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

Esiet sveicināti
2010. gada
sniegotajā janvārī!
Atkal mēs esam jauna ceļa sākumā. Zie-
massvētkos un Jaunajā gadā izteiktie lai-
mes vēlējumi par sevi atgādina saņem-
tajās apsveikuma atklātnītēs, e-pasta 
vēstulēs, sirsnīgi pasacītos vārdos viens 
otram, kas mudina pasmaidīt un noticēt, 
ka tieši šis gads atnesīs vairāk saulainu 
brīžu. Šis ir brīnišķīgs jauno aizsākumu 
mēnesis, kad varam uzdot toni visam 
gadam. Jaunais gads nesolās būt viegls, 
bet, kā jau tīģera gadā – būsim spēcīgi 
un izveicīgi kā tīģeri, un galvenokārt 
vēlam veselību, tad arī viss pārējais būs 
sasniedzams!

Esam sagaidījuši īstu ziemu ar kupe-
nām un aizputinātiem ceļiem, salu, kam 
labpatīk reizēm spalgāk iekniebt vaigos. 
No sirds ziemas priekus izbauda bērni, 
laižoties no kalna ar ragutiņām, bet sētā 
sveicienu māj omulīgs sniega vīrs.

Sākot jaunu gada gājumu, šajā avīzes 
numurā vēl atskatāmies uz nozīmīgāka-
jiem notikumiem Kokneses novadā 2009. 
gadā. Tāpat kā mums katram atmiņās 
dzīvos kāds neaizmirstams sauleslēkts 
vai sirdī izlolots cerību piepildījums. 
Lai arī šajā gadā mums nākas piedzīvot 
skaistus notikumus, lai netrūkst iedves-
mas un spēka paveikt lielus darbus! 

Esiet stipri savās domās un laimīgi 
savās mājās!

Anita Šmite, Sarmīte Rode

Rod pRieku sev, pRieku dāvājot citiem
Ziemassvētku gaidīšanas laikā tik ļoti 

ilgojamies piedzīvot brīnumu, to sajūtu, kad 
mūs atceras un esam kādam vajadzīgi. Beb-
ros daudzās ģimenēs negaidītu svētku pār-
steigumu dāvāja pieci jauni, enerģiski cilvē-
ki: Daiga Andersone, Juris Riekstiņš, Lāsma 
Riekstiņa, Jānis Kalniņš un Irita Riekstiņa. 
Viņi ir ne tikai kompānijas Winalite neatka-
rīgie eksperti, kas īsteno Winalite mērķi, pie-
dāvāt cilvēkiem modernu, kvalitatīvu veselī-
bai un videi draudzīgu produktu grupu, bet ir 
arī draugi un domubiedri. Jau vairākus gadus 
jauniešus vieno kopīga vēlme – pēc savām ie-
spējām un sirdsdegsmes palīdzēt un ieprieci-
nāt svētkos bērnus, tos, kurus skārusi slimība, 
vecus un vientuļus cilvēkus. 

Apciemo bērnus Aizkraukles slimnīcā
Tiekoties ar Daigu Andersoni, uzzināju, 

ka pirms diviem gadiem, kad Ziemassvētku 
laikā slimnīcā Aizkrauklē ar dēliņu nokļuvusi 
Lāsma Riekstiņa, Daiga ar draugiem nolēmu-
si apciemot gan Lāsmu ar dēliņu, gan pārējos 
mazos slimnieciņus. Jaunieši sarūpēja mazas 
dāvaniņas, un Ziemassvētku vecītis kopā ar 
Lapsiņu devās ceļā, sagādājot slimnīcas bērnu 
nodaļas iemītniekiem necerētu pārsteigumu. 

Sagādā saldumu paciņas 2009. gadā dzi-
mušajiem bērniņiem

Jau mēnesi pirms Ziemassvētkiem jau-
nieši sāka gatavot paciņas. 

Uzzinot, ka Kokneses novadā saldumu pa-
ciņas Ziemassvētkos saņems bērni, sākot tikai 
no viena gada vecuma, ne tā kā tas bija pierasts 
Bebros, Daiga un Juris, kuru ģimenē 2009.gada 
janvārī piedzima meitiņa Estere, nolēma visiem 
2009.gadā dzimušajiem 19 bērniem sagādāt 
saldumu paciņas, kuras visjaunākie bebrēnieši 
saņēma kopā ar pārējiem pirms-
skolas vecuma bērniem, kas 
neapmeklē bērnudārzu, Ziemas-
svētku pasākumā PII „”Bitīte”. 
Pie pagasta sociālās darbinie-
ces Daiga noskaidroja pagastā 
dzīvojošos bērnus invalīdus un 
vientuļos pensionārus, kuriem 
arī jaunieši sarūpēja saldumu pa-
ciņas. „Visjaukākais bija paciņu 
iesaiņošanas process, katrai pa-
ciņai pievienojām Ziemassvētku 
vēlējumu”, atceras Daiga. Ar so-
ciālās darbinieces Antras Ķime-
nes un policista Viktora Bešme-
nova palīdzību paciņas aizceļoja 
pie adresātiem.

Pie durvīm
Ziemassvētku vecītis!
 Ar to vēl labie darbi ne-

beidzās! Otrajos Ziemassvēt-

kos pie daudzām ģimenēm Bebros, kurās 
aug bērni pie durvīm klauvēja Ziemassvētku 
vecītis un lidojoša Gotiņa. Ziemassvētkus 
vecītis dāsni vēra vaļā smago dāvanu maisu 
un katrs – gan bērns, gan pieaugušais – pēc 
norunāta Ziemassvētku dzejolīša saņēma dā-
vaniņu. Ziemassvētku vecītis apciemoja ne 
tikai bērnus Bebros, bet devās arī uz Iršiem 
un Pļaviņām, apdāvinot radu, draugu un pa-
ziņu bērnus. Pirms diviem gadiem bērni raks-
tīja vēstules Ziemassvētku vecītim par to, ko 
vēlētos saņemt un Ziemassvētku vecītis to arī 
katram atnesis. „No svētkiem esam guvuši 
tik daudz pozitīvu emociju, prieka vitamīnu 
devu, ka mums pietiks visam gadam”, savu 
domubiedru vārdā atzīst Daiga Andersone. 
Viņa ir pārliecināta, ka Bebros ir noteikti 
daudz vairāk cilvēku, kuri varētu svētkos da-
līties ar citiem. „Mēs bijām ne tikai devēji, 
bet arī saņēmēji. Es to izjūtu kā savu sūtību, 
palīdzēt citiem, cik tas ir manos spēkos”, ar 
gandarījumu saka Daiga. 

Vai arī Daigu bērnībā apciemoja Zie-
massvētku vecītis? „Jā, apciemoja gan! 
Parasti tas notika Vecgada vakarā. Atminos 
to brīnumaino sajūtu, kad pār slieksni nāca 
Salatētis ,un mēs visi bijām lielā brīnuma 
gaidās.” 

Pavisam nesen draugi un tuvinieki sveica 
Daigas un Jura meitiņu Esteri pirmā gadiņa 
dzimšanas dienā. Daiga ir atsākusi darbu par 
latviešu valodas un literatūras skolotāju Beb-
ru vispārizglītojošā internātpamatskolā. 

Lai Daigai un Jurim, Lāsmai un Jānim, 
Iritai 2010. gadā tāpat kā no Ziemassvētku 
vecīša maisa izbirst prieks, lai katra jauna 
diena nāk kā cerība, kā solījums!

Sarmīte Rode
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2009. gada 30. decembra
KoKneses novada
domeS Sēdē nolēmA:

1. Izstrādāt tāmi telpu remontam Kokne-
ses novada Dzimtsarakstu nodaļā. 

2. Kultūras darba organizēšanai un ko-
ordinēšanai Kokneses novadā izveidot darba 
grupu sekojošā sastāvā:

2.1. Lauma Āre – novada domes deputāte;
2.2. Daina Liepiņa –  p/a „Kokneses tū-

risma centrs” direktore;
2.3. Sarmīte Rode – kultūras darba orga-

nizatore Bebru pagastā;
2.4. Inguna Strazdiņa – Kokneses kultū-

ras nama direktore;
2.5. Rudīte Vaivode – kultūras darba or-

ganizatore Iršu pagastā.
3. Papildināt programmu kultūras darba 

organizēšanai Kokneses novadā un atkārtoti to 
iesniegt apstiprināšanai februāra domes sēdē.

4. Piedalīties Aizkraukles sporta skolas 
funkciju īstenošanā un slēgt deliģēšanas  lī-
gumu ar Aizkraukles novada domi. Noteikt 
līguma darbības laiku līdz 2010. gada 31. 
decembrim.

5. Ar 2010. gada 1. februāri Kokneses 
novada domē izveidot attīstības nodaļu.

5.1.  Ar 2010. gada 1. februāri likvidēt 
zemes ierīkotāja štata vienību Kokneses no-
vada domē.

5.2. Izsludināt pretendentu pieteikšanos 
uz attīstības nodaļas vadītāja amatu un ne-
kustamā īpašuma speciālista amatu.

6. Jautājumu par Kokneses novada attīstības 
programmas izstrādes uzsākšanu un Kokneses 
novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākša-
nu izskatīt 2010. gada februāra domes sēdē.

7. Uzdot pašvaldības aģentūras “Kokne-
ses tūrisma centrs” direktorei Dainai Liepiņai 
līdz 2010. gada 15. februārim sagatavot tūris-
ma centra attīstības programmu.

8. Pagarināt darba līgumu ar pašvaldības 
aģentūras “Kokneses tūrisma centrs” direkto-
ri D. Liepiņu uz nenoteiktu laiku.

9. Uzaicināt uz 2010. gada janvāra domes 
sēdi Vecbebru profesionāli tehniskās vidus-
skolas direktoru J. Bakmani, lai iepazītos ar 
viņa koncepciju par skolas attīstību.

9.1. Jautājuma risināšanai izveidot darba 
grupu sekojošā sastāvā:

9.1.1. Kokneses novada domes deputāti: 
Lauma Āre, Mudīte Auliņa, Dagmāra Isaje-
va, Gaļina Kraukle,  Māris Reinbergs, Dainis 
Vingris, Imants Balodis, Viesturs Cīrulis, Jā-
nis Dzenis, Gita Rūtiņa.

9.1.2. Vecbebru profesionālās vidussko-
las darba grupa.

9.2. Lūgt Vecbebru profesionālās vidussko-
las administrāciju skolas darba grupā iekļaut 
Bebru pagasta pārvaldes vadītāju Ilzi Pabērzu.

10. Par Kokneses apvienotās pašvaldī-
bu būvvaldes vadītāju-būvinspektoru (kods 
1223 01) ar 2010. gada 1. janvāri apstiprināt 

Janu KoRolU, līdzšinējo Aizkraukles ra-
jona pašvaldību būvvaldes vadītāju.

10.1. Par būvvaldes arhitektu uz 0,8 slo-
dzi apstiprināt  arhitekti Guntu Kursīti, līdz-
šinējo Aizkraukles rajona pašvaldību būvval-
des arhitektu.

10.2. Par teritorijas plānotāju-lietvedi ap-
stiprināt lauru Kļučinu.

11. Izveidot būvobjektu pieņemšanas ko-
misiju sekojošā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs 
Jans Korols – būvinspektors – būvval-

des vadītājs (kontroles apliecība Nr. 48)
Komisijas locekļi
Gunta Kursīte – arhitekte (sertifikāts Nr. 

10-0369)
Pasūtītājs (būvētājs) vai tā pilnvarots 

pārstāvis (pēc apliecinājuma par būves gata-
vību ekspluatācijai)

Būvprojekta autors (ja objektā nav 
veikta autoruzraudzība saskaņā ar Vispārīgo 
būvnoteikumu 161. punktu vai ja tas ir arhi-
tektūras konkursa projekts).

11.1. Komisijas parakstīto aktu (izņemot 
aktu par individuālo būvniecību) piecu darb-
dienu laikā apstiprina tā pašvaldība, kuras te-
ritorijā objekts pieņemts ekspluatācijā.

11.2. Aktu par individuālo būvniecību 
(ģimenes mājas, saimniecības ēkas, dzīvokļu 
pārplānošana, garāžas, siltumnīcas, zemnieku 
saimniecības šķūnis, pagrabs, pirts un tam līdzī-
gie) piecu darba dienu laikā apstiprina Kokneses 
apvienotās pašvaldību būvvaldes vadītājs.

