. 09 .pl.9.00. Dziedniecības akadēmijas AKVILONA 3.
kursa 2. nodarbība.
21.09. Dziedniecības akadēmijas AKVILONA 1. kursa 2.
nod. Lektors Oskars Peipiņš.

Dzimtas salidojumā 16. augustā. Centrā Irēnas kundze.

Vidzemnieks un kurzemniece
satiekas Zemgalē

„Doliešos” ciemojos īsi pirms Irēnas un Jāņa kāzu gadadienas un nedēļu
pēc Ķeviešu dzimtas salidojuma, kad
viņu mājās ar Jāņa brālēna Gaita Grūtupa ierosmi pulcējās sen neredzēti un
pat nekad vēl dzīvē nesatikti radinieki
– piederīgi senajai Ķeviešu dzimtai, kurai saknes rodamas Kokneses pagasta
Bormaņos.
Jānis Korsietis nācis no šīs dzimtas, bet dzimis ir Jēkabpils pusē Salas
pagastā. Savukārt Irēnas kundze ir īstena kurzemniece – dzimusi liepājniece.
Kur gan viņu ceļi varēja krustoties? Nekur citur kā visbrīnišķīgākajā studentu
pilsētā Jelgavā! Jānis bija izvēlējies studēt lauksaimniecības mehanizāciju, bet
Irēna pārtikas tehnoloģijas fakultātē.
Jauno vidzemnieku un glīto kurzemnieci augstskolā vienojis kopīgs vaļasprieks – orientēšanās sports. Irēnas
kundze atminas: „Tagad orientēšanās
sports zaudējis savu popularitāti, bet
mūsu jaunībā tas aizrāva ļoti daudzus.
Abi ar Jāni piedalījāmies augstskolas,
pilsētas un Latvijas mēroga orientēšanās sacensībās un tūristu salidojumos.
Iepazīti ne tikai Latvijas meži, pabūts
Igaunijā, pārvarēti Gruzijas ledāji. Ieguvu arī kalnu tūrisma instruktores
apliecību. Kopā sportojot, izturot grūtības, viens otru labi iepazinām.” Jānis
turpina: „Sākot studēt otrajā kursā, bija
jādodas dienestā. Skanot leģendārajai
studentu himnai: „Ir vakars vēls un lietus līst, pa Jelgavu kāds students klīst…”
studiju biedri mani uz rokām aiznesa
uz kara komisariātu! Un tā bija ar katru
jauniesaucamo, neviens mūsu lielajām
masām nevarēja stāties ceļā. Par Jelgavu ir visskaistākās atmiņas – mums bija
izcili pedagogi, vislabākie kursabiedri
un neaizmirstamās studentu balles!”
Studējot pēdējā kursā, Irēna un Jānis nosvinēja īstas studentu kāzas trīs
dienu garumā. Irēna stāsta: „Pēc laulību reģistrācijas Jelgavā, devāmies uz
kāzu svinībām uz manām vecāku mā-

biņā viņi paši saviem spēkiem uzceļ
māju, iekopj saimniecību un sagaida
savas trīs jaunākās atvasītes – Inesi,
Gundaru un Ilzi. Par Grobiņā pavadīto laiku Irēna atminas: „Vīrs strādāja
par inženieri lauktehnikā, bet es Liepājas gaļas kombinātā un saldētavā.
Pēc manu vecāku aiziešanas mūžībā
un vecāko bērnu iesāktajām studijām
Rīgā, nolēmām pēc astoņpadsmit tur
pavadītiem gadiem pārcelties tuvāk
Jāņa vecākiem un, lai arī bērniem
vieglāk būtu īsāks ceļš uz mājām.
1987. gadā nopirkām „Doliešus” un
te, Daugavas krastā, ievijušies mūsu
gadi.” Korsieši stāsta, ka uzsākot dzīvi
šajā sētā bijis jātiek galā ar nātru pļavu
un pussabrukušo zirgu fermu. Daudz
darba kopā ar bērniem ieguldījuši pie
mājas atjaunošanas un jaunu augļu
koku stādīšanas. „Mums nav bijis laika
kašķēties, jo nemitīgi strādājām. Tāpēc
jau esam ceļā uz savām Zelta kāzām,”
smej mājās saimnieki. Irēnas darba
gaitas Koknesē pagājušas strādājot
par piena pārraudzi, bet Jānim darbs
bijis gan kolhoza kaltē, gan katlu mājā,
kā viņš pats teic – bijis gāzes apkures
speciālists. Sākoties pārmaiņu laikiem
nodibinājis AS „Skalbus” –sausā vājpiena ražotni. „Vai tas nebija absurds?
Sausais vājpiens bija dārgāks par pilnpienu. Bet pienu atdevām litrā par četriem santīmiem. Ilgus gadus turējām
savu lopiņu saimi, bet tagad ir tikai kaziņas. Spēka vairs nav tik daudz, visu
mūžu ir grūti strādāts,” teic Irēna. Un
domās kavējoties turpina: „Kādi laiki
tikai nav piedzīvoti! Bet vienmēr esam
uz dzīvi raudzījušies optimistiski. Savulaik jaunākajiem bērniem pāršuvu
drēbes no vecāko bērnu drēbju kārtas.
Priecājos, ka mums ar vīru ir izdevies
izskolot bērnus, trijiem no viņiem
ir augstākā izglītība. Pats galvenais,
esam iemācījuši kārtīgi strādāt, turēties kopā, cits citam palīdzēt. Vecākā
meita ir pasniedzēja Latvijas Universitātē, arī pārējiem ir nokārtota sava dzīve. Jaunākā meita Ilze ar ģimeni dzīvo