12. Ar 2010. gada 1. janvāri izveidot 
Kokneses novada domes iestādi – Ģimenes 
krīzes centrs “dzeguzīte”, kura ir bērnu na-
ma-patversmes “Dzeguzīte” saistību un tiesī-
bu pārņēmēja.

 12.1. Par Kokneses novada Ģime-
nes krīzes centra “Dzeguzīte” direktori ap-
stiprināt Ingu ĶIeĢelI, līdzšinējo bērnu 
nama-patversmes “Dzeguzīte” direktori.

13. Piekrist, ka Vecbebru muižas apbūve 
ar parku Bebru pagastā, kurā ietilpst Kokneses 
novada domei piederošie nekustamie īpašumi 
ar kadastra Nr. 3246 006 0193; 3246 006 0224 
un 3246 006  0310, tiek iekļauta Valsts aizsar-
gājamo kultūras pieminekļu sarakstā.

14. Meklēt pagaidu risinājumu, lai sa-
kārtotu apgaismojumu un ielu segumu pie 
pirmsskolas izglītības iestādes „Gundega”.

15. Nesamazināt nomas maksu par zemes 
gabala 10 kvadrātmetru platībā un ūdenstor-
ņa atsevišķas daļas iznomāšanu SIA „Lat-
vijas Mobilais Telefons” publiskā mobilo 
elektronisko sakaru bāzes tīkla vajadzībām 
Kokneses novada Bebru pagastā.

16. Apstiprināt Nolikumu par vecāku da-
lības maksu Kokneses mūzikas skolā (ar noli-
kumu var iepazīties Kokneses mūzikas skolā).

17. Uzdot Kokneses speciālās internāt-
pamatskolas – attīstības centra direktorei 
Dagmārai Isajevai LR likumdošanā noteiktā 
kārtībā risināt jautājumu par braukšanas iz-
devumu segšanu skolēniem no attiecīgās paš-

valdības budžeta.
18. Pārreģistrēt bieži sastopamo derīgo 

izrakteņu ieguves atļauju Nr. 1 uz a/s “Latvi-
jas autoceļu uzturētājs” smilts ieguvei atradnē 
“Brencēni” Bebru pagastā Kokneses novadā.

19. Piekrist, ka SIA “Rīgas kombinētās 
lopbarības rūpnīca”, reģ. Nr. 50003000451, 
Gaujas iela 5a, Rīga, veic izbraukuma tirdz-
niecību ar visa veida kombinēto spēkbarību, 
izejvielām, vitamīniem, barību suņiem no 
automašīnas vienu reizi mēnesī pa maršrutu: 
Koknese, Bormaņi, Irši.

20. Piekrist, ka individuālā darba veicējs 
Ivans Burikins, dzīvojošs 1. Maija ielā, Ai-
viekstes pagastā, Pļaviņu novadā veic izbrau-
kuma tirdzniecību ar pārtikas un rūpniecības 
precēm no automašīnas Mercedes Benz ar 
valsts Nr. GL4605 Kokneses novadā:

- otrdienās – Ratnicēnu ciems  Kokneses 
pagastā;

- otrdienās – Ozoli Bebru pagastā;
- piektdienās – Rēcijas, Vecsiljāņi  Bebru 

pagastā.
21. 2010. gada pašvaldības budžetā ie-

plānot 250,- Ls (divi simti piecdesmit latus), 
lai nodrošinātu Latvijas Sarkanā Krusta Aiz-
kraukles komitejas darbību.

Kokneses novada domes sekretāre
dzintra Krišāne

„Latvenergo” dāvinājums 
trūcīgajām ģimenēm
Kokneses novada Sociālais dienests in-

formē, ka Kokneses novads dāvinājumā no 
AS „Latvenergo” ir saņēmis 123 dāvanu kar-
tes „Elektrības norēķinu kartes – 500 kWh”.

Šīs dāvanu kartes tiks nodotas trūcīgajām 
mājsaimniecībām, kurās lieto AS „Latvener-
go” piegādāto elektroenerģiju, šādā secībā:

1. garantētā minimālā ienākuma pabalsta 
saņēmēju mājsaimniecībām;

2. trūcīgo ģimeņu ar bērniem mājsaimnie-
cībām (viena karte vienai mājsaimniecībai).

Trūcīgās ģimenes dāvanu kartes var sa-
ņemt Kokneses novada Sociālajā dienestā, 
Melioratoru ielā 1.

Bebru pagastā iedzīvotāji dāvanu kartes va-
rēs saņemt 19. janvārī, Bebru pagasta pārvaldē. 
Iršu pagastā iedzīvotāji varēs saņemt dāvanu 
kartes 26. janvārī, Iršu pagasta pārvaldē. 

Saņemt dāvanu karti ir jāierodas tam ģi-
menes loceklim, kuram ir noslēgts līgums ar 
„Latvenergo” par elektroenerģijas piegādi. 
Līdzi jāņem:

• Personu apliecinošs dokuments (pase);
• Izziņa par trūcīgas ģimenes statusu (ja 

izziņas nav, tad sociālajā dienestā aizpilda iz-
tikas līdzekļu deklarāciju par trūcīgas ģime-
nes statusa piešķiršanu);

• „Latvenergo” līgumu;
• Pēdējo maksājuma kvīti un vienu tukšu 

kvīti. Baiba Tālmane,
Sociālā dienesta vadītāja
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Kokneses  novada dome 
izsludina pretendentu 
pieteikšanos sekojošiem 
amatiem:

1) attīstības nodaļas vadītājs:
2) nekustamā īpašuma speciālists.

Prasības attīstības nodaļas vadītājam:
1) augstākā izglītība (vadības jautāju-

mos, jurista, ekonomista, arhitekta, vides 
speciālista );

2) labas vismaz 2 svešvalodu zināšanas 
(obligātas – angļu valodas zināšanas);

3) pieredze projektu pieteikumu sagata-
vošanā un projektu ieviešanā vai ieviešanas 
koordinēšanā (prioritāte – pieredze ES vai 
citu starptautisku projektu ieviešanā);

4) vēlama pieredze darbā ar ārvalstīm vai 
starptautiskām organizācijām;

5) vēlama pieredze attīstības plānošanas 
dokumentu (arī teritoriālplānojuma) izstrādē;

6) vēlama pieredze darbā pašvaldībās vai 
valsts pārvaldē, vai sadarbībā ar tām;

7) vēlama pieredze kolektīva vadīšanā;
8) labas organizatora un komunikācijas 

prasmes;

9) labas iemaņas darbā ar datoru;
10) zināšanas lietvedībā;
11) vēlama B kategorijas autovadītāja 

apliecība

Prasības nekustamā īpašuma speciālistam:
1) augstākā izglītība (vēlams  teritorijas 

plānotāja, arhitekta, zemes ierīkotāja specia-
litātē);

2) pieredze darbā pašvaldībā vai citās 
institūcijās darbā ar teritorijas plānošanu un 
nekustamo īpašumu;

3) labas organizatora un komunikācijas 
prasmes;

4) labas iemaņas darbā ar datoru;
5) zināšanas lietvedībā;
6) vēlama B kategorijas  autovadītāja ap-

liecība;
7) vēlamas svešvalodu zināšanas.

CV un motivācijas vēstuli līdz 22. jan-
vārim jāiesniedz Koknese novada domes 
kancelejā Melioratoru ielā Nr. 1, Kokneses 
pagastā.

Papildus informāciju var saņemt pa tālru-
ni 65133630  (domes sekretāre Dz. Krišāne).

KoKneses novada dome
Melioratoru iela 1, Koknese, LV-5113, Latvija, 

+371 65133630, fakss+371 65133631, 
e-pasts: pp@koknese.apollo.lv, reģ. Nr. 

90000043494

Kokneses novada Kokneses pagastā
 2009. gada 16. decembrī

VIenošAnāS PAR eIRoPAS 
ReĢIonālāS ATTīSTīBAS 

fondA PRoJeKTA 
īSTenošAnU

nR.2009/0313/3dP/3.1.3.3.1/09/IPIA/VIAA/019

Š. g. 16. decembrī, Kokneses novada 
dome un Valsts izglītības attīstības aģentūra 
noslēdz vienošanos par projekta – darbības 
programmas „Infrastruktūra un pakalpoju-
mi” papildinājuma 3.1.3.3.1. apakšaktivitātes 
„Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras 
un aprīkojuma uzlabošana”  ietvaros Finan-
sējuma saņēmēja sagatavotā un iesniegtā pro-
jekta iesnieguma „Kokneses novada Kokne-
ses speciālās internātpamatskolas – attīstības 
centra telpu, infrastruktūras un inženierko-
munikāciju renovācija” veikšanu.

  

Projekta kopējās  attiecināmās izmaksas 
– 98 392 ls, 

ERAF finansējums – 83 633 Ls
Kokneses novada domes finansējums- 

14 759 Ls

Projekta ietvaros tiks veikta Kokneses 
speciālās internātpamatskolas – attīstības 
centra telpu renovācija.

Sīkākai informācijai lūdzam kontaktēties 
ar domes izpilddirektoru  Jāzepu Baltmani

Tel. 65135644, mob.26435216
e-pasts: baltmanis@inbox.lv

PROJEKTU „KOKNESES NOVADA 
KOKNESES SPECIĀLĀS INTERNĀTPA-
MATSKOLAS – ATTĪSTĪBAS CENTRA 
TELPU, INFRASTRUKTŪRAS UN INŽE-
NIERKOMUNIKĀCIJU RENOVĀCIJA’’ NR. 
2009/0313/3DP/3.1.3.3.1/09/IPIA/VIAA/019 
LīDZFINANSē EIROPAS  SAVIENīBA.

FINANSēJUMA SAņēMēJS Šī PRO-
JEKTA IETVAROS IR KOKNESES NOVA-
DA DOME.

PROJEKTA ADMINISTRATīVĀS, FI-
NANŠU UN TEHNISKĀS VADīBAS UZ-
RAUDZīBU  NODROŠINA VALSTS IZ-
GLīTīBAS ATTīSTīBAS AĢENTūRA. 

Veiktas izmaiņas 
Veselības inspekcijas 
kontroles pārValdes 

uzraudzības 
un kontroles 

pamatteritoriju 
sadalījumā

Veselības inspekcija (turpmāk – Inspekci-
ja) informē, ka no 2010. gada 4. janvāra ir veik-
tas izmaiņas Kontroles pārvaldes uzraudzī-
bas un kontroles pamatteritoriju sadalījumā: 
Zemgales kontroles nodaļas uzraudzības un 
kontroles pamatteritorijai no Latgales kon-
troles nodaļas uzraudzības un kontroles pa-
matteritorijas ir pievienoti Aizkraukles no-
vads, Jaunjelgavas novads, Kokneses novads, 
Neretas novads, Pļaviņu novads un Skrīveru 
novads.

Minēto novadu iedzīvotāji ir aicināti 
griezties Zemgales kontroles nodaļā  Zemga-
les prospektā 3, Jelgavā. Tālrunis informāci-
jai: 63020038, e-pasts: zemgale@vi.gov.lv  

Tāpat Veselības inspekcija turpinās ap-
meklētāju pieņemšanu  Aizkraukles nova-
da domes telpās Lāčplēša ielā 1a. Mainīts 
ir tikai pieņemšanas darba laiks – apmek-
lētāji tiks gaidīti vienu reizi mēnesī, pir-
majā mēneša pirmdienā no plkst. 11.00. 
līdz 15.00. 

Reģionālās kontroles nodaļās iedzīvo-
tājiem ir iespēja vērsties ar iesniegumiem 
par Inspekcijas kompetences jomām: medi-
cīniskās aprūpes un darbspējas ekspertīzes 
kvalitāti, veselības aprūpes pakalpojumu 
pieejamību, epidemioloģisko drošību, vides 
higiēnu, dzeramā ūdens, trokšņu, kosmētikas 
līdzekļu, ķīmisko vielu un produktu uzrau-
dzību, kā arī zāļu kontroli. 

Inspekcijas reģionālās kontroles noda-
ļa sniedz arī publiskos pakalpojumus (tai 
skaitā maksas pakalpojumus), piemēram, 
normatīvajos aktos noteiktos gadījumos 
vai pēc fiziskas vai juridiskas personas 
pieprasījuma novērtē būvprojektu un da-
žādu objektu atbilstību higiēnas prasībām, 
sniedz higiēniskās novērtēšanas atzinumu, 
kā arī izvērtē ķīmisko vielu riskus cilvēka 
veselībai,  organizē laboratoriskos izmek-
lējumus un mērījumus, sniedz atzinumu 
par to rezultātiem u.c. 

Plašāku informāciju par Veselības in-
spekcijas funkcijām un publiskajiem pakal-
pojumiem lūdzu skatīt Veselības inspekcijas 
mājas lapā: www.vi.gov.lv

Informāciju sagatavoja:
Veselības inspekcijas 

Komunikācijas nodaļas
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Ieva Raboviča
E-pasts: ieva.rabovica@vi.gov.lv

 
Ieguldījums Tavā nākotnē!
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ESF projEktS 
“AtbAlsts vispārējās 
izglītībAs pedAgogu 

nodrošināšAnAi 
prioritārAjos 

mācību priekšmetos”
(Vien.nr. 2008/0001/1dP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002)

Jau trešo mācību gadu Kokneses no-
vada svešvalodu un dabaszinātņu mācību 
priekšmetu skolotāji piedalās ESF projektā 
“Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu no-
drošināšanai prioritārajos mācību priekšme-
tos”. Projekts piedāvā skolotājiem iespēju 
saņemt mērķstipendiju no Ls 65 līdz Ls 150 
mēnesī sava mācību priekšmeta mācīšanas 
kvalitātes uzlabošanai. Iespēja pretendēt uz 
mērķstipendijas saņemšanu tika piedāvāta 
pedagogiem, kuri vispārējās izglītības iestā-
des 7. - 12. klasē vai profesionālās izglītības 
iestādē māca kādu no prioritārajiem mācību 
priekšmetiem 9 – 21 kontaktstundas nedēļā. 
Mērķstipendijas lielums ir atkarīgs no kon-
taktstundu skaita. 

Lai iegūtu mērķstipendiju, skolotāji pie-
dalījās atlases konkursā, jo pretendentu skaits 
bija lielāks nekā varēja saņemt stipendijas at-
bilstoši iedalītajai finansiālai kvotai. Pedagogi 
atlases komisijai iesniedza darba plānu, kurā 
jāatspoguļo uzdevumi 4 darbības virzienos:

1. metodiskais darbs – mācību priekšmeta 
mācību metodikas uzlabošana, jaunu mācību 
līdzekļu aprobācija izglītības iestādē, infor-
mācijas tehnoloģiju izmantošanas uzlabošana 
prioritāro mācību priekšmetu apguvē, mācību 
priekšmeta mācību metodikas uzlabošana;

2. konsultatīvais darbs – tematiskās kon-
sultācijas un pasākumu organizēšana izglīto-
jamiem, gūtās pieredzes nodošana attiecīgā 
mācību priekšmetā strādājošiem pedagogiem 
vai metodisko konsultāciju sniegšana jauna-
jiem pedagogiem;

3. izpratnes veicināšana par vienādām ie-
spējām izglītībā un karjerā un stereotipu mazi-
nāšana par dzimuma ietekmi profesijas izvēlē;

4. veicamie uzdevumi pēc izvēles – pēt-
niecības darba veikšana pedagoģijā vai izglī-
tības zinātnē, izglītojamo pētnieciskās dar-
bības vadība attiecīgajā mācību priekšmetā, 
prakses vadīšana topošajiem pedagogiem.

Skolotāji saka paldies kompetentajai 
projekta koordinatorei Ingrīdai Gailītei, kas 
gan pirms katras pieteikšanās mērķstipendiju 
konkursā, gan pirms pārskatu par paveikto 
iesniegšanas, katram skolotājam elektronis-
kā veidā izsūtīja informatīvu ziņojumu ar 
ieteikumiem un norādījumiem, kas jāievēro 
konkrētu uzdevumu izpildei. Skolotāji varē-
ja izmantot iespēju piedalīties projekta ko-
ordinatores Ingrīdas Gailītes 2008. gada 18. 

augustā organizētā seminārā, kā arī saņemt 
individuālas konsultācijas, kas daudziem 
skolotājiem palīdzēja noticēt savām spējām 
rakstīt projektu, papildus mērķtiecīgi darbo-
ties, apliecināt savas radošās spējas, saņemot 
par to atalgojumu. Visa projekta laikā koor-
dinatore Ingrīda Gailīte regulāri ir uzturējusi 
sakarus ar pedagogiem, izmantojot gan e-
pasta iespējas, gan tiekoties ar mērķstipendi-
ātiem klātienē, gan apmeklējot arī pedagogu 
organizētos ārpusklases pasākumus un piere-
dzes apmaiņas seminārus I.Gaiša Kokneses 
vidusskolā un Bebru vispārizglītojošā inter-
nātpamatskolā.

2007./08. m. g. maijā un jūnijā mērķsti-
pendijas ieguva 12 I. Gaiša Kokneses vidus-
skolas skolotāji, 1 skolotājs no Vecbebru pro-
fesionālās vidusskolas un 2 skolotāji no Bebru 
vispārizglītojošās pamatskolas. 2008./09. m. g. 
mērķstipendijas ieguva 11 skolotāji no I.Gaiša 
Kokneses vidusskolas, 2 skolotāji no Vec-
bebru profesionālās vidusskolas un 1 skolo-
tājs no Bebru vispārizglītojošās pamatskolas. 
2009./10. m. g. mērķstipendijas ieguva 10 sko-
lotāji no I. Gaiša Kokneses vidusskolas, 2 sko-
lotāji no Vecbebru profesionālās vidusskolas, 
2 skolotāji no Bebru vispārizglītojošās pamat-
skolas un 1 skolotājs no Bebru pamatskolas.

Par projekta laikā paveikto mācību procesa 
pilnveidē stāsta Kokneses novada pedagogi.

Svešvalodu skolotāja Lauma Āre kā ie-
guvumu, piedaloties mērķstipendiju konkur-
sā, atzīst kopīgi ar dabaszinību, svešvalodu 
un citu priekšmetu skolotājiem izveidoto 
datorklases izmantošanas grafiku, saņemto 
atbalstu no informātikas skolotājiem un ra-
dīto iespēju skolēniem apgūt svešvalodas, 
izmantojot interneta resursus un jaunākās 
tehnoloģijas. Skolēniem tiek dota iespēja 
veidot savas prezentācijas, parādīt tās ci-
tiem, mācīties uzstāties. Piedaloties mērķsti-
pendiju konkursā, ir izveidoti pārbaudes un 
olimpiādes darbi un, kopīgi ar skolas sveš-
valodu skolotājiem, organizēti pasākumi 
svešvalodu labākai un interesantākai apgu-
vei, organizētas individuālās konsultācijas 
skolēniem. Par mērķstipendijas līdzekļiem 
iegādātais portatīvais dators palīdz kvalita-
tīvāk sagatavoties un vadīt mācību stundas. 
Vācu valodas skolotāja Sarmīte Stepe priecā-
jas, ka projekta ietvaros skolēniem ir iespēja 
arī vācu valodas stundās strādāt datorklasē un 
izmantot interneta resursus gan veicot leksis-
ki gramatiskus vingrinājumus, gan veidojot 
pašiem savus darbus. Šajā mācību gadā 9. 
klases skolēni izstrādāja un prezentēja darbus 
par tēmu „Mana mīļākā nodarbošanās”, bet 
12. klases audzēkņi – par tēmu „Zaļi domāt 
– zaļi dzīvot”. Vecāko klašu skolēni veidoja 
arī animācijas un videofilmiņas „Es redzu pa-
sauli . . . acīm”. „Esmu gandarīta, ka skolēnu 
darbi ar katru gadu kļūst arvien interesantāki , 
un manāmi ir uzlabojusies prasme savu darbu 
prezentēt, atrast būtisko un to pateikt īsi un 
kodolīgi” – saka skolotāja. Pēc angļu valodas 
skolotājas Allas Tarasovas domām piedalī-
šanās projektā dod daudzveidīgas iespējas 
skolotājam vēl vairāk un daudzpusīgāk at-
tīstīt skolēnu radošās spējas, padziļināt viņu 
interesi par svešvalodu apguvi, piedaloties 

ārpusklases pasākumos un olimpiādēs. Sko-
lotājam tas ļauj izmantot dažādas modernās 
mācību metodes vielas sekmīgai apguvei, kā 
arī strādāt individuāli ar skolēnu, ņemot vērā 
katra bērna īpatnības.

Angļu valodas skolotāja Inguna Kalniņa 
saka tā: „Gadu mijā vēlamies sijāt – vērtības 
no sēnalām, patiesības no meliem. Nesen la-
sīju domu, ka meli ir slinkums: grūtību aiz-
segšana, izlikšanās, zināšanas iztēlošana tur, 
kur neko nezina, lai tikai nevajadzētu meklēt. 
Bet kā nekļūt slinkam, kā piespiesties turpi-
nāt meklēt? Tieši šeit es saskatu mūsu pro-
jekta jēgu un lielāko devumu – tas ir reāls 
atbalsts skolotāja motivācijas uzturēšanai, 
atbalsts skolotāja radošumam, atbalsts siste-
mātiskumam un pašdisciplīnas ievērošanai, 
un, protams, tas ir arī finansiāls atbalsts”. 

Angļu valodas skolotāja Inese Vancāne ir 
ļoti gandarīta par audzēkņu izdarīto projekta 
ietvaros. Paveiktais atkal un atkal pierāda, 
cik svarīgi ir dažādot mācīšanās un mācīša-
nas metodes. Ieguvēji ir gan audzēkņi, gan 
skolotāji. Tā ir lieliska iespēja katram piln-
veidot savas prasmes un veidot mūsdienīgu 
mācību stundu. Vislielāko gandarījumu snie-
dza audzēkņu prezentācijas „Mana mīļākā 
Latvijas prece”, kas tika veidotas atsaucoties 
uz Latvijas nacionālās izdevniecības „Žur-
nāls Santa” akciju – „Sasildīsim Latviju!” 
Lielu atsaucību un interesi guvušas projekta 
ietvaros organizētās tikšanās ar I. Gaiša Kok-
neses vidusskolas absolventiem.

Informātikas skolotāja Elvīra Broka 
atzīst, ka vislielāko gandarījumu sniegusi 
sadarbība ar svešvalodu un dabaszinātņu 
mācību priekšmetu skolotājiem informāci-
jas tehnoloģiju izmantošanas uzlabošanai. 
Skolotāja ir nodrošinājusi svešvalodu un 
dabaszinātņu priekšmetu stundu norisi da-
torklasē, sniedzot tehnisku un konsultatīvu 
atbalstu stundu laikā skolēniem un šo mācību 
priekšmetu skolotājiem. Skolotāji apguvuši 
jaunas tehnoloģijas, datorprogrammas, ku-
ras izmanto gan apmācošo, gan atbalsta, gan 
prezentācijas materiālu, gan testu, pārbaudes 
darbu izveidei. Plaši un mērķtiecīgi tiek strā-
dāts ar interneta resursiem, tajā daudzveidīgi 
iesaistot arī audzēkņus. Skolotāji sākuši vei-
dot mājas darbu organizācijas un pārbaudes 
darbu sistēmu elektroniskajā variantā. 

Bioloģijas skolotāja Irēna Ciša projek-
ta laikā ir pilnveidojusi pārbaudes darbu un 
skolēnu darba lapu izstrādes sistēmu, organi-
zējusi konsultācijas talantīgajiem skolēniem 
izaugsmes veicināšanai, gatavojoties olim-
piādei un konsultējusi 7. un 9. klašu skolēnus 
atbilstoši mācību tēmām pirms pārbaudes 
darbu veikšanas. Bioloģijas stundās datorkla-
sē 7. un 9. klašu skolēni meklēja informāciju 
internetā par jaunākajiem sasniegumiem bio-
loģijas nozarēs un iegūto informāciju prezen-
tēja klases auditorijai.