Anglijā. Vairākas reizes gadā braucam
ciemos. Mums ir seši mazbērni – vecākajam 21 gads, jaunākajam 2 gadiņi.
Vienmēr zinām, ja kaut ko palūgsim,
bērni steigsies palīgā. Sirsnīgākie brīži
ir kad svētku reizēs bērni un mazbērni
ir kopā ar mums. ”

Rakstiet dzimtas vēsturi!

Irēnu no bērnības pavada viens
vaļasprieks. „Esmu adītāja. Mana vecvecmāmiņa, rucaviete, ir bijusi liela
adītāja, viņa adījusi pat sirmā vecumā,
kad bija zaudējusi redzi. Man šo māku
iemācīja tante. Pirmās zeķītes noadīju
lellei. Savējiem adu visu iespējamo un
vajadzīgo: cimdus, pirkstaiņus, zeķes,
šalles, cepures, džemperus, esmu mazbērniem arī sedziņas adījusi.”
Vai Irēna un Jānis katru gadu svin
kāzu gadadienu? Jānis atbild: „Tā īpaši
nesvinam, bet ar buču sieviņu vienmēr
apsveicu. 40 kāzu gadskārtu gan nosvinējām kuplā pulciņā.”
Atgriežoties pie bērnu audzināšanas, Irēnai un Jānim ir savas pārdomas:
„Bērnus no mazotnes radinājām pie
darba. Bet, kas notiek ar mūsdienu jauno paaudzi? Savu laiku viņi pavada pie
datora un televizora. Vecākiem būtu
jābūt dzīves gudriem un jāatrod veids,
kā bērniem iemācīt darba prasmes.”
Vēl viens viņu padoms: „Neļaujiet zust
aizmirstībā savas dzimtas vēsturei! Arī
mēs nožēlojam, ka neiztaujājām savus
vecākus un vecvecākus par saviem
senčiem. Tagad ir tik grūti savākt pa
atmiņu gabaliņiem senos radu rakstus.
Paldies Gaitim Grūtupam, kurš palīdzot mūsu meitai Inesei, 16. augustā
sarīkoja dzimtas tikšanos mūsmājās.
Visi kopā aizbraucām uz Likteņdārzu
iestādījām kociņu, bet mūsu likteņupei
Daugavai atdevām ziedu laivu kā pagodinājumu mūsu senčiem un sveicienu
nākamībai. Ceram, ka mums izdosies
izveidot savu dzimtas koku un bērni,
mazbērni turpinās mūsu iesākto.”
Sarmīte Rode
Gaita Grūtupa foto