Ķīmijas skolotāja Ludmila Čudarāne pro-
jekta laikā ir uzlabojusi pārbaudes darbu un 
skolēnu darba lapu izstrādes sistēmu, organi-
zējusi konsultācijas talantīgajiem skolēniem, 
kuri piedalījās neklātienes ķīmijas konkursā, arī 
gatavojoties olimpiādei, izstrādājusi materiālus 
un sniegusi tematiskā konsultācijas 8.-9. klašu 
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Decembra pēdējā sestdienā senioru 
klubiņa „Pīlādzītis” padome ar novada 
domes atbalstu rīkoja ziemas saulgriežu 
svinības Kokneses kultūras namā kopā 
ar sirsnīgiem draugiem no Daudzevas un 
labajiem kaimiņiem bebrēniešiem. Pēc 
vakara vadītājas izsvērtajiem, uz pārdo-
mām rosinošiem ievadvārdiem, novada 
domes priekšsēdētāja Viestura Cīruļa svēt-
ku uzrunas un čaklo cienasta galda klājēju 
sveikšanas, zālē iebrāzās Ingunas Žogo-
tas vadītie ķekatnieki. Kas tik tur nebija! 
Velns un Nāve, Garā sieva un Mazais vī-
riņš, čigānietes, kaza, groziņš un vēl daudz 
citu maskotu ļaužu. Tie dziedāja, dejoja, 
aicināja uz dažādām rotaļām. Atsaucība 
bija liela, jo visiem gribējās izkustēties un 
pasmaidīt, tā nebeidzamā jautrībā nemanot 
paskrēja stundas…Kājas izlocīja visi, kas 
vien vēlējās un mājās devās priecīgi, svēt-
kos gūtās enerģijas uzlādēti. 

Paldies folkloras kopai „Urgas” par va-
kara raito norisi un svētku dalībniekiem par 
atsaucību!

Varbūt nākamgad senioru eglīte jārīko 

citā datumā – pirms vai pēc otrajiem Ziemas-
svētkiem, jo daudziem bija sabraukuši bērni 
un mazbērni, citi viesi un lielajā šķīdonī, kas 
pārklāja ielas, gribējās labāk palikt mājās tu-
vinieku vidū?

Vēlam visiem Jaunajā 2010. gadā veselī-
bu, izturību, dzīvotprieku!

Visu nakti sveces deg sidrabiņa lukturos,
Dieva dēli ceļu rāda saules meitas vedējiem!
                                                     (Latv. t. dz.)

„Pīlādzīša” padomes vārdā Ilga Sīle

Tuvākie klubiņa  „Pīlādzītis” pasākumi 
uz kuriem aicināti visi Kokneses novada se-
niori:

13. janvārī pl.11.30 Kokneses ģimenes 
atbalsta dienas centrā (Vērenes iela 1, vecā 
pasta ēka) tikšanās un pārrunas ar Lieni Bērz-
kalni, par to vai tiešām „Mūsdienās ir kaitīgs 
viss?” un zāļu tēju baudīšana!

27. janvārī pl. 11.30 tajā pašā vietā vin-
grināsim prātus atjautības spēlēs Irēnas Bon-
dares vadībā. Gaidīsim ikvienu!

23. decembrī, tad, kad citi bērni jau bija 
devušies skolēnu ziemas brīvdienās, folkloras 
kopas “Tīne” bērni devās uz netālo maiznīcu 
“Liepkalni”, kur piedalījās “Ziemassvētku 
piparkūku darbnīcās”.

Maizes ceptuve „Liepkalni” piedāvāja 
atcerēties laiku, kad Eiropā pirmo reizi no-
garšoja piparkūkas. To cepšanas tradīcijas 
aizsākās Dienvidvācijā un 15. gs. piparkūku 
cepēju meistarību jau vērtēja Piparkūku ce-
pēju ģilde!

Profesionālu meistaru vadībā maiznīca 
„Liepkalni” piedāvāja izrotāt dažādu formu pi-

parkūkas, izmantojot krāsainas glazūras.
Bērni gatavoja arī apsveikumus un mas-

kas, tas bija ļoti interesanti! Visi kopā ar ci-
tiem darbnīcu apmeklētājiem mēs arī gājām 
dažādās rotaļās un dejojām. Vairākas stundas 
visiem kopā pagāja nemanot! Katrs uz māju 
aizveda vairākas pašu apgleznotas piparkū-
kas, maskas un apsveikumus.

Paldies vecākiem, kas šajā ļoti sniegotajā 
dienā, bērnus aizveda ceļojumā pie Piparkū-
ku vīriņa!

I. Gaiša Kokneses vidusskolas folkloras 
kopas “Tīne” vadītāja, Inguna Žogota

skolēniem ar mācīšanās grūtībām. Strādājot 
ar vidusskolas jauno programmu dabaszinību 
priekšmetos, izstrādājusi darba lapas vidussko-
lēniem mācību filmu labākai izpratnei. Tiek vei-
doti arī alternatīvie temata noslēguma pārbaudes 
darbi 10. klasē. Katru gadu tiek vadīti vidussko-
lēnu zinātniski pētnieciskie darbi. 

Bioloģijas skolotāja Sandra Māliņa, patei-
coties projektam papildinājusi un izveidojusi 
būtiski nozīmīgu metodisko materiālu botā-
nikas un zooloģijas stundām, izstrādājusi pār-
baudes darbus un atbalsta materiālu tēmām, 
kuras ir skolēniem sarežģītākas un grūtāk 
apgūstamas gan vidusskolā, gan pamatskolā 
Sekmīgi norit pētnieciskais darbs jau no 7. 
klases, kuros audzēkņi iepazīstas gan ar pēt-
niecības metodēm, gan papildus gūst informā-
ciju, gan iepazīst Kokneses novada faunu un 
floru. Ir notikušas diskusijas par AIDS un citi 
ārpusstundu pasākumi, lai paplašinātu skolēnu 
redzesloku par konkrētām bioloģijas un vese-
lības tēmām. Augstus novērtējumus skolēni 
gūst gatavojot un prezentējot dažādas tēmas – 
vides aizsardzībā, sugu daudzveidībā.

Fizikas skolotāja ņina Kivleniece pro-
jekta ietvaros strādā pie praktisko darbu uz-
devumu un kontroldarbu veidošanas. 2010. 
gada 5. janvārī fizikas metodiskajā apvienībā 
uzstājās ar referātu „Praktisko darbu orga-
nizēšana un to vērtējums 10. klasē”. 2009. 
gada 1. un 2. decembrī skolotāja organizēja 
novada fizikas olimpiādi. 11 skolēni ir izvēlē-
jušies izstrādāt ZPD fizikā, tāpēc daudz laika 
paņem skolēnu konsultēšana.

Angļu valodas skolotāja Dzidra Žmuidene 
un matemātikas skolotāja Lidija Degtjareva 
pirmo gadu strādā projektā. Skolotājas stās-
ta, ka, iesaistoties šajā projektā, viņas varēja 
vairāk izpausties un dot ieguldījumu savu au-
dzēkņu izglītošanā. Skolēni, apgūstot angļu 
valodas un matemātikas prasmes un iemaņas, 
veica dažādus uzdevumus, piedalījās diskusi-
jās un izpētes darbā, apmeklēja konsultācijas 
un izstrādāja radošos darbus. Skolēnu labās at-
sauksmes par paveikto ir tiešs pierādījums tam, 
ka iesaistīšanās šajā projektā ir paaugstinājusi 
viņu apziņu, ka apgūt mācību priekšmetus 
daudzveidīgos veidos ir lietderīgi un noderīgi 
savu spēju izkopšanā un redzesloka paplašinā-
šanā. Audzēkņi izteica vēlēšanos arī turpmāk 
piedalīties līdzīgu uzdevumu veikšanā. „Esam 
ieinteresējušas savus skolēnus darboties arī 
virtuālajā pasaulē, lai sazinātos, veiktu radošos 
uzdevumus un saņemtu atbildes uz dažādiem 
jautājumiem” - saka skolotājas. Tāpat lielu pal-
dies viņas teic šī projekta koordinatorei Ingrī-
dai Gailītei: „Viņas augstais profesionalitātes 
līmenis, atsaucība un atbilžu sniegšana uz jeb-
kuru jautājumu ļāva mums un mūsu skolēniem 
veiksmīgi darboties šajā projektā”.

2009./10. m. g. mērķstipendiju piešķirša-
na notika divās kārtās un iesniegumi tika re-
ģistrēti pēc pedagogu piederības konkrētam 
novadam, kā arī lēmumi par pedagogu atbal-
stīšanu stipendiju saņemšanai tika pieņemti, 
ievērojot katra novada kvotas. Žēl, ka tikai 
1 skolotājs no Kokneses novada pieteicās uz 
papildstipendiju, tāpēc Kokneses novadam 
atvēlētos, bet neizmantotos Ls 2 100 saņēma 
pedagogi no citiem novadiem.

Anita šmite, Kokneses novada domes 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Saulgriežu Svinēšana KoKneSē!

Smaržojot piparkūkām, Ziemassvētkiem tiek gatavoti arī apsveikumi un maskas!

“Tīne” gaTavo piparkūkas
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Kāds bijis aizgājušais gads mūsu no-
vadā? Vispirms jau šis bijis lielo pārmai-
ņu gads ikvienam no mums. Pirmajā gada 
pusē tika strādāts pie jaunā novada izvei-
des. Valdīja neziņa un satraukums, kādas 
pārmaiņas ienesīs jaunais administratīvi 
teritoriālais iedalījums, vai tas dos kādu la-
bumu katram no mums?! Priekšā bija arī 
pašvaldību vēlēšanas, kur katrs izdarījām 
savu izvēli. 

Domājot par pagājušo gadu, prātā 
nāk Raiņa teiktais: „Pastāvēs kas mai-
nīsies!”. Šie vārdi, kas teikti pagāju-
šā gadsimta sākumā, savu nozīmi nav 
zaudējuši vēl šodien. Tos lielā mērā var 
attiecināt uz mūsu situāciju. Kopā sa-
sniegtais un padarītais pagājušajā gadā 
apliecina, ka kopā mēs varam pastāvēt 
un esam stipri! 

„Kokneses novada vēstis” apkopojušas 
nozīmīgākos darbus un pasākumus aizgāju-
šajā gadā. Lai arī šajā gadā mums visiem 
prieks par daudz un labi padarītiem dar-
biem!

•  6. jūnijs – pašvaldību vēlēšanas.

•  1. jūlijs – Kokneses novada izveide.

Kokneses pagastā
1. Februārī  svinīgi tika atklāts Kokne-

ses peldbaseins, kurš uzņem apmeklētājus 
ne tikai no Kokneses, bet arī kaimiņu nova-
diem. Gada laikā šeit notikušas jau vairākas 
nozīmīgas sacensības peldēšanā, notiek pel-
dētapmācība bērniem, var apmeklēt ūdens 
aerobikas vai vienkārši relaksēties peldoties, 
apmeklējot saunu un hidromasāžas vannu.

2. Aprīlī Koknesē tika atklāta sauso būv-
materiālu maisījumu rūpnīca, kas ir viena no 
modernākajām reģionā un vienīgā uzņēmu-
ma “Baumit” ražotne Baltijas valstīs. Kok-
nese kā rūpnīcas atrašanās vieta savulaik tika 
izvēlēta, pateicoties nepieciešamo energore-
sursu klātbūtnei.

3. Jūlijā tika svinēta Kokneses pils 800 
gadu jubileja. Divu dienu garumā bija iespēja 
gan vērot tautastērpu kolekcijas demonstrē-
jumus, gan iejukt latgaļu tirgus burzmā, un 
svētku noslēgumā varējām vērot Jūrmalas 
teātra izrādi „Pūcesspieģelis” un sagaidīt vi-
kingu kuģa ierašanos pilsdrupās!

4. Visa gada garumā topošajā piemiņas 
vietā „Likteņdārzā” notika vairāki nozīmīgi 
pasākumi – gan dažādas talkas, gan arī LTV 

„Bērnu žūrijas 2009”
noslēgums

Jau septīto gadu Kokneses bērnu biblio-
tēkā pirms Ziemassvētkiem noslēdzās Valsts 
Kultūrkapitāla fonda “Lasīšanas veicināša-
nas” programma “Bērnu žūrija”, kurā šogad 
lasīja un vērtēja grāmatas 37 bērni.

Kā jau katru gadu, noslēguma pasākums ie-
sākās ar svinīgo daļu, kurā noskaidrojām, kuras 
grāmatas bērniem vislabāk bija patikušas un kas 
tieši šajās grāmatās paticis, kā arī katram „Bērnu 
Žūrijas” dalībniekam ar Kokneses Novada Do-
mes atbalstu tika sarūpēta salda dāvaniņa.

Tā kā pasākums notika Adventes laikā, 
tad bērni kopā ar bibliotekāri, pēc svinīgās 
daļas, veidoja Eņģelīšu apsveikumus viens 
otram Ziemassvētkos. 

Pēc apdāvināšanās ar Eņģelīšiem, bērni 
sadalījās četrās komandās un sacentās dažā-
dos uzdevumos - pildot zināšanu testu, minot 
mīklas un skrienot veiklības stafetas. Atjau-
tība bija nepieciešama minot vārdus un iz-
skaidrojot terminus. Labi noderēja arī zināša-
nas par bibliotēku, to bieži apmeklējot, jo ātri 
bija jāsameklē kāda autora dzejoļu krājums 
vai stāsts, kāda žurnāla numurs vai internetā 
jāsameklē kāda noteikta informācija. 

Katrai komandai kādā uzdevumā veicās 
labāk, kādā ne tik labi, bet galvenais bija la-

bais noskaņojums, jautrība un labi pavadīts 
laiks, kā arī visi saņēma medaļas ar mūsu 
bibliotēkas logo.

Pēc katra šāda pasākuma ir gandarījums, 
ka mūsdienās bērnus aizrauj grāmatas, ka 
mūsu novadā ir bērni, kuri grib lasīt un uz 

bibliotēku nāk iegūt zināšanas, labi un saturī-
gi pavadīt laiku.

Novēlam panākumiem bagātu un veik-
smīgu Jauno gadu!

Kokneses bērnu bibliotēka, 
Antra Vasiļevska 

2009. gads kokneses noVadā
nozīmīgākie notikumi 2009. gadā

rīkotais pasākums „Top Latvijas Likteņ-
dārzs!”, veikti nozīmīgi darbi, un dabā jau 
iezīmēta dārza centrālā daļa.

5. Septembrī notika Kokneses stadiona 
svinīga atklāšana sakarā ar rekonstrukcijas 
darbu pabeigšanu. 2008. gadā SIA „RRKP 
būve” sāka stadiona rekonstrukcijas darbus. 
To laikā uzklāts jauns sintētiskais segums 
skrejceliņos un sektoros. Atjaunots futbola 
laukums. Stadions atkal ir darba kārtībā un 
gaida visus sportot gribētājus.

6. 2009. gadā uzsākti vairāki nozīmīgi 
projekti:

• Eiropas Savienības Kohēzijas fonda 
projekts “ūdenssaimniecības attīstība Aus-
trumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, II kār-
ta, Aizkraukles rajona Kokneses pagastā”.

• Eiropas Savienības Kohēzijas fonda 
projekts „Normatīvo aktu prasībām neatbil-
stošās Kokneses novada Kokneses pagasta 
izgāztuves „Koknese” Nr.22608/2832/PPV 
rekultivācija’’.

• Uzsākta Latgales autoceļa E22 būvnie-
cība.

Bebru pagastā
• 29. maijā – Bebru pagasta simtgades svi-

nībās pagasta iedzīvotāji godam apliecināja, 
ka Bebros ir ar ko lepoties! Katra pagasta ies-
tāde dienas gaitā laipni uzņēma svinību dalīb-



7   Nr. 13 (278) 2010. gada janvāris    KOKNESES NOVADA VĒSTIS

niekus. Vecbebru katoļu dievnamā pirmo reizi 
notika ekumēniskais dievkalpojums. Tēlnieka 
V. Jākobsona memoriālajā mājā – muzejā bija 
aplūkojama fotogrāfiju izstāde par pagasta iz-
augsmi 100 gados. Svētku noslēgumā Meža 
parka estrādē pagasta padome pateicās biju-
šajiem pagasta vadītājiem, visiem, kas savu 
darbu veltījuši Bebru pagastam.

• īstenots ES Eiropas Lauksaimniecības 
fonda Lauku attīstības (ELFLA) projekts 
„Stadiona rekonstrukcija Bebru pagastā”. 
30. oktobrī stadions tika nodots eksplua-
tācijā. Stadiona rekonstrukciju veica SIA 
„Krustpils”. Veikti visi projektā paredzētie 
darbi: ierīkots asfaltēts skrejceļš un laukumi, 
rekonstruēts futbola laukums ar jaunu zālā-
ja segumu, ierīkota smilšu bedre un zālājs 
piegulošā teritorijā. Šovasar stadions gaidīs 
sportot gribētājus!

Iršu pagastā
• Iršu pagastā īstenots projekts „Iršu pa-

gasta sporta zāles projektēšana un būvniecī-
ba”. Darbu veica SIA „RRKP būve”. 4. de-
cembrī notika sporta halles svinīga atklāšana, 
kurā piedalījās gan iršēnieši, gan viesi no kai-
miņu pagastiem. Par sporta halli tika sapņots 
jau daudzus gadus, ar izciliem sasniegumiem 
sportā tās nepieciešamību pierādījuši Iršu 
volejbolisti. Lai veiksmīga un panākumiem 
bagāta sporta dzīve jaunajā sporta hallē!

Priecīgākais 
notikums
novadā

• Kokneses novadā piedzimuši 56 bēr-
ni, 19 bērniņi dzimuši Bebru pagastā, 2 Iršu 
pagastā, 35 bērni dzimuši Koknesē. Divās 
ģimenēs – vienai Koknesē un vienai Bebros 
– piedzimuši dvīņi.

 

2009. GAdā
„lIKTeņdāRZā” 

PAVeIKTAIS
„Likteņdārza” īstenošana ir sadalīta 10 

kārtās, un šogad aizritēja otrā gadskārta, kopš 
tajā ir paveikti pirmie darbi. Projektu ir plā-
nots realizēt līdz 2018. gada 18. novembrim 
- kā dāvanu Latvijai 100 gadu dzimšanas 
dienā, tāpēc arī katra gada 18. novembris ir 
paredzēts kā darbu atskaites punkts. 

2009. gadā „Likteņdārzā” par visas tautas 
saziedotajiem un arī Fonda dibinātāju ieguldī-
tajiem līdzekļiem ir paveikti šādi darbi - līdz 
šķembu stadijai izbūvēts perimetrālais ceļš, 
kuru būvēja Kokneses vietējais uzņēmējs - 
zemnieku saimniecība “Roplaiņi” (valdes 
priekšsēdētājs A. Dambītis). Būvnieks tika 
noteikts cenu aptaujas ceļā, izvēloties visiz-
devīgāko piedāvājumu. Vēl šajā gadā dabā 
ir iezīmēta dārza centrālās daļas - amfiteātra 
- atrašanās vieta, ir izveidotas projektā pare-
dzētās gājēju takas, rekultivēta vecā grants 
karjera teritorija un sakopta Daugavas krasta 
daļa pret Kokneses luterāņu baznīcu, kā arī 
izveidota apmeklētāju stāvvieta ap 100 auto-
mašīnām. Gada beigās vēl tika sagatavota at-
rašanās vieta „Likteņdārza” pagaidu pārvie-
tojamai ēkai, kas tur tiks novietota nākamā 
gada pavasarī, kā arī amfiteātra daļā izņemti 
celmi un noņemta zemes virskārta, lai šajā 
gadā varētu sākt amfiteātra būvniecību.

2009. gadā daudz darbu „Likteņdārzā” ir 
paveikts talku un brīvprātīgā darba veidā 
- Latvijas meža nozare ir izkopusi „Likteņ-
dārza” meža daļu, ar „Likteņdārza” talcinie-
ku un vietējo Kokneses uzņēmēju atbalstu ir 
izlīdzināta zeme un iesēts zālājs ap 10 ha lie-
lā teritorijā abās pusēs 2008. gadā iestādītajai 
ābelīšu alejai. 

Pagājušajā gadā „Likteņdārzā” notika arī 
divas lielas talkas - Latvijas meža nozares rī-
kotais Meža dienu noslēguma pasākums 23. 
maijā, kas pulcēja ap 300 cilvēku, un “Latvi-
jas Televīzijas” pasākums “Top Latvijas Lik-
teņdārzs!”, kas kopumā dienas gaitā pulcēja 
ar 1 000 talcinieku un apmeklētāju, un ap 30 
individuālo talku, kas pulcēja „Likteņdārzā” 

gan skolēnus, gan darba kolektīvus, gan deju 
kolektīvus, gan draudzes, gan arī domubiedru 
grupas kopskaitā – ap 2 000 cilvēku. 

2009. gadā SIA “Projektēšanas birojs AR-
HIS” arhitektu A. Kronberga un R. Saulīša 
vadībā izstrādāts „Likteņdārza” daudzfunkcio-
nālās ēkas tehniskais projekts un dārza apgais-
mojuma un elektroapgādes projekts. Arhitektes 
Guntas Kursītes birojā tapis arī „Likteņdārza” 
saimniecības ēkas tehniskais projekts. 

2009. gadā Fonds ziedojumos piesaistījis 
ap 140 000 latu. īpaši labvēlīgs ziedojumiem 
ir bijis decembris, kad „Likteņdārzs” saņēma 
vairākus lielus ziedojumus no Latvijas uzņē-
mumiem – 10 000 latu lielu ziedojumu no vie-
na no lielākajiem arhitektūras un būvniecības 
uzņēmumiem – SIA „Re & Re”, 2 000 latu 
ziedojumu no medicīnas pakalpojumu uzņē-
muma – SIA „Ultra Express” un pašās gada 
beigās – 30 000 latu dāvinājumu no AS „Lat-
vijas valsts meži”. 2009. gada laikā ap 25 000 
latu saņemti ziedojumos no ziedojumu zī-
mēm un ap 47 000 latu anonīmo ziedojumu – 
pa ziedojumu tālruni un dažādos pasākumos. 
2009. gadā Fonds saņēma arī Norvēģijas val-
dības divpusējā finanšu instrumenta grantu 
shēmas  “īstermiņa ekspertu fonds” līdzekļus 
49 949.91 EUR, kas tika izlietoti „Likteņdār-
za” daudzfunkcionālās ēkas tehniskā projek-
ta un dārza apgaismojuma un elektroapgādes 
projekta izstrādes finansēšanai. Pagājušajā 
gadā Fonds saņēma ziedojumus arī jaunā vei-
dā - pazīstamais selekcionārs Jānis Vasarie-
tis piedāvāja mēnešzemenīšu sēklas, aicinot 
zvanīt uz „Likteņdārza” ziedojuma tālruni 
9000 6787, un tādējādi ziedojot tā tapšanai 
vienu latu.
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2010. gadā „Likteņdārza” galvenais plā-
notais darbs ir centrālās daļas - amfiteātra - 
izbūve. Vēl ir plānots izstrādāt, izgatavot un 
uzstādīt dārza mēbeles, izveidot un īstenot 
dārza ainavu labiekārtošanas projektus, iz-
strādāt gājēju tiltiņa projektu dārza meža daļā 
un ar 2010. gada pavasari uzstādīt apmeklē-
tāju informācijas ēku.   

Pamatojoties uz šajā gadā izsludinā-
tā atklātā ideju konkursa “Ideju skices 
izstrāde skatu terasei piemiņas parkā 
Likteņdārzs, Koknesē” rezultātiem, ir 
paredzēts uzbūvēt un 2010. gadā novie-
tot „Likteņdārza” meža daļā skatu terasi 
ar paviljonu.

Pateicoties „Latvijas Televīzijai”, 
„Likteņdārza” projekts nu ir kļuvis zi-
nāms visā Latvijā, un televīzijas skatītāji 
savā balsojumā LTV akciju – pasākumu 
„Top Latvijas Likteņdārzs!” 23. augustā - 
ir atzinuši par 2009. gada sirds darbu, un 
„Kokneses fonda” dibinātājs Vilis Vītols ir 
atzīts par 2009. gada „Latvijas Televīzijas” 
Gada cilvēku. 

„Kokneses fonds” ir pateicīgs visiem, kas 
iesaistījušies „Likteņdārza” tapšanā un cerīgi 
raugās uz 2010. gada plānu īstenošanu „Lik-
teņdārzā”.  

Paldies Kokneses un Aizkraukles uz-
ņēmējiem, kas „likteņdārzam” ziedo-
juši savu darbu, tehniku, materiālus un 
laiku, - SIA “Astarte - Nafta”, SIA “Gra-
sis G”, SIA „HLD mērniecības birojs”, 
SIA „Kokapstrāde DN”, SIA „Kokneses 
miesnieks”, SIA “Komunālo uzņēmumu 
kombināts”, SIA ”Pakavs”, SIA „RRKP 
būve”, z/s „Kalnavoti” ,z/s „Krasti”, z/s 
„Pilslejas”, z/s „Roplaiņi” un Kokneses 
novada domei, Zemessardzes 55. kājnie-
ku bataljonam, Ilmāra Gaiša Kokneses 
vidusskolas skolēniem un jaunsargiem, 
AS “Latvijas valsts meži”, Vidusdaugavas 
virsmežniecībai, Birutai un Aldim Janso-
niem, S. Cīrulei, U. Skolniekam, J. Pau-
ram, M. Gražulei, B. Peciņai, D. Liepiņai, 
A. Šmitei, I. Burkam, I. Leonai, K. Atras-
tei, T. Cīrulim, G. Kursītei un R. Strazdi-
ņam personiski.