25.09. Pieņems dziedniece Inga Pērle (dziedina sieviešu un
dzimtas karmas problēmas). Pieteikties pa t. 22319558
27.09.pl.11.00 Limbažu dziednieces Rutas Erdmanes lekcija.
Pieteikties pa t.22319558
28.09.10.30 Lielais Meditāciju aplis.Vada Reiki meistars
Oļegs Demidovs.
OKTOBRIS
Trešdienās – 1., 8., 15., 22. un 29. oktobrī manuālā
terapeita, dziednieka Igora Civako pieņemšana –masāžas,
konsultācijas, atveseļošanas programmu sastādīšana. Pieteikties
pa t.:26386251 (Daina).
4.10. pl. 9.00 „AKVILONAS“ 3. kursa nodarbība
5.10. pl. 9.00 „AKVILONAS“ 1. kursa nodarbība
12.10. Valdis Svirskis. Semināra„Cilvēka iekšējā pasaule,tās
kopšana,dzīves sūtība“ 2.nod. Pieteikties pa t.: 22319558
14.10. Dziednieka Dmitrija Guļajeva pieņemšana. Pl.18.00 –
Mantru meditācija. Ieeja par ziedojumiem.
18.10 . Pieņems Ērgļu dziedniece Biruta Fedotova. Palīdz
atbrīvoties no atkarībām (alkohols, smēķēšana, azartspēles).
Dziedina kaulu, locītavu, nervu slimības, strādā arī ar bērniem,
noņem rozi , nobrīnējumu, skaudību.Palīdz sakārtot ģimenes
attiecības, biznesu. (Iepriekš pieteikties pa t.26499913)
19.10.10.30 Lielais Meditāciju aplis. Vada Reiki meistars
Oļegs Demidovs.
25.10 „AKVILONAS“ 3.kursa nod. „Darbs ar zemapziņas
programmām“Inta Zaļkalna
26.10 pl. 9.00 „AKVILONAS“ 1. kursa nodarbība.
28.10 . Dziednieka Dmitrija Guļajeva pieņemšana. Pl.18.00 –
Mantru meditācija. Ieeja par ziedojumiem.
Trešdienās pie mums var iegādāties Latvijas firmu „ESSAULE“,“DUO AG“ dziednieciskās eļļas,„PLANTA“attīrošos
pēdu plāksterus, arī firmu „AMWAY“, „NEWAYS“ produkciju.
Var pasūtīt produkciju. Tālrunis pasūtījumiem: 26386251
(Daina)
„AURAS“ informācija pieejama mūsu mājaslapā:
http://centrsaura.wix.com/aura
Par ierosinājumiem varat rakstīt arī uz e-pastu:
centrs.aura@inbox.lv
vai zvanīt: t.: 22319558, 26386251, 29193931.
Laipni gaidām mūsu centrā!

KOKNESES
KOKNESES NOVADA
NOVADA VĒSTIS
VĒSTIS

Kultūras pasākumu plāns
20.
septembrī
plkst. 17.00

Aizkraukles Tautas teātra izrāde Nila Saimona komēdija
“BASĀM KĀJĀM PA PARKU...”
Ieeja par ziedojumiem.

Kokneses
kultūras
namā

23.
septembrī
plkst. 17.00

Rudens saulgrieži.

Kokneses
pilsdrupās

3. oktobrī
plkst. 19.00

Grupas “BALTIE LĀČI”
jaunā koncertprogramma.

Kokneses
kultūras
namā

Mazo talantu atrastuves
18. oktobrī
“Kokneses novada KNĪPA UN KNAUĶIS”
plkst. 13.00
noslēguma pasākums.

24. oktobrī
plkst. 19.00

Kokneses
kultūras
namā

30. oktobrī
plkst. 18.00

Veļu vakars.

Kokneses
pilsdrupās

ATPŪTAS VAKARS
kopā ar “Latvijas Šlāgeraptaujas 2014”
16.
uzvarētājiem - grupu “GINC UN ES”.
novembrī
Ieeja: 4 euro, pasākuma dienā 5 euro. Biļešu
plkst. 21.00
iepriekšpārdošana un galdiņu
rezervēšana kultūras namā.

Kokneses
kultūras
namā

27.
novembrī
plkst. 18.00

Seno ziņģu vakars.

Kokneses
kultūras
namā

11.,18.
decembrī
plkst. 18.00

Ziemassvētku darbnīcas.

Kokneses
kultūras
namā

Trīs saujas vasaras, dzimtenes
vasaras,
Dodiet man līdzi, kad šīsaule riet.
/Ā.Elksne/
Kokneses novada
Dzimtsarakstu nodaļā jūlijā
reģistrēti mirušie:
Sandra Grīnberga (1960.)
Vladislavs Bite (1936.)
Inga Jemeļjanova (1944.)
Donats Beinarovičs (1937.)
Gunta Lutinska (1957.)
Inta Veigule (1958.)
Kokneses novada
Dzimtsarakstu nodaļā augustā
reģistrēti mirušie:
Gaļina Kočergina (1952.)
Jānis Parols (1925.)
Modris Kūlmanis (1962.)
Vilhelmīne Krēsliņa (1938.)
Jānis Sīpols (1943.)
Izsakām līdzjūtību
tuviniekiem.

Savās mājās, savā tēvijā

Kokneses
kultūras
namā

Muzikāla programma
“VIŅŠ UN VIŅA”.
Viņš - franču saksofonists,
komponists Freds Ormēns.
Viņa - latviešu saksofoniste Ilze Lejiņa.
Ieeja: 4 euro; pensionāriem 3
euro;skolniekiem 2 euro.

PIEMINĀM AIZSAULĒ
AIZGĀJUŠOS
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LĪDZJŪTĪBAS
Kā pelēks laukakmens
Bijis ir mūžs,
Kam dārga šī
Zeme un ļaudis.
/K.Apškrūma/
Izsakām līdzjūtību
Jāņa Paroļa
tuviniekiem,
viņu mūžības ceļā pavadot.