* * *

„Likteņdārzs” ar visas tautas atbalstu top 
uz salas Koknesē, Daugavas vidū. Tā ir vie-
ta, kur sastopas pagātne, tagadne un nākotne. 
Vieta, kur rast mierinājumu, smelties spēku 
un gūt iedvesmu piepildīt sapņus. „Likteņ-
dārzs” top kā mūsu gadsimta Brīvības pie-
mineklis un vieno visas paaudzes. Katram ir 
iespēja piedalīties tā tapšanā – ar savu darbu, 
laiku, labām domām un līdzekļiem.„Likteņ-
dārza” īstenotājs ir „Kokneses fonds”. Tu-
vāka informācija par „Likteņdārza” tapšanas 
gaitu un atbalstītājiem – www.liktendarzs.lv. 

Valda Auziņa

2009. gads
KoKneses

SPoRTA CenTRā
Kokneses novada PA „Kokneses Sporta 

centrs” kolektīvam 2009. gads bija gan saim-
nieciskā, gan sportiskā ziņā notikumiem bagāts. 
Gatavošanās dažādiem pasākumiem darbiniekus 
turēja sasprindzinājumā līdz pat gada nogalei.

Gada lielākais notikums bija 16. februārī 
peldbaseina svinīgā atklāšana, kurai gatavojā-
mies jau no paša gada sākuma. Reizē ar jaunā 
peldbaseina nodošanu ekspluatācijā, bija jā-
mācās gan pašiem darbiniekiem, gan arī ap-
meklētājiem. Ar gandarījumu varu teikt, ka 
grūtākais ir jau aiz muguras. Mēs zinām, kā-
das ir peldētgribētāju vēlmes un prasības un 
savukārt viņi ir iemācījušies respektēt mūsu 
baseina iekšējās kārtības noteikumus. Gada 
laikā, neskaitot treniņnometņu, sporta stundu 
un bērnudārza apmeklētājus, peldbaseins ko-
merclaikā ir apmeklēts 11832 reizes.

21. septembrī pēc rekonstrukcijas darbiem 
svinīgi tika atklāts arī Kokneses stadions. Pēc 
atklāšanas notika republikas mēroga sacen-
sības „Kokneses kauss 2009” vieglatlētikas 
mešanu disciplīnās. Kokneses vieglatlēti ar 
saviem ilggadīgajiem panākumiem republikas 
un pasaules mēroga sacensībās šādu stadionu 
jau sen bija pelnījuši. Piemēram, starp 2009. 
gada republikas 10 labākajiem vieglatlētiem 
ir iekļuvuši šādi Kokneses sportisti:

1. vietā Laura Igaune vesera mešanā ar 
Lielmeistara rezultātu un Latvijas rekordu;

2. vietā Laura Igaune diska mešanā ar 
Meistarkandidāta rezultātu;

2. vietā Sanita Karluša vesera mešanā ar 
Meistara rezultātu un Latvijas jaunatnes re-
kordu A vecuma grupā;

2. vietā Ainārs Vaičulēns vesera mešanā 
ar Meistara rezultātu;

2. vietā Jānis Višķers 3000 m skriešanā 
(1. sporta klase);

5. vietā Jānis Višķers 1500 m skriešanā 
(1. sporta klase);

7. vietā Sanita Karluša lodes grūšanā (1. 
sporta klase);

9. vietā Sanita Karluša diska mešanā;
10. vietā Zane Dzene vesera mešanā.
Jauniešiem A vecuma grupā:
1. vietā Sanita Karluša vesera mešanā;
2. vietā Sanita Karluša diska mešanā;
2. vietā Sanita Karluša lodes grūšanā;
3. vietā Mareks Lucjanovs vesera mešanā;
4.vietā Sigita Noreika 3000 m grūšanā;
6. vietā Mareks Lucjanovs lodes grūšanā;
6. vietā Zane Dzene vesera mešanā;
7. – 11. vietā Andrejs Gražulis augstlēk-

šanā;
10. vietā Zane Dzene diska mešanā;
10. vietā Zane Dzene šķēpa mešanā.
Jauniešiem B vecuma grupā:

2. vietā Matīss Pastars vesera mešanā;
3. vietā Lauris Karluša vesera mešanā;
6. vietā Lauris Magons lodes grūšanā.
Vieglatlētikas veterānu šī gada panākumu 

uzskaitījumam vajadzētu atsevišķu rakstu.
Arī peldbaseinā, Jāņa Dzeņa vadībā, no-

tiek intensīvas treniņnodarbības, tāpēc, ie-
spējams, pēc neilga laika starp mūsu valsts 
10 labākajiem peldētājiem varētu parādīties 
arī kāds koknesietis.

Gandrīz katru sestdienu novembra – de-
cembra mēnešos notika „Kokneses sporta 
centra” rīkotās 1. Kokneses novada sporta 
spēles 11 sporta veidos.

Visu vasaru mūsu sporta bāzēs tika rīko-
tas treniņnometnes dažādos sporta veidos. 
Pateicoties labai sadarbībai ar I. Gaiša Kok-
neses vidusskolas vadību un z/s „Upes-sla-
vieši”, izdevās šīm treniņnometnēm nodro-
šināt teicamus sadzīves un treniņu apstākļus, 
kā rezultātā arī nākošajā vasarā pie mums 
sarīkot treniņnometnes ir izteikušas vairāku 
sporta veidu pārstāvji.

Mēs ceram, ka arī 2010. gadā mums 
turpināsies veiksmīgs darbs ar daudzajām 
organizācijām, ar kurām ir noslēgti dažādi 
sadarbības līgumi. Paldies Kokneses novada 
domes darbiniekiem un deputātiem par iz-
pratni un palīdzību grūtākos brīžos, paldies 
gribu pateikt arī visiem saviem darbiniekiem 
par izturību, un lai mums visiem kopā 2010. 
gads ir vēl veiksmīgāks!.

PA „Kokneses Sporta centrs” direktors 
Arvīds Vītols

KUlTūRAS dZīVe
KoKneses 
PAGASTā 

AIZVAdīTAJā 
GAdā

Atmiņu kamolā satinies atkal viens gads, at-
stājot aiz sevis gan baltās, gan nebaltās dienas.

Kāds tas bijis Kokneses kultūras namam? 
Ne tik notikumiem bagāts kā citi, taču daudzi 
atcerēsies pasākumu Kokneses pilsdrupās 
„Izdzīvo savu sāgu”, kurš bija veltīts Kok-
neses pils 800 gadu svinībām un kuru rīko-
jām kopā ar SIA „Mežmalas laivas”, un kuru 
apmeklēja vairāki simti cilvēku. Kokneses 
vārds izskanēja visā valstī, jo šis pasākums 
bija nozīmīgs vēl ar kādu notikumu – vikingu 
kuģis „Lāčplēsis” „izgāja tautā”.

Vasaras sākumā Kokneses estrādi pie-
skandināja dziedātāji un dejotāji. Te notika 
pēdējie Aizkraukles rajona Tautas Mākslas 
svētki. Mazliet skumji, bet būs jaunas iespē-
jas novados.

Jūnija sākumā notiek Kokneses svētki ar 
gadatirgu, pašdarbnieku un viesmākslinieku 
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koncertiem. Žēl, ka laika apstākļi nebija lab-
vēlīgi...

Kultūras nama un pašdarbnieku uzde-
vums ir uzdāvināt prieka dzirksti. Neska-
toties uz grūtajiem laikiem, kultūras namā 
darbojas astoņi pašdarbības kolektīvi. Tas ir 
pateicoties kolektīvu vadītāju augstajai pro-
fesionalitātei un dalībnieku mīlestībai radīt 
prieku, kas stiprina ne tikai pašus, bet arī 
skatītājus.

Esam pateicīgi visiem, kas apmeklēja or-
ganizētos koncertus gan estrādē, gan kultūras 
namā un ceram uz atbalstu Jaunajā gadā.

Lai Tīģera gadā mūsu pašdarbniekiem 
visā Kokneses novadā un pasākumu apmek-
lētājiem netrūkst darba, dvēselei – miera, sir-
dij – mīlestības!

Kokneses kultūras nama kolektīva vārdā,
Astrīda Saimena,

mākslinieciskās daļas vadītāja

novada 
IZGlīTīBAS 
IeSTādēS

Aizvadītais gads PII „Gundega”

Aizvadītais gads atnesa negaidītas pār-
maiņas ierastajā dzīves ritmā arī pirmsskolas 
izglītības iestādē „Gundega”. Vispirms jau 
pedagogiem neizmaksātās valsts garantētās 
darba algas, tad atteikšanās no 5-gadīgo bēr-
nu obligātās apmācības, tad atkal atgriešanās 
pie tās, štatu samazināšana utt.

Tomēr, par spīti grūtiem laikiem, „Gun-
degā” skan 165 bērnu čalas. Strādā visas 
9 grupas, notiek 5 un 6 gadus veco bērnu 
sagatavošana skolai, strādā gan mūzikas, 
gan sporta skolotāji, logopēds, darbojas 
angļu valodas, ritmikas, deju un muzicē-
šanas pulciņi, bērniem ir iespēja apmeklēt 
peldbaseinu.

Soli pa solītim ejam tālāk, apgūstot jau-
no, kas ienāk mūsu dzīvē, un mācot to  bēr-
niem. Ikdienā grūtību pietiek, bet tā jau ir 
mūsu dzīve un darbs. 

Skumji, ka arī mūsu audzēkņi kopā ar ve-
cākiem ir spiesti doties prom no Latvijas. Vai 
viņi atgriezīsies?...

Nereti mums, pirmsskolas iestādes 
darbiniekiem, tiek uzdots jautājums – 
kā jūs to spējat – būt vienmēr atbildīgi, 
smaidīgi, radoši, aktīvi, sportiski? Mēs 
VARAM, jo strādājam ar vismazākajiem 
mūsu līdzpilsoņiem. Gandarījums par pa-
veikto ir tas, kas dod spēku realizēt arvien 
jaunas idejas.

Negaidītu prieku sagādāja šī mācību gada 
sākums. Tik daudz labu vārdu un ziedu darbi-

nieki sen nebija saņēmuši.
Atzinīgus vārdus esam saņēmuši par 

grupu skolotāju un mūzikas skolotāju dar-
bu no māksliniekiem, kuri sniedz bērniem 
koncertus. „Gundegā” esot īpaša aura, 
vienmēr gaumīgi un mūsdienīgi noformē-
tas telpas un ļoti zinoši, aktīvi un atraisīti 
bērni.

Tikpat patīkami ir saņemt labas ziņas e-
pastā. Pārsteigums mūs sagaidīja pirms Zie-
massvētkiem – saņēmām atzinību par daudz-
veidīgajiem un interesantajiem pasākumiem, 
kādus organizējam bērniem un vecākiem. 
Šī vēsts pienāca no ģimenes, kura mainījusi 
dzīvesvietu, bet ar prieku atceras Kokneses 
bērnudārzu.

Kā katru gadu, posām savu iestādi zie-
mas svētkiem. Vecāki jokoja, ka mēs ar savu 
puteni un sniegavīriem logos, esam sasaukuši 
īsto sniegu.

Sācies 2010. gads. Daba parūpējusies par 
pasakaini skaistu ziemu un pasaule šķiet tī-
rāka un baltāka, labākas domas mīt cilvēku 
prātos. Šis solās būt iespēju gads. 

Lai jaunajā gadā mēs visi – darbinie-
ki un vecāki spētu saskatīt un realizēt 
mums piedāvātās iespējas, kas sniegtu 
prieku bērniem! 

daiga dūniņa, PII „Gundega” vadītāja

Sadraudzība

Aizvadītais gads Kokneses speciālajai 
internātpamatskolai – attīstības centram iezī-
mējas ar virkni uzlabojumu skolas vides sa-
kārtošanā un resursu atjaunošanā un pilnvei-
došanā atbilstoši mūsdienīga mācību procesa 

prasībām.  
Kokneses speciālajai internātpamat-

skolai – attīstības centram ir izveidojusies 
jauka sadarbība ar Bebru vispārizglītojošās 
internātpamatskolas dziedošajiem kolektī-
viem. Mūzikas skolotājas Ivetas Bērziņas 
organizēti notika divi sadraudzības koncerti. 
26. novembrī Kokneses speciālajā internāt-
pamatskolā notika koncerts “Dziesma Lat-
vijai”, kurā piedalījās abu skolu dziedošie 
kolektīvi.

Visas koncerta dziesmas bija zinā-
mas un populāras, tāpēc klausītāji varēja 
dziedāt līdzi. Visiem ļoti patika zēnu an-
sambļa priekšnesumi. V. Pūces dziesmu 
“Ardievu, meitenes” dziedāja Bebru zēni 
kopā ar mūsu skolēniem Sandri Šidlu un 
Andri Pavloviču. Šo dziesmu vajadzēja arī 
atkārtot.

Koncerta noslēgumā skanēja B. Rezņika 
dziesma “Baltijai” kopkora izpildījumā. Pēc 
koncerta visi dziedātāji baudīja garšīgo svēt-
ku kliņģeri. 

Kristapa zīmējums Amigo 
kalendāram

Bebru vispārizglītojošās internātpamat-
skolas 5. klases skolēni decembrī piedalījās 
Amigo konkursā „Mans multenes varonis”, 
5. klases skolnieks Artūrs kļuva viens no 
mēneša uzvarētājiem un viņas multenītes va-
ronis Figūriņš darbosies topošajā multiplikā-
cijas filmā, bet Artūra klasesbiedra Kristapa 
Krilova zīmējums ievietots Amigo kalendārā 
2010. gadam.

Dzied abu skolu apvienotais zēnu ansamblis.
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Peldēšanas loma mūsu labsajūtai 
un veselībai 

Siltās vasaras dienas aicināt aicina tūk-
stošiem cilvēku pavadīt savu brīvo laiku pie 
upes, ezera vai jūras. Tur iespējams izjust 
saules, gaisa un ūdens dzīvinošo spēku, kas 
tik lieliski likvidē fizisko un it sevišķi garīgo 
nogurumu, atjauno darba spējas. 

Peldēšana ir visaptverošākā sportiskā 
nodarbošanās. ūdens spiediens uz ādu un 
daudzu muskuļu grupu darbība sekmē asins 
pieplūšanu sirdij. Savukārt asinsriti pozitīvi 
ietekmē ritmiskās roku un kāju kustības un 
pareizs elpošanas ritms. Regulāras un ilggadē-
jas nodarbības peldēšanā rada lielas pārmaiņas 
sirdsdarbībā, respektīvi, pieaug sirds izmēri un 
minūtes tilpums, stipri palielinās sirds musku-
latūras spēks. Tādēļ arī tie cilvēki, kuriem ir 
regulāra fiziskā slodze, ievērojami retāk slimo 
ar sirds slimībām, nekā tie cilvēki, kam ir maz-
kustīgs dzīvesveids. Lai izkavētu sirds slimību 
attīstību, jau no agras bērnības ir būtiski no-
drošināt intensīvu un regulāru fizisko aktivi-
tāti, īpaši peldēšanu. Tā labvēlīgi ietekmē arī 
elpošanas orgānus, veicinot elpošanas orgānu 
attīstību un darbību, jo visu pamatdzīvības 
procesu norisei ir nepieciešams skābeklis, un 
peldēšana uzlabo elpošanas funkciju tādējā-
di, ka peldēšanas laikā elpošana ir ritmiska, 
dziļa un saskaņota ar roku un kāju kustībām. 
Peldēšana attīsta krūškurvja elastīgumu un arī 
palielina plaušu vitālo kapacitāti. Tādejādi or-
ganisms vairāk tiek apgādāts ar skābekli. Tā 
pozitīvi iespaido visu ķermeni, jo vienlaicīgi 
tiek nodarbināta visa muskuļu sistēma, vien-
laicīgi atslogojot skeletu un locītavas. 

Sengrieķu filozofs Platons cilvēkus, kas 
neprot peldēt, uzskatīja par neizglītotiem. 
Mūsdienās mēs vairs neesam tik kategoriski 
savos uzskatos par peldēšanas svarīgumu, 
taču bez šaubām – šī ir mūsu veselībai un 
drošībai vitālā prasme. Peldēšana ir ne tikai 
lielisks vispārējās fiziskās aktivitātes veids, 
bet arī sniedz terapeitisku efektu veselības 
stāvokļa uzlabošanā pēc atveseļošanās no sli-
mībām vai ievainojumiem. 

Peldēšana ir lielisks veids, kā uzlabot ķer-
meņa tonusu un samazināt svaru, jo, kustoties 
ūdenī, ķermenim ir jāpārvar ūdens pretestība. 
Nopeldot kaut vai tikai dažus baseinus, tiek 
nodarbināta lielākā daļa svarīgāko muskuļu 
grupu, sniedzot ķermenim lielisku fizisko 
treniņu. Uzdodot tempu, peldēšanas efekts 
līdzināsies brīnišķīgai aerobikas nodarbībai.

Vēl viens peldēšanas pluss ir tas, ka ūdens 
atbalsta ķermeņa svaru un mazina sasprindzi-
nājumu locītavās, līdz ar to iespējams izvingri-
nāt visu ķermeni, nenodarot kaitējumu ceļgalu 
vai gūžu locītavām vai mugurkaulam. Tas ir 
svarīgi cilvēkiem ar kaulu-locītavu slimībām.

Peldēšana ir piemērota nodarbība grūt-
niecēm. ūdenim piemītošais ķermeņa svaru 
atbalstošais efekts ir sevišķi patīkams grūt-

niecības pēdējā posmā.
Peldēšanas prasmi vislabāk var apgūt jau 

agrā bērnībā, kad kustību iemaņas cilvēks ap-
gūst visātrāk un visprecīzāk. Sabiedrību mūs-
dienās aizvien vairāk satrauc bērnu veselības 
stāvoklis, kam kopumā ir tendence paslikti-
nāties. Veselība ir ne tikai slimības vai vāju-
ma trūkums, bet arī pilnīgs fiziskās, garīgās 
un sociālās labklājības stāvoklis. 

Bieži vien bērnu sliktais veselības stā-
voklis ir saistīts ar mazkustīgu dzīvesveidu, 
nepietiekamām fiziskajām aktivitātēm. Viens 
no lieliskākajiem profilaktiskiem un ārstnie-
ciskiem fiziskās aktivitātes veidiem ir peldē-
šanas nodarbības.

Mūsdienu bērnu pasīvā un aktīvā kustību 
aparāta funkcionālie traucējumi aizkavē bērna 
fizisko attīstību, izraisa sirds un asinsvadu, ner-
vu, elpošanas un gremošanas sistēmas funkcio-
nālo spēju pasliktināšanos. Šādiem bērniem sa-
mazinās adaptācijas spēja stresa situācijām, kā 
arī pret nelabvēlīgiem ekoloģiskiem faktoriem. 
Peldēšana ir nozīmīga veselības nostiprināšanai 
un fiziskai attīstībai, tā ir katram cilvēkam ne-
pieciešama prasme. Peldēšana attīsta drosmi, 
disciplinētību, veicina bērniem prasmi darbo-
ties grupā, palīdzēt viens otram. 

Kustību aktivitātes paaugstināšana ar pel-
dēšanas nodarbību palīdzību palīdzēs uzlabot 
bērnu veselības, balsta – kustību aparāta stā-
vokli, fizisko attīstību, fizisko sagatavotību 
un organisma pielāgošanās spējas mainīga-
jiem apkārtējās vides apstākļiem.

Izmanto iespējas, ko piedāvā 
Kokneses peldbaseinā

Pavisam drīz, 17. februārī, Kokneses 
sporta centra darbinieki varēs atskatīties uz 
paveikto pirmajā darbības gadā. Tiekoties ar 
sabiedrisko peldēšanas treneri, Latvijas Pel-
dēšanas federācijas viceprezidentu Jāni Dze-
ni, „Kokneses novada vēstis” uzklausīja viņa 
domas par pirmo 
aizvadīto darba 
gadu.

Jānis Dzenis: 
– „Gribētos, lai 
Kokneses novada 
iedzīvotāji vairāk 
novērtētu sporta 
centra piedāvātos 
pakalpojumus un 
novada domes ie-
guldījumu sporta 
centra izveidē. 
Neviens baseins 
nevar eksistēt bez 
peldēt apmācī-
bas. Vislielākās 
priekšrocības iz-
mantot baseinu ir 
Kokneses vidus-
skolas skolēniem. 

Vēlies dzīvot gudri un veselīgi? mācies peldēt! Katru mācību dienu līdz pulksten 15 skolēni 
var izmantot baseinu par brīvu, šādas iespējas 
ir arī pārējiem novada mācību iestāžu skolē-
niem. Katrai vidusskolas klasei ir sastādīts 
grafiks peldēšanas nodarbībām. Diemžēl 
skolēnu atsaucība nav pietiekama. Lai situā-
cija mainītos, domāju, ka vairāk iniciatīvas 
būtu jāuzņemas klašu audzinātājiem, skolas 
vadībai un vecākiem. Tikai savstarpējā sadar-
bībā mēs skolēnus un jauniešus pārliecinātu 
starp citām brīvā laika pavadīšanas iespējām 
izvēlēties peldēšanu. Regulāri peldēšanas no-
darbības stundas – pusotras stundas garumā  
apmeklē 2. un 3. klases skolēni, no kuriem 
esmu izveidojis apmācības grupu. Man ir 
prieks par šiem bērniem, jo viņi ir gan talan-
tīgi, gan darboties griboši. Ik dienas pusotru 
stundu strādāju ar dažāda vecuma treniņ-
grupas bērniem, kas jau ir apguvuši peldēt 
prasmi un tālāk attīsta peldēšanas tehniku, un 
piedalās dažādās sacensībās. Vēlos uzteikt 
savus audzēkņus – Ati Āri, Ričardu Andžā-
nu un Patrīciju Zālīti par labajiem sasniegu-
miem sacensībās, jo, lai arī trenējušies tikai 
8 mēnešus, rezultāti neatpaliek no bērniem, 
kuri trenējas jau 3 – 4 gadus. Šie bērni jau 
veiksmīgi piedalījušies sacensībās un cīnīju-
šies ar bērniem no Rīgas, Ventspils, Liepājas, 
Daugavpils u.c. pilsētām, iekļūstot labāko 
trijniekā. Šādus rezultātus var sasniegt tikai 
ar cītīgu darbu treniņu laikā, vecāku atbalstu 
un paša bērna iniciatīvu.

Arī ar PII „Gundega” izveidojusies laba 
sadarbība. Esmu piedalījies vecāku sapulcēs 
un centies pārliecināt vecākus par peldēšanas 
labvēlīgo ietekmi uz bērna attīstību un veselību. 
Paldies tiem uzņēmīgajiem vecākiem, kas atrod 
laiku regulāri vest bērnus uz peldēšanas nodar-
bībām un izprot peldēšanas nozīmīgumu. 

Mazliet skumji, ka pašreiz baseinu vairāk 
izmanto peldēt gribētāji no Aizkraukles, Beb-
riem, Iršiem un Skrīveriem, bet salīdzinoši 
neliela daļa no apmeklētājiem ir koknesiešu. 

Sporta centrā jau notikuši vairāki peldē-
šanas čempionāti, kuros labus panākumus 
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2009. gadā Eiropas kultūras mantojuma 
dienās par tēmu „Brīvības cīņas 1919” tika 
iekļauti 23 objekti no visas Latvijas un tiem  
aizvadītā gada 11. septembrī tika veltīti pie-
miņas pasākumi, atceroties un godinot vēstu-
riskos notikumus 1919. gadā. 