Šodien, liekas, pagātne mūs
ar savu straujo dzīves ritmu vairs
neskar. Tomēr, cilvēku atmiņā viss
saglabājas. Arī vēsturiskā akcija
„Baltijas ceļš”, kas ir bijis kā spožs
un neaizmirstams mirklis. 1989.
gada 23.augustā akcijā piedalījās
apmēram divi miljoni Baltijas valstu iedzīvotāju un izveidoja 600
km garu „dzīvo ķēdi”.
Ir pagājuši 25 gadi. Tā atcerei Madonā 23. augustā sapulcējās senioru kori no visas Latvijas,

kopumā 41 koris. Šajos Latvijas
senioru koru svētkos „Savās mājās, savā tēvijā” piedalījāmies arī
mēs, jauktais koris „Labākie gadi”.
Koncertprogrammā bija izvēlētas
sirsnīgas, melodiskas kora dziesmas. Lietainajā Madonas estrādē
daudzbalsīgais kopkoris skanēja
vareni, lietus nespēja neko iztraucēt. Svētkos piedalījās arī divi
pūtēju orķestri un Madonas novada tautas deju kolektīvi. Koncerta noslēgumā aizdedza atceres
ugunskuru. Dziedātāji, ietverot

Kokneses pagasta pensionāri aicināti
iegādāties biļetes (cena 12 eiro) uz
Latvijas valsts svētku koncertu 12. novembrī
pulksten 19 Rēzeknē, GORS koncertzālē.
Interesēties pie Maritas Radvilas vai Janīnas Zunes.

visu estrādi, sadevušies rokās, veidoja dziesmotu apli. Atkal skanēja
dziesmas, jo arī dziesmas ceļš ir
kā gara, gara tēva josta, kuras iesākumu nevar saredzēt, kuru pūrā
nevar salocīt, kuras melodijās un
vārdos tautas tikumi ievīti, dzīves
gudrība iedziedāta.
Paldies mūsu kora vadītājai Silvijai Cīrulei, kura mūsu korim iemācīja šīs skaistās melodijas.
Olita Upmale,
senioru kora ”Labākie gadi”
vecākā

Veicam visa veida
celtniecības un
remontdarbus.
T. 26029033

Daugavas Vanagi Latvijā
Kokneses nodaļa
Zied Māte asarās un rozēs,
Kad viņas ceļš
Ir nostaigāts.
/K.Apškrūma/
Izsakām līdzjūtību
piederīgajiem,
Annu Degtjarevu
Aizsaulē pavadot.
Bebru pagasta pensionāru
padome „Mārtiņroze”
Koks nezina, kad vētrā tas lūzīs,
Ne cilvēka sirds, kad pukstēt tā stās.
Izsakām līdzjūtību
Ilzei Pabērzai,
tuvu cilvēku zaudējot.

Liec, Laimīte, baltu ziedu
Mazajā rociņā Lai ir balta tā dzīvīte,
Kura būs jādzīvo.
Kokneses novada Dzimtsarakstu nodaļā
jūLijā reģistrēti seši jaundzimušie:
Leo, Valters, Domeniks, Marta, Edgars, Kristaps.

Pļaujam zāli ar
trimmeriem, krūmus ar
krūmgriežiem un zāģiem,
griežam dzīvžogus,
tīram stigas, pļavas, utt.,
sakopjam teritorijas.

augustā reģistrēts viens jaundzimušais: Ivita.
Sirsnīgi sveicam bērniņu vecākus un vecvecākus!

T. 28281515

Bebru pagasta pārvaldes
darbinieki

Aicinājums piedalīties
ziedojumu vākšanas akcijā
Latvijas Sarkanā Krusta (LSK)
Aizkraukles komitejas
Kokneses nodaļas biedri aicina atsaukties
brīvprātīgos, kuri 12. septembrī
dotos uz Rīgu un piedalītos akcijā ar mērķi vākt
ziedojumus Kokneses novada ģimenēm ar bērniem.

Kokneses novada
Dzimtsarakstu
nodaļā jūLijā
reģistrētas 15 laulības
13 – Dzimtsarakstu nodaļā;
2 – Kokneses ev. lut. draudzē.
un augustā
reģistrētas 15 laulības
12 – Dzimtsarakstu nodaļā;
2 – Kokneses ev. lut. draudzē;
1 – Kokneses Romas katoļu draudzē.
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Donoru diena
Vecbebros
17. septembrī no
pulksten 10 līdz 13
Vecbebru Profesionālās
un vispārizglītojošās
internātvidusskolas telpās
Valsts asins donoru centrs
rīko donoru dienu.