Viesītes novada ļaudis lepojas ar savu 
vietējo „Brīvības pieminekli”, kurš Viesī-
tē, Vales kalniņā, tika uzstādīts 1935. gadā, 
pieminot atbrīvošanās cīņās 1919. gadā kri-
tušos savas puses ļau-
dis. Noskaidrots, ka 
pieminekļa meta autors 
ir tēlnieks Voldemārs 
Jākobsons, kurš 1935. 
gadā dzīvoja Pļaviņās 
un strādāja par skolo-
tāju Pļaviņu pilsētas 
ģimnāzijā, bet akmeņ-
kalis ir kādreiz Viesītē 
dzīvojošais Voldemārs 
Treijs. Viesītiešiem šis 
piemineklis,  neskato-
ties uz varas maiņām 
ir bijis kā vietējais Brī-
vības piemineklis, kur 
nolikti ziedi un godināta 
kritušo varoņu piemiņa. 
11. septembrī Vales kal-
niņā pie pieminekļa pul-
cējās Viesītes novada 
ļaudis un ciemiņi. Pie-
mineklim tika piešķirts 
Eiropas kultūras manto-
juma dienu karogs, kuru 
svinīgi mastā uzvilka 
Viesītes novada domes 
priekšsēdētājs. Pie pie-
minekļa domās dalījās 

un atmiņā atsauca brīvības cīņu notikumus 
Viesītes novada vēstures pētnieki. Tēlnieka 
Voldemāra Jākobsona memoriālās mājas – 
muzeja vadītāja S. Rode pastāstīja par Vol-
demāra Jākobsona dzīves gaitām un veikumu 
tēlniecībā. Mēs varam lepoties, ka Voldemāra 
Jākobsona darbs tik atzinīgi novērtēts un jau 
vairāk kā septiņus gadu desmitus lepni sargā 
iekaltos vārdus: „Brīvība – tautas dzīvība”.

Kokneses novada vēstis

Sporta dzīve novadā
nosLēgušās 1. KoKneses 
novada sporta spēLes

Ar peldētāju un volejbolistu sacensībām, 
19. decembrī ir finišējušas 2009. gada Kokne-
ses novada 1. sporta spēles. Peldēšanā sievie-
tēm ar 2. sporta klases rezultātiem pārliecino-
šas uzvaras gan 50 m brīvajā stilā, gan 50 m 
peldējumā uz muguras izcīnīja koknesiete Zane 
Dzene. Arī vīriešiem pārliecinošas uzvaras ar 3. 
sporta klases rezultātu šajās pašās distancēs iz-
cīnīja Bebru pagasta pārstāvis Artūrs Vītols.

Lai stimulētu straujāku jauno peldētāju iz-
augsmi, atsevišķi tika izdalīti 1996. – 1997. g. 
un 1998. g. dzimušie un jaunāki jaunieši. 1. gru-
pā 50 m brīvajā stilā un peldējumā uz muguras 
labākā bija Lelde Āre, bet visjaunākajā grupā 
50 m brīvajā stilā uzvarēja Edvarts Višķers, bet 
50 m peldējumā uz muguras – Atis Āre.

Volejbolisti visas dienas garumā sa-
centās jaunajā Iršu pagasta sporta hallē. 
Sievietēm par Kokneses novada 1. spor-
ta spēļu čempionēm kļuva Vecbebru pār-
stāves, 2. vietā atstājot Iršu un 3. vietā 
– Vecbebru PV komandas. Savukārt vī-
riešiem Iršu veterāni pierādīja savu pā-
rākumu Iršu junioriem, 3. vietā atstājot 
Vecbebru komandu.

Līdz Kokneses novada 2. sporta spēļu 
sākumam vēl ir laiks vairākus mēnešus pa-
trenēties, lai 2010. gadā šajās sacensībās 
piedalītos vēl kuplāks dalībnieku skaits un 
cīņas sporta laukumos būtu vēl sīvākas, 
tātad arī interesantākas. Šī gada sacen-
sības maija otrajā pusē atklās vieglatlēti. 
Pēc sporta veterānu lūguma dažos sporta 
veidos veterānus vērtēsim atsevišķi, tā sa-
censības padarot arī viņiem interesantākas. 
Bez šīm sacensībām mūsu novada sporta 
veterānu komanda 2010. gadā piedalīsies 
Latvijas pašvaldību sporta veterānu (se-
nioru) 47. sporta spēlēs. Jau 6. - 7. februārī 
Iecavā cīņas uzsāks galda tenisisti, bet 20. 
februārī Rīgā startēs mūsu vieglatlētikas 
veterānu komanda. Turēsim īkšķus par 
viņu panākumiem!

PA „Kokneses Sporta centrs”
sporta darba organizators Andris Vītols

„Manā paradīzē visi eņģeļi staigā pliki”, 
jokojot teicis boksa čempions ar mākslinieka 
dvēseli – Voldemārs Jākobsons, kura dzīves 
lielākā daļa aizritējusi Bebru pagasta “Galdi-
ņos”. 27. janvārī pieminēsim tēlnieku un sko-
lotāju viņa 111. dzimšanas dienā. Šajā dienā 
pulksten 14.00 pagasta iedzīvotāji būs gaidīti 
uz atceres brīdi Voldemāra Jākobsona atdu-
sas vietā Zutēnu kapos. 

V. Jākobsona bijušie skolnieki noteikti 
atceras viņa moto ziemā: “Visi uz slēpēm!” 
Gadiem ilgi esmu lolojusi ideju – V. Jākobso-
na dzimšanas dienā sarīkot Bebros slēpoša-

nas sacīkstes pagasta iedzīvotājiem un kopīgi 
baudīt ziemas priekus. Esam sagaidījuši īstu 
ziemu, kad nu iecerētais varētu piepildīties. 
30. janvārī, sestdienā, tiksimies pasākumā, 
kas būs kā sveiciens Voldemāram Jākobso-
nam 111. dzimšanas dienā. Gaidīsim lielus 
un mazus sportot gribētājus uz slēpēm vai 
ar ragaviņām, kā arī līdzjutējus! Pasākumā 
iecerēts: distanču slēpošana pa vecuma gru-
pām, dažādas jautras izklaides braucējiem 
ar ragaviņām un vēl kāds jauks pārsteigums 
bērniem! 

Sarmīte Rode

voldemāra Jākobsona moTo
„visi uz slēpēm”

eiropas KuLtūras mantojuma dienu 
Karogs voLdemāra jāKobsona darbam – 

„viesītes brīvības piemineKLim”

guvuši arī mani audzēkņi. Tomēr vislielākais 
gandarījums ir tad, ja redzu, ka bērns notic 
saviem spēkiem un kļūst arvien mērķtiecī-
gāks. Jauki ir dzirdēt vecākus sakām, ka, pa-
teicoties peldēšanas nodarbībām, bērniem uz-
labojušās arī sekmes mācībās. Mums visiem 
gribu atgādināt sengrieķu filozofa Platona 
pausto atziņu: Analfabēts ir tas, kurš neprot 
lasīt, neprot rakstīt un neprot peldēt. Ceru, ka 
veiksmīgā sadarbībā ar mācību iestādēm un 
vecākiem mums izdosies bērnos un jauniešos 
radīt prieku dzīvot gudri un veselīgi!”

Kokneses novada vēstis
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laiks Pasākums Vieta

15.01. plkst. 12.00 Sarīkojums pagasta pensionāriem „Vecā Jaunā 
gada sagaidīšana”.

Bebru pagasta bibliotēka.
Sīkākas uzziņas – S. Rode, 65164294

22.01. plkst. 19.00
Grupas „Baltie lāči” un Nikolā Roldāna koncerts. 
Ieejas maksa: Ls 3,00, koncerta dienā Ls 4,00.
Biļešu iepriekšpārdošana.

Kokneses kultūras nams. 
Sīkākas uzziņas – I. Strazdiņa, 26574538

29. janvārī plkst. 16.00; 19.00 
un 30. janvārī skatoties pēc 
pieprasījuma

Jāņa Streiča veidotā jaunākā spēlfilma “Rūdolfa 
mantojums”.

Ieeja: Ls 1,00. Biļešu iepriekšpārdošana.
Kokneses kultūras nams.
Sīkākas uzziņas – I. Strazdiņa, 26574538

30.01. plkst. 10.00 Pasākums “Visi uz slēpēm!” Bebru pagasts, pie “Galdiņu” muzeja.

30.01. plkst. 21.00 Jaunā gada Masku balle. Spēlēs: Kristīne un Alvis 
no Jēkabpils. Ieejas maksa Ls 2. 

Vecbebru profesionālajā vidusskola.
Sīkākas uzziņas – S. Rode, 65164294

5.02., 19.03., 16.04. plkst. 19.00 Danču vakars kopā ar „Skutelniekiem”. Kokneses kultūras nams.
Sīkākas uzziņas – I. Žogota, 26575499

11.02. plkst. 19.00

Kokneses amatieru teātra pirmizrāde – Evita 
Sniedze, „Kreisais pagrieziens” (gandrīz ziepju 
opera par 2 vakariem un 2 rītiem kādā ģimenē). 
Ieejas maksa: Ls 2,00. Vietu skaits ierobežots. 
Biļešu iepriekšpārdošana. 

Kokneses kultūras nams, mazā zāle. 
Sīkākas uzziņas – I. Strazdiņa, 26574538

12.02. plkst. 19.00
Ata Auzāna un Oranžā kora jaunā koncertprog-
ramma „Atver acis”. Ieejas maksa: Ls 4,00.
Biļešu iepriekšpārdošana.

Kokneses kultūras nams. 
Sīkākas uzziņas – I. Strazdiņa, 26574538
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Par publicētajiem faktiem un skaitļiem atbild rakstu autori.
Iespiests SIA “Erante”, www.erante.lv

pasākumi kokneses noVadā

kokneses noVada
dzimtsarakstu nodaļā

Decembrī reģistrētas 2 laulības,
dzimuši 3 bērni.

Miruši:
SondoRe IRmA (1920. g.);
CAUne AnITA (1964. g.);
dāBolIņA ZelmA (1910. g.);
loBASToVA mARIJA (1939. g.);
dIeRIņš AIVARS (1959. g.);
BRoKS JānIS (1940. g.).

Kokneses
Ģimenes atbalsta dienas centrs
informē ģimenes ar bērniem, un lūdz 
pieteikties uz 10. nodarību ciklu par tēmu:
„Bērnu emocionālā audzināšana”,
ko vadīs divas profesionālas Aizkraukles 
psiholoģes. 
Vairāk interesēs vecākus, kuru bērnu ve-
cums ir no 3-7 gadi!
Dalības maksa ir 3 Ls par nodarbību 
(cenā iekļauti daļa psihologa atalgojuma, 
izdales materiāli un tēja).
Pieteikties līdz 29. janvārim
pa tālr. 65161740
(darba laikā no pl. 10:00 – 18:00)

…ir tik grūti, skujām birstot,
Uz mūžu zemei tevi atdot, māt.
                                   /Fr. Bārda/

Dalām bēdu smagumu ar Anniņu, 
māmiņu pēdējā gaitā pavadot.

Draudzenes Bebros

Klusiem soļiem māmuliņa
Mūža durvis aizvērusi…
                      /V. Kokle-Līviņa/

Esam kopā ar Annas Pilienas ģimeni no 
māmuļas un vecmāmuļas atvadoties.

Vecbebru katoļu draudze

pārtikAs bAnkA
„pAēdušAi lAtvijAi”

Arī bebros
Pārtikas banka „Paēdušai Latvijai”, kuru 

izveidojis labdarības portāls ziedot.lv sadar-
bībā ar uzņēmējiem un individuāliem ziedo-
tājiem, tagad atvērta arī Aizkraukles reģio-
na iedzīvotājiem – viņi var saņemt pārtikas 
pakas Latvijas Sarkanā Krusta Aizkraukles 
komitejā, kā arī nodaļā Bebru pagasta „Pa-
pardēs” sociālās palīdzības istabā pie Latvi-
jas Sarkanā Krusta Aizkraukles komitejas 
brīvprātīgās darbinieces Lības Zukules. Viņa 
aicina pieteikties ģimenes, kurās ir bērni un 
kurās viena vai abi vecāki laikā no 2008. gada 
jūnija ir zaudējuši darbu vai lielāko daļu ienā-
kumu algas samazinājuma dēļ. Iedzīvotājiem 
piesakoties jāaizpilda speciāla anketa. To 
var izdarīt otrdienās un piektdienās sociālās 
palīdzības istabā no pulksten 9 līdz 13. Pēc 
anketas aizpildīšanas, lēmumu par pārtikas 
saņemšanu pieņem Latvijas Sarkanā krusta 
organizācija. Ja zināt kādu ģimeni, kurai šī 
palīdzība ir noteikti nepieciešama, lūgums 
par to pastāstīt šai ģimenei. Plašāku informā-
ciju par Pārtikas banku „Paēdušai Latvijai” 
var iegūt pie Lības Zukules, tālr. 26423431.

Piedāvā sazāģēt malku,
par samaksu individuāli vienojoties.

T. 28641915


